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Protokół  Nr XXXVI/2021 
 

z posiedzenia XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji odbytej w dniu 

13 stycznia 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od  8.02  do 8.34 

 

Na ogólną liczbę 15 radnych według listy obecności w sesji uczestniczyło 12 radnych. 

 

Radni obecni: 

 

  1. Pietnowski Mariusz                              

  2. Serafin Barbara                                   

  3. Folusz Mariusz   

  4. Gałka Henryk                                

  5. Krzeszowiec Joanna                             

  6. Uleryk Beata     

  7. Panas Michał 

  8. Pirogowicz Andrzej     

  9. Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

10. Prystupa Krystyna       

11. Ryś Marek         

12. Żyła Zofia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Radni nieobecni: 

 

1. Drewniak Paulina 

2. Filipczuk Józef 

3. Łysiak Wojciech                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Trzeszczany - Pan Stanisław Czarnota,  Kierownik 

referatu finansowego – Pan Krzysztof Jóźwiak, insp. ds. Rady Gminy i Wójta - Pani Anna Kociach. 

 

Proponowany porządek obrad: 
 

1.Otwarcie sesji. 

2.Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.Przyjęcie porządku obrad. 

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości  

   gruntowej na rzecz Gminy Trzeszczany. 

5.Zakończenie sesji. 

                                                                    Do punktu 1-go 

 

Otwarcia XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Pietnowski, witając wszystkie osoby obecne na sesji.  

 

Do punktu 2-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że obrady są prawomocne, gdyż w chwili stwierdzania 

prawomocności w sesji uczestniczy 11 radnych na 15 osobowy skład Rady, co stanowi quorum do 

podejmowania pełnoprawnych uchwał i decyzji. 
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Do punktu 3-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że o zwołanie dzisiejszej sesji wnioskował Pan Wójt, 

a następnie oddał głos wnioskodawcy. 

Wójt Gminy potwierdził, że poprosił Pana Przewodniczącego o zwołanie sesji nadzwyczajnej, gdyż 

jest to związane z faktem, iż prace geodezyjne mające na celu uregulowanie stanu własności  na 

szosie gminnej Trzeszczany - Bogucice w rejonie największego zakrętu dobiegły końca. Podział 

został zatwierdzony i można już podjąć uchwałę o zakupie tego gruntu. Dodał, że ta powierzchnia 

jest niewielka i jest to 158 m. Nadmienił, że operat szacunkowy został wykonany. Stwierdził, że to 

nie jest tak, iż cała suma wynikająca z operatu musi być zapłacona, chociaż prawo dopuszcza też taką 

możliwość. Dodał, że operat opiewa na 1695 zł i do tej sumy można dokonać zakupu. Nadmienił, że 

należałoby dokonać zakupu, ponieważ pieniądze, które otrzymaliśmy pozwolą na wyremontowanie, 

dokończenie drogi gminnej w kierunku Bogucic.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś chce coś wnieść do proponowanego porządku obrad? 

Wójt Gminy zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie 

Gminy Trzeszczany.  

Wyjaśnił, że chodzi tutaj o stworzenie w budżecie gminy paragrafu z którego będzie można 

wydatkować środki. Podkreślił, że to Rada Gminy  będzie podejmowała decyzję o ewentualnym 

przydzieleniu środków finansowych. Następnie Pan Wójt rozdał radnym projekt wnioskowanej do 

porządku obrad uchwały.  

W trakcie wypowiedzi Wójta Gminy na obrady przybyła radna Pani Joanna Krzeszowiec. 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który zwrócił uwagę, że jest taki paragraf jak dziedzictwo 

narodowe, następnie zapytał, czy jest to zbliżone, czy jest to zupełnie coś innego. Dodał, że skoro 

Pan Wójt zajął się tym, to prosi, aby Pan Wójt bardziej to wyjaśnił. 

Przewodniczący Rady Gminy odparł, iż gdy ta uchwała zostanie wprowadzona do porządku obrad, to 

odda głos radnemu i wówczas Pan radny zada pytania Panu Wójtowi. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że zarządza głosowanie nad 

wnioskiem Pana Wójta w przedmiocie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących 

się na terenie Gminy Trzeszczany. 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który poprosił o możliwość zapoznania się z treścią 

wnioskowanego do porządku obrad projektu uchwały. Stwierdził, że to jest kilka kartek, więc 

powinna być ogłoszona przerwa, aby można było się zapoznać z treścią tej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy odparł, że będzie dyskusja na temat tej uchwały.  

Następnie Pan Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad wnioskiem Pana Wójta  

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji  

z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Trzeszczany. 

Za głosowali radni: Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski 

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów nie było.  

(Za - 12 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0).  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

W tym miejscu Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z zaproponowaną 

zmianą. 

Za głosowali radni: Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski 

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów nie było.  

(Za - 12 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0).  

Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie. 
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Pan Przewodniczący zakomunikował, że wprowadzona do porządku obrad uchwała zostanie 

rozpatrzona w drugiej kolejności po uchwale dotyczącej wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Trzeszczany. 

 

Do punktu 4-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad do 

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowej na rzecz Gminy Trzeszczany. 

Wójt Gminy oznajmił, że posiada przy sobie mapę geodezyjną z podziałem, operat, więc jeśli ktoś 

chce coś doprecyzować to prosi o pytania. 

Dodał, że chodzi o drogę gminną Trzeszczany – Bogucice. Nawiązał do okresu, kiedy droga ta była 

budowana. Odparł, że kładąc na tej drodze jeden dywanik, potem drugi dywanik wszystko było 

dobrze, natomiast teraz jest źle. 

Nadmienił, że na największym zakręcie droga, ta przebiega na gruntach prywatnych i jest to około 

158 metrów. Dodał, że jeżeli jest mowa o drodze, to także należy brać pod uwagę w tamtej części 

rów przydrożny, żeby sprawę dalej kontynuować. Stwierdził, że chciałby to pilotować i doprowadzić 

do szczęśliwego końca, bo pieniądze, które otrzymała Gmina czekają. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz oznajmił, że też jest za tym, żeby to działanie dokończyć i poprzeć tą 

uchwałę, tylko wydaje się, że jest to działanie z opóźnieniem. Zapytał dlaczego na poprzedniej sesji  

nikt o tym nic nie mówił, a dzisiaj jesteśmy przywołani do tego. Odparł, że jest za tym, by sprzyjać 

dla dobra społeczeństwa i budować coś dobrego. 

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, który oznajmił, że jest to sprawa bardzo ciepła. Ten podział 

praktycznie na zakończenie minionego roku był sfinalizowany, do tego trzeba było jeszcze operat. 

Także jeżeli mówimy o tamtej poprzedniej sesji, to nie było fizycznie możliwości podjęcia takiej 

uchwały, ponieważ nie było jeszcze tego podziału. A sprawa zadawniona, tak, bo gdyby  

nie zakwestionowane były sprawy własności, to Gmina najprawdopodobniej już byłaby po 

wykonaniu remontu tej szosy. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że w tym roku Pan Wójt chce, przegłosować tą działkę, ale 

składając projekt musiał Pan Wójt mieć uregulowany stosunek prawny, więc nie można inwestować 

na czyimś terenie i tutaj moim zdaniem było niedopatrzenie. Dodał, że może kiedyś tak było, ale 

teraz ktoś się dopatrzył i Pan został zmuszony to sprawdzić, opóźnił się Pan z tym działaniem. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wszystkim powinno zależeć na tym, żeby jak najszybciej 

ta droga została wykonana, więc na wniosek wnioskodawcy została zwołana sesja nadzwyczajna, 

żeby podjąć uchwałę, by móc ogłaszać przetarg i aby jak najszybciej zrealizować to zadanie, a od 

rolnika trzeba nabyć niewielką powierzchnię gruntu, gdyż okazało się, że droga ta przebiega na 

prywatnym gruncie. 

Wójt Gminy oznajmił, że nie ma tutaj żadnego zaniechania, tak jak Pan radny pisze. Odparł, że radny 

zanim coś takiego umieści w internecie, to powinien zaznajomić się z podłożem tematu. Podkreślił, 

że Gmina nie pisała żadnego projektu na tą drogę, to nie jest droga projektowa. 

Radny Ryś dodał, że chodzi o wniosek. 

Wójt Gminy nadmienił, że wniosek składał i składał dokumenty o pozwolenie na budowę. 

Radny Pan Marek Ryś stwierdził, że stosunek prawny trzeba było znać przed podjęciem, przed 

złożeniem tego wniosku, a teraz to wyszło w praniu. 

Wójt Gminy powtórzył, że droga była budowana na gruntach gminy, jeżeli nie były to grunty gminy, 

to spec ustawą zostały one skomunalizowane. Sprawa miała być dopełniona i była, bo to są 

zamierzchłe lata 70- te. Przy pierwszym projekcie nikt nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń, droga była 

remontowana przez Gminę ze środków publicznych i nikt tego nie zakwestionował. 

Drugi projekt obejmujący położenie asfaltu też był realizowany ze środków publicznych i nikt tego 

nie zakwestionował, a bodajże były dwa dywaniki i nikt tego nie zakwestionował i końcowy etap. 

Pewien etap czyli do „Poltoru” został wykonany, a wszystkie dokumenty były opracowane na cały 

odcinek, my to co zrobiliśmy, to jest wyjątek, to jest wycinek z całości i wtedy było dobrze, a teraz 

jest źle. Nie dyskutuje jak było. Jest zauważone, trzeba jak najszybciej to zmienić, i to zostało tym 
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podziałem dokonane i trzeba to uregulować, bo inaczej się pod tym nie podpisze, gdyż za chwileczkę 

będą konsekwencje, jeżeli wydatkuje środki publiczne na szosę, która jest położona na gruncie 

niestanowiącym własności gminy. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał do kiedy Pan Wójt może środki wykorzystać, czy jest jakiś czas na to, 

czy są jakieś terminy, czy nie ma? 

Wójt Gminy odparł, że dokładnie nie pamięta, ale jeszcze ten rok i następny na pewno. 

Radny Pan Ryś zapytał, czy kwota 800.000 zł zostanie wykorzystana na całość długości tej drogi do 

Bogucic, czy Pan Wójt będzie się jeszcze posiłkował. 

Wójt Gminy stwierdził, że już odpowiedział w tym temacie, iż chodzi o odcinek, który pozostał. 

Radny Ryś stwierdził, że można powiedzieć, że będzie to całość. 

Wójt Gminy sprostował, że nie całość, tylko będzie remontowany ten odcinek, który pozostał, bo 

pewną część mamy już wykonaną. 

Innych pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było, wobec powyższego Przewodniczący 

Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Trzeszczany. 

Za głosowali radni: Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski 

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów nie było.  

(Za - 12 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0).  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy 

Trzeszczany została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 5-go 

 

W tym punkcie został przedłożony wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie 

Gminy Trzeszczany. 

Pan Przewodniczący oznajmił, że w międzyczasie przeczytał dwukrotnie tą uchwałę i nie ma tam nic 

niezrozumiałego, niemniej jednak otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głos zabrał radny Pan Henryk Gałka, który oznajmił, że tak jak zrozumiał, to chodzi o dotacje 

podmiotów takich jak zabytki znajdujące się na terenie naszej Gminy. Odparł, że w Trzeszczanach 

jest pałac przy byłym POM-ie, kościół w Trzeszczanach jako zabytek i to jest publiczny obiekt, 

natomiast pałac jest obiektem prywatnym, ale niezależenie od tego jeżeli wniosek zostanie złożony, 

to Gmina ma możliwość udzielenia takiej dotacji? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że ma możliwość, ale nie musi. 

Radny Pan Gałka stwierdził, że wyczytał, iż to zależy od tego jakie środki posiada. Jeżeli Gmina by 

miała środki to tak, jeżeli nie ma, to nie. 

Wójt Gminy oznajmił, że tutaj obowiązuje szereg przepisów, których ten potencjalny obdarowany, 

dotowany będzie musiał przestrzegać łącznie z rozliczeniem. Stwierdził, że, aby można było udzielać 

dotacji do danego obiektu, to dany obiekt musi być wpisany do rejestru zabytków.  

Radny Pan Gałka zapytał, czy chodzi o obiekty zabytkowe na naszym terenie? 

Wójt Gminy potwierdził, że tutaj chodzi o zabytki znajdujące się na terenie Gminy Trzeszczany. 

Podkreślił, że decyzja o ewentualnym przekazaniu środków finansowych będzie należała do Rady 

Gminy. Jeżeli nie będzie środków finansowych, jeżeli nie będzie jakiejś wizji, to ten paragraf będzie 

paragrafem martwym, czyli będzie on w budżecie, ale na nim będzie 0 zł. Stwierdził, że trudno 

powiedzieć, co będzie za rok, co będzie za 3 lata, czy będą do pozyskania środki finansowe. 

Radny Pan Henryk Gałka odparł, że ma rozumieć, że środki o które stara się beneficjent od 

konserwatora zabytków nie przechodzą przez Gminę, tylko ze środków własnych. 

Wójt Gminy odparł, że ze środków własnych. Zwrócił uwagę, że podobne sytuacje mają miejsce na 

innych płaszczyznach, iż na dane działanie trzeba było mieć odpowiedni paragraf i oddzielne konto, 

tak jak to się dzieje przy dofinansowaniu terenów popegeerowskich, gdzie musi być jedno konto na  

które wpływają środki i z którego wypływają środki. 
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Radny Pan Marek Ryś zapytał jaka jest różnica pomiędzy przygotowaną tutaj uchwałą, a paragrafem 

dziedzictwo narodowe, bo jest taki paragraf. Czy Pan Wójt może przytoczyć różnicę. 

Wójt Gminy oznajmił, że trzeba byłoby poprosić Panią Skarbnik, która o wiele lepiej to zrelacjonuje 

aniżeli ja. 

Radny Pan Ryś odparł, że dlatego prosił o przerwę, aby się z tym materiałem zapoznać. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz oznajmił, że w pałacu w Nieledwi mieszkają prywatni najemcy. 

Podkreślił, że Pałac ten jest zarejestrowany w rejestrze zabytków. Stwierdził, że ci najemcy chcą 

wyremontować dach tego budynku, a następnie zapytał do kogo ci mieszkańcy mają się zwrócić, by 

rozpocząć całą procedurę? Od kogo należałoby zacząć, aby im pomóc, czy powinni zacząć od 

konserwatora zabytków?  

Wójt Gminy oznajmił, że tutaj w tym temacie nic się nie zmieniło. Nad tym obiektem pieczę 

sprawuje wojewódzki konserwator zabytków i to tam trzeba się udać. Na pewno nie obędzie się bez  

wymiany więźby dachowej na budynku. Nadmienił, że nie potrafi stwierdzić jakie przepisy prawa 

obowiązują konserwatora, ale należałoby tam się zgłosić. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz oznajmił, że jakiś zastrzyk gotówki do tej pracy na pewno, 

konserwator zabytków by dołożył. 

Wójt Gminy stwierdził, że w tej kwestii nie odpowie, bo różnie z tym jest.  

Po wypowiedzi Pana Wójta Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy na sesję przybędzie Pani 

Skarbnik?  

Wójt Gminy po informacji otrzymanej od pracownika Urzędu Gminy oznajmił, że bardzo przeprasza, 

ale Pani Skarbnik w dniu dzisiejszym jest na urlopie. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że zatem takie pytanie powstaje, iż widać jak nasza sesja jest 

prowadzona, w jaki sposób, bez przygotowania, na szybko. Nie podoba mi się taki sposób, bo tutaj  

przygotowując taką uchwałę, powinien być radca prawny, pracownik merytoryczny, a my tutaj tak 

sobie bawimy się w sesję. 

Przewodniczący Rady Gminy odparł, że nie zgadza się z radnym Rysiem, bowiem na projekcie tej 

uchwały widnieje parafka radcy prawnego, więc pod względem prawnym mamy prawo podejrzewać, 

że jest wszystko w porządku. Dodał, że projekt uchwały według jego oceny został napisany językiem 

zrozumiałym, więc nie wie czego radny tutaj nie rozumie. 

Radny Pan Marek Ryś zakomunikował, że nie nazywa się Mariusz Pietnowski tylko Marek Ryś i ma 

prawo zadawać pytania i ma prawo tutaj oczekiwać odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że umożliwił radnemu zadanie pytania.   

Radny Ryś odparł, że nie otrzymał takiego pytania, stwierdził, że nie jesteśmy przygotowani do tego 

paragrafu. Prosił o przerwę, bo przeczytał po łebkach, ale ze zrozumieniem, to trzeba mieć trochę 

przerwy. I tak u nas właśnie w większości działamy w radzie. Zawsze ta sama sytuacja. Pan Wójt na 

wszystkim się zna, tutaj akurat się złapał, bo się nie zna i nie wie o czym mówi. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że jest to zdanie radnego. Następnie zapytał, czy są jeszcze 

inne głosy w dyskusji nad tą uchwałą? 

Dalszej dyskusji nad projektem uchwały nie było, w związku z powyższym Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji  

z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Trzeszczany. 

Za głosowali radni: Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski 

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów nie było.  

(Za - 12 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0).  

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących 

się na terenie Gminy Trzeszczany została podjęta jednogłośnie. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy poinformował o zaproszeniu Wójta 

Gminy, Proboszcza Parafii Trzeszczany i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach 

na koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Mariki Kraujutowicz i Grzegorza Szostaka w dniu  

16 stycznia 2022 r. o godz. 13.00, który odbędzie się bezpośrednio po mszy świętej w kościele 
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Parafialnym w Trzeszczanach. 

Następnie wezwał radnego Pana Marka Rysia do zaprzestania dokonywania wpisów na portalach 

społecznościowych taki jak ten z 30 grudnia 2021 r. i w tym miejscu zacytował jego treść: 

„Przewodniczący Rady nie przeczytał dzisiaj tego pisma, które sołtys złożył do odczytania Radzie 

Gminy. Stała forma pracy tego Pana, więc czytajcie”. 

Pan Przewodniczący Rady odniósł się do zacytowanej treści umieszczonej przez radnego Pana Rysia. 

Zakomunikował, że Pan radny mija się z prawdą, gdyż pismo złożył sołtys wsi Nieledew do Wójta  

i dostał od Wójta odpowiedź. Przypuszcza, że Pana intencją było postawienie mnie w niekorzystnym 

świetle w oczach opinii publicznej mieszkańców. Robi Pan tak już nie pierwszy raz, cóż widocznie 

ma Pan taki styl uprawiania polityki w samorządzie gminnym. Proszę zaprzestać takiego działania 

jest Pan radnym. 

Radny Pan Ryś odparł - proszę się stosować do zadanych pytań. 

 

Do punktu 6-go  
                                                              

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXVI nadzwyczajnej  sesji 

Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 

 

 Protokołowała                                                                               Przewodniczący 

                                                                                                          Rady Gminy   

 Anna Kociach                                                                                         

                                                                                                     Mariusz Pietnowski                 

                                                              

                             


