
PROTOKÓŁ NR  XXI 

 

    z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 27 czerwca 2017 roku. 

 

Ad 1. Na sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 27 czerwca 2017 roku obecnych było 13 radnych,        

co  wobec ustawowego składu  Rady  wynoszącego  15 radnych, zgodnie  z art.  7  ustawy              

o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.), stanowi quorum, 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Sesja odbyła się o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Olsztyn. 

Radni nieobecni usprawiedliwieni: Grażyna Elmanowska, Katarzyna Kulińska-Pluta. 

Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Banaszak. 

Przewodniczący powitał zaproszonych gości oraz radnych.  

Przed odczytaniem porządku obrad sesji wójt, Tomasz Kucharski zgłosił wniosek                          

o wprowadzenie pod obrady uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zrębice 

Pierwsze, która zostanie wprowadzone po punkcie 10 i tym samym kolejność porządku obrad 

zostanie przesunięta. 

Radni jednogłośnie przyjęli zgłoszony wniosek 

Przewodniczący odczytał zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem wprowadzonej 

zmiany, który został przyjęty jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

P o r z ą d e k  o b r a d XXI  S e s j i  R a d y  G m i n y  O l s z t y n 

1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Gminy, przyjęcie porządku obrad  i protokołu z poprzedniej    

     sesji.    

2.  Powołanie komisji uchwał i wniosków. 

3.  Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Olsztynie dotycząca stanu bezpieczeństwa na  

     terenie gminy Olsztyn za rok 2016. 

4.  Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji. 

5.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok. 

6.  Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Olsztyn absolutorium z tytułu wykonania  

      budżetu za 2016 rok.. 

7.   Uchwała w sprawie dopuszczenia do zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu  

      Gminy Olsztyn za pomocą innego instrumentu płatniczego.. 

8.   Uchwała w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości      

      położonych w Olsztynie pod drogę gminną. 

9.   Uchwała w sprawie bezprzetargowego zbycia mienia komunalnego w drodze zamiany. 

10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn. 

11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zrębice Pierwsze.   

12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   

      przestrzennego na terenie Osiedla „Pod Wilczą Górą’. 

13. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/198/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 marca  

      2017 r., w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na  

      terenie gminy Olsztyn.            

14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

15. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

18. Sprawy różne, wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty. 

19. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy. 

W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń do protokołu z XX Sesji Rady Gminy, radni przyjęli go 

bez odczytywania jednogłośnie w obecności – 13 radnych. 



Ad 2. Do komisji uchwał i wniosków powołano jednogłośnie w obecności – 13 radnych 

1. Radną Teresę Palę 

3. Radną Iwonę Całus 

4. Radnego Tomasza Staniora 

W/w wyrazili zgodę do pracy w komisji. 

Ad 3. Informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Olsztyn za rok 2016 złożył 

Komendant Komisariatu Policji w Olsztynie, asp. szt. Grzegorz Szatan – informacja komendanta 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym od 17.05.2017 r. do 

27.06.2017 r. złożył wójt Tomasz Kucharski –sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 .  

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego sprawozdania. 

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami radni otrzymali w ustawowym terminie, oraz były 

omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20.06.2017 r. Przed przystąpieniem do 

głosowania poszczególne projekty uchwał omówił wójt, Tomasz Kucharski. 

Ad 5. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu wraz z informacją 

o stanie mienia komunalnego gminy Olsztyn za 2016 rok zostały radnym i do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Częstochowie przesłane w ustawowym terminie. Każdy 

radny zapoznał się z treścią sprawozdania – sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 

Wójt Tomasz Kucharski poinformował, że budżet gminy na rok 2016 został zrealizowany w 100% 

Gmina osiągnęła dodatni wynik budżetu, który zamknął się kwotą 3 159 598,36 zł. Dochody 

Gminy wyniosły prawie 30 478 744,00 zł z podziałem na: dochody bieżące 29 489 746,57 zł oraz 

dochody majątkowe 988 997,43 zł. 

W 2016 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy Olsztyn, dochody ogółem wyniosły prawie 

3 795,14 zł. Na podkreślenie zasługuje fakt systematycznego wzrostu dochodów własnych gminy 

W roku 2013 było to 7 000 000,00 zł a w roku 2016 – 7 900 000,00 zł. 

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku zalicza się:  

1.   przebudowa dróg gminnych w Olsztynie: Sobieskiego, Jodłowej, 3Maja i Małej - 707 729,00 zł, 

2.   budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont budynku gospodarczego- zaplecza sportowego   

      boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Olsztynie – 549 782,68 zł, 

3.   budowa ulicy w Olsztynie – 421 332,13 zł,  

4.   budowa remizy OSP w Kusiętach – 321 073,50 zł, 

5.   wykup gruntów pod drogi gminne – 202 833,00 zł, 

6.   wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach- zrealizowano wydatki  

      na kwotę - 190 694,97 zł, 

7.   budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Leśnej i ulicy Cichej w Olsztynie. Budowa oświetlenia   

chodnika przejścia dla pieszych  (sygnalizacja pulsacyjna)  w  Olsztynie - Odrzykoniu –                                                 

wydatkowane środki w kwocie - 158 395 90 zł, 

8.   Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn – budynki OSP            

      w Zrębicach Pierwszych i Przymiłowicach – 115 434,40 zł, 

9.   dotacja na zakup samochodu dla OSP w Biskupicach – 76 600 00 zł, 

10. budowa parkingu przy budynku OSP w Biskupicach – 48 247,77 zł, 

11. dotacja  na zakup  samochodu  dla  OSP w  Przymiłowicach – zrealizowano wydatki na kwotę  

      - 45 500,00 zł, 

12. budowa  urządzeń  wodnych  i  pobór  wód   podziemnych  na  potrzeby  nawadniania  boiska   

      sportowego w Olsztynie przy ulicy Zielonej – zrealizowano wydatki w kwocie - 40 000,00 zł, 

13. budowa monitoringu,  mającego  na  celu  eliminację dzikich  wysypisk  śmieci – zrealizowane  

      wydatki na kwotę - 34 997,92 zł, 

14. współfinansowanie zadania z powiatem częstochowskim pn. „Przebudowa chodnika wraz z 

odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1043S ul. Mstowska w Olsztynie, wydatkowane środki w 

kwocie - 33 317,00 zł. 



Potwierdzeniem właściwego gospodarowania przez Wójta Gminy środkami budżetowymi były 

również pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, zarówno sprawozdania z wykonania 

budżetu, jak i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które Regionalna Izba Obrachunkowa 

uznała za zasadne i zgodne z prawem.  

Uchwała Nr 4200/VII/83/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. VII Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Olsztyn 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Dyskusji nad projektem uchwały  nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych  - 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/224/17 w 

sprawie „Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok”- zał. nr 6.  

Ad 6. Uchwała  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olsztyn z dnia 11 maja 2017 r., w sprawie 

wniosku o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olsztyn z wykonania budżetu za 2016 rok 

adresowana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Zespół  w Częstochowie – 

stanowi zał. nr 7.  

Uchwała Nr 4200/VII/115/2017 z dnia 25 maja 2017 r. VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Olsztyn – stanowi załącznik nr 8.  

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały dotyczący udzielenia Wójtowi Gminy Olsztyn 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Poinformował, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa i Komisja Rady Gminy Olsztyn wydały pozytywne opinie. 

Dyskusji na ten temat nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych  - 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującymi się” 

podjęła Uchwałę Nr XXI/225/17 w sprawie „Udzielenia Wójtowi Gminy Olsztyn absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok” – zał. nr 9. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Banaszak w imieniu Rady złożył wójtowi życzenia i gratulacje.  

Ad 7. Gmina Olsztyn jest w fazie testowania realizacji płatności za pomocą kart płatniczych. 

Działania te odbywają się w ramach projektu uruchomienia terminali płatniczych, przez 

Ministerstwo Rozwoju oraz Krajową Izbę Rozliczeniową SA. Mają na celu udogodnienie i 

usprawnienie mieszkańcom gminy realizacji obowiązków, związanych z uiszczeniem płatności na 

rzecz Gminy Olsztyn. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych –13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/226/17              

w sprawie „Dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Olsztyn 

za pomocą innego instrumentu płatniczego” – zał. nr 10. 

Ad 8.  Plan miejscowy obecnie obowiązujący przewiduje budowę drogi tzw. Polnej bis w 

miejscowości Olsztyn, której powstanie pozwoli na zainwestowanie terenu pod względem 

budowlanym. Gmina zamierza nabyć działki przeznaczone na ten cel publiczny od osób 

fizycznych po cenie wyliczonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Rada  Gminy  w  obecności  13   radnych  – 13  głosami  „za”  podjęła  Uchwałę  Nr   XXI/227/17 

w sprawie „Zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości położonych w 

Olsztynie pod drogę gminną” – zał. nr 11. 

Ad 9. Działka nr 854 k. m w  Przymiłowicach będąca własnością Gminy Olsztyn jest 

przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod lasy. Natomiast działki 

zamienne będące własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego są przeznaczone pod drogi 



gminne oraz pod ich poszerzenie. Zamiana zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, 

poprzedzona będzie operatami szacunkowymi wykonanymi przez uprawnionych rzeczoznawców 

majątkowych. Ewentualne różnice wartości zamiennych nieruchomości będą wyrównane poprzez 

odpowiednie dopłaty.. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/228/17              

w sprawie „Bezprzetargowego zbycia mienia komunalnego w drodze zamiany” – zał. nr 12. 

Ad 10.   Na wniosek mieszkańców nieznanej drodze biegnącej od skrzyżowania z ulicą Żwirki i 

Wigury w kierunku południowym, położonej w Olsztynie, nadaje się nazwę – ulica Amonitowa.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie 

Rada Gminy w obecności 13 radnych –13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/229/17              

w sprawie „Nadania nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn” - zał. nr 13. 

Ad 11.  Na wniosek mieszkańców, nieznanej drodze biegnącej od skrzyżowania z ulicą Polną do 

skrzyżowania z ulicą Rędzinową, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice Pierwsze w gminie 

Olsztyn, nadaje się nazwę – ulica Granitowa 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie 

Rada Gminy w obecności 13 radnych –13 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XXI/230/17 w 

sprawie „Nadania nazwy ulicy w miejscowości Zrębice Pierwsze” – zał. nr 14. 

Ad 12.  Projekt uchwały dotyczy niewielkiego obszaru zlokalizowanego na terenie osiedla „Pod 

Wilczą Górą” w miejscowości Kusięta. Obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 0,2200 ha. Ma 

na celu zmianę obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Olsztyn, dla miejscowości Kusięta, przyjętego Uchwałą Nr XXXI/232/2005 Rady Gminy 

Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 r., z uwzględnieniem w uporządkowanych relacjach – interesu 

publicznego oraz słusznego interesu podmiotów, którym przysługuje prawo do nieruchomości 

znajdujących się w granicach opracowania. Kierunek potencjalnych zmian dotychczasowych 

ustaleń planu miejscowego określa obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin Olsztyn, przyjętego Uchwałą Nr XV/141/2012 Rady 

Gminy Olsztyn z dnia 28 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie 

Rada Gminy w obecności 13 radnych –13 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XXI/231/17 w 

sprawie „Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego na terenie osiedla „Pod Wilczą Górą” w miejscowości 

Kusięta w gminie Olsztyn” – zał. nr 15. 

Ad 13. Radny Jerzy Maciągowski opuścił salę obrad. 

Zmiana dotyczy na wpisaniu kosztów realizacji Programu, jakie ponosi Gmina Olsztyn. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie 

Rada Gminy w obecności 12 radnych –12 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XXI/232/17 w 

sprawie „Zmiany Uchwały Nr XIX/198/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 marca 2017 r., w 

sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie 

gminy Olsztyn” – zał. nr 16. 

Ad 14. Dokonano zmian wysokości dochodów bieżących, wydatków inwestycyjnych oraz 

wydatków bieżących. 

Zmiany w wydatkach bieżących spowodowane są: zwiększeniem o kwotę 35 000 zł wydatków na 

remont łazienek w Szkole Podstawowej w Olsztynie, zwiększeniem wydatków na turystykę o 

kwotę 15 208,54 zł oraz dotacji o kwotę 21 000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie na 



publikację albumu historycznego pt. „Jurajska gmina Olsztyn”. Całkowity koszt wyniesie ok. 

42 000 zł, w tym 17 000 zł pochodzi z darowizn mieszkańców ten cel, zwiększeniem wydatków 

bieżących o kwotę 9 000 zł na wydatki OSP. 

Zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych związane są ze zmianą wartości o kwotę 13 900 zł 

zadań inwestycyjnych. Zmiany te są związane z wnioskami o dotacje, złożone przez jednostki 

OSP z terenu naszej gminy. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych –13 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XXI/233/17 w 

sprawie „Zmian w budżecie gminy na 2017 rok” – zał. nr 17. 

Ad 15. Konsekwencją podjętej uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy jest uchwała             

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych –13 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XXI/234/17 w 

sprawie „Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022” – zał. nr 18. 

Ad 16,17.  Do Biura Rady Gminy pisemne interpelacje i zapytania radnych nie wpłynęły. 

Ad 18.  Radny Mirosław Flisowski, przewodniczący Komisji Statutowej zwrócił się z prośbą o 

nadsyłanie do dnia 7.07.2017 r.  informacji zmian do statutu. Termin posiedzenia Komisji 

wyznaczył na dzień 29.08.2017 r. 

Radna Joanna Szydłowska zwróciła się z zapytaniem, czy jest podpisana umowa na parking przy 

Spichlerzu, gdyż pobierana jest tam opłata parkingowa. 

Odp. Część parkingu jest prywatna i może właściciel pobierać opłatę parkingową. 

Sołtys sołectwa Odrzykoń, Artur Cecota, zabrał głos odnośnie działek przy oczyszczalni ścieków. 

Czy gmina przygotowana jest na ewentualne odszkodowania za spadek realny działek                  

i pogorszenie stanu zdrowia ludzi tam mieszkających?  

Obecna oczyszczalnia ścieków przysparza wiele kłopotów, fetor daje się we znaki mieszkańcom 

nie tylko ulicy Storczykowej, ale również mieszkańcom osiedla Pod Wilczą Górą. 

Mieszkańcy ulicy Storczykowej w Olsztynie przybyli na sesję, aby zaprotestować przeciw 

rozbudowie oczyszczalni, domagając się przesunięcia budowy oczyszczalni w przeciwnym 

kierunku tj. w stronę Częstochowy. 

Odp. Dzisiaj wójt tego mieszkańcom nie obieca. Plan miejscowy, który sankcjonuje lokalizację 

oczyszczalni i działkę pod rozbudowę pochodzi z 2008 roku. Wszystkie instytucje zaopiniowały 

pozytywnie plan miejscowy. Posadowienie tej rozbudowy określa plan miejscowy, który był znany 

dla właścicieli działek. Modernizacja ma służyć zniwelowaniu uciążliwości, przy rozbudowie 

będziemy żądać wykonania raportu oddziaływania na środowisko. 

Radny Jerzy Maciągowski o godz. 1540 opuścił salę obrad. 

W dyskusji głos zabrała Pani mecenas, która stwierdziła, że postepowanie administracyjne 

prowadzone będzie przez Starostwo i w tym postępowaniu należy składać swoje wnioski i uwagi. 

Wszelkie wnioski i uwagi należy składać bezpośrednio do inwestora, czyli do Starostwa w 

Częstochowie. Gmina będzie wnioskować o raporty oddziaływania na środowisko 

Zapytanie z sali, kto jest odpowiedzialny za nową technologię? 

Odp. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zleciło opracowanie techniczne i upoważnieni 

specjaliści zajmują się tą sprawą. Gmina tylko pokrywa koszty. 

Pani Ewa Wąsik, właścicielka działki, przy, której ma prowadzić droga ze ścieżką rowerową nie 

zgadza się na budowę drogi gminnej. Oświadczyła, że przez wywłaszczenie nie można budować 

drogi gminnej. 

Odp. Radni zapoznali się z pismem od właścicieli działek jak również z odpowiedzią na pismo. 

Właściciele działek nie zostaną wywłaszczeni, działki zostaną nabyte za odpłatnością. 

Nieruchomości wyceni biegły powołany przez Starostę.  Cały przebieg planowanej drogi od 



Odrzykonia do Olsztyna to nieużytki i samosiejki, projekt przewidział najbardziej alternatywną 

drogę pod ścieżkę.  W 2007 roku Pani Wąsik była u Wójta z problemem braku zjazdu z drogi 

krajowej DK 46 do pola. Obecnie planowana droga rozwiąże ten problem. 

Radna Teresa Pala o godz. 1555 opuściła salę obrad. 

Pani Wąsik odpowiedziała, że przez jej działki przechodzą wszystkie media a droga dojazdowa 

jest z tyłu działki. 

Odp. Działki zostały odcięte głębokim rowem od drogi DK 46, gmina zabiera właścicielom 6% 

działki, za które zapłaci i daje połączenie z drogą publiczną. Teren ten zyska przez to na 

wartości. W rozmowie z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg na dzień dzisiejszy nikt nie otrzyma 

zgody na zjazd  

Rady Marcin Poch zgłosił wniosek o zakończenie debaty w tej sprawie. 

Ad 19.  W związku z wyczerpaniem się tematów i dyskusji Przewodniczący Rady, Zbigniew 

Banaszak  o godz. 1615 ogłosił zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Olsztyn.  

 

 

Protokolant                                                       Przewodniczący  Rady 

Anna Sikorska                                                    Zbigniew Banaszak 

 

 

 

 


