
Protokół Nr XXXIX.2017 
z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 1 marca 2017 roku 
 

Obrady rozpoczęto 1 marca 2017r. o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:20 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Obecni: 
1. Karol Chyba 
2. Michał Czekajło  
3. Katarzyna Czerwińska  
4. Edward Dasiukiewicz  
5. Sebastian Dukaczewski  
6. Krzysztof Jaśków  
7. Adam Kołwzan  
8. Mariola Kruk  
9. Dariusz Krysa  
10. Waldemar Kupczak  
11. Henryk Majzlik  
12. Dariusz Paluszkiewicz  
13. Krzysztof Siuda  
14. Mariusz Suchecki  
15. Włodzimierz Zarzyński 

 
Ad. 1  

Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia XXXI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Adam Kołwzan, powitał przybyłych gości, Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Strzelcach Kraj. Marlenę Płotecką, Zastępcę Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. Magdalenę Martyniszyn, Burmistrza Drezdenka  

M. Pietruszaka, Zastępcę Burmistrza Drezdenka A. Kozubaja, Sekretarza Gminy  

B. Rerusa,  Skarbnika Gminy A. Lachowicz (lista obecności stanowi załącznik nr 1b 

do protokołu), radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu), sołtysów (lista obecności sołtysów stanowi załacznik nr 1a do protokołu)  

i wszystkich obecnych na posiedzeniu. Następnie stwierdził, że w obradach 

uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Miejska może 

obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

 

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

1. Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku. 

3. Informacja o stanie bezrobocia w mieście i gminie Drezdenko. 



4. Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku  

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

6. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 

Sołeckiej sołectwa Marzenin - druk nr 339/17. 

7. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz 

ustalenia ich przebiegu - druk nr 340/17. 

8. Projekt uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego 

uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI - druk 

341/17. 

9. Projekt uchwały w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich 

spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko - druk nr 342/17. 

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia nauczycieli 

szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Drezdenko - druk nr 343/17. 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Stare 

Kurowo realizacji własnego zadania oświatowego Gminy Drezdenko w zakresie 

kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym dla uczniów z obwodu 

szkolnego obejmującego teren sołectw Modrople i Górzyska - druk nr 344/17. 

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko 

w 2017 roku - druk nr 345/17. 

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Przemienienia Pańskiego w Drezdenku - druk nr 346/17. 

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 

2017 rok - druk nr 347/17. 

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 - druk nr 348/17. 

16. Informacje. 

17. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 3 

Informacja o stanie bezrobocia w mieście i gminie Drezdenko. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że radni otrzymali materiał 

na temat informacji o stanie bezrobocia w mieście i gminie Drezdenko (materiał 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Dyrektor PUP w Strzelcach Kraj. 

omówiła dostarczony materiał i odpowiedziała na zadane przez radnych i sołtysów 

pytania. Burmistrz Drezdenka M. Pietruszak podziękował za dotychczasową, 



wzorową współpracę i wyraził nadzieję, że dalsze współdziałanie będzie przebiegało 

równie pomyślnie.  

 

Ad. 4 

Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów Gminy 

Drezdenko. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Sebastian Dukaczewski  
- Waldemar Kupczak  
- Michał Czekajło 
- Mariusz Suchecki  
- Dariusz Paluszkiewicz 
- Mariola Kruk 
- Karol Chyba 
- Katarzyna Czerwińska 
- Dariusz Krysa 
- Danuta Saj 
- Karolina Piotrowska 
 
Radny S. Dukaczewski: 

1. Zwrócił się z postulatem do Komendanta Komisariatu Policji, aby policjanci 

podczas patrolów zwrócili szczególną uwagę na parking przy ul. Ogrodowej. 

Zauważył, że wjazd na ten parking jest bezpośrednio przez chodnik i bardzo 

często parkujący tam kierowcy zostawiają samochody w taki sposób, że 

praktycznie nie ma przejścia. S. Dukaczewski dodał, że sytuacja taka znacząco 

wpływa na bezpieczeństwo przechodniów. 

2. W związku z tym, że chodnik i parking przy ul. Ogrodowej położone są na jednym 

poziomie i nie ma wyraźnego oddzielenia parkingu od chodnika poprosił  

o wymalowanie odpowiednich linii. 

3. Poprosił Burmistrza o przekazanie radnym informacji, jakie uzyskał podczas 

spotkania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. 

4. Przedstawił nowe możliwości aplikacji eSesja dotyczące nowych modułów 

aplikacji: „Portal mieszkańca”, „Transmisja audio przez internet”, „Transmisja 

audio-video przez internet”. Postawił wniosek formalny, aby wprowadzić którąś  

z tych aplikacji, aby każdy mieszkaniec mógł skorzystać i na bieżąco śledzić 

pracę rady. Dodał, że zdaje sobie sprawę, że będzie to generowało dodatkowe 

koszty, ale chciałby wstępnie zorientować się jaka jest opinia radnych w tej 

kwestii. 

Radny W. Kupczak: 

1. Poruszył temat złego stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 160 oraz 158 na 

odcinku: Nowego Polichno do krzyżówki na Strzelce Kraj., od Osowa do ronda im. 

J. Kilińskiego. Zwrócił również uwagę na zły stan techniczny drogi gminnej od 

ronda im. J. Kilińskiego do skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Poznańskiej oraz 

ponownie drogi wojewódzkiej w kierunku Niegosławia. 



2. Zapytał czy projekt techniczny budowy ulic Poprzecznej, Kowalskiej, Stodolnej  

i Nadrzecznej w Trzebiczu został już zakończony a jeśli nie to na jakim jest 

etapie. 

 Radny M. Czekajło: 

1. Poinformował, że mieszkańcy wspólnoty nr 45 przy ul. Pierwszej Brygady skarżą 

się, że nie mogą porozumieć się z PGKiM-em w kwestii remontu budynku. 

2. Zwrócił uwagę, że budynek nr 6 przy ul. Pierwszej Brygady stanowi zagrożenie 

katastrofą budowlaną. 

3. Zauważył, że ścieżka w stronę „młyna” jest bardzo niebezpieczna, bo nie ma 

żadnej barierki od strony Noteci. 

4. Zwrócił uwagę, na fakt, że przy dworcu kolejowym w dalszym ciągu nie ma 

pojemników na odpady. Dodał, że miejsce to wygląda jak śmietnik, ponieważ 

zatrzymujący się tam kierowcy tirów nie mają gdzie wyrzucać śmieci. 

5. Zapytał czy gabinet pielęgniarki, który mieści się na drugim piętrze Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku mógłby zostać 

przeniesiony na niższą kondygnację budynku. 

6. Zapytał czy możliwym byłoby zatrudnienie na stadionie miejskim w okresie od 

kwietnia do października ludzi w ramach projektów z PUP, których zadaniem 

byłoby pilnowanie porządku na terenie obiektu wg opracowanego regulaminu. 

Radny M. Suchecki: 

1. Poruszył temat katastrofalnego stanu drogi wojewódzkiej nr 160 – Drezdenko – 

Sowia Góra. Zauważył, że mimo różnego rodzaju oskarżeniom na portalach 

społecznościowych, wszyscy doskonale wiedzą jak ogromną pracę wykonują 

radni i Burmistrz, aby droga ta została wyremontowana. Zaapelował, aby żądać 

natychmiastowego załatania największych dziur, bo wiadomym jest, że 

przebudowa ma się rozpocząć dopiero pod koniec bieżącego roku. 

2. Zapytał kiedy ruszą prace związane z naprawą dróg gminnych, szczególnie na 

terenie Rąpina, Grotowa i Lubiatowa. 

Radny D. Paluszkiewicz zapytał czy zostanie dokonany przegląd dróg gminnych 

kwalifikujący poszczególne drogi do remontu i harmonogram prac. 

Radna M. Kruk: 

1. Poprosiła o wyczyszczenie rowu melioracyjnego przy ul. Niepodległości przy 

mostku niedaleko restauracji „Gospoda”. 

2. Zauważyła potrzebę zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla 

pieszych przy „Netto”. Zwróciła uwagę, że w miejscu tym jest bardzo 

niebezpiecznie a światła mogłyby chociaż częściowo problem rozwiązać. 

3. Zwróciła uwagę na zły stan techniczny nawierzchni alei Piastów. 

4. Zapytała czy podjęto działania w kierunku dalszej budowy ścieżki rowerowej. 

Radny K. Czerwińska: 

1. Poinformowała, że w miejscowości Lipno przy posesji nr 4 wycięto drzewa  

i krzaki, które pozostawiono na poboczu co utrudnia poruszanie się po drodze. 

Poprosiła o interwencję w tej sprawie. 

2. Zapytała czy wiadomym jest kiedy będzie remontowana droga Kosin – Stare 

Bielice. 



 

Radny D. Krysa: 

1. Zapytał czy został ogłoszony przetarg na bieżące utrzymanie dróg i czy jest 

szansa na wyłonienie wykonawcy, który będzie przeprowadzał remonty w sposób 

profesjonalny. 

2. Zauważył, że stan nawierzchni ul. Pierwszej Brygady jest tak katastrofalny, że nie 

można już nią przejechać. 

3. Zapytał o zaawansowanie inwestycji na ul. Lema i Wita Stwosza. Dodał, że 

odnosi wrażenie, że inwestycja ta jest bardzo opóźniona. 

4. Powrócił do propozycji radnego K. Siudy z wczorajszego posiedzenia komisji  

i zasugerował, że zasadnym byłoby wyłączenie ulicy Piłsudskiego z transportu 

samochodowego powyżej 3,5 tony. 

Sołtys Lubiatowa D. Saj: 

1. Zapytała czy w Lubiatowie będzie kontynuowana inwestycja związana  

z wodociągiem. 

2. Zaproponowała, aby wyposażyć Centrum Integracji Społecznej w rębak do gałęzi 

Sołtys Grotowa K. Piotrowska: 

1. Zapytała czy jest już pozwolenie wodno-prawne na studnię p-poż związane  

z inwestycją polegającą na budowie sali wiejskiej w Grotowie. 

2. Poinformowała, że składając wniosek do funduszu sołeckiego uzyskała 

informację, że całość budżetu musi być realizowana na terenie sołectwa.  

W związku z powyższym zapytała w jaki sposób możne pozyskać środki na 

promocję Sołectwa na zewnątrz. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan ogłosił 15 minutową przerwę  

w obradach. 

 

Ad. 5 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku  

i sołtysów Gminy Drezdenko. 

Radny S. Dukaczewski: 

1. Burmistrz Drezdenka poinformował, że przy ul. Ogrodowej nie ma parkingu  

a kierowcy parkują tam „na dziko”. Dodał, że obszar o którym radny wspomina nie 

spełnia wymogów, aby mógł tam funkcjonować parking, dlatego nie można tam 

namalować żadnych linii. Burmistrz poinformował, że parking jest wewnątrz 

posesji właścicieli hotelu. 

2. Burmistrz Drezdenka powiedział, że w tym miejscu odpowie na wszystkie 

interpelacje dotyczące dróg wojewódzkich. Poinformował, że dziś był na 

spotkaniu z nowym dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich Pawłem Tonderem. 

M. Pietruszak powiedział, że na spotkaniu poruszał różne sprawy ale przede 

wszystkim stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 160. Poinformował, że proces 

dokumentacyjny przez opóźnienia przede wszystkim w terminach uzgodnień 

został przedłużony do II kwartału br. Burmistrz powiedział, że kolejną poruszaną 

kwestią był problem długiego czasu w jakim wszystkie formalności są załatwiane. 

Wyjaśnił, że okres ten jest tak długi ze względu na rozporządzenie, które ukazało 



się w kwietniu 2015 roku określające wymogi związane ze stanem technicznym 

dróg. Dodał, że nowobudowane drogi wojewódzkie będące na etapie pozwolenia 

na budowę muszą mieć pas jezdny o szerokości 7 metrów a nie jak było do tej 

pory 6 metrów. M. Pietruszak powiedział, że ZDW chciał ominąć wymóg pasa 

jezdnego o szerokości 7 m na zasadzie specjalnego, indywidualnego pozwolenia 

na podstawie opinii ministerstwa ale takiego zezwolenia nie uzyskał. Dodał, że 

właśnie dlatego prace nie mogły być wykonywane na podstawie zgłoszenia tylko 

będą musiały uzyskać pozwolenie na budowę, a to bardzo przedłuża procedurę  

i znacznie podraża koszty inwestycji. M. Pietruszak poinformował, że koszt tej 

inwestycji wzrósł z 9 mln.zł. posiadanych przez ZDW do 17 mln.. Dodał, że jest 

wola aby ten najgorszy odcinek wykonać w pierwszej kolejności. Burmistrz 

przekazał dyrektorowi ZDW, że nie do wyobrażenia jest sytuacja kiedy  

modernizacja zostanie rozpoczęta od strony Międzychodu uzyskując deklarację, 

że cała inwestycja zostanie rozpoczęta od I etapu tj. od ronda do Rąpina ze 

ścieżką rowerową. Burmistrz zauważył, że jeśli dokumentacja będzie gotowa ok. 

II kwartału br., potem procedura przetargowa, wyłonienie wykonawcy (należy 

wziąć pod uwagę problemu, które czasami się zdarzają związane np.  

z wyłonieniem wykonawcy) to prace mogą rozpocząć się najwcześniej w III lub IV 

kwartale br. M. Pietruszak powiedział, że dyrektor ZDW potwierdził czas w którym 

najwcześniej mogą rozpocząć się prace. W związku z tym Burmistrz uzyskał 

informację, że zlecono wykonanie rozeznania na temat doprowadzenia drogi do 

stanu używalności dyrektorowi G. Szulcowi. M. Pietruszak powiedział, że już od 

jutra ma mieć kontakt z dyrektorem Szulcem w tej kwestii, który ma to 

skalkulować i zaplanować. Burmistrz powiedział, że łatanie o którym mowa na 

pewno nie zostanie przeprowadzone w taki sposób jak to się odbyć powinno, bo 

droga ta jest w całkowitej rozsypce – na odcinku 3 km od ronda należałoby 

wyciąć całość i zbudować nowe pasy drogi. Dodał, że koszt byłby bardzo wysoki 

a dyrektor ZDW tłumaczył, że na prace nie inwestycyjne musiałoby być zapisane 

w budżecie województwa ok. 75 mln. na zabezpieczenie tego typu dróg na 

terenie województwa a jest 10 mln. Burmistrz powiedział, że w związku  

z powyższym na solidne łatanie nie ma szans ale dyrektor Tonder deklarował 

przygotowanie jakiegoś rozwiązania ze względu na niebezpieczeństwo jakie ma 

miejsce podczas poruszania się po tej drodze. Burmistrz uzyskał zapewnienie, że 

będzie informowany na bieżąco o ewentualnych rozwiązaniach.  

Burmistrz poinformował, że w ZDW rozmawiał również o propozycji złożonej 

przez radnego K. Siudy, aby ruch z drogi nr 158 pojazdów pow. 3,5t skierować na 

II rondo przy drodze nr 160 w związku z czym uzyskał informację, aby Gmina 

wystąpiła z oficjalnym pismem w tej sprawie. 

W kwestii ulicy Pierwszej Brygady Burmistrz przypomniał dyrektorowi ZDW, że 

uzyskał deklarację od Kierownika Rejonu Dróg w Kłodawie Zofii Kajder, że przed 

przekazaniem tego odcinka Gminie za pośrednictwem powiatu zostanie on 

doprowadzony do stanu używalności. M. Pietruszak zaproponował radzie 

rozważenie możliwości wykonania porządek remontu na zasadzie porozumienia  

z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Poinformował, że w tej kwestii będzie rozmawiał 



z Kierownikiem Rejonu Z. Kajder, która uzyska upoważnienie od dyrektora do 

rozmów na ten temat, skalkulowania solidnego remontu tej drogi i informacji na 

temat zabezpieczenia środków na ten cel. 

Burmistrz poinformował, że rozmawiał z dyrektorem P. Tonderem na różne inne 

tematy m.in. niebezpieczeństwa na drodze w Goszczanowcu (miedzy salą 

wiejską a kościołem) czy sprzątania dróg wojewódzkich (zostanie podpisane 

odpowiednie porozumienie w tej sprawie). 

3. W kwestii placu przy ul. Konopnickiej Burmistrz powiedział, że należy sprawdzić 

do kogo należy teren. Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

Radny W. Kupczak: 

1. W sprawie interpelacji radnego W. Kupczaka odnośnie stanu technicznego 

odcinka od Osowa do ronda Burmistrza powiedział, że mógł na ten temat 

rozmawiać podczas dzisiejszej wizyty w ZDW. W związku z tym, że temat tego 

odcinka nie był poruszany podczas rozmów z dyrektorem P. Tonderem to 

interpelacja ta zostanie przekazana do ZDW w formie pisemnej. 

2. Burmistrz Drezdenka poinformował, że projekt techniczny dotyczący ulic 

Poprzecznej, Kowalskiej, Stodolnej i Nadrzecznej w Trzebiczu został w ostatnich 

dniach zakończony. 

Radny M. Czekajło: 

1. M. Pietruszak poinformował, że w najbliższy piątek odbędzie się zebranie 

wspólnoty budynku nr 45 przy ul. Pierwszej Brygady. Dodał, że zastępca będzie 

brał udział w zebraniu i postara się nakłonić członków wspólnoty i PGKiM do 

współpracy. Burmistrz poinformował, że udało się nakłonić mieszkańców 

wspólnot skupionych przy placu Wileńskim, aby zwiększyć stawkę remontową na 

rok bieżący i aby przy wsparciu finansowym Gminy podjęły uchwały o odnowieniu 

elewacji kamienic. 

2. W sprawie budynku nr 6 przy ul. Pierwszej Brygady Burmistrz poinformował, że 

miały miejsce skargi mieszkańców i z Urzędu wyszło już pismo w tej sprawie do 

Powiatowego Nadzoru Budowlanego. Wyjaśnił, że chodzi o to, aby zmusić 

właścicieli do wykonania na budynku niezbędnych prac ze względu na obawy 

sąsiadów o swoje bezpieczeństwo. 

3. W kwestii zamontowania barierki za mostkiem przy „młynie” Burmistrz powiedział, 

że należy bardzo dokładnie przeanalizować sytuację, gdyż może ona 

zabezpieczy przed Notecią, ale może również stworzyć niebezpieczeństwo. 

4. Burmistrz poinformował, że w ubiegłym tygodniu wyszło pismo do PKP  

z propozycją porozumienia w tym zakresie polegające na refundacji kosztów tzn. 

Gmina podjęłaby się sprzątania terenu, ale PKP refundowałoby koszty. 

5. M. Pietruszak w kwestii usytuowania gabinetu pielęgniarki w SP 1 powiedział, że 

musi porozmawiać z dyrekcją szkoły czy przez wszystkie lata były przypadki, 

które uzasadniałby konieczność przeniesienie tego gabinetu. 

6. Burmistrz Drezdenka zadeklarował kontakt z dyrekcją Powiatowego Urzędu Pracy 

w sprawie ewentualnego skierowania ludzi do tego typu zajęcia. Dodał, że będzie 

się to wiązało z przeanalizowaniem charakteru pracy, odpowiedzialności, itp. 

 



Radny M. Suchecki: 

1. Odpowiedź udzielona wcześniej. 

2. Burmistrz poinformował, że prace związane z utrzymaniem dróg gminnych 

ruszają od dnia jutrzejszego, umowa z wykonawcą została już podpisana. 

Radny D. Paluszkiewcz: 

M. Pietruszak powiedział, że opracowanie harmonogramu przeglądu dróg gminnych 

jest w trakcie realizacji. 

Radna M. Kruk: 

1. W kwestii rowu melioracyjnego Burmistrz poinformował, że odpowiedź zostanie 

udzielona na piśmie ze względu na nieobecność Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami i Rolnictwa Z. Śpiewaka. 

2. Burmistrz zauważył, że przy zainstalowaniu sygnalizacji świetlnej przy „Netto” 

mógłby powstać problem dużych korków, bo w tej okolicy w godzinach szczytu 

czyli ok. godziny 14 lub 15 już teraz ciężko jest z przejazdem ze względu na 

dojazd do świateł kolejnych. Dodał, że z jednej strony rozwiązanie 

zaproponowane przez radną zwiększyłoby bezpieczeństwo pieszych, ale z drugiej 

strony stanowiłoby komplikację dla kierowców. M. Pietruszak zauważył, że nie 

wiadomo czy Zarząd Dróg Wojewódzkich weźmie pod uwagę tego typu 

rozwiązanie ze względu na odległość jednych świateł od ewentualnych kolejnych. 

3. M. Pietruszak poinformował, że w okolicach alei Piastów w dniu jutrzejszym 

rozpocznie prace firma, która zajmie się łataniem dziur. 

4. W sprawie kontynuacji budowy ścieżki rowerowej Burmistrz poinformował, że 

pojawiła się koncepcja naboru w III lub IV kwartale br. na ścieżki z możliwością 

zaplanowania ścieżki rowerowo-edukacyjnej, a więc zaplanowania w obrębie 

ścieżki ciągu edukacyjnego. 

Radna K. Czerwińska: 

1. Burmistrz zadeklarował, że do właściciela posesji nr 4 w Lipnie zostanie 

wystosowane pismo w sprawie uporządkowania terenu po wycince drzew. 

2.  M. Pietruszak poinformował, że na remont drogi wojewódzkiej nr 174 Zarząd 

Dróg Wojewódzkich gotową ma dokumentację. 

Radny D. Krysa: 

1. W sprawie jakości wykonywania remontów dróg gminnych Burmistrz 

poinformował, że problem tkwi w nadzorze. Zauważył, że wygląda na to, że nie 

wystarczy mieć inspektora nadzoru, trzeba go jeszcze nadzorować. Wyjaśnił, że 

remonty przeprowadzane są jednocześnie w różnych miejscach na terenie gminy 

i nie zawsze możliwe jest, aby pracownik Urzędu był na miejscu a najlepiej byłoby 

aby był i sprawdzał czy prace wykonywane są zgodnie ze specyfikacją. 

2. W kwestii modernizacji ul. Lema Burmistrz poinformował, że ma miejsce ok. 

miesięczne opóźnienie w pracach ze względu na wodociąg. Dodał, że kolejnym 

powodem jest „Drezdenecka Dycha”, aby uczestnicy mogli bezpiecznie przebiec 

trasę. Burmistrz poinformował, że prace powinny zakończyć się do końca 

czerwca br. 

 

 



Sołtys Lubiatowa 

1. Burmistrz Drezdenka poinformował, że jeśli chodzi o wodociąg to obecnie ma 

miejsce II etap modernizacji stacji uzdatniania wody. Dodał, że zakres prac 

obejmuje m.in. montaż systemu stałego ciśnienia wody, zestaw przetwornic 

częstotliwości falowników współpracujących z czujnikiem ciśnienia, montaż 

zestawu do napowietrzania inżektorowego wody surowej (stabilne napowietrzanie 

wody związane z usuwaniem związków żelaza i manganu). Burmistrz wyjaśnił, że 

układ ten zapewni stałe ciśnienie w sieci wodociągowej. 

2. Burmistrz powiedział, że należy zorientować się jaki będzie koszt zakupu rębaka. 

Sołtys Grotowa K. Piotrowska 

1. Burmistrz Drezdenka wyjaśnił, że pozwolenie wodno-prawne wydaje starostwo. 

Dodał, że najpierw Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyznacza organ do 

wydania stosownej opinii, na podstawie której starostwo może wydać decyzję. 

Poinformował, że SKO jeszcze nie wyznaczyło organu do wydania decyzji mimo, 

że minął już ponad miesiąc. Burmistrz zadeklarował wystosowanie monitu w tej 

sprawie. 

2. W kwestii poszukania rozwiązania dotyczącego finansowania z funduszu 

sołeckiego zadań związanych z promowaniem sołectwa na zewnątrz Burmistrz 

powiedział że należy zasięgnąć opinii prawnej specjalisty z Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

 

Burmistrz Drezdenka na prośbę prof. Antoniny Kowtunow odczytał podziękowania 

radnym Rady Miejskiej w Drezdenku za przyznanie tytułu Honorowego Obywatela 

Drezdenka. 

 

Komendant Komisariatu Policji w Drezdenku Mirosław Kędziora poinformował, że 

zgodnie z sugestiami radnych szczególnym nadzorem została objęta ul. Szkolna. 

Zadeklarował również zwrócenie uwagi na problem zgłoszony przez radnego  

S. Dukaczewskiego dotyczący ul. Ogrodowej, gdzie obok hotelu Eljan kierowcy 

nieprawidłowo parkują samochody. 

M. Kędziora odniósł się do sprawy prawidłowego oznakowania budynków przez 

właścicieli nieruchomości. Poinformował, że na stronie internetowej Komendy  

w Strzelcach Kraj. została udostępniona informacja skierowana do mieszkańców 

dotycząca obowiązku prawidłowego oznakowania numerami porządkowymi 

budynków. Zwrócił się jednocześnie do Sołtysów z prośbą, by temat ten 

rozpropagować na terenie sołectw. Komendant poinformował  że posesji które nie 

posiadają numerów porządkowych w ogóle nie ma aż tak wiele (ok. 10-15%), 

natomiast źle oznakowanych posesji na terenie miasta i gminy Drezdenko jest 

bardzo dużo (ok. 90%). Komendant wyjaśnił, że zgodnie z przepisami 

obowiązującymi od 2013 roku oznakowanie posesji powinno zawierać numer 

porządkowy budynku łącznie z nazwą ulicy a jeżeli w miejscowości ulic nie ma to pod 

numerem powinna być umieszczona nazwa miejscowości. Kontynuując M. Kędziora 

poinformował, że numer powinien być podświetlony, aby w nocy był widoczny a jeżeli 

budynek położony jest w głębi posesji, wówczas tabliczka winna być umieszczona  



w takim miejscu, aby z ulicy również był widoczny. Podsumowując Komendant 

powiedział, że jeśli miałyby być egzekwowane przepisy o dotyczące prawidłowego 

oznakowania nieruchomości to wcześniej należy przeprowadzić szeroką akcję 

informacyjną, aby mieszkańcy mieli świadomość jakie są wymagania w tym zakresie. 

Radny M. Czekajło poinformował, że prawidłowe oznakowanie budynków jest bardzo 

pomocne służbom ratunkowym. 

Radny W. Kupczak poinformował Komendanta Komisariatu Policji, że w Trzebiczu  

w dalszym ciągu mają miejsce akty wandalizmu. Poprosił o przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego dotyczącego dewastacji ogrodzenia przy remizie 

strażackiej. 

Komendant zwrócił uwagę, że takie zdarzenia należy zgłaszać jak najszybciej. Dodał, 

że patrol w Trzebiczu bywa, ale kiedy funkcjonuje jeden patrol to niemożliwym jest 

aby pracował cały czas w Trzebiczu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan zwrócił się z pytaniem do Burmistrza czy 

przetarg na bieżące utrzymanie dróg gminnych wygrała ta sama firma, która 

zajmowała się tym w ubiegłym roku. 

Burmistrz poinformował, że przetarg wygrała inna firma a zbieżność nazw jest 

przypadkowa. 

Radny D. Paluszkiewicz zaapelował o solidny nadzór nad pracami przy 

remontowaniu dróg, aby nie było podobnych sytuacji jakie miały miejsce w latach 

ubiegłych, gdyż było to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Dodał, że bardzo ważną 

sprawą jest termin w jakim remonty są przeprowadzane, bo nie może być tak, że 

zaraz po opadach deszczu firma przyjeżdża i naprawia drogę, która już po tygodniu 

wygląda jak przed remontem. 

Radny S. Dukaczewski w związku z informacją przekazaną przez Komendanta 

odnośnie prawidłowo oznakowanych budynków, poprosił Burmistrza o rozpoczęcie 

procesu inwentaryzacji budynków gminnych, będących pod zarządem PGKiM-u oraz 

na terenie Sołectw pod kątem prawidłowego oznakowania budynków. 

Zastępca Burmistrza A. Kozubaj powiedział, że jeśli chodzi o nieruchomości, których 

właścicielem jest Gmina to ich prawie nie ma, natomiast podczas zebrań wspólnot 

mieszkaniowych w PGKiM pierwsze pytanie prowadzących dotyczy właśnie 

oznaczenia budynków. 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa  

i Rady Sołeckiej sołectwa Marzenin - druk nr 339/17. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że wszystkie projekty 

uchwał zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 

Sołeckiej sołectwa Marzenin (projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu). 



Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXIX/338/2017  

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

sołectwa Marzenin (uchwała stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz 

ustalenia ich przebiegu - druk nr 340/17. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia 

ich przebiegu (projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXIX/339/2017   

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich 

przebiegu (uchwała stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego 

uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI 

- druk 341/17. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radny S. Dukaczewski powiedział, że przedstawiony projekt dotyczy lat 2017-2018, 

2018-2019, 2019-2020 a dowiedział się, że klasy zostały wytypowane w drodze 

losowania i że na spotkaniu z rodzicami przekazano informację, że losowanie 

odbywać się będzie co roku. Zauważył, że jeśli informacje te są prawdziwe to 

uchwała nie może mieć takiej formy. 

Dyrektor MGZO E. Pręt powiedziała, że rzeczywiście obiecała rodzicom, że co rok 

będą losowania, więc do tej uchwały co rok będą wprowadzane zmiany, ponieważ to 

jest tylko wskazanie ile oddziałów w następnych latach przejdzie do SP 2,  

a w uchwale muszą być wskazane konkretne oddziały. 

Radny S. Dukaczewski zauważył, że w projekcie uchwały nie ma tych informacji, 

które teraz podała E. Pręt. 

Dyrektor MGZO powiedziała, że nie może tych informacji zawrzeć w uchwale. 

Zobowiązała się jednocześnie, że będzie tego pilnowała i co roku uchwałę zmieniała. 

Radny S. Dukaczewski powiedział, że jeśli radni głosować mają nad formą, która 

określa zasady na trzy lata z góry to tak to powinno obowiązywać w ciągu tych trzech 

lat, natomiast jeśli ma to być przeprowadzane w inny sposób to zaproponował, aby  

w uchwale zawarte były tylko ustalenia na rok kolejny. Zaproponował wprowadzenie 



zmiany do projektu uchwały i przyjęcie rozwiązania tylko na rok 2017/2018  

a w kolejnych latach wprowadzania uchwały po przeprowadzonym losowaniu. 

Dyrektor MGZO zgodziła się ze zdaniem radnego S. Dukaczewskiego. 

Radny D. Krysa podziękował Burmistrzowi i Dyrektor MGZO za rozmowę z rodzicami 

i uwzględnienie zdania rodziców. Wyjaśnił, że sporo rodziców dzieci, które od 

września 2017 roku będą uczęszczały do SP 2 nie są zadowoleni ze zmiany szkoły 

jednak absolutnie nie wynika to z faktu, że mają jakieś zastrzeżenia do tej placówki  

a jedynie martwią się zmianą miejsca.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego 

uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI wraz 

z wprowadzoną poprawką (projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXIX/340/2017   

w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom 

niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI (uchwała 

stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających 

ich spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko - druk 

nr 342/17. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich 

spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko (projekt stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 2. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXIX/341/2017   

w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko (uchwała stanowi 

załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty 



dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia 

nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Drezdenko - druk nr 

343/17. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji podczas której została przyjęta 

poprawka zgłoszona przez radnego K. Jaśkowa.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

ustalenia specjalności i form doskonalenia nauczycieli szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Drezdenko wraz z poprawką (projekt stanowi załącznik 

nr 11 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXIX/342/2017   

w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia nauczycieli szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Drezdenko (uchwała stanowi załącznik  nr 12 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Stare 

Kurowo realizacji własnego zadania oświatowego Gminy Drezdenko w zakresie 

kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym dla uczniów z obwodu 

szkolnego obejmującego teren sołectw Modrople i Górzyska - druk nr 344/17. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Stare 

Kurowo realizacji własnego zadania oświatowego Gminy Drezdenko w zakresie 

kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym dla uczniów z obwodu 

szkolnego obejmującego teren sołectw Modrople i Górzyska (projekt stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXIX/343/2017   

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Stare Kurowo realizacji 

własnego zadania oświatowego Gminy Drezdenko w zakresie kształcenia na 



poziomie podstawowym i gimnazjalnym dla uczniów z obwodu szkolnego 

obejmującego teren sołectw Modrople i Górzyska (uchwała stanowi załącznik  nr 

14 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Drezdenko w 2017 roku - druk nr 345/17. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2017 roku - 

druk nr 345/17 (projekt stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXIX/344/2017   

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2017 roku 

(uchwała stanowi załącznik  nr 16 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej 

p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku - druk nr 346/17. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Przemienienia Pańskiego w Drezdenku (projekt stanowi załącznik nr 17 do 

niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 3, nie głosowało: 0, nieobecni: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXIX/345/2017  

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia 

Pańskiego w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik  nr 18 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 14 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 
2017 rok - druk nr 347/17. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji.  



Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 

rok (projekt stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXIX/346/2017  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok (uchwała 

stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 15 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 - druk nr 348/17. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan poinformował, że projekt uchwały został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2017-2025 (projekt stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 

protokołu). 

Wyniki głosowania: 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 3. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła Uchwałę Nr XXXIX/347/2017  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 

2017-2025 (uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 16 
Informacje 
Przewodniczący RM A. Kołwzan wrócił do propozycji radnego S. Dukaczewskiego 

złożonej w punkcie „Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku  

i sołtysów Gminy Drezdenko”. Zaproponował, aby radni wyrazili swoje zdanie 

poprzez głosowanie na temat ewentualnego rozbudowania o dodatkowe moduły 

aplikacji e-Sesja. 

Radny S. Dukaczewski przedstawił propozycje firmy MW Concept Sp. z o.o. 

dotyczące modułu audio, który zapewne pozwoli uniknąć podobnych kłopotów jak 

dzisiejsze z nagrywaniem dźwięku. Wyjaśnił, że dodatkową zaletą propozycji jest to, 

że posiedzenie nagrywane jest tworząc jednocześnie tzw. „audioscenariusz 

posiedzenia” z wyszczególnionymi punktami oraz wypowiedziami poszczególnych 

radnych oraz innych dyskutantów. S. Dukaczewski zauważył, że pozwoli to w prosty 

sposób odszukiwanie wypowiedzi radnych czy gości w konkretnym punkcie porządku 

obrad. 

Wyniki głosowania: 

Za: 6, przeciw: 2, wstrzymało się: 3, nie głosowało: 1, nieobecni: 3. 



Rada Miejska, w obecności 12 radnych podjęła decyzję o przystąpieniu do 

sprawdzenia pod względem finansowym i organizacyjnym propozycji radnego  

S. Dukaczewskiego. 

Przewodniczący RM po uzgodnieniu terminu z Burmistrzem Drezdenka i Skarbnikiem 

Gminy zaproponował, aby planowa sesja odbyła się 30 marca br. o godz. 15:00.  

 

Ad. 17 

Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad             

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XXXIX 

sesję Rady Miejskiej w Drezdenku uznał  za zakończoną.  

 

Sporządziła:      

J. Ambroziak 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

           /-/ Adam Kołwzan 

  


