
Protokół Nr XXIIL2021 
z X X I I I nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Słubice 

odbytej w dniu 3 marca 2021 r. 

Obrady X X I I I nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Słubice odbyły się w godz. 11 0 0-13 0 0 

oraz były transmitowane na żywo w Internecie. Obrady prowadził przewodniczący Sławomir 
Januszewski. 
Stan Rady - 15 osób 
Obecnych - 15 osób tj. 100%. 
W sesji udział wzięli: 

1. Jacek Kozłowski - wójt, 
2. Przemysław Nowacki - sekretarz gminy, 
3. Henryka Bednarek - skarbnik gminy, 
4. radni według załączonej listy obecności, 

Do pkt. 1 
Sławomir Zenon Januszewski - przewodniczący Rady otworzył obrady X X I I I 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słubice, powitał wszystkie panie i panów radnych, wójta, 
skarbnik i sekretarza. Na podstawie listV obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 
radnych, co oznacza, że Rada Gminy Słubice może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. 

Do pkt. 2 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad, który został dostarczony 

wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję. Radni nie mieli żadnych uwag. 
W wyniku jawnego głosowania rada - stan 15 obecnych jednogłośnie przyjęła 

porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

Proponowany porządek obrad, który został dostarczony wraz z zaproszeniem na 
dzisiejszą sesję przedstawiał się następująco: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy za okres od 10 lutego 2021 r. 

do 2 marca 2021 r. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok. 

6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach za 2020 rok. 
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach za 2020 

rok. 
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Słubice 

za 2020 r. 
9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2020 r. 
10. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok w 
gminie Słubice. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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a) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie. 

b) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 
Słubice na 2021 r. 

c) zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Słubice 
d) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021. 
e) udzielenia pomocy rzeczowej dlą Województwa Mazowieckiego 
f) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w Budżecie Gminy Słubice na 2022 rok 

środków stanowiących fundusz sołecki. 
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
13. Przyjęcie protokołu z X X I I sesji Rady Gminy. 
14. Sprawy różne. 
15. Zakończenie obrad. 

Do pkt. 3 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy za okres od 10 lutego 2021 r. do 
dnia 2 marca 2021 r.(materiał w załączeniu). 

Do pkt. 4 
Radna Katarzyna Milczarek zapytała na czym polegają obowiązki osoby, którą wójt 

wyznaczył do zwalczania cyberprzestępstw. 
Radny Dariusz Woliński zgłosił interpelację o zaproszenie na sesję osoby 

kompetentnej w przedmiocie spraw dotyczących Wisły, czyli dyrektora lub zastępcę 
dyrektora Wód Polskich. Radny prosił o zaproszenie tych osób w związku z sytuacją, która 
miała miejsce w bieżącym roku. Podziękował również w imieniu mieszkańców i własnym za 
kontrolę nad wałami i działanie strażaków. 

Radna Krystyna Wojtalewicz zapytała czy coś zmieniło się na temat ścieżki 
rowerowej przy drodze 575. 

Do pkt. 5 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdanie z realizacji Programu 

Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok zostało 
przedstawione na komisji i wszyscy radni dokładnie się z nim zapoznali (materiał w 
załączeniu). 

Radni nie mieli żadnych zapytań, bądź uwag. 

Do pkt. 6 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdanie z działalności Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Słubicach za 2020 rok zostały przedstawione na komisji i wszyscy 
radni dokładnie się z nim zapoznali (materiał w załączeniu). 

Radni nie mieli żadnych zapytań, bądź uwag. 

Do pkt. 7 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdanie z działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ŵ  Słubicach za 2020 rok zostało przekazane radnym 
drogą elektroniczną i wszyscy radni dokładnie się z nim zapoznali (materiał w załączeniu). 

Radni nie mieli żadnych zapytań, bądź uwag. 

Do pkt. 8 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdanie z realizacji zadań z 

zakresu wspierania rodziny na terenie Gn^iny Słubice za 2020 r. zostało przekazane radnym 
drogą elektroniczną i wszyscy radni dokładnie się z nim zapoznali (materiał w załączeniu). 

Radni nie mieli żadnych zapytań, bądź uwag. 

Do pkt. 9 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdanie z działalności Zespołu 

Interdyscyplinarnego za 2020 r zostało przekazane radnym drogą elektroniczną i wszyscy 
radni dokładnie się z nim zapoznali (materiał w załączeniu). 

Radni nie mieli żadnych zapytań, bądź uwag. 

Do pkt. 10 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że informacja z realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok w gminie Słubice została przekazana 
radnym drogą elektroniczną i wszyscy radni dokładnie się z nim zapoznali (materiał w 
załączeniu). 

Radni nie mieli żadnych zapytań, bądź uwag. 

Do pkt. 11 a) 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. 
mazowieckie wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 11 b) 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Słubice na 2021 r. 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu Gminy Słubice na 2021 r. wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do 
protokołu. 
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Do pkt. 11 c) 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy |Słubice. Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała w sprawie zmiany Wielo etniej prognozy Finansowej Gminy Słubice wraz z 

imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 11 d) 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021 

przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Januszewski. 
Radni nie mieli żadnych zapytań, bądź uwag. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021 wraz z 

imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 11 e) 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Mazowieckiego przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Januszewski. 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Mazowieckiego wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 11 f) 
Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w Budżecie Gminy 

Słubice na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki odczytał przewodniczący 
Sławomir Januszewski. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w Budżecie Gminy 

Słubice na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki wraz z imiennym rejestrem 
głosowań stanowi załącznik do protokołuj 

Do pkt. 12 
Wójt jako pierwszej odpowiedział radnej Katarzynie Milczarek. Do urzędu wpłynęło 

pismo od Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowy Instytut Badawczy. 
Zobligowali wójta do tego, by wyznaczył osobę do kontaktu, która będzie odpowiedzialna za 
zgłoszenia dotyczące cyberbezpieczeństwa. Gdyby pojawiły się włamania do komputerów, 
czy zawirusowania systemów to trzeba w przeciągu 24 godzin od wykrycia to zgłosić. 
Wydane jest stosowne zarządzenie. Pan sekretarz jest wyznaczony do kontaktu i do zgłoszeń. 

Następnie odpowiedział pani Krystynie Wojtalewicz. lótego marca odbędzie się rada 
techniczna. Na chwilę obecną są nanoszone poprawki przez projektanta ścieżki rowerowej i 
geodetę. Nie zgadzały się drobne rzeczy w projekcie. Część dokumentacji przesłano w 
poniedziałek. Wójt kontaktował się z biurem projektowym i część problemów została 
usunięta. 
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Wójt odpowiedział Dariuszowi Wolińskiemu, że przedstawiciela Wód Polskich 
niedawno Rada Gminy gościła na sesji. Można oczywiście znów to zrobić i zaprosić kogoś, 
jednak na zaproszeniu trzeba zaznaczyć jakie informacje radnych interesują i o co będą pytać. 
10 marca jest zaplanowana inspekcja na wałach z przedstawicielami Wód Polskich. Tę 
informację wójt otrzymał od pana starosty. 12 marca nastąpi podsumowanie działań i 
wyciągnięcie wniosków. Jeżeli chodzi b inspekcję na wałach na terenie gminy to na 
wysokości wyrwy wystaje jedna siatka, która była zamontowana. Tutaj trzeba by było zgłosić 
to do Wód Polskich. Jeżeli chodzi o stan i wałów na terenie naszej gminy to wystąpiły tylko 
dwa ośrodki filtracyjne. Na terenie całego wału nie odnotowano żadnych szkód bobrowych. 
Wójt z panem D. Wolińskim spotkali się na wale na wysokości miejscowości Rybaki i 
zauważyli, ze ktoś coś transportował przez wał i został on uszkodzony. Było takich kilka 
sytuacji, że poza wycieczkami, które chciały oglądać sytuacje na Wiśle, osoby jeździły po 
koronie wału. Straż wjeżdżała tylko w razie konieczności. Było ślisko i niebezpiecznie. Jeden 
z podjazdów na wał jest stromy. Oczywiście można zaprosić przedstawiciela Wód Polskich, 
ale jeśli na to wyglądać jak ostatnio, gdzie Pani nie była upoważniona do udzielania 
niektórych informacji, to wizyta jest zbędna. 

Do pkt. 13 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół z X X I I sesji Rady Gminy 

Słubice został przesłany do radnych drogą elektroniczną. 
Radni nie mieli żadnych zapytań, bądź uwag. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Protokół z X X I I sesji Rady Gminy Słubice wraz z imiennym rejestrem głosowań 

stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 14 
Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Januszewski odczytał pismo od Wojewody 

Mazowieckiego dotyczące interpelacji radnych odnośnie tematu rzeki Wisły (materiał w 
załączeniu). 

Wójt Jacek Kozłowski podziękował wszystkim strażakom, że przez ostatnie tygodnie 
brali udział w alarmie przeciwpowodziowym oraz w przeglądzie wałów. Podziękował za 
poświęcony czas. Wały były monitorowane całodobowo w mało komfortowych warunkach. 
Podziękował też za sprawną akcję na Wymysłu Polskim. Wody z roztopów było na tyle dużo, 
że wypływała z rowów i zalewała jednego z mieszkańców. Dostała się do gospodarstwa 
domowego. Wójt dzwonił do burmistrza Gąbina w celu ustalenia do kogo należy rów przy 
rondzie na Wymysłu. Okazało się, że należy on do spółki wodnej, więc wystosuje się 
odpowiednie pismo w celu udrożnienia rowu. Przy pomocy straży pożarnej, m.in. jednostki z 
Dobrzykowa wypompowano wodę. Istnieje potrzeba poprawienia rowów od ronda w 
Wymysłu w stronę Juliszewa. Jeśli znów popada, będzie większy deszcz to znów woda zaleje 
pola i polami spłynie do gospodarstw. 

Wójt przypomniał, że został ogłoszony kolejny nabór na rachmistrza w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. W pierwszym naborze nikt się nie zgłosił. 
Nabór trwa od 26 lutego do 9 marca. Zwrócił się do radnych, by rozpowszechnili informację. 

5 



Wójt odniósł się do sytuacji drogowej i dróg polnych. Każda droga gruntowa na 
wiosnę wygląda podobnie. Czyli, gdy od góry jest miękko a na dole zamarznięte i twardo. 
Wtedy nic z tym nie da się zrobić. Poprzedniego dnia wójt decyzję o poprawieniu 
nawierzchni tych dróg. Nie wszędzie to się da zrobić. W niektórych miejscach, gdzie drogi są 
zasłonięte drzewami nie było dostępu do słońca i to wszystko jest jeszcze zamarznięte. Dzień 
wcześniej odbyły się próby równania dróg. W dniu dzisiejszym pracownicy podejmą kolejne. 
Jeżeli będzie możliwość wjechania i poprawy nawierzchni tych dró to będzie to zrobione. 
Niestety obecnie czynnik pogodowy wszystko ogranicza. 

W kwestii informacji mieszkańców wójt prosił, by wszelkie sprawy zgłaszano 
bezpośrednio do urzędu. Pan wójt nie przegląda na Facebooku wszystkich informacji. Żeby 
podjąć jakiekolwiek działania, trzeba o tym poinformować. Wójt i pracownicy urzędu są w 
stanie zareagować jeśli to będzie zgłoszone bezpośrednio do urzędu. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym za rozsądne podejście w 
podejmowaniu dzisiejszych uchwał. Powiedział, że wójt będzie się starał, by nawierzchnie 
dróg poprawić. Jeśli tylko środki pozwolą to wysypie się tłuczeń na trudno dostępne odcinki, 
jednak to wszystko kosztuje. W bardzo złym stanie jest droga na Budach na długości 
znaczącej, bo przeszło kilometr. Jest tam kilka gospodarstw. Do przewodniczącego zwracała 
się pani sołtys Bud z problemem tej drogi. Podobnych przypadków jest wiele w innych 
sołectwach. Można być dumni z tego co zostało zrobione do tej pory. 

Wójt jeszcze podziękował pracownikom gospodarczym urzędu za odśnieżanie. 
Pracowali po kilkanaście godzin dziennie nawet po godzinach. Cała akcja była 
przeprowadzona bardzo sprawnie. Sprzęt się sprawdził bardzo dobrze, czyli pług i traktor. 
Piaskarka bardzo się przydała, gdy wystąpiła gołoledź. Był jeden dzień, gdzie wszystkie drogi 
były oblodzone. 

Radna Milena Kamińska poprosiła o naprawienie wjazdu w Piotrkówku obok 
kapliczki oraz naprawę przystanku. 

Radny Piotr Ziółkowski prosił o wyrównanie dróg na Grabowcu do pani M. oraz do 
pana D. 

Radny Dariusz Woliński nawiązał do pisma przeczytanego przez przewodniczącego 
odnośnie rzeki Wisły. Rzeka jest jedną z największych w Polsce i powinna być chlubą a 
przysparza samych kłopotów. Od 30 ląt nikt na tej Wiśle nie robi. Nie na miejscu jest 
wypisywanie na Facebooku i w telewizji wzajemne oskarżanie się różnych ugrupowań. Nikt 
nic nie rozbił w temacie rzeki. W pobliżu Wisły znajduje się 660 domów. 
W 2007 roku przewodnicząca rady gminy odczytała pismo z Ministerstwa Ochrony 
Środowiska, które zawierało informację o wprowadzeniu obszaru Natura 2000. Czynnik 
ludzki nie odegrał tutaj żadnej roli. W 2002 roku wprowadzono teren Nadwiślańskiego Parku 
Krajobrazowego. Domagali się tego ekolodzy. Od 30tu lat radny ich tutaj nie widział. 
Zaprasza więc prezesa Krajowego Stowarzyszenia Bocian, który jest gorącym przeciwnikiem 
pogłębiania Wisły. W tej chwili bocianów jest tutaj bardzo mało z tego względu, że 
środowisko naturalne bardzo się zmieniło. Podczas powodzi zostało zalanych ok 4100 tysiąca 
ha gruntów, nie tylko w gminie Słubice. Gdyby powódź wystąpiła w innej miejscowości 
byłaby większa tragedia. Tymczasem Wisła zajmuje 550 ha. Za pośrednictwem dzisiejszej 
sesji prosił pana wójta o zaproszenie dyrektora Wód Polskich. Powiedział, że chciałby by 
człowiek był najważniejszy a nie zwierzęta. Od kilku lat nie było żadnego wylęgu ani 
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Wójt odpowiedział, że jest zmiana 
postulowane o znaki na kilku drogach. W 

rozmnożenia się ptaków. Co roku Wisła podnosi swój stan wody. Prosił o interwencję 
dyrektora Wód Polskich. 

Radny Marek Bogiel zgłosił, droga na Grabowcu nie jest oznakowana na 
skrzyżowaniu znakiem „ustąp pierwszeństwa". Żeby nie doszło do jakiejś tragedii. 

organizacji ruchu na terenie całej gminy. Już było 
tym miejscu na Grabowcu były już dwa zdarzenia 

drogowe. Co prawda dotyczyło to nierozważnej jazdy kierowcy. Pan podinspektor Lenarcik 
zajął się już tymi sprawami. 

Radny Marek Bogiel zgłosił również, że na zakręcie obok pana Ż. jest nieoznakowany 
niebezpieczny zakręt przy stawie. Potrzebne są słupki. Tam jest też kilka dziur w asfalcie. 

Wójt odpowiedział, że dziury zrobione przez bobry są systematycznie łatane. 
Wywieziono też dwie wywrotki gruzu w łrilka miejsc. Na Rybakach obsuwa się droga, trzeba 
ją naprawić, bo się cała zapada. Wójt chce umocnić to płytami betonowymi. 

Radna Krystyna Wojtalewicz przypomniała o drodze do państwa Rz. w Studzieńcu. 
Trzeba tam wyrównać i utwardzić nawierzchnię. Wspomniała również o kawałku drogi 
przechodzącej przez Budy, która dalej biegnie przez Bończę. Prosi o zgarniarkę na Bończy na 
drodze do pani T. również, gdzie powybijały się duże doły. Zgłosiła też wjazdy na posesje 
przy drodze 575. Dużo się obsunęło. Mieszkańcy zabezpieczają je jak mogą, ale prosi, by 
wójt zgłosił to. Sama już dzwoniła. Drogowcy przywieźli trochę materiału, ale to nie 
wystarczy. Potrzeba też tego materiału na wjazd do OSP Bończa. 

Radna Katarzyna Milczarek zapytała w imieniu mieszkańców, czy w przyszłości 
można wziąć pod uwagę położenie światłowodu w naszej gminie. Są takie czarne dziury na 
terenie gminy a wiadomo, że w dobie pandemii wiele spraw załatwia się przez Internet. 

Radny Stanisław Szymański prosił o poprawienie dwóch dróg w Alfonsowie. 
Wójt powtórzył, że poprzedniego dnia podjęto próby poprawienia nawierzchni dróg. 

Wszystkie drogi zostaną przywrócone cio stanu poprzedniego tak, by można było nimi 
spokojnie i bezpiecznie przejechać. Drogę na Bończy poprawiano zimą. Kwestionowano do 
wojewody o środki na budowę tej drogi, jednak nie udało się tego uzyskać. Był tam zrobiony 
przepust. Podjazd jest nawieziony tłuczniem i jest zrobiony spadek, żeby woda spływała do 
rowu. Następna droga będzie również poprawiona, by woda spływała rowem. W kwestii 
zjazdów było to ogłaszane i sprawdzane. Wójt będzie się przypominać o to. Będzie 
postulować o to, by to poprawili. Przy OSp Łaziska nawieziono trochę destruktu na zjazd. Już 
się nie obsuwa. Na ulicy osiedlowej i Parkowej zostały zamontowane studzienki. Woda się 
nie zbiera tak jak wcześniej. 

W kwestii światłowodu wójt odpowiedział, że na terenie gminy są położone 
światłowody ze środków unijnych i są nieużytkowane przez wiele lat. Są one czyjąś 
własnością. Konkretny operator, który zajjnuje się przesyłaniem sieci informatycznej musi ten 
światłowód wynająć. Nie bardzo skłaniają się ku temu, stąd powstają takie czarne dziury. 
Niedawno był organizowany taki program przez Ministerstwo Cyfryzacji, z którego gmina 
skorzystała. Podłączono światłowody dej szkół. W Słubicach są dwa, ponieważ jeden to 
pozostałość po gimnazjum. Drugi program to badanie tzw. czarnych dziur internetowych dla 
osób fizycznych. Służył poprawie cyfryzacji na terenie całego kraju. Ogłaszane to było na 
stronie internetowej urzędu gminy. Gmina na pewno nie będzie finansować światłowodu. 

7 



Do pkt. 15 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad X X I I nadzwyczajnej Sesji 

Rady Gminy w dniu 3 marca 2021 r. został wyczerpany. Podziękował Radzie Gminy za 
uczestnictwo w obradach oraz wszystkim bsobom oglądającym sesję drogą elektroniczną, po 
czym je zamknął. 

Protokołowała . 

Kinga Maślanka 

Rady 
dy Gminy 

hiir Januszewski 
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