P R O T O K Ó Ł Nr VI/11
z sesji Rady Gminy Rypin
odbytej w dniu 28 kwietnia 2011 r.
VI sesja Rady Gminy Rypin odbyła się w dniu 28 kwietnia 2011 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin i trwała od godz. 1100
do godz. 1540.
I część uroczysta:
Do p-ktu I-ego a
Sesji przewodniczył Marek Paweł Śmiechewicz – Przewodniczący Rady
Gminy Rypin.
Marek Paweł Śmiechewicz – przewodniczący rady gminy dokonał otwarcia I
części uroczystej VI sesji Rady Gminy Rypin. Przywitał ks. Marcina
Lewandowskiego z Parafii Św. Jana Chrzciciela w Sadłowie oraz wikarego ks.
Artura Bombińskiego z Parafii Św. Trójcy w Rypinie, radnych Rady Gminy
Rypin, radnego Rady Powiatu w Rypinie Pana Piotra Pawłowskiego , wójta
gminy, sołtysów gminy, pracowników urzędu gminy, kierowników jednostek
organizacyjnych, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów szkół gminy,
uczestników Konkursu Rękodzieła Ludowego oraz wszystkich obecnych gości
na sali obrad. Następnie poinformował, że II część obrad sesji będzie miała
charakter roboczy i jeśli ktoś z zaproszonych gości ma życzenie może w niej
uczestniczyć.
Lista obecności radnych gminy stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
1/ Janusz Tyburski – wójt gminy,
2/ Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy,
3/ Małgorzata Czajkowska – skarbnik gminy,
4/ Stanisław Pesta – Kierownik referatu rolnictwa i rozwoju wsi,
5/ Halina Słowik – Kierownik GOPS w Rypinie,
6/ Piotr Pawłowski – radny Rady Powiatu w Rypinie,
7/ sołtysi – według załączonej do protokołu listy obecności,
8/ Tomasz Jezierski - prezes ZOG ZOSP w Rypinie,
9/ Alicja Rupińska - ,,Czas Rypina”.
Przewodniczący rady gminy Marek Paweł Śmiechewicz przedstawił
porządek obrad I części uroczystej VI sesji rady gminy:
a) otwarcie I uroczystej części obrad VI sesji rady gminy.

1. Misterium Wielkanocne pt. ,,Czy można naprawdę zdjąć serce z krzyża?”
w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Borzyminie .
2. Rozstrzygnięcie Konkursu Rękodzieła Ludowego związanego z obrzędami
wielkanocnymi.
3. Wręczenie podziękowań sołtysom.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu wyboru Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Marii Skłodowskiej – Curie w Stępowie.
a) wystąpienie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej –
Curie w Stępowie.
Do p-ktu 1-ego I uroczystej części obrad
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Borzyminie przedstawili Misterium
Wielkanocne pt. ,,Czy można naprawdę zdjąć serce z krzyża?”.
Do p-ktu 2-ego I uroczystej części obrad
Nagrody za udział w Konkursie Rękodzieła Ludowego związanego z
obrzędami wielkanocnymi wręczył wójt gminy Janusz Tyburski.
Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
W kategoriach:
- Palma wielkanocna
Szkoła Podstawowa:
I miejsce: Karolina i Jakub Szałeccy (SP Borzymin),
II miejsce: Anna Trojanowska i Norbert Trędewicz (SP Borzymin),
III miejsce: Rafał Gorczyński, Kamil Czachorowski, Weronika Górecka,
Weronika Grabowska i Patryk Luliński (SP Sadłowo),
Wyróżnienie: Klaudia Kamińska (SP Zakrocz) i Natalia Błaszczak (SP Stępowo)
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach:
I miejsce: Martyna Łukowska i Karolina Chuderewicz,
Wyróżnienie: Maja Wilczyńska.
Koła Gospodyń Wiejskich:
I miejsce: KGW Marianki, Beata Jenczewska, Agnieszka Zagrubska, Marzena
Paszke, Władysława Krzeszewska, Urszula Łaska.
II miejsce: KGW Balin, Małgorzata Korycka, Małgorzata kurowska, Krystyna
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Tomaszewska, Mariola Orędowska, Anna Krasicka.
III miejsce: KGW Rypałki, Barbara Paczkowska,
Wyróżnienie: KGW Rusinowo.
- Pisanka Wielkanocna:
Szkoła Podstawowa:
I miejsce: Weronika Kurowska (SP Borzymin),
II miejsce: Aleksandra Rzechulka (SP Starorypin Rządowy),
III miejsce: Kornelia Jabłońska (SP Borzymin),
Wyróżnienie: Karol Krzeszewski (SP Borzymin).
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach:
I miejsce: Agnieszka Kwiatkowska.
Koła Gospodyń Wiejskich:
I miejsce: KGW Rusinowo, Beata Grabowska,
II miejsce: KGW Sadłowo, Alicja Borkowska,
III miejsce: KGW Głowińsk, Genowefa Ozimkowska,
Wyróżnienie: KGW Głowińsk, Patryk Ozimkowski oraz KGW Rusinowo,
Jolanta Betlejewska.
Osoby prywatne: Halina Wentzel.
- Plastyka obrzędowa (stroik wielkanocny):
Szkoła Podstawowa:
I miejsce: Łukasz Porzyc (SP Stępowo),
II miejsce: Kacper Kłosowski (SP Borzymin),
III miejsce: Oliwia Kolasińska (SP Borzymin),
Wyróżnienie: Artur Rozpierski (SP Zakrocz), Maciej Świerczyński
(SP Borzymin), Sylwia Szymborska (SP Sadłowo), Kamil Gorczewski
(SP Borzymin).
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach:
I miejsce: Natalia Zdrojewska.
Koła Gospodyń Wiejskich:
I miejsce: KGW Borzymin, Ewa Wierzchowska, Kamila Skowrońska,
II miejsce: KGW Rusinowo, Marzena Jankowska,
III miejsce: KGW Sadłowo, Katarzyna Wiśniewska oraz KGW Rusinowo,
Teresa Jackiewicz,
Wyróżnienie: KGW Kowalki, Sylwia Pflaum oraz KGW Rusinowo, Jadwiga
Pawlak.
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Osoby prywatne:
I miejsce: Wiesława Sokołowska,
II miejsce: Mariola Ornowska, Urszula Pawlak,
Wyróżnienie: Barbara Paczkowska oraz Barbara Cieplińska.
Do p-ktu 3-ego I uroczystej części obrad
Janusz Tyburski – wójt gminy oraz przewodniczący rady gminy – Marek
Paweł Śmiechewicz wręczyli na ręce sołtysów kadencji 2006-2010
podziękowania za wkład pracy na rzecz samorządu gminy Rypin.
Podziękowania oraz życzenia otrzymali:
- Aneta Cieplak,
- Marianna Topolewska,
- Adam Kleps,
- Krystyna Obarowska,
- Mieczysław Kupka,
- Mirosław Przyborowski,
- Stanisław Jankowski,
Zygmunt Rospirski.
Do p-ktu 3-ego I uroczystej części obrad
Janusz Tyburski – wójt gminy wręczył nominację na Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie p. Sławomirowi Malinowskiemu.
a) wystąpienie Dyrektora szkoły p. Sławomira Malinowskiego.
II część obrad (robocza):
Przewodniczący rady gminy Marek Paweł Śmiechewicz po przerwie
wznowił obrady VI sesji rady gminy.
Do p-ktu 5-ego a
Przewodniczący rady gminy Marek Paweł Śiechewicz dokonał otwarcia II
części obrad VI sesji rady gminy. Następnie stwierdził, że na ustawowy skład 15
radnych rady gminy w sesji uczestniczy 14.
Nieobecny chwilowo: radny Rafał Klatt.
Do p-ktu 5-ego b
Przewodniczący rady gminy Marek Paweł Śmiechewicz poddał pod
głosowanie przyjęcie protokołu z obrad V sesji rady gminy odbytej w dniu 29
marca 2011 r. informując, że jest on dostępny do wglądu w biurze rady gminy.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
( 14 głosów ,,za”) przyjęli protokół z V sesji.
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Do p-ktu 5-ego c
Radni rady gminy przyjęli następujący porządek obrad II części roboczej
VI sesji rady gminy, przedstawiony przez przewodniczącego rady gminy Marka
Pawła Śmiechewicza:
5. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie II części obrad VI sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad V sesji rady gminy odbytej w dniu 29 marca
2011 r.,
c) przyjęcie porządku obrad VI sesji rady gminy.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku
Gmin Północnego Mazowsza.
a) pytania, uwagi,
b) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu
Związku Gmin Północnego Mazowsza.
7. Określenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego
do udzielania tych ulg.
a) opinia komisji,
b) pytania, uwagi,
c) podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i
trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
8. Ustalenie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości
stanowiących własność gminy Rypin na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony.
a) opinia komisji,
b) pytania, uwagi,
c) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub
wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Rypin na
czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
9. Informacja wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
a) przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym,
b) pytania, uwagi.
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10. Podsumowanie zebrań wiejskich.
11. Wolne wnioski zapytania, informacje.
a) zgłaszanie wniosków, pytań,
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszone wnioski, pytania.
12. Zakończenie obrad VI sesji rady gminy.
Do porządku obrad nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku.
Przewodniczący rady gminy Marek Paweł Śmiechewicz przekazał dalsze
prowadzenie II części obrad wiceprzewodniczącemu rady gminy Janowi
Pankowskiemu.
Przebieg obrad :
Do p-ktu 6-ego
Sekretarz gminy Jan Kwiatkowski przedstawił wniosek w sprawie
podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku
Gmin Północnego Mazowsza. Poinformował, że Związek Gmin Północnego
Mazowsza zwrócił się do radnych o podjęcie powyższej uchwały z uwagi na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko – Mazurskiego, który stwierdził
nieważność § 12 Statutu w części dotyczącej zapisu ,,w głosowaniu tajnym”. Z
uwagi na konieczność brzmienia uchwał wszystkich uczestników Związku
należy dokonać w/w zmiany w Statucie.
Do p-ktu 6-ego a
Nie zgłoszono pytań, uwag.
Do p-ktu 6-ego b
Wiceprzewodniczący rady gminy Jan Pankowski poddał pod głosowanie
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin
Północnego Mazowsza.
Ustawowy skład Rady Gminy Rypin wynosi 15 radnych.
Na ustawowy skład 15 radnych podczas głosowania nad uchwałą na sali obrad
obecnych było 14 radnych.
Radni do uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością głosów (14 głosami „za”) uchwałę podjęli.
Uchwała Nr VI/34/11 stanowi załącznik do protokołu.
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Do p-ktu 7-ego
Skarbnik gminy Małgorzata Czajkowska przedstawiła wniosek dotyczący
projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu
uprawnionego do udzielania tych ulg. Poinformowała, że w związku z wejściem
w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych zachodzi konieczność określenia w/w uchwały. Zgodnie z art. 59
ustawy o finansach publicznych, w przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające
charakter cywilnoprawny, przypadające gminie Rypin oraz jednostkom
podległym mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub
rozkładana na raty, na zasadach określonych w uchwale. Projekt uchwały określa
także przypadki, w których pomoc taka stanowić będzie pomoc de minimis oraz
wskazuje warunki, w których spełnienie uzależnia udzielenie tej pomocy dla
przedsiębiorcy.
Do p-ktu 7-ego a
Przewodniczący Komisji Budżetowej Jan Dytrych przedstawił
jednogłośną, pozytywną opinię komisji dotyczącą uchwały w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
Do p-ktu 7-ego b
Nie zgłoszono pytań, uwag.
Do p-ktu 7-ego c
Wiceprzewodniczący rady gminy Jan Pankowski poddał pod głosowanie
uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania
ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do
udzielania tych ulg .
Radni do uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
(14 głosami „za” ) uchwałę podjęli.
Uchwała Nr VI/35/11 stanowi załącznik do protokołu.
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Do p-ktu 8-ego
Kierownik referatu rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Pesta przedstawił
wniosek w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania
nieruchomości stanowiących własność gminy Rypin na czas dłuższy niż 3 lata
lub na czas nieoznaczony. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą
zostać wydzierżawione lub wynajęte z terminem obowiązywania umowy
przekraczającym 3 lata, lecz krótszym, niż 10 lat oraz wydzierżawione lub
wynajęte, wielokrotnie ponownie, tym samym podmiotom, lecz na okres
jednorazowo krótszym niż 10 lat.
Na salę obrad przybył radny Rafał Klatt.
Do p-ktu 8-ego a
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Adam Szalkowski
przedstawił jednogłośną, pozytywną opinię komisji w w/w sprawie.
Do p-ktu 8-ego b
Nie zgłoszono pytań, uwag.
Do p-ktu 8-ego c
Wiceprzewodniczący rady gminy Jan Pankowski poddał pod głosowanie
uchwałę w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania
nieruchomości stanowiących własność gminy Rypin na czas dłuższy niż 3 lata
lub na czas nieoznaczony.
Radni do uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
(15 głosami „za” ) uchwałę podjęli.
Uchwała Nr VI/36/11 stanowi załącznik do protokołu.
Radny Marek Cieplak na chwilę opuścił salę obrad.
Do p-ktu 9-ego a
Wójt gminy Janusz Tyburski przypomniał o wywieszeniu flag
państwowych w dniach od 1 do 3 maja 2001 r., a następnie przedstawił
informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym:
z dniem 1 maja 2011 r. stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
obejmuje p. Sławomir Malinowski,
dotacja na inwestycję budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w
Stępowie w ramach programu ,,Radosna Szkoła”,
rozstrzygnięcie przetargu na II etap budowy kanalizacji we wsiach
Kowalki, Głowińsk. Zgłosiło się 6 oferentów. Przetarg wygrała Firma
ROLLSTICK TORUŃ Sp. z o.o.,
w dniu 6 maja 2011 r. odbędzie się przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości w miejscowościach: Puszcza Miejska i Dylewo,
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przetarg na realizację zadania pn. ,,nawożenie dróg gminnych żwirem”
wygrała Firma Zakład Górniczy ,,Stępowo 1”, której właścicielem jest
p. Roman Sadowski. W związku z powyższym skierował prośbę do
sołtysów o zwrócenie uwagi na nawożenie żwiru na drogi,
wydanie decyzji administracyjnych: o warunkach zabudowy świetlicy
wiejskiej w Balinie, budowy schroniska dla zwierząt, przejazdu pojazdów
ponadnormatywnych w miejscowościach Starorypin Rządowy oraz
Sikory,
na wniosek radnego Rady Powiatu w Rypinie odnowione zostały poręcze
stalowe na moście rzeki Rypienicy w miejscowości Rusinowo (koszt
zadania wyniósł ok. 9 tys. zł.),
wykonano stabilizację nawierzchni drogi (30 cm) w miejscowości
Rypałki, na odcinku 1 km,
nie ma oficjalnego wsparcia na rozbudowę dróg gminnych w ramach
programu RPO,
na wniosek radnej p. Marioli Budzanowskiej rozwiązany został problem
dodatkowych zajęć sportowe z grupami w okresie maj – czerwiec,
poinformował o wizycie p. Redaktor Radia PIK, dla której ma udzielić
wywiadu i w związku z tym prosił o chwilę przerwy w obradach.
Do p-ktu 9-ego b
Pytania, uwagi zgłosili:
1/ Wiesława Sokołowska – radna, zam. Balin
Pytała w jaki sposób należy określić prawidłowość przywiezionego żwiru, który
ma być nawożony na drogi?
2/ Jadwiga podgórska – radna, zam. Borzymin
Pytała, czy nie można zakupić żwiru od innej firmy?
3/ Jan Dytrych – radny, zam. Stępowo
Poinformował, że żwir pozyskiwany od p. sadowskiego nie jest dobrym
kruszywem. Pytał, czy można kupować żwir od p. Gałkowskiego?
Wiceprzewodniczący rady gminy Jan Pankowski ogłosił 10 minut przerwy
w obradach.
Po przerwie.
Wiceprzewodniczący rady gminy Jan Pankowski wznowił obrady VI sesji
rady gminy.
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Do p-ktu 10
Wójt gminy – Janusz Tyburski przedstawił wnioski zgłoszone przez
mieszkańców w trakcie zebrań wiejskich. Poinformował, że część spraw jest już
wykonanych.
Wykaz wniosków stanowi załącznik do protokołu.
Salę obrad na chwilę opuści radny Marek Cieplak.
Do p-ktu 11-ego a
W wolnych wnioskach głos zabrali:
1/ Janusz Tyburski – wójt gminy
Poinformował, że zakupu żwiru odbył się w formie przetargu, do którego
zgłosiło się tylko 2 oferentów. W związku z tym prosił, aby przed rozładunkiem
wykonać telefon do urzędu do Pana Michalskiego lub do Pana Pesty, którzy
pojadą na miejsce i dokonają kontroli żwiru.
2/ Mirosław Kowalski – radny, zam. Sadłowo Rumunki
W nawiązaniu do w/w tematu zwrócił uwagę na to, że gmina posiada swoją
żwirownię, z której można korzystać nie ponosząc kosztów.
3/ Janusz Tyburski – wójt gminy
Odpowiadając radnemu Kowalskiemu poinformował, że gmina posiada zasoby
żwiru ok. 2 ha, ale nie może prowadzić działalności gospodarczej. Jest problem z
wydobyciem swojego kruszywa, problem przyłączy wodnych. Może zaistnieje
sytuacja powstania Spółki prawa handlowego.
4/ Mirosław Kowalski – radny, zam. Sadłowo Rumunki
Poinformował, że powstanie w/w/ Spółki byłoby dobrym rozwiązaniem. Jest
problem przyłączy wodnych, problem własnego kruszywa.
5/ Stanisław Pesta – kierownik Referatu rolnictwa i rozwoju wsi urzędu gminy
Poinformował, że jeśli chodzi o sprawę przyłączy teraz każdy indywidualnie
wykonuje w/w zadanie przy pomocy urzędu, który wydaje opracowanie
warunków technicznych. Jeśli chodzi o sprawę żwiru – w specyfikacji określone
są warunki jaki jakimi powinno odpowiadać kruszywo. Żeby go wydobywać
trzeba mieć koncesję. Prosił o zgłaszanie problemów telefonicznie
bezpośrednio do niego lub do p. Michalskiego.
6/ Adam Szalkowski – radny, zam. Głowińsk
Poinformował, że 2 tyg. temu był na żwirowni u p. Sadowskiego i oświadczył,
że żwir ten nie nadaje się na drogi. Zaproponował, aby w tym celu zwołać
posiedzenie wyjazdowe komisji rolnictwa i rozwoju wsi.
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7/ Janusz Tyburski – wójt gminy
Zaproponował, aby w przyszłości pomyśleć i zastanowić się nad w/w
problemem. Można by zakupić pojazd ciężarowy do nawożenia dróg. Obecnie
gmina dysponuje 1 piaskarką.
8/ Jan Pankowski – radny, zam. Marianki
Pytał, kiedy odbędzie się wywóz odpadów?
9/ Stefan Wiśniewski – sołtys sołectwa Sadłowo
Zgłosił wnioski o oczyszczenie rowów (200 metrów) oraz montażu zbiornika
wodnego przy Pałacu.
10/ Adam Szalkowski – radny, zam. Głowińsk
Zgłosił potrzebę naprawy zbiornika koło sołtysa p. Świerczyńskiej oraz p.
Banasiaka. Następnie poinformował, że na odcinku szosa Iwany – Sadłowo
(koło p. Wojciechowskiego) prace nad udrożnieniem rowu trwały 3 dni.
Do p-ktu 11-ego
Odpowiedzi udzielił:
1/ Janusz Tyburski – wójt gminy
- wywóz odpadów odbędzie się w m-cu maju, po uzgodnieniu z Prezesem
Zakładu Odpadów Komunalnych w Puszczy Miejskiej,
- w sprawie oczyszczania rowów poinformował, że jest otwarty na wszelkie
sugestie. Na bieżąco trwają prace nad tą sprawą według możliwości
pracowników Bazy Magazynowo – Warsztatowej w Głowińsku. Mało jest też
takich osób jak p. Adam Szalkowski, którzy zechcieli by pracować i pomagać
przez tyle lat, którego darzy zrozumieniem oraz wsparciem,
- droga Iwany – Sadłowo: trzeba dojechać na miejsce i przeprowadzić działania
w tej sprawie.
Do p-ktu12 -ego
Wiceprzewodniczący rady gminy – Jan Pankowski podziękował za udział
w obradach i na tym zamknął obrady VI sesji Rady Gminy Rypin.

Przewodniczący Rady

Protokołowała
sekretarka urzędu gminy

Marek Paweł Śmiechewicz
Agnieszka Liszewska
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