
Rada Gminy Błędów 
Radni - Sesja  

Protokół nr XXXI.2020 

z posiedzenia Rady Gminy Błędów 

w dniu 26 sierpnia 2020 roku 
 

Obrady rozpoczęto 26 sierpnia 2020 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 13:59 tego samego 

dnia. 

Posiedzenie odbywało się w budynku Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie. 

Przewodniczył Piotr Jakubczyk Przewodniczący Rady Gminy Błędów. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków. 

Obecni: 

1. Leszek Bobrowski 

2. Robert Borkowski 

3. Dominik Górecki 

4. Piotr Jakubczyk 

5. Andrzej Kępka 

6. Krzysztof Kołacz 

7. Zbigniew Koziński 

8. Wojciech Nowocień 

9. Sebastian Oziemski 

10. Piotr Piekarski 

11. Dariusz Rybak 

12. Marek Rybicki 

13. Leszek Słowiński 

14. Aneta Wróblewska 

15. Zenon Żebrowski 

1. Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk poinformował, że przebieg obrad Rady Gminy 

Błędów jest utrwalany i transmitowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, co 

jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym. 

Transmisja obrad jest dostępna na stronie internetowej urzędu natomiast nagrania z sesji 

zamieszczone będą/są na stronie internetowej www.bledow.pl. 

Powitał przybyłych radnych oraz wójta. 

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum zdolne do podejmowania uchwał i otworzył 

XXXI Sesję Rady Gminy Błędów. 

Zapytał się, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad? Jest wniosek o 

wykreślenie z porządku obrad w pkt 6 podjęcie uchwał w sprawach: ppkt. f) zmiany WPF 

Gminy Błędów na lata 2020-2033.  

 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że zmieniły się przepisy i w tym 

przypadku Wieloletnią Prognozę Finansową  może zmienić wójt zarządzeniem. 

http://www.bledow.pl/


 

Głosowano wniosek w sprawie: 
Zdjęcie z porządku obrad w pkt 6 podjęcie uchwał w sprawach: ppkt. f) zmiany WPF Gminy 

Błędów na lata 2020-2033.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Leszek Bobrowski, Robert Borkowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, 

Krzysztof Kołacz, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Piotr Piekarski, Dariusz Rybak, 

Marek Rybicki, Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Koziński 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku jawnego głosowania zdjęto z porządku obrad 

w pkt 6 podjęcie uchwał w sprawach: ppkt. f) zmiany WPF Gminy Błędów na lata 2020-

2033.  

 

2. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji: 

 

a) Nr XXVI.2020 z dnia 10 czerwca 2020r 

 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy są jakieś uwagi, wnioski w sprawie 

protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Nr XXVI.2020 z dnia 10 czerwca 2020r.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Leszek Bobrowski, Robert Borkowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, 

Krzysztof Kołacz, Sebastian Oziemski, Piotr Piekarski, Dariusz Rybak, Marek Rybicki, 

Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Wojciech Nowocień 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Koziński 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku jawnego głosowania protokół przyjęto. 

 

b) Nr XXVII. 2020 z dnia 17 czerwca 2020r 
 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy są jakieś uwagi, wnioski w sprawie 

protokołu. 

 



Głosowano w sprawie: 
Nr XXVII. 2020 z dnia 17 czerwca 2020r.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Leszek Bobrowski, Robert Borkowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, 

Krzysztof Kołacz, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Piotr Piekarski, Dariusz Rybak, 

Marek Rybicki, Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Koziński 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku jawnego głosowania protokół przyjęto. 

 

c) Nr XXVIII.2020 z dnia 1 lipca 2020 

 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy są jakieś uwagi, wnioski w sprawie 

protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Nr XXVIII.2020 z dnia 1 lipca 2020r.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Leszek Bobrowski, Robert Borkowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, 

Krzysztof Kołacz, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Piotr Piekarski, Marek Rybicki, 

Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Dariusz Rybak 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Koziński 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku jawnego głosowania protokół przyjęto. 

 

d) Nr XXIX.2020 z dnia 30 lipca 2020r 

 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy są jakieś uwagi, wnioski w sprawie 

protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Nr XXIX.2020 z dnia 30 lipca 2020r.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 



Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Leszek Bobrowski, Robert Borkowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, 

Krzysztof Kołacz, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Piotr Piekarski, Marek Rybicki, 

Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Dariusz Rybak 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Koziński 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku jawnego głosowania protokół przyjęto. 

 

e) Nr XXX.2020 z dnia 17 sierpnia 2020r 

 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy są jakieś uwagi, wnioski w sprawie 

protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Nr XXX.2020 z dnia 17 sierpnia 2020r.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 

Leszek Bobrowski, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, Krzysztof Kołacz, Wojciech Nowocień, 

Sebastian Oziemski, Piotr Piekarski, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) 

Robert Borkowski, Dominik Górecki, Dariusz Rybak, Marek Rybicki, Leszek Słowiński 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Koziński 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku jawnego głosowania protokół przyjęto. 

 

3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady oraz działalności Wójta i podległych 

jednostek w okresie miedzy sesjami. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że jesteśmy w trakcie wożenia tłucznia na drogi. 

Trochę to potrwa. Kontrolujemy to, chodzi o umiejętne rozprowadzenie tłucznia na długości 

odcinka drogi. 

Zakończyło się uszczelnianie dachu na hali sportowej w Błędowie.  
                                                                               Przybył radny Zbigniew Koziński – obecnych 15 radnych 

W sobotę w trakcie intensywnego deszczu widać było kilka kropel wody. Ale to była woda 

pozostała między szczelinami. Ten problem po latach został zażegnany. Należy jeszcze 

uszczelnić dach nad salami dydaktycznymi i zapleczem socjalnym, są przecieki. Pod 

wpływem warunków atmosferycznych materiały zostały zużyte. Od wewnątrz należy 

opiankować, aby zapobiec skraplaniu. 

Panowie mają opomiarować dachy. 

Realizujemy MIAS-y, które musimy zakończyć w sierpniu, początku września. Prace trwają, 

w Trzylatkowie chodnik, w Wilkowie posadzka, w Lipiu kolejne pomieszczenie. 



Zrobiony jest wstępny projekt przystanku w Wilkowie z zatoczką. Projekt jest w dwóch 

wersjach i podda pod dyskusję na jakie koszty się zdecydujemy po przetargu lub zapytaniu 

ofertowym. Skłania się do tańszej wersji. Trzeba to przeanalizować. Obecne lokalizacje są 

niebezpieczne. 

W szkole w Wilkowie zakończona jest modernizacja kuchni. Koszt to naszych 16 tys. zł i 64 

tys. zł to środki zewnętrzne. 

Rodzice ze Stowarzyszenia w Wilkowie ze środków które pozostały po Niepublicznym 

Gimnazjum ufundowali siłownię plenerową która znajduje się poza ogrodzeniem szkoły. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, co obejmował remont dachu na hali 

sportowej w Błędowie? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że uszczelniono dach na powierzchni 1630 m2, 

wymieniono wszystkie pręty jakie są ponad 4 tys. szt, wymieniono mocowania, uszczelniono 

spoiny. Środki na ten cel w kwocie 48 tys. zł z oświaty, zabezpieczono w budżecie 

przenosząc je zarządzeniem wójta. 

Kierownik ZOG Maria Pietrzak powiedział, że poprawiono 3 kominy i 28 m płyt zdjęto na 

szczycie obiektu, zwieńczenie. 

Radny Dominik Górecki zapytał się, jaka jest gwarancja na remont tego dachu? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że 36 m-cy. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy to obejmowało sale dydaktyczne? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że tylko halę sportową 1630m2. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, co z modernizacją ul. Dolnej? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że ze względu na to iż nie mamy tytułu własności do 

tej drogi nie możemy realizować tej inwestycji. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że straciliśmy prawie 300 tys. zł. Czyja to 

wina. Kto składa projekty gdy nie jest właścicielem gruntu. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że jesteśmy właścicielami samoistnymi. Do tego roku 

w Urzędzie Wojewódzkim jest to wymagane i respektowane. Od kwietnia tego roku 

zarządzeniem Wojewody teraz musi być Księga Wieczysta. Do tej pory tego nie wymagano. 

Zakwalifikowano nas na listę. Ostatecznie wniosek został odrzucony Do Sądu został złożony 

wniosek o przeprowadzenie procedury.  

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że na początku roku mówiliśmy aby robić 

takie porządki. 

Do 10 sierpnia był termin składania wniosków na dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych, czy są złożone jakieś wnioski? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że złożyliśmy na ul. Dolną i myśli że uda się pozyskać 

własność. Do Sądu złożyliśmy 3 wnioski o prawo własności na drogi: Sadurki, ul. Długa, ul. 

Dolna. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy mamy drogę, która na daje się do 

dofinansowania z FDS? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że wiele by się nadawało, ale nie mamy własności. 

Radny Dominik Górecki powiedział, że w tym roku jeszcze musimy wytypować drogi na 

przyszłość, na które należy uregulować własność i spełniają warunki.  

Wiceprzewodniczący Rady Robert Borkowski zapytał się jaki jest koszt sądowy uregulowania 

własności drogi? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że koszt 6-10 tys. zł w zależności od długości drogi. 

 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności poszczególnych komisji w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że w okresie od 10 czerwca 2020r do 26 



sierpnia 2020r odbyły się 4 komisje Rady: 2 Komisje Finansowe, Komisja Oświaty, Kultury, 

Sportu i rekreacji oraz Komisja Rewizyjna. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ z zakresu działania Rady 

Społecznej oraz wykonania planu finansowego przez SP ZOZ w Błędowie za 2019 rok. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że Rada Społeczna SP ZOZ pozytywnie zaopiniowała 

wykonanie planu finansowego przez SP ZOZ w Błędowie za 2019 rok.  Wynik finansowy na 

koniec roku jest dodatni. 

Informacja stanowi załącznik nr4 do niniejszego protokołu. 
                                                                                                              Przerwa w obradach. 
 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) udzielenia Wójtowi Gminy Błędów wotum zaufania z tytułu przyjęcia raportu o stanie 

gminy na 2019 rok 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że radni otrzymali raport wraz z 

zawiadomieniami  na sesję. 

W debacie mogą wziąć radni bez ograniczeń czasowych. Mieszkańcy tez mogą brać udział w 

debacie, ale muszą najpóźniej dzień wcześniej wystąpić z wnioskiem potwierdzonym 20 

podpisami innych mieszkańców, żaden wniosek nie wpłynął. 

 

DEBATA: 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że na stronie 9 raportu są wymienione 

podstawowe inwestycje i koszt ul. Długiej z umowy powinien wynosić 911 tys. zł potem 

występuje zupełnie inna kwota. To samo dotyczy innych inwestycji. Z czego wynikają te 

rozbieżności? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że są to dane przygotowane przez p. Sitarek. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że w raporcie brak informacji, ze takie 

rzeczy się dzieją. W raporcie oczekiwałby np. ile lamp wymieniono, czy jest to nowe 

oświetlenie, jaki cel działania, nie wiadomo czego dotyczą wydatki majątkowe. 

Radny Krzysztof Kołacz powiedział, że w raporcie jest wiele niespójności. P. Sitarek jest 

osobą niekompetentną. Myli się w przeprowadzaniu postępowań przetargowych, nawet źle 

stawia przecinki i to z tego wynika. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że tylko w wydatkach majątkowych tylko 

jedyny zapis jest dobry. Mieszkaniec czytając ten raport nie wie zupełnie o co chodzi. Np. na 

str. 15 raportu dofinansowane było zadanie budowy budynku garażu w Błędowie a nie w 

Gołoszach. My radni może wiemy, ale inni nie są zorientowani. Siłownia plenerowa była 

planowana przez poprzedniego Wójta, ale obecny Wójt nie konsultując z Radą zmienił 

lokalizacje. Nie jest tak, ze nie chcemy, ale chodzi o lokalizację. 

Na str. 28 raportu jest informacja, że Wójt złożył wniosek o budowę boiska wielofunkcyjnego 

ale radni nie byli świadomi o tym. 

Przebudowa drogi Wilków Drugi koszt 27 tys. zł, to nie jest przebudowa tylko projekt. 

Wniosek został odrzucony, bo ktoś nie zapoznał się z obowiązującymi parametrami. Nawet 

wniosek nie przeszedł oceny merytorycznej. Projektu nie ma gdzie złożyć. Te projekty są 

drogie. Należy zastanowić się  czy zmienić pracowników.  

Nic nie ma, że wystąpiliśmy ze ZM Natura. Nie ma informacji o podjętych uchwałach o 

cenach za śmieci. Dzięki wyjściu z Natury zaoszczędziliśmy około 430 tys. zł. 



Wójt zatrudnił panią za 15 tys. zł, po której sprzątaliśmy do półrocza tego roku. Nie wiemy do 

pomocy nam zatrudniono, czy powrotu do natury. W innych gminach uchwały były przez tą 

panią dobrze sporządzone.  

Uchwała o targowisku nie jest realizowana. Brak jest tablicy informacyjnej, informacji  na 

stronie Urzędu Gminy. W piątek jest zatrudnionych na targowisku wiele osób. Z informacji 

wynika, że dochód z  targowiska to 19 tys. zł i z rezerwacji 250 zł. 

Nie była konsultowana z radą podwyżka wody i ścieków. Ile wzięła firma za wykonanie 

informacji? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że nie pamięta. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że została zorganizowana wystawa 

artystów lokalnych  przez Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

Aneta Wróblewska, ale w raporcie nie ma o tym ani jednego zdania. 

Były w Urzędzie Gminy wycieki danych osobowych przez pracownika, a pracownik zostaje 

zwolniony i dostaje odprawę emerytalną. Takie praktyki gdzie indziej nie są stosowane. 

Sprawa do przemyślenia. 

Zostały zrealizowane MIAS-y wszystko zorganizowane, a pieniądze ze śmieci cmentarnych, 

zostało dzięki tym zabezpieczeniom, tym przesunięciom. 

Powiedział, że ma odczucie, że to wszystko robione jest na przekór, zero współpracy. Chciał 

zapoznać się z kosztorysami inwestycji, pracownicy mieli zabronione. Zero współpracy. 

Ciężka współpraca. Pracownicy nie chcieli udzielać informacji.  

Jako radni chodziliśmy do Wójta w sprawie współpracy. My swoje a p. Wójt swoje. 

Radny Krzysztof Kołacz powiedział, że Komisja Rewizyjna  w sprawie sprawozdania z 

wykonania budżetu była bardzo późno, bo dokumenty były przetrzymane. Nie ma 

współpracy. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że nie angażuje przetrzymywania dokumentów. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że chodzi o opinie RIO. Żeby nie jego 

interwencja do dzisiaj by nie otrzymał. 

Wójt Mirosław Jakubczak zapytał się, kiedy odmówił spotkania, rozmowy? 

Radny Krzysztof Kołacz powiedział, że o wszystko musimy zwracać się na piśmie. Na 

Komisji Finansowej merytorycznych pracowników nie ma. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, na których pracowników wywieramy 

presję. 

Sekretarz Gminy Jacek Adamski powiedział, że  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Piekarski powiedział, ze nic nie jest w porządku. Kłamał w 

żywe oczy. Sprawa sprzedaży działki 104 w Wilkowie. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że sprawa jest wyjaśniona. Nie o wszystkim wie. Nie 

wszystkie pisma przechodzą przez jego ręce. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że takich przykładów można powielać. 

Ukryte podanie z Policji o dofinansowanie radiowozu. Gospodarz powinien wiedzieć 

wszystko. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że jednoosobowo nie jest w stanie wszystkiego 

skontrolować. 

Radny Krzysztof Kołacz powiedział, że osoby, które piszą przetargi robią błędy, a p. Wójt 

mówi że to najlepszy pracownik. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że są to zbyt pochopne wnioski. Realizujecie swój 

scenariusz. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że p. Wójt nie rozumie administracji, ma 

przecież kierowników referatów, to nie jest wielka filozofia organizacji pracy. Nie wie w 

czym jest problem. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że 



Radny Andrzej Kępka powiedział, że na stronie gminy była informacja  że rad i Wójt nie są 

odpowiedzialni za cenę wody. Przecież to Wójt złożył wniosek o zatwierdzenie stawek za 

wodę przez Wody Polskie. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że to nie był kaprys  wójta. Wszystko wyszło z 

urealnienia kosztów. W Państwa kompetencji jest możliwość dołożenia do cen wody.  

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się dlaczego porównujemy się do gorszych? 

Wiceprzewodniczący Piotr Piekarski zapytał się co p. Wójt zrobił w sprawie uszczelnienia 

kradzieży wody? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że są zainstalowane 2 wodomierze na głównym 

wodociągu. Nie ma wiedzy. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że u nas robi się jak coś się zepsuje 

zaczynając od projektów, wniosków. Robione jest wszystko na hura, pospolite ruszenie. Ile 

jest sesji nadzwyczajnych, bo coś jest źle zrobione. 

Droga w Lipiu miała być cała zrobiona, ale oszukiwano, że jest decyzja środowiskowa, ale 

dokumentów nie było. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że to co macie w dokumentach to trzeba zwołać sesję. 

Nie jeden samorząd wprowadza zmiany  w wyniku  środków wychodzących z instytucji 

nadrzędnych. Są to sprawy nieprzewidywalne. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że decyzji środowiskowej dla budowy 

drogi w Lipiu nie było i nie można było jednym ciągiem jej wykonać. 

Podpisał pismo dla rodziców I klasy w Błędowie a później mówi że decyzja jest 

nieostateczna. 

Nikt nie chce Wójta oczerniać. Wszystko co robimy to dla ludzi. Pilnujemy finansów gminy. 

Wójt Mirosław Jakubczak zapytał się, gdzie był 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że wystarczy o śmieci. To jest nasza 

zasługa, że nie jesteśmy w Naturze i płacimy mniej za śmieci. Pan Wójt działał tak aby 

wrócić do Natury. W gazetach, na forach cały czas ciągnął do Natury. Robiliśmy wszystko 

aby mieszkańcom było dobrze.  Chcieliśmy działalnisci obniżyl. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że to państwo stosujecie ulgi. Referat podatkowy 

skontrolował wszystkie punkty działalności gospodarczej. 

Radny Krzysztof Kołacz zapytał się, czy jest wybrana kancelaria prawna w celu opracowania 

opinii w sprawie  dofinansowania ZM Natura? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że tak. 

Radny Krzysztof Kołacz powiedział, że pewnie jakaś najtańsza. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że została wybrana kancelaria o najniższej cenie i 

dużym doświadczeniu. 

Radny Krzysztof Kołacz powiedział, że nie damy pieniędzy, w grę wchodzi tylko ta która się 

prezentowała. 

Radny Wojciech Nowocień powiedział, że odnosi wrażenie że obie strony się okopały. Obie 

strony przesadziły. Większość rzeczy głosowaliśmy. Nie ma zastrzeżeń. Kłamstwa są w 

nienajlepszym tonie. Ta strategia nikomu nie służy. To my podejmujemy decyzje 

strategiczne. Wystudźmy emocje. Macie większość  w radzie. Co do pracy urzędu. Uwagę 

zmieniła obsada. Przepływ informacji. Różnie korzystają z dóbr. 

Radny Dariusz Rybak powiedział, że długo się nie dogadacie, jest taka zajadłość. Mieszkańcy 

z tej debaty wywnioskują  tyle, że zostały źle wydatkowane środki. Wykonano drogę do 

Bielan, w Dąbrówce Starej i o tym cisza. Może wreszcie zakopać topór wojenny. Czy ta woda 

nie ma się samofinansować. Chcemy uszczęśliwić pewną grupę ludzi kosztem innych. Stacja 

Uzdatniania wody w Lipiu i w Błędowie jest tylko dla jednego sołectwa. Jeszcze 

dofinansowujmy wodę. Czy ta grupa ma mieć tanią i dobrą wodę. Kancelaria adwokacka, że 

jeżeli ma naszą rekomendacje, to każda inna będzie z góry negowana. Czym się kierujecie. 



Wszystko oparte jest na pieniądzach. Przekaz medialny daje dużo, a w rzeczywistości wcale. 

Nikt nie wiedział w 2020 roku, tak rygorystyczne przestrzeganie prawa. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, czy my nie mówimy o porządkach od 

początku, żadna rzecznie została zrobiona. Mamy kredyt w Ochronie Środowiska. Można 

rozbudować wodociąg i skorzystać z umorzenia polowy kredytu, nikt tego nie robi. Mówi, że 

Rada nie pozwala Wójtowi, co zabrania? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że chociażby na roboty na ul. Długiej. Krzyk medialny, 

a nic nie ma. Rozbudowane apetyty, a później zapora. Nie po to kandydował aby nic nie 

osiągnąć. W dofinansowaniu inwestycji drogowych zajęliśmy 2 miejsce w powiecie. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że co dobre to Wójt, z co złe to Rada. Na 

ul. Długą niech przedstawi dokumenty to zapłacimy. W czym w 2019 roku Rada 

przeszkadzała. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że jak wyglądała sesja dot. Realizacji ul. Długiej. Tak 

ta rada przeszkadza. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że ul. Długa została wykonana. 

Zakończenie debaty i przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowano w sprawie: 
udzielenia Wójtowi Gminy Błędów wotum zaufania z tytułu przyjęcia raportu o stanie gminy 

na 2019 rok.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 8, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

Leszek Bobrowski, Robert Borkowski, Dominik Górecki, Zbigniew Koziński, Wojciech 

Nowocień, Dariusz Rybak, Marek Rybicki, Leszek Słowiński 

PRZECIW (4) 

Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, Piotr Piekarski, Zenon Żebrowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Krzysztof Kołacz, Sebastian Oziemski, Aneta Wróblewska 

 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że udzielono Wójtowi Gminy błędów wotum 

zaufania na 2019 rok. 

 

Wyciąg z protokołu nr XXXI.2020 z posiedzenia Rady Gminy Błędów odbytego w dniu 26 

sierpnia 2020 roku 

 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok 

Sprawozdanie finansowe radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy ktoś chciałby zabrać głos 

Głosowano w sprawie: 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 



Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Leszek Bobrowski, Robert Borkowski, Dominik Górecki, Zbigniew Koziński, Wojciech 

Nowocień, Dariusz Rybak, Marek Rybicki, Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon 

Żebrowski 

PRZECIW (2) 

Piotr Jakubczyk, Piotr Piekarski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Andrzej Kępka, Krzysztof Kołacz, Sebastian Oziemski 

 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta. 
Za zgodność: 

Błędów, dnia 16 września 2020r 

 

Wyciąg z protokołu nr XXXI.2020 z posiedzenia Rady Gminy Błędów odbytego w dniu 26 

sierpnia 2020 roku 

 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

c) udzielenia Wójtowi Gminy Błędów absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie z wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

za 2019 rok radni otrzymali w formie elektronicznej wraz zawiadomieniami na sesję. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapoznał z wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 22 

lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium. 

Stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Zapoznał z uchwałą nr Pł.154.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 30.04.2020r w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy 

Błędów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. 

Stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Zapoznał z uchwałą nr Pł.231.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 5 sierpnia 2019r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję 

Rewizyjną Rady Gminy Błędów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Błędów. 

Stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Dyskusja: 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Głosowano w sprawie: 
udzielenia Wójtowi Gminy Błędów absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 7, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (7) 

Leszek Bobrowski, Dominik Górecki, Zbigniew Koziński, Wojciech Nowocień, Dariusz 

Rybak, Marek Rybicki, Leszek Słowiński 

PRZECIW (2) 

Piotr Jakubczyk, Piotr Piekarski 



WSTRZYMUJĘ SIĘ (6) 

Robert Borkowski, Andrzej Kępka, Krzysztof Kołacz, Sebastian Oziemski, Aneta 

Wróblewska, Zenon Żebrowski 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała nie została podjęta. 

 
Za zgodność: 

Błędów, dnia 28 sierpnia 2020r 

 

 

d) zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Błędów na 2020 rok 

Projekt uchwał radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy ktoś chciałby zabrać głos? 

Zapytał się, ile Trzylatków Duży tego? 

Skarbnik Gminy Barbara Bińkiewicz powiedziała, że jeżeli wystarczy do wykonania. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, ile metrów bieżących będzie tego 

chodnika? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że będzie to 150 mb. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy to będzie inwestycja zamknięta? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że na razie ten odcinek. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy te środki będą na robociznę? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że tak, na niwelację terenu. 

 

Głosowano w sprawie: 
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Błędów na 2020 rok.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Leszek Bobrowski, Robert Borkowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, 

Krzysztof Kołacz, Zbigniew Koziński, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Piotr 

Piekarski, Dariusz Rybak, Marek Rybicki, Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon 

Żebrowski 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, ze uchwała została przyjęta. 

 

e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na zakup specjalistycznego 

sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu 

Projekt uchwał radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy ktoś chciałby zabrać głos? 

 

Głosowano w sprawie: 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na zakup specjalistycznego sprzętu 

medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Leszek Bobrowski, Robert Borkowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, 



Krzysztof Kołacz, Zbigniew Koziński, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Piotr 

Piekarski, Dariusz Rybak, Marek Rybicki, Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon 

Żebrowski 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, ze uchwała została przyjęta. 

 

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2020-2033 

   - punkt zdjęty z porządku obrad. 

 

g) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Błędowie za 2019 rok 

Projekt uchwał radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy ktoś chciałby zabrać głos? 

 

Głosowano w sprawie: 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Błędowie za 2019 rok.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Leszek Bobrowski, Robert Borkowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, 

Krzysztof Kołacz, Zbigniew Koziński, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Piotr 

Piekarski, Dariusz Rybak, Marek Rybicki, Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon 

Żebrowski 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, ze uchwała została przyjęta. 

 

h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Błędowie za 2019 rok 

Projekt uchwał radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy ktoś chciałby zabrać głos? 

 

Głosowano w sprawie: 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Błędowie za 2019 rok.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Leszek Bobrowski, Robert Borkowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, 

Krzysztof Kołacz, Zbigniew Koziński, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Piotr 

Piekarski, Dariusz Rybak, Marek Rybicki, Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon 

Żebrowski 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, ze uchwała została przyjęta. 

 

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy ktoś chciałby złożyć pisemna 

interpelację? 

Nikt nie złożył pisemnej interpelacji. 



Zapytania i wolne wnioski: 

Nikt się nie zgłosił. 

 

 

Wyciąg z protokołu nr XXXI.2020 

z posiedzenia Rady Gminy Błędów z dnia 26 sierpnia 2020 roku 

 

8. Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że firma ELTEL wysłała do Rady pisma z 

prośba o spotkanie. Pisma macie Państwo na swoich tabletach. Tylko pytanie, czy jest sens się 

spotykać. Na ostatniej Komisji Finansowej były wnioski przedstawione. Nie sądzi aby firma 

coś nowego zmieniła. Chcą się spotkać i udzielić nam informacji które nas niepokoją. 

Radny Dominik Górecki powiedział, że na ostatniej Komisji Finansowej  chcieliśmy wiedzieć 

na jakich zasadach będzie ta inwestycja realizowana. Może zlecić komuś analizę prawną i 

przygotuje umowę jaka byśmy mogli zawrzeć. Nie wiemy na jakich zasadach firma zwróci 

koszty opracowania, nie wiemy co możemy wynegocjować. Mamy wiedzę pobieżną. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że nie wiemy co może zrobić druga strona, 

czy to jest zgodnie z prawem. Firma coś chce, ale mamy wiedzę pobieżną. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że  nie ma tego pisma. Nasi prawnicy przygotują takie 

opracowanie. 

Wiceprzewodniczący Rady Robert Borkowski powiedział, że rozmawialiśmy o wstępnej 

umowie. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że  to są kwestie przygotowania uchwał w sprawie 

studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania. Jeśli są kwestie prawne to 

jednostronne spotkanie nie ma sensu. Celowe jest obustronne spotkanie z Firmą ELTEL. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy te dokumenty przedłożone przez firmę 

są zgodne? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że to nie może się ciągnąc w nieskończoność. 

Przygotujcie wątpliwości. 

Radny Wojciech Nowocień powiedział, że na Komisji Finansowej powiedzieliśmy jakie są 

warunki. Decyzja od tego jest uzależniona, co firma chce nam zaoferować. Jeśli są 

wątpliwości prawne to trzeba je przeanalizować. Oczekiwania są jasne, oczekujemy 

konkretnych propozycji. Wiąże się to z materialnymi korzyściami dla gminy. 

Radny Dariusz Rybak powiedział, że z tego co się orientuje znalazła się dokumentacja na linię 

od Mogielnicy do Lipia. Jak by miało dojść do spotkania, to zaprosić ta firmę co wykonuje 

odcinek od Mogielnicy. Ta cała inwestycja nie przewiduje słupów o takiej konstrukcji. 

Dlaczego od Lipia do Belska muszą być słupy metalowe dla przeprowadzenia energii o 

podstawie 4,5m x 4,5m? Tylko na ten odcinek. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że nikt do nas nie występował o jakiekolwiek 

pozwolenia.  

Radny Dariusz Rybak powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma energii w Lipiu o tej mocy 

110kW. Jak to możliwe?  

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że nie ma takiej wiedzy.  

Radny Dariusz Rybak powiedział, żeby nie okazało się, że trzeba zrobić dodatkowe plany. 

Nie rozumie po co jest potrzebna taka inwestycja. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że my nie finansujemy planów studium uwarunkowań, 

jeśli to Firma będzie dźwigać ten ciężar. 

Radny Dariusz Rybak powiedział, że na ostatnim spotkaniu z firmą chciała partycypować pod 

warunkiem że p. Skarbnik  wskaże możliwość dotacji. Wykonanie studium leży po naszej 

stronie. 



Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że finansowanie odbywało by się przez nasz budżet. 

Sekretarz Gminy Jacek Adamski powiedział, że kilka lat temu była taka sama sprawa w 

Bielanach. Podjęto przygotowanie dokumentacji studium i miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego, aby nie wybudować biogazowni. To był zasadny wniosek 

mieszkańców. Są to wysokie koszty, wydatek w tysiącach złotych. Firma chce zrealizować 

swój cel. Wygodniej dla firmy, aby nie porozumiewać się z mieszkańcami. Firma 

zainteresowana i gotowa jest zapłacić za taki dokument aby spokojnie przeprowadzić 

inwestycję. Powinno to być uregulowane prawnie, czego dzisiaj nie zrobimy. Forma 

dotacyjna jest niekoniecznie trafna, jest to wymuszanie zajęcia stanowiska w formie podjęcia 

uchwały. Nie ma argumentów. 

Ferrero wszędzie szuka energii, są negocjacje aby wykorzystać pas techniczny przy torze 

kolejki dojazdowej. Bardzo wnikliwie przeanalizować od strony prawnej i ekonomicznej. 

Muszą być specjaliści zewnętrzni. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że budowana linia energetyczna 

Mogielnica – Lipie posiada decyzję celu publicznego z 2017r. tam nie było studium 

uwarunkowań. Prawdopodobnie ta inwestycja dla Firmy Ferrero nie jest celem publicznym. 

My nic nie skorzystamy. To są uchwały intencyjne. Co jeśli poniesiemy koszty a firma się 

wycofa? 

Radny Zbigniew Koziński powiedział, że współpracujemy z firmą ELBO, może od nich 

zasięgnąć opinii. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że stanowisko Rady jest jasne. 

Radny Krzysztof Kołacz powiedział, że kancelaria prawna która się tutaj prezentowała brała 

udział w takich sprawach. W Raszynie wynegocjowali dobra warunki. Żeby była dobra wola 

Wójta. 

Radny Zbigniew Koziński powiedział, że powinniśmy zatrudnić firmę, która by pośredniczyła 

w negocjacjach. Światło jest potrzebne. 

Radny Dariusz Rybak powiedział, że jeśli będzie podjęta decyzja, to mieszkańcy zostaną 

zostawieni samo sobie. Dostana za swoje grunty stawki urzędowe. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że plan zagospodarowania przestrzennego jest 

wyłożony do publicznego wglądu i mieszkańcy mogą kwestionować taki plan. 

Radny Dariusz Rybak zapytał się, czy mieszkańcy miejscowości Lipie (Sakówka) są 

świadomi? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że mieszkańcy byli na zebraniu z przedstawicielami 

Firmy ELTEL. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że to było takie samo spotkanie jak z 

nami. 

Radny Dominik Górecki zapytał się, czy mieszkańcy wyrażając zgodę maja świadomość 

konsekwencji? Mogą mieć problemy przy korzystaniu z dofinansowania programów w 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kredytów. Firma będzie użytkownikiem 

wieczystym części gruntów i za każdym razem trzeba będzie się ich pytać o zgodę. Nie wie 

czy w tej kwestii jest jasny przepis.  

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że na Komisji była p. Otulak z Urzędu 

gminy i wie o jakie warunki nam chodzi. Trzeba dokładnie sprawdzić u Wojewody czy ta 

inwestycja jest inwestycją celu publicznego czy tez nie. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że później z każdym  z mieszkańców firma będzie 

rozmawiała. 

Prawnik powiedział, że jest to decyzja przesyłowa. Studium nie rodzi praw do nieruchomości 

i praw do odszkodowania. Kwestia negocjacji, ten aspekt nie jest prawny, ale handlowy. 



Radny Wojciech Nowocień powiedział, że były spisane nasze oczekiwania nawiązując do 

ostatniej Komisji Finansowej. Jedna osoba sama umowy nie może zerwać. Nie ma szans 

pomimo że prawo będzie stać po jego stronie. 

Wiceprzewodniczący Robert Borkowski powiedział, że p. Otulak  też była na Komisji i czy w 

sprawie drogi powiatowej jest coś wiadomo? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że wynikły niedociągnięcia. Brak środków. Jest prośba 

Starosty o partycypowanie w dofinansowaniu inwestycji. Na początku września będzie 

wiadomo. Na pewno inwestycja będzie realizowana. 

Radny Dominik Górecki przeczytał list/prośbę o wsparcie finansowe na budowę tablicy 

reklamowej w kształcie serca, będzie zbiórka  nakrętek z przeznaczeniem na cele 

charytatywne. 

Powiedział, że zostały usunięte ławki rezerwowe przy starym boisku i wnioskuje o to by 

policja miała wgląd w monitoring. Jet to konstrukcja przenośna. 

 

Przewodniczący 

Rada Gminy Błędów 

Piotr Jakubczyk 
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