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PROTOKÓŁ NR XLVIII/2021  

z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 19 listopada 2021 r. 

 

Obrady XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali Narad Urzędu 

Miejskiego w Głogówku. 

Obrady rozpoczęto 19.11.2021 o godz. 08:30, a zakończono o godz. 10:08 tego samego 

dnia. W posiedzeniu wzięło udział 15 członków: 

1. Marcin Kus 

2. Józef Kowaś 

3. Tomasz Nosol 

4. Tadeusz Wrona 

5. Róża Zgorzelska 

6. Mariusz Wdowikowski 

7. Grzegorz Thiel 

8. Joachim Sobek 

9. Piotr Samson 

10. Bogusława Poremba 

11. Fabian Patron 

12. Jerzy Kunert 

13. Jan Hojdem 

14. Bernard Dembczak 

15. Ewelina Barton 

 

Pozostałymi członkami, którzy brali udział w obradach byli:  

1. Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak 

2. Zastępca Burmistrza – Anna Barysz 

3. Skarbnik Gminy – Alina Janik 

Ponadto na Sali obecni byli:  

• Starosta Prudnicki – Radosław Roszkowski 

• Wicestarosta Prudnicki – Janusz Siano 

• Przewodniczący Rady Powiatu – Józef Janeczko 

• Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku – Witold Rygorowicz 

• Radni Powiatowi: Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski 

 

 Otwarcia i przeprowadzenia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Głogówku Jerzy Kunert.  

Następnie Przewodniczący przystąpił do stwierdzenia Quorum. Na 15 Radnych obecnych 

było 15. Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  
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Ad.3. Uchwalenie porządku obrad (08:33) 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad. 

1. Otwarcie XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Uchwalenie porządku obrad. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały: 

a) w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów przekształcenia bądź likwidacji  

ZOL-u w Głogówku. 

5. Zakończenie XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

         

Przewodniczący zapytał o uwagi lub pytania do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie 

zgłoszono w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14): Grzegorz Thiel, Józef Kowaś, Piotr Samson, Bogusława Poremba, Bernard 

Dembczak, Ewelina Barton, Jan Hojdem, Tomasz Nosol, Jerzy Kunert, Marcin Kus, Tadeusz 

Wrona, Fabian Patron, Joachim Sobek, Mariusz Wdowikowski,  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Róża Zgorzelska 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

 

Ad.4. Rozpatrzenie projektów uchwały: 

a) w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów przekształcenia bądź likwidacji  

ZOL-u w Głogówku. (08:34) 

 

Salę obrad opuściła Radna Ewelina Barton. Stan radnych 14 na 15 obecnych. 

Głos zabrał Burmistrz Głogówka Piotr Bujak, który wyjaśnił przyczynę zwołania sesji 

nadzwyczajnej oraz treść stanowiska wskazanego w projekcie uchwały. Wyjaśnił, że Gminy 

Głogówek nie stać, aby wszelkimi dostępnymi metodami w szczególnie te które zostały 

zaproponowane w piśmie z dnia 8 listopada przez Powiat Prudnicki partycypować  

w utrzymaniu ZOL-u na terenie gminy. Wskazał także, że ustawodawca skonstruował katalog 

zadań własnych gmin i powiatów. Poruszył także kwestię złego stanu technicznego budynku i 

środków finansowych przekazanych przez Gminę Głogówek na rzecz Powiatu Prudnickiego 

tytułem zakupu budynku SOSW w Głogówku oraz kwestię niezagospodarowanych 2 tyś 

metrów kwadratowych w budynku dawnego szpitala, proponując nieruchomość na ZOL bądź 

filię Wydziału Komunikacji.  
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Odniósł się także do współpracy gminy z powiatem w ostatnich latach: kosztach utrzymania 

budynku SOSW i wysokości płaconych rat, przejęcia dróg przez Gminę Głogówek od Powiatu 

Prudnickiego. Dodał, że jest zwolennikiem daleko idącej współpracy i rozmów, natomiast 

niesprawiedliwe wobec Gminy Głogówek, mieszkańców, radnych jest postawienie sprawy w 

sposób, „że powiat odpowiedzialnie przesunął dofinansowanie na realizuję drogi 

Dzierżysławice – Racławice Śląskie i w związku z tym gmina Głogówek ma oszczędności. Nie 

(…). Gmina Głogówek nie ma w związku z tym żadnych oszczędności, bo to droga powiatowa. 

Gmina Głogówek ma po prostu mniejsze wydatki.” Dodał, że w 2,5 % gmina będzie 

partycypować w tym zadaniu. 

Burmistrz podkreślił, że ze strony Gminy Głogówek jest wola współpracy i proponuje budynek 

szpitala, natomiast nie ma zgody na przekształcenie, przenoszenie ZOL-u.  

Burmistrz przypomniał o licznych, przyszłych inwestycjach, takich jak modernizacja dachu 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku oraz szkoły w Racławicach Śląskich, modernizacja 

dachu w Przedszkolu w Biedrzychowicach, o inwestycjach drogowych, budowie nowego 

przedszkola i modernizacji stadionu FORTUNA. Zauważył, że przejecie budynku ZOLU i 

poniesienie nakładów finansowych związanych z jego remontem może doprowadzić do 

zmniejszania zakresu usług świadczonych mieszkańcom przez Gminę Głogówek. Wspomniał 

także, że budżet na rok 2022 jest bardzo trudny i zmniejsza się bufor inwestycyjny.  

Poprosił radnych o podjęcie decyzji zgodnej z własnym sumieniem i interesem Gminy 

Głogówek. 

Przewodniczący przywitał przybyłego na sesję radnego powiatowego Kazimierza 

Bodaszewskiego.  

Radna Bogusława Poremba zwróciła się do wicestarosty Janusza Siano, zapytała, ile osób 

znajduje się w ZOL-u, którzy płacą za świadczoną opiekę. Poprosiła, aby znać sobie sprawę z 

faktu, iż jest podnoszona ręka na najbardziej słabych ludzi. 

Radna Róża Zgorzelska zwracając się do burmistrza zapytała, czy wyczerpano już wszelkie 

możliwości rozmowy, konsultacji w sprawie ZOLU. Zwracając się do starosty i radnych 

powiatowych zapytała o szanse uratowania ZOL-U. Dodała, że ZOL na terenie gminy jest 

bardzo potrzebny zarówno dla mieszańców jak i osób tam pracujących. Dodała także, że 

wstrzyma się dziś od głosu ze względu na fakt, że nie wykorzystano możliwości porozumienia 

się i negocjacji w tym temacie. 

Głos zabrał Burmistrz Głogówka Piotr Bujak odnosząc się do wypowiedzi radnej Róży 

Zgorzelskiej wyjaśniając, że na poprzedniej sesji nadmieniał fakt, że w tym temacie należy 

rozmawiać i pewnie to nastąpi, po czym po tygodniu wpłynęło pismo, w którym od Gminy 

Głogówek oczekuje się deklaracji w sprawie wykupu ZOL-u. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kunert oddał głos obecnemu na sali radnemu 

powiatowemu Kazimierzowi Bodaszewskiemu, który wyraził swoje zaskoczenie faktem, że na 

sali trwa dyskusja nt. likwidacji ZOL-u, gdyż w Prudniku nie mówiło się o likwidacji, tylko o 

ewentualnym przeniesieniu. Dodał, że jego zdanie było takie, że „należy remontować to co 

jest”. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski, który wyraził zaskoczenie faktem, iż nie 

został zaproszony na obrady sesji, jako że rozmawia się o powiatowym majątku i instytucji 
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potrzebnej ziemi prudnickiej i również głogóweckiej. Dodał, że nie jest planowana likwidacja 

ZOL-u, odniósł się do treści uzasadnienia uchwały, które w jego ocenie w żaden sposób nie 

komponuje się z tematyką. Kontynuując poinformował, że od kilku lat powiat już poprzednimi 

władzami Głogówka zastanawiał się jak poprawić bazę techniczną Zakładu Opiekuńczo – 

Leczniczego, stąd różne działania związane z poprawą infrastruktury. Dodał, że liczył, że 

odbędzie się jeszcze w tym roku spotkanie przy bardziej sprzyjających okolicznościach podczas 

uroczystej sesji, na której będzie miał możliwość podziękować za współpracę w minionych 

latach z okazji 30 leci samorządu terytorialnego. Wspomniał, że we wszystkich gminach 

powiatu prudnickiego prócz Głogówka, był zaproszony na sesję, podczas których wręczył 

podziękowania radnym i miał możliwość wymiany dobrych informacji  

i pewnych oczekiwań na przyszłość. W przypadku Gminy Głogówek spotyka się w przykrych 

i niebudujących okolicznościach. W jego ocenie Burmistrz wywołał „burze w szklance wody”, 

bo tematyka podjęta w piśmie nie była niczym nowym a rozmowy o ewentualnym przejęciu 

przez gminę obiektu przyległego do innych obiektów użytkowanych przez gminę Głogówek 

były jeszcze z poprzednim Burmistrzem Głogówka Andrzejem Kałamarzem, który nie tylko 

obiecał termomodernizację ZOL-u, ale także bardzo mocno brał pod uwagę pozyskania tego 

budynku, co pozwoliłoby powiatowi rozpocząć rozbudowę i modernizację budynku Domu 

Dziecka w Głogówku. Dodał, że zamysłem powiatu było stworzenie jak najlepszych warunków 

pobytu pacjentów ZOL-u i stworzenie odpowiedniego otoczenia, czego obecnie nie uda się 

uzyskać ze względu na brak terenu, w związku w tym najkorzystniejszym byłoby przeniesienie 

podopiecznych ZOL-u do budynku Domu Dziecka. Rozmowy takie wydawały się być mocno 

zaawansowane pod koniec kadencji. Nadmienił o działkach zaproponowanych powiatowi 

dwóch działek pod budowę Domu Dziecka a także przejęcia Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego przez Gminę Głogówek. Dodał, że pomimo niełatwej współpracy z 

Burmistrzem Andrzejem Kałamarzem nie „wywlekano spraw do mediów” a obecna polityka 

burmistrza jest polityką zarządzania przez konflikt.  

Poinformował, że chce dojść do porozumienia w sprawie przyszłości ZOL-u w Głogówku  

i temu miało służyć zagajenie wicestarosty na poprzedniej sesji oraz pismo przekazane na ręce 

Burmistrza Głogówka. Następnie poruszył kwestię dróg przejmowanych przez gminy powiatu 

prudnickiego, realizacji zadania modernizacji drogi Dzierżysławice – Racławice Śląskie przez 

powiat a także piśmie i prezesa PCM-u do Burmistrza Głogówka i braku odpowiedzi na nie. 

Odnosząc się do radnych Rady Miejskiej w Głogówku, że jeśli uważają, że najlepszym 

rozwiązaniem jest przygotowanie się powiatu do przeprowadzenia remontu obecnego budynku 

ZOL-u to decyzja ta będzie uszanowana.  

Przewodniczący Jerzy Kunert podziękował za wypowiedź starosty, tym samym poprosił  

o skupienie się na temacie obrad sesji i nie zaostrzanie obecnej sytuacji. Dodał, że 

niejednokrotnie starostowie zostawali imiennie zapraszani na sesję, jednak nikt nie przyjeżdżał, 

prócz ostatniej sesji, podczas której był obecny wicestarosta Janusz Siano.  

Głos zabrał wicestarosta Janusz Siano, który odniósł się do wypowiedzi radnej Bogusławy 

Poremby i poinformował, że podtrzymuje wszystkie słowa wypowiedziane podczas ostatniej 

sesji. Dodał, że ma likwidacji ani przekształcenia ZOL-u, a jego wypowiedź podczas 

poprzedniej sesji miała charakter sygnalizacyjny, wstępny i było zaproszeniem do rozmów  

i zainicjowaniem tematu. Wspomniał, że nie ma wątpliwości, że kwestia ZOL-u dla radnych  

i mieszkańców Głogówka jest bardzo ważna. Natomiast w kwestii SOSW, o której burmistrz 

Piotr Bujak wspomniał, że inicjatywa przejęcia wówczas była po stronie ówczesnego 

Burmistrza Głogówka. Poprosił, aby nie używać Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
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Wychowawczego jako argumentu w różnych dyskusjach i rozmowach, ponieważ decyzja  

o przejęciu SOSW przez gminę Głogówek było dobrą decyzją. Również można na zasadach 

określonych w porozumieniu zwrócić budynek powiatowi.  

Przewodniczący Jerzy Kunert poprosił o skupienie się na temacie projektu uchwały jaka ma 

zostać podjęta i nie odnosić się w sposób personalny.  

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak wskazał na nieścisłości jakie pojawiły się w wypowiedziach 

starosty odnośnie dobrej współpracy przytaczając artykuły ukazane w mediach na ten temat. 

Poruszył także fakt, iż Gmina Głogówek przekazywała na rzecz powiatu działkę pod budowę 

domu dziecka jednak powiat się wycofał, przekazywała budynek szkoły w Mochowie, również 

się powiat wycofał z przyczyn niezależnych, ale wola gminy była. Podkreślił, że współpraca 

powiatu z gminą Głogówek układała się bezproblemowo. Burmistrz przytoczył także sprawę 

zwrotu budynku niedoszłego szpitala, z tego tytułu do kasy powiatu Gmina Głogówek wpłaciła 

kilkadziesiąt tysięcy zł. Odnosząc się do wypowiedzi starosty o wstępnych rozmowach nt. 

ZOL-u zacytował ostatnie zdania pisma Powiatu Prudnickiego z dnia 8 listopada br. Zacytował 

także wypowiedź prezesa Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w artykule opublikowanym 

na stronie Radia Opole.  

Radny Joachim Sobek stwierdził, że cała sprawa związana jest najprawdopodobniej z kontrolą 

sanepidu, która wykazała, że obecny budynek ZOL-u nie nadaje się do dalszego użytkowania. 

Poprosił o przedstawienie konkretnych rozwiązań, zapytał na jakich warunkach powiat chce 

oddać budynek i przenieść ZOL do innego budynku i przy jakiej ewentualnej partycypacji 

kosztów Gminy Głogówek. Dodał, że na sesji nie porusza się istoty sprawy i celu w jakim 

zwołano sesję. 

Głos zabrał prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A Witold Rygorowicz, który 

powiedział, że zaskakuje go treść uchwały, gdyż nie znajduje ona odzwierciedlenia zwłaszcza 

słów, które mówi o przekształceniu, a o likwidacji nie ma mowy. Wspomniał o pracownikach, 

którzy pracują w Zakładzie Opiekuńczo -Leczniczym w Głogówku a także pacjentach. A także 

piśmie z 28 kwietnia br. skierowanym do burmistrza Głogówka i spotkaniu z Zastępcą 

burmistrza przed czteroma tygodniami. Poprosił wówczas o odpowiedź, której nie otrzymał. 

Podkreślił, że jako prezes spółki akcyjnej odpowiada za jej działalność i kieruje się społeczną 

odpowiedzialnością biznesu. Opowiedział o rozwijaniu się spółki i działalności ZOL-u, 

zaprzeczył kontroli sanepidu w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym i złemu stanu 

technicznemu budynku prócz windy i dachu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kunert zapytał prezesa Witolda Rygorowicza czy 

deklaruje, że Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Głogówku będzie istniał. 

Prezes PCM Witold Rygorowicz zadeklarował, że jego zamiarem jest kontunuowanie istnienia 

ZOL-u w Głogówku.  

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak zwracając się do Prezesa PCM poinformował, że przed 

rokiem Gmina Głogówek przekazała łóżka do szpitala w Prudniku, zadeklarowała także 

partycypację Gminy Głogówek w zakupie nowej karetki. Dodał, że zarówno on jak i radni nie 

zapominają o ZOL-u i jego podopiecznych, przekazując środki dezynfekcyjne i różnego 

rodzaju dary. Gmina Głogówek nie obciążyła Powiatu Prudnickiego m.in. kosztami 

przeprowadzonej dezynfekcji Ośrodka Rehabilitacji w Racławicach Śląskich. Zwracając się do 

starosty i prezesa PCM poprosił o niezarzucanie Gminie Głogówek przechodzenia obok, 
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nierozmawiania, bo jest to nieuczciwe i krzywdzące wobec ludzi, którym zależy, aby 

utrzymywać dobre relacje z ich jednostkami. Dodał, że treść uchwały jest jak najbardziej 

adekwatna do sytuacji, bo jest to uchwała intencyjna która nie wywołuje skutku prawnego i nie 

implikuje na decyzje podejmowane przez Zarząd PCM-u i Zarząd Powiatu Prudnickiego. Ma 

być tylko pewnym głosem w tej dyskusji. Sesja zwołana została z faktu, iż Zarząd Powiatu 

Prudnickiego zwrócił się do burmistrza o deklaracje zakupu nieruchomości. Dodał, że nie 

podejmuje się decyzji jednoosobowo tylko podejmuje się je na posiedzeniu Rady Miejskiej. 

Nikt nie powinien społeczności Gminy Głogówek czynić zarzutu z tego tytułu, że chce się zając 

pewne określone stanowisko w ważkim dla naszej społeczności temacie. Dodał, że jeżeli jest 

zamiar prowadzenia dyskusji, rozmów i negocjacji w tym temacie to nie wysyła się pisma, które 

konkluduje stwierdzeniem „Mając powyższe na uwadze, prosimy o pilną deklarację zakupu 

nieruchomości obecnie zajmowanej przez ZOL w Głogówku”. 

Następnie zacytował treść pisma „Gminie Głogówek udało się zaoszczędzić spore środki  

z budżetu, które miały być przeznaczone na partycypację we wkładzie własnym w/w 

inwestycji. Powiat wychodzi również naprzeciw Gminie Głogówek i będzie składał wniosek  

z PROW-u”. zwracając się do przedstawicieli powiatu zapytał, czy poinformowali o tym, że 

gmina Głogówek zapłaci za dokumentację to tego wniosku albo o tym, że w tych wszystkich 

inwestycjach gmina Głogówek będzie partycypować finansowo. Podkreślił, że gminy zostały 

powołane do realizacji zadań gminy, z kolei powiaty do realizacji swoich zadań. Dodał, ze Rada 

powinna przyjąć stanowisko sprzeciwu wobec likwidacji bądź przekształcenia ZOL-u, bo 

przekształcenie ZOL-u to nic innego jak jego likwidacja. 

Głos zabrała Zastępca Burmistrza Anna Barysz, która odniosła się do spotkania z Prezesem 

PCM Witoldem Rygorowiczem, podczas którego prezes powiedział, że PCM –u nie stać na 

remont budynku ZOL-u, bo kosztorys opiewa na kwotę 7 mln zł, a obecnie już 9 mln zł. 

Prezes PCM-u Witold Rygorowicz zaprzeczył temu twierdząc, że mówił o budynku Domu 

Dziecka w Głogówku. 

Następnie Zastępca Burmistrza wspomniała, że prezes również powiedział o problemie 

utrzymania karetki w Głogówku, w związku ze zmianą sposobu ogrzewania pomieszczenia, 

jednakże PCM nie pozbawi gminy karetki i zostanie ona postawiona koło DPS-u w 

Racławicach Śląskich. 

Prezes Witold Rygorowicz odpowiedział, że było to tylko hasło, które może być uznane jeżeli 

tylko Wojewoda Opolski wyrazi zgodę. 

Kontynuując Zastępca burmistrza powiedziała o słowach prezesa, iż pracownicy ZOL-u 

niechętnie chcą przenieść się do budynku Domu Dziecka w Głogówku bądź do Prudnika a także 

o jego sugestii, aby Gmina Głogówek zakupiła budynek ZOL-u, co spowoduje, że będzie mniej 

właścicieli terenu, na którym się mieści. Ponadto wspomniała, że prezes poinformował ją o 

planowanym zburzeniu budynku gruźliczego koło szpitala i wybudowanie nowego budynku 

celem przeniesienia pacjentów ZOL-u i terminie realizacji tego zamiaru w ciągu 4 lat. 

Wspomniała także o prośbie prezesa, aby Gmina Głogówek jak najszybciej ustosunkowała się 

do tego. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, aby wrócić do istoty sprawy. 
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Prezes Witold Rygorowicz stwierdził, że do spotkania, o którym była mowa nie powinno dojść 

w taki sposób, następnie poruszył kwestię pracowników ZOL-u. 

Przewodniczący Rady Jerzy Kunert poprosił, aby powrócić do meritum sprawy. 

Głos zabrała radna Róża Zgorzelska stwierdziła, że można było porozmawiać w innej 

atmosferze nie na sesji, zaapelowała do Prezesa PCM-u, Burmistrza Głogówka i Starosty 

Prudnickiego o ich wspólną rozmowę i dojście do porozumienia dla dobra mieszkańców gminy 

i pacjentów ZOL-u. 

Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski nawiązując do wspomnianego spotkania Zastępcy 

Burmistrza Anny Barysz i Prezesa PCM-u Witolda Rygorowicza powiedział, że po spotkaniu 

otrzymał „raport” iż Zastępca Burmistrza Anna Barysz wyraziła opinie, że władze Głogówka 

nie są zainteresowane inwestowaniem w osoby starsze, w ZOL, bo priorytetem jest młodzież. 

Poruszył także kwestię śmieci i realnych danych dotyczących opłat za śmieci i sposobu 

naliczania tych opłat za mieszkańców ZOL-u. 

Przewodniczący Rady Jerzy Kunert zwrócił uwagę na odbieganie od tematu. 

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak zaapelował o zajecie jednoznacznego stanowiska Rady 

Miejskiej w Głogówku i złożył wniosek o zamkniecie dyskusji. Podkreślił, że podjęcie uchwały 

nie wyklucza możliwości dalszych rozmów na ten temat. 

Głos zabrał obecny na Sali Przewodniczący Rady Powiatu Józef Janeczko, który przedstawił 

opinię Rady Powiatu, że nikt nie jest za likwidacją ani przekształceniem ZOL-u, jedynie 

mówiono się o przeniesieniu go do budynku Domu Dziecka w Głogówku. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania projektu uchwały. 

Wyniki imienne: 

ZA (12): Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak, Mariusz Wdowikowski, Józef Kowaś, Jerzy 

Kunert, Jan Hojdem, Marcin Kus, Piotr Samson, Fabian Patron, Joachim Sobek, Tomasz 

Nosol, Bogusława Poremba,  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): Róża Zgorzelska, Tadeusz Wrona 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Ewelina Barton 

Projekt uchwały przyjęty większością głosów. 

 

Ad. 5. Zakończenie XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. (10:08) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Jerzy Kunert podziękował wszystkim za 

udział w sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamyka XLVIII 

Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej. 

 Na tym protokół zakończono.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku 

Jerzy Kunert 
Protokolant 

Aleksandra Makówka 


