
PR_(_)TOKÓŁ NrXXXIX/IO
z XXXIX Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 24 maja 2010 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jana Goździewskiego.

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1200.

Stan radnych — 15
Uczestniczyło - 14
Radna nieobecna:
- Teresa Matuszewska

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:
Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Ewa Żórawska - p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Pełka-Karpińska — inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska

7. Alicja Stryczniewicz — podinspektor ds. planowania i inwestycji
8. Andrzej Chmielewski — Komendant Posterunku
9. Stanisław Leszczyński — Prezes GS”SCH”
lO.Jerzy Niedziałkowski —— Bank Spółdzielczy
l Lireneusz Różalski — IROMED
12.Mieczysław Piotrowski — przedstawiciel Kółek i Organizacji Rolniczych
13.Sołtysi wg listy obecności — 38
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Pkt.]

Zebrani na sali uczcili minutą ciszy śmierć byłego członka Zarządu
Gminy Czesława Danielczyka i sołtysa wsi Kąty Waldemara Leszczyńskiego

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski otwierając sesję powitał
radnych i zaproszonych gości. Stwierdził kworum władne do podejmowania
prawomocnych uchwał, oraz przeczytał porządek obrad Rady Gminy. Porządek
sesji przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokółu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.



4. Podj ecie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzboniu
. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów

publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Opinogóra Górna.

'7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Odnowy
Miejscowości Opinogóra Górna.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości
Władysławowo

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

ll.Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy
odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków w miejscowości
Pomorze.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy
odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w
miejscowości Opinogóra Górna.

l3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
l4.Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów

samorządu mieszkańców sołectwa Kąty.
16.Wolne wnioski i zapytania.
17.Sprawy bieżące.
18.Zamknięcie obrad.
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Ad.gkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował, że
protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radni
mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Kuczyński przedstawił
wniosek o przyjęciu protokółu z XXXVI Sesji Rady Gminy z dnia 5 maja
2010roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.



Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XXXVIII Sesji Rady
Gminy Opinogóra Górna.

Ad.[.1kt.3.

Sołtysi i zaproszeni goście nie zgłosili wniosków ani zapytań
dotyczących uchwał sesyjnych.

Ad.gkt.4.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że projekt uchwały o
likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzboniu jest konsekwencją podjętej przez
Radę Gminy Opinogóra Górna Uchwały w dniu 28 stycznia 2010 r. w sprawie
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzboniu. Po podjęciu uchwały o
zamiarze likwidacji szkoły wystąpiono do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w
Warszawie Delegatura w Ciechanowie o wydanie opinii dot. likwidacji szkoły,
gdyż taki wymóg wynika z ustawy o systemie oświaty. Organ nadzoru
pedagogicznego pismem wyraził pozytywną opinię w sprawie zamiaru
likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzboniu. Wystąpiono również do Związku
Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Powiatowego w Ciechanowie o
wyrażenie opinii w przedmiocie likwidacji szkoły. Związek odnośnie likwidacji
Szkoły Podstawowej w Dzboniu żadnych uwag nie zgłosił. Następnie Sekretarz
Gminy przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 14, większością głosów ( 13 za, I wstrzymujący) przyjęła
Uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzboniu.

Ad.9kt.5.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że w związku z likwidacją
Szkoły Podstawowej w Dzboniu należy zmienić plan sieci oraz granice
obwodów szkół podstawowych w gminie Opinogóra Górna. Następnie
przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14 radnych, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie ustalenia



planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i
publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna.

Ad.nktń.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że likwidacja Szkoły
Podstawowej w Dzboniu zobowiązuje Radę Gminy do wprowadzenia
następnych zmian w oświacie tj. ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych. Następnie przedstawiła stosowny projekt
uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie ustalenia sieci
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna.

Ad.p_kt.7.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Żórawska
wyjaśniła, że zaistniała konieczność wprowadzenia zmiany w statucie GOPS-u
w związku ze zmianami ustawy o finansach publicznych. Następnie
przedstawiła stosowny projekt uchwały

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie wprowadzenia
zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.

Ad.gkt.8.

Podinspektor ds. planowania i inwestycji Alicja Stryczniewicz wyjaśniła,
że zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Opinogóra Górna wprowadzane są
w celu umożliwienia, w przypadku nadażenia się okazji, złożenia wniosku o
dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i
rozwój wsi”. Zmiana dotyczy remontu pozostałych pomieszczeń zajmowanych
przez GOK w Opinogórze Górnej. Będzie to dokończenie remontu w GOK-u,
gdzie pierwszy etap remontu -— adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału
na potrzeby GOK—u, było przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach



Lokalnej Grupy - Działanie „Ciuchcia Krasińskich”. Ze względu na ograniczone
środki w tym programie we wniosku znalazła się tylko część remontu, w ocenie
samorządu gminnego, bardziej pilna. Następnie został przedstawiony stosowny
projekt Uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie wprowadzenia
zmian w Planie Odnowy Miejscowości Opinogóra Górna.

Ad.];ktB.

Podinspektor ds. planowania i inwestycji Alicja Stryczniewicz wyjaśniła,
że Plan Odnowy Miejscowości jest wizją mieszkańców danej miejscowości w
sprawie rozwoju ich miejscowości oraz inwestycji, jakie według nich są
najpilniejsze i niezbędne do rozwoju kulturalnego oraz modernizacji
infrastruktury technicznej w miejscowości. Na zebraniu wiejskim mieszkańców
wsi Władysławowo został przyjęty POM Władysławowo oraz wyłonione
priorytetowe inwestycje do wykonania w sołectwie. Jako najpilniejsze do
wykonania wskazano rozbudowę świetlicy wiejskiej, budowę placu zabaw,
rozbudowę oświetlenia drogowego, budowę chodnika w ciągu drogi gminnej.
Gdy nadarzy się okazja do składania wniosków o dofinansowanie w ramach
PROW „Odnowa i rozwój wsi” wszystkie dokumenty będą załącznikami — są
już opracowane i przygotowane. Następnie p. Alicja Stryczniewicz przedstawiła
stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie wprowadzenia
zmian w Planie Odnowy Miejscowości Władysławowo.

Ad.nktJO.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska, wyjaśniła że Zakład Usług
Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie przedłożył Wójtowi Gminy wniosek
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Opinogóra Górna na okres od 31 maja
2010 r. do 30 maja 2011 r. Przedstawione we wniosku taryfy opracowane
zostały zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i



zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej
ustawy. Zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Opinogóra Górna, która zezwala
ZUW dla PR w Mławie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na
obszarze Gminy, Zakład Usług Wodnych przedstawia Radzie Gminy w
Opinogórze Górnej szczegółową kalkulację cen za wodę na 2010 rok za ścieki i
rocznych Opłat stałych w zł podzieloną przez roczną wielkość Sprzedaży w m3 i
wielkości ścieków w rn3 . Zakład Usług Wodnych na 2010 r zaproponował
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie W wodę i odprowadzanie ścieków:

- za 1 m3 wody - cena brutto wynosi 2,14 zł
- za odprowadzanie ścieków w miejscowości Pomorze odjednej osoby za

jeden miesiąc — cena brutto 25,55 zł
- za 1 m3 ścieków w miejscowości Opinogóra Górna — cena brutto 7,17 zł
- opłata za wodomierz, za punkt poboru na miesiąc — Opłata brutto 1,61 zł.

Proponowane taryfy zostały przeanalizowane na posiedzeniach Komisji z
udziałem Dyrektora ZUW Mława p. Janem Stępką. Po negocjacjach ceny
zostały obniżone i przedstawiają się następująco: cena za 1 rn3 wody brutto
wynosi 2,09 zł, cena za odprowadzanie ścieków w miejscowości Pomorze od
jednej osoby za jeden miesiąc brutto wynosi 20,01 zł, cena za lm3 ścieków
odprowadzanych do oczyszczalni w Opinogórze Górnej brutto wynosi 4,93 zł,
opłata za wodomierz, za punkt poboru na miesiąc wynosi 1,61 zł.

InSpektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Elzbieta Pełka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Ad.nktJl.

Elżbieta Pełka inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska wyjaśniła, że proponuje się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców
usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków w miejscowości Pomorze w
wysokości 7,01 od jednej osoby za jeden miesiąc plus podatek od towarów i
usług VAT w wysokości 7% (0,49) tj. 7,50 zł. Następnie przedstawiła stosowny
projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.



Rada Gminy W głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia
dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie
ścieków w miejscowości Pomorze.

Ad.pkt.12.

Elżbieta Pełka inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska wyjaśniła, że proponuje się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców
usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w miejscowości
Opinogóra Górna w wysokości 0,75 zł/m3 plus podatek od towarów i usług
VAT w wysokości 7% (0,05 zł) tj. 0,80 zł brutto. Następnie przedstawiła
stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia
dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie
ścieków do oczyszczalni w miejscowości Opinogóra Górna.

Ad.nktJ 3.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik poinformowała o propozycjach zmian w
budżecie gminy na 2010 rok. Szczegółowe zmiany zostały omówione w
załącznikach oraz uzasadnieniu do uchwały. Następnie przedstawił stosowny
projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010 rok.

Ad.pkt.l4

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że proponuje się zaciągnąć
długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie na planowany deficyt z przeznaczeniem na
realizację inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie
Opinogóra Górna poprzez rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i



budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” w wysokości 200.000 zł.
źródłem dochodu, z którego pożyczka zostanie spłacona będzie wpływ środków
z podatku od nieruchomości. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2011 —- 2014,
zgodnie z przepływami pieniężnymi. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie
weksel „in blanco”. Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła stosowny projekt
uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ad.pkt.15.

Sekretarz Gminy Beata Golasińska wyjaśniła, że w razie odwołania lub
jak w naszym przypadku śmierci sołtysa wsi Kąty, a do upływu końca kadencji
pozostało więcej niż 6 miesięcy, Rada Gminy jest zobowiązana zarządzić
wybory sołtysa. W związku z powyższym przedstawiła stosowny projekt
uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zarządzenia
wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectwa Kąty.

Ad.nktJó.

Wolne wnioski i zapytania - brak

Ad.pkt.l7.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
o na jednej z poprzednich sesji informowałem, że jest brak zgody

konserwatora na odprowadzenie oczyszczonej wody z parkingu przy
kościele do rowu przez teren parku. Konserwator zmienił zdanie i parking
będzie budowany,

. zakupiliśmy od Gminnej Spółdzielni „SCH” nakłady w postaci sklepu w
miejscowości Wierzbowo za kwotę 18.500 zł. Będziemy mogli



przygotowywać wniosek o dofinansowanie remontu budynku z funduszy
unijnych,
od dłuższego czasu trwa sprawa przejęcia działki 2,5 arowej pod strażnica
OSP Dzbonie. Został sporządzony przez rzeczoznawcę kosztorys na tą
działkę, wynosi ok. 8 tys. zł. Doprowadziliśmy do spotkania 2
właścicielami działki, którzy zażądali 10 tys. zł za jej sprzedaż. Sprawę
konsultowałem na posiedzeniach Komisji, gdzie radni wyrazili pozytywną
opinię na zapłacenie 10 tys. zł właścicielom działki,
po kilku latach sprawy w Sądzie została podpisana ugoda z
p. Runowskiem, który do 15 października br. ma zbudować płot i pokryć
koszty sądowe — płot jest już odbudowywany,
odbyły się przetargi na sprzedaż działek we Władysławowie,
Zygmuntowie, Opinogórze Górnej i działki pod budynkiem byłej szkoły
w Trętowie. Sprzedana została tylko jedna działka we Władysławowie. W
związku z powyższym sprawę konsultowałem na posiedzeniach Komisji,
na których proponowano obniżyć w stosunku do dotychczasowej ceny 0
45% działkę z budynkiem byłej szkoły w Trętowie, o 25% działki we
Władysławowie i Opinogórze Górnej io 30% działki w Zygmuntowie,
po likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzboniu damy ogłoszenie na
dzierżawę budynku,
wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych na kanalizację w
Zygmuntowie i budowę 30 oczyszczalni przydomowych złożony został
w czerwcu ubiegłego roku, - dopiero 25 maja br jedziemy ze
Skarbnikiem Gminy na podpisanie umowy,
o remontach bieżących dróg wielokrotnie informowałem, jednak
wpływają jeszcze podania, wyjaśniam, że na remont może być przyznany
fundusz tylko symbolicznie i w wyjątkowych sytuacjach jeżeli droga
będzie nieprzejezdna, w innych przypadkach podania będą załatwiane
negatywnie,
wszystkie przetargi na budowę dróg w gminie zostały rozstrzygnięte,
obchody XX—lecia samorządu w naszej gminie rozpoczną się częścią
oficjalną na hali sportowej w Opinogórze Górnej, na którym zostanie
odśpiewany hymn państwowy, będzie powitanie gości, wystąpienia
okolicznościowe, występ artystyczny młodzieży i wręczenie medali
pamiątkowych oraz uroczysty obiad w budynku OSP w Długołęce, do 10
czerwca należy potwierdzić obecność,
jak co roku jest organizowana wycieczka dla sołtysów i radnych.
Propozycja jest, aby odbyła się na początki lipca na trasie Białowieża —
Hajnówka. Chętni są proszeni o zapisywanie i wpłatę po 40 zł na wspólne
śniadanie i obiad podczas wycieczki,
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. sołtysi otrzymali pisma z numerem konta na pomoc dla pogorzelca z Woli
Wierzbowskiej, prośba do sołtysów, aby w swoich sołectwach
zorganizowali zbiórkę, Gmina przeznaczy dla pogorzelca 3.000 zł,

. po pożarze w Woli Wierzbowskiej pojawiła się dyskusja odnośnie
sprawności hydrantów. W dniu 20 maja przeprowadzono kontrolę
hydrantów w Woli Wierzbowskiej, Łagunach i Wierzbowie. Komisja w
składzie: przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie,
przedstawiciel ZUW Mława, przedstawiciel UG Opinogóra Górna,
konserwator sieci wodociągowej oraz Wójt Gminy i Prezes Zarządu
Gminnego ZOSP RP, jak również członkowie OSP z tych miejscowości,
skontrolowała 17 hydrantów, tylko W jednym przypadku we wsi
Wierzbowo stwierdzono brak dostępu do zasuwy hydrantu, wobec czego
uznano go za niesprawny. Przyczyną takiego stanu rzeczy była
przebudowa wjazdu przez właściciela posesji i w najbliższym czasie
usterka ta zostanie usunięta. Nie potwierdzają się więc informacje, że
podczas pożaru w Woli Wierzbowskiej większość hydrantów w tej
miejscowości była nieczynna. Ponadto kontrole sieci hydrantów będą
prowadzone w pozostałej części gminy, najpierw w zwartych wsiach,
potem w pozostałych miejscowościach, aby w jak najkrótszym czasie
wyeliminować ewentualne usterki hydrantów,

. został wykonany plac zabaw we Władysławowie przy dużym
zaangażowaniu mieszkańców, wiele czynności wykonano w czynie
społecznym, pomagali również strażacy.

Kierownik GOP Ewa Żurawska przedstawiła informację w sprawie
uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ad.nktJS.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski zamknął obrady XXXIX Sesji Rady Gminy.

Protokółowała:
LL. Hui;

Elżbieta Borowska
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