
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na VI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 31 marca 2011 r. 

 
 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński 
55/VI/11 - mam interpelację w sprawie zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej 

przy ul. Krasińskiego. Proszę aby Pan Burmistrz odpowiedział mi, w jaki 
sposób zużywane są koszty ciepła c. o. w zasobach komunalnych, będących 
częścią wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy Gryfino? Mam tu na myśli 
koszty stałe i koszty zmienne. W jaki sposób przypisuje się te koszty 
procentowo, jaką część stanowią koszty stałe, a jaką część stanowią koszty 
zmienne? Przyczyną tej interpelacji jest sprawozdanie z minionych lat, które 
posiadam i z którego dowiedziałem się, że w jednej ze wspólnot zarządzanych 
przez osobę prawną w 100% należącą do gminy Gryfino mieliśmy do 
czynienia z takim zjawiskiem, że koszty, które stanowiły 69,6% ogólnych 
kosztów ogrzewania w tej wspólnocie i 71% kosztów, 69% kosztów itd. były 
odwrotnie proporcjonalne do zużytej energii, tak odwrotnie proporcjonalne, że 
różnica wynikająca z tego tytułu była pokrywana przez tych użytkowników, 
którzy stanowili mniejszość. W związku z tym zastanawiam się, czy było to 
dziełem przypadku, czy było to dziełem jakiegoś zbiegu okoliczności  
i chciałbym uzyskać odpowiedź na to zasadnicze pytanie. Jak w zasobach 
komunalnych należących do wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy 
Gryfino rozliczane jest ciepło? W związku ze zmianą sposobu rozliczenia 
kosztów zużycia ciepła w jednej ze wspólnot, w której znajdują się także 
zasoby komunalne i zaskarżenia tej uchwały przez Gminę Gryfino chciałem 
zapoznać się z całą dokumentacją, kierującą ten pozew do sądu, przyczyną, 
uzasadnieniem i wszystkimi materiały, które Gmina Gryfino złożyła w związku 
z tym pozwem. 

 
BMK.0003.12.2011.jm      Gryfino, 18 kwietnia 2011 r. 
 Odpowiadając na Pańską interpelację 55/VI/11 złożoną na sesji rady Miejskiej w 
Gryfinie 31 marca 2011 r. informuje, iż koszty energii cieplnej na potrzeby centralnego 
ogrzewania, zarówno w budynkach komunalnych, ja i w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych, składają się z dwóch elementów – kosztów stałych i kosztów zmiennych. 
Koszty stałe związane są z tzw. mocą zamówioną, natomiast koszty zmienne – z faktycznie 
zużytym ciepłem. Udział Kosztów stałych w całkowitych kosztach dostarczonej energii 
cieplnej określony jest w umowie zawartej pomiędzy odbiorcą (wspólnotą), a dostawcą 
energii cieplnej (PGE). W budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez GTBS 
Sp. z o.o. w Gryfinie udział ten wynosi średnio ok. 30% kosztów całkowitych. Wielkość mocy 
zamówionej może zostać zweryfikowana przez dostawcę energii cieplnej na podstawie 
sporządzonego przez odbiorcę audytu energetycznego. 
 Uchwalone w przeszłości przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe regulaminy 
rozliczania kosztów ciepła określają sposób rozliczania ciepła zużytego na potrzeby 
centralnego ogrzewania. Zgodnie z tymi regulaminami, w budynkach z zainstalowanymi 
podzielnikami ciepła, koszty stałe rozliczane są na poszczególnych właścicieli w oparciu o 
koszt ogrzania 1m2 (tj. w 100% w zależności od powierzchni całkowitej lokali), natomiast 
koszty zmienne – w 50% wg powierzchni i w  50% wg podzielników ciepła. W budynkach bez 
zainstalowanych bez zainstalowanych podzielników ciepła całkowite koszty energii cieplnej 
na potrzeby centralnego ogrzewania (tj. suma kosztów stałych i kosztów zmiennych) 
rozliczane są w oparciu o powierzchnie lokali. Oznacza to, że koszty stałe, ponoszone przez 
daną wspólnotę mieszkaniowa przez cały rok w stałej wysokości i stanowiące w związku z 
tym odpowiednik opłaty abonamentowej, rozliczane są solidarnie na wszystkich właścicieli 
nieruchomości wg zasady „im większa powierzchnia lokalu, tym większa część przypisanych 
lokalowi kosztów stałych” (podobna zasada obowiązuje w przypadku rozliczania kosztów 
zmiennych w budynkach bez zainstalowanych podzielników kosztów). Koszty zmienne w 



budynkach z zainstalowanymi podzielnikami, rozliczane są wg klucza 50%/50%, co ma z 
kolei ograniczyć zjawisko dogrzewania się poszczególnych lokali dzięki lokalom sąsiednim 
oraz nieopomiarowanym elementom instalacji c.o. Praktyka wskazuje, że niektórzy 
właściciele lokali położonych w szczególności w środkowych częściach bryły budynku, przy 
zakręconych podzielnikach korzystają z ciepła migrującego przez ściany lokalu, a także 
emitowanego przez nieopomiarowane części instalacji, jak piony c.o. czy tez grzejniki w 
łazienkach. Bez zastosowania zasady częściowego rozliczania kosztów zmiennych w 
oparciu o powierzchnię i rozliczania ich zamiast tego w 100%w oparciu o wskazania 
podzielników dochodziłoby do sytuacji, w których właściciel lokali, pomimo zakręconych 
podzielników, zachowywaliby komfort termiczny w swoich lokalach korzystając z części 
ciepła nie ponosząc z tego tytułu kosztów zmiennych. Przyjęta przez wspólnotę 
mieszkaniową przy ul. Z. Krasińskiego 85-95 zmiana regulaminu rozliczania ciepła 
wprowadza taką właśnie zasadę, powodującą „przenoszenie” części kosztów 
nieopomiarowanego ciepła na właścicieli innych lokali. 
 W kwestii poruszanego przez Pana pozwu Gminy Gryfino przeciwko Wspólnocie 
Mieszkaniowej przy ul. Krasińskiego 85-95 załączam kopię pozwu celem zapoznania się z 
jego treścią. Pozostałe dokumenty w sprawie są w dyspozycji Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska i mogą być udostępnione do wglądu Pana 
Radnego. 
 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
Radny Tomasz Namieciński 
56/VI/11 - Panie Burmistrzu, w listopadzie i grudniu odwiedzał Pan szkoły na terenie 

Gminy Gryfino. Był Pan m.in. w Zespole Szkół w Gardnie, spotkał się  
z pracownikami szkoły, ja też miałem okazję być obecnym na tym spotkaniu.  
W trakcie spotkania złożył Pan deklarację pracownikom, że w 2011 roku 
wzrosną ich pensje i dostana podwyżkę płac. Z tego co się orientuję, 
nauczyciele dostali taką podwyżkę, a mi chodzi o personel pomocniczy, 
osoby, które pracują w kuchni, Panie sprzątaczki i Panie woźne. Osoby te 
zarabiają obecnie w granicach od 1.200 zł – 1.400 zł brutto. Czy deklaracja, 
którą Pan składał wtedy jest nadal aktualna. Jeżeli tak, czy trwają jakiekolwiek 
prace mające na celu wprowadzenie podwyżek dla tej grupy osób  
i ewentualnie, jakie to będą podwyżki? 

 
OA.0717-1/11       Gryfino, dnia 19 kwietnia 2011 r. 

Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gryfinie informuje, że kwota 
zaplanowana na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino w tegorocznym budżecie wynosi 
3,7%. 

Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej trwają prace zmierzające do 
wyliczenia skutków finansowych podwyżek wyższych niż zaplanowane. 

DYREKTOR ZEAS 
Olga Woś 

 
Radny Tomasz Namieciński 
57/VI/11 - radny odczytał pismo od mieszkańców ul. Łącznej – w załączeniu.  

Ul. Łączna, co prawda nie jest drogą gminną, tylko powiatową, ale są tam 
również drogi wewnętrzne. Wczoraj, na zebraniu wiejskim w Żórawkach jeden 
z mieszkańców podnosił również podobny problem. Ul. Jaśminowa  
w Żórawkach jest również drogą powiatową, nieremontowaną. Panie 
Burmistrzu, dwa tygodnie temu „padłem ofiarą” jednej z dróg powiatowych, 
pomiędzy Drzeninem, a Sobieradzem. Powiat ograniczył się do tego, że 
wprowadził ograniczenie prędkości na tej drodze do 40 km i jadąc 



samochodem przeciąłem oponę. Prosiłbym o przekazanie tych uwag zarządcy 
drogi, czyli Powiatowi, żeby w końcu zaczął  dbać o swoje drogi. Namawiam 
również przewodniczących byłych komisji doraźnych, żeby być może podczas, 
którejś z komisji zorganizować spotkanie wyjazdowe. Takie spotkanie 
zrobiliśmy w ubiegłej kadencji, należy tak samo przyjrzeć się naszym drogom 
gminnym. 

 
Interpelację pismem BMP-PI.57,68,69,77,71/VI/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

przekazano do Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 

Radny Zenon Trzepacz 
58/VI/11 - 14 marca br. wraz z pracownikiem GDDKiA przeszedłem cały odcinek drogi 

krajowej z Radziszewa do Czepina. Sprawdzaliśmy stan techniczny 
studzienek i z przykrością muszę powiedzieć, że według informacji pracownika 
GDDKiA 70% studzienek i zasuw jest do wymiany. Są one własnością Gminy. 
Dlaczego Gmina nie przekazała jeszcze studzienek i zasuw PUK-owi? 
Ułatwiłoby mu pracę przedsiębiorstwu, bo Gmina jest właścicielem, a ono tylko 
w imieniu gminy nimi administruje. Prosiłbym również, aby przy okazji 
remontu, który będzie najprawdopodobniej niedługo, wykonać również 
regulację niektórych zasuw, które od początku przebudowy tej drogi nie były 
naprawiane. 

 
BMP-PI.58/VI/11      Gryfino, dnia 18.04.2011 r. 

Sprawa regulacji zasuw, włazów i studzienek kanalizacji sanitarnej w drodze krajowej 
nr 31 była juz kierowana do Przedsiębiorstwa usług Komunalnych Sp. z o.o. z Gryfina. 
Biorąc pod uwagę brak jednoznacznego stanowiska w przedmiotowej sprawie, pragnę 
poinformować, że w najbliższym czasie ustalimy spotkanie z w/w przedsiębiorstwem i 
dokonamy konkretnych ustaleń w przedmiotowej kwestii. 

Z-ca BURMISTRZA 
Maciej Szabałkin 

 
Radny Zenon Trzepacz 
59/VI/11 - mam prośbę w imieniu Związku Hodowców Gołębia Pocztowego, których koło 

na terenie naszej Gminy liczy 60 osób, żeby wyrazić zgodę na postawienie 
kontenera o wymiarach: 5m x 5m przy ul. Łącznej na działce nr 196. Oni 
zwracali się o różne lokalizacje i jakoś na razie nie mają szczęścia. Czy będzie 
można pomóc tej organizacji? 

 
BWG.0003.4.2011TD      Gryfino, dnia 15.04.2011 r. 
 W odpowiedzi na ww. interpelację informuje, że wniosek Związku Hodowców 

Gołębia Pocztowego w sprawie udostępnienia części działki gminnej na 
zagospodarowanie miejsca do organizacji lotów gołębi, rozpatrzony został 
pozytywnie. W najbliższym czasie zostanie sporządzona stosowna umowa 
użyczenia nieruchomości na rzecz ww. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
Radny Jarosław Kardasz 
60/VI/11 - moja interpelacja związana jest ze zmianą tablicy informującej o prędkości, 

która znajduje się przy wjeździe do Gryfina od strony Mescherina. Ona jest 
nieaktualna. Mam prośbę, aby zarządca drogi zmienił tą tablicę, bo od  
1 marca br. obowiązują inne prędkości, a tablica informuje o tych starych. 

 
Interpelację pismem BMP-PI.60/VI/11 z dnia 18.04.2011 r. przekazano do 

Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg w Chojnie. 



 
Radny Jarosław Kardasz 
61/VI/11 - osoby pracujące w przedszkolach również zwracały się z zapytaniem  

o podwyżki. Karta nauczyciela gwarantuje podwyżki nauczycielom,  
a w przedszkolach i szkołach nie pracują same Panie nauczycielki. Osoby 
pracujące w przedszkolach również chciałyby mieć jakąś skromną podwyżkę. 

 
OA.0717-2/11       Gryfino, dnia 19 kwietnia 2011 r. 

Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gryfinie informuje, że kwota 
zaplanowana na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino w tegorocznym budżecie wynosi 
3,7%. 

Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej trwają prace zmierzające do 
wyliczenia skutków finansowych podwyżek wyższych niż zaplanowane. 

DYREKTOR ZEAS 
Olga Woś 

 
Radna Janina Nikitińska 
62/VI/11 - chciałabym złożyć interpelację w imieniu części mieszkańców, a dotyczy ona 

ul. Krzywoustego. W imieniu tych mieszkańców proszę o usprawnienie  
i zapewnienie bezpieczeństwa pieszych wzdłuż tej ulicy. Mimo wybudowanego 
jesienią ubiegłego roku parkingu, samochody w dalszym ciągu są parkowane 
wszędzie: na chodniku, po drugiej stronie drogi, często zastawiając nawet 
kontener na śmieci. Panie Burmistrzu, proszę o spowodowanie postawienia 
znaku zakazu parkowania na chodniku lub zamontowanie słupków, które 
uniemożliwiają parkowanie samochodów na chodniku, tym bardziej, że 30 
metrów dalej znajduje się parking. 

 
BMP-PI.62/VI/11       Gryfino, dnia 18.04.2011 r. 

W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 
Gryfinie uprzejmie informuję co następuje: 

- sprawa łamania przepisów przez kierowców parkujących pojazdu w 
niedozwolonych miejscach na ul. Krzywoustego w Gryfinie, jest znana zarządcy drogi – 
Gminie Gryfino. Podjęte zostały juz dawno w tej sprawie kroki m.in. ustawienie oznakowania 
pionowego – znak zakazu B-36 „zakaz zatrzymywania się” z informacją „nie dotyczy 
pojazdów na czas załadunku I rozładunku pojazdów”, ustawienie gazonów 
uniemożliwiających parkowanie pojazdów na chodniku oraz wzmożony patrol Straży 
Miejskiej. Jednakże przepisy ruchu drogowego w dalszym ciągu są łamane przez 
zmotoryzowanych mieszkańców. W związku z powyższym ponownie wzmożemy patrole 
Straży Miejskiej i jednocześnie przyjrzymy się problemowi celem znalezienia konkretnego 
rozwiązania pojawiających się sytuacji łamania przepisów ruchu drogowego. 

Z-ca BURMISTRZA 
Maciej Szabałkin 

 
Radna Jolanta Witowska  
63/VI/11 - ja konsekwentnie będę próbowała małymi krokami zmienić pewną 

rzeczywistość. W związku z nieustającymi monitami mieszkańców w sprawie 
zanieczyszczania przestrzeni publicznej psimi odchodami, składam ponownie 
interpelację. Ruszyła coroczna wiosenna akcja usuwania tych nieczystości, 
jednak nietrudno zauważyć, że nie przynosi ona satysfakcjonujących 
rezultatów, sprowadza się głównie do usuwania tych nieczystości. Samo 
usuwanie nie rozwiąże przyczyny tego problemu, bo tak naprawdę tkwi ona  
w postawach właścicieli czworonogów, którzy nie wywiązują się z nałożonego 
na nich obowiązku. Uważam, że sprawę należałoby potraktować bardziej 
kompleksowo, a nie ograniczać się tylko do pozorowanych działań. Czy 



przewiduje Pan przeprowadzenie akcji społecznej, edukacyjnej, która zmieni 
postawę właścicieli, czy przewiduje się usunięcie wszelkich barier, które 
ograniczają właścicieli czworonogów z wywiązywania się z tego obowiązku? 
Czy Straż Miejska, która jest zobligowana na podstawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, również włączy się  
w kampanię, w egzekwowanie odpowiednich zachowań? Ile mandatów  
w 2010 roku Straż Miejska nałożyła na obywateli, którzy uchylali się od 
spełniania tego obowiązku? 

 
BSM.0003.63.VI.2011      Gryfino, dnia 11.04.2011 r. 
 W odpowiedzi na interpelację z dnia 31.03.2011 r. uprzejmie informuję, że Straż 
Miejska od 7 lat  w szkołach i przedszkolach prowadzi wspólnie z Placówką Straży 
Granicznej  zajęcia profilaktyczne pt: „Mój przyjaciel pies”. 
Podczas zajęć korzystano z pomocy dydaktycznych wykonanych przez Straż Miejską takich 
jak: 
 1. plansze poglądowe do omawiania podstawowych zasad postępowania  
              z obcymi psami oraz obowiązki osób posiadających domowe zwierzęta, 
 2. fotografie psów uznawanych za agresywne, 
 3. plakaty „Pokaż klasę! Posprzątaj po swoim pupilku”, 
 4. broszury informacyjne o tematyce „Mój przyjaciel pies” 
 5. zestawy higieniczne dla zwierząt – animals 
W spotkaniach uczestniczy rocznie od 500 – 800 dzieci. 
W odpowiedzi na pytanie:  
– ile mandatów w 2010 roku Straż Miejska nałożyła na obywateli, którzy uchylali się od 
spełnienia tego obowiązku –  
informuję, że wykroczenia dotyczące zachowania się właścicieli czworonogów  oraz innych 
nie stosujących się do zaleceń zawartych w regulaminie utrzymania czystości, zawarte są w 
kilku artykułach Kodeksu Wykroczeń i innych przepisów, za które funkcjonariusze Straży 
Miejskiej nałożyli: 

1. 171 mandatów na kwotę 26 600 zł  
2. 145 osób pouczono 
3. 4 wnioski do Sądu Rejonowego 

Na dzień dzisiejszy psy w Gminie Gryfino nie są czipowane, co w znacznym stopniu utrudnia 
dotarcie do właścicieli psów  biegających bez opieki. 
Dodatkowo Straż Miejska sprawdza, czy  właściciele w stosunku do których podjęte są 
interwencje, posiadają szczepienia przeciw wściekliźnie, gdzie również za brak  szczepienia 
nakładane są mandaty karne. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
BMK. 0003.10.2011.LR      Gryfino, dnia 19.04.2011r.  
        Odpowiadając na Pani interpelację nr 63/VI/11 dotyczącą zanieczyszczania przestrzeni 
psimi odchodami informuję, iż podjęte zostały czynności związane z chęcią nawiązania 
współpracy z właścicielami supermarketów na terenie Gryfina, polegającej na umieszczeniu 
na terenie sklepów kaset – dystrybutorów z zestawami higienicznymi służącymi do 
sprzątania po czworonogach. Zestawy byłyby pobierane przez właścicieli psów nieodpłatnie i 
uzupełniane w miarę potrzeb.  
        Do dzisiaj oczekujemy odpowiedzi na pisma skierowane do właścicieli sklepów w 
powyższej sprawie. Jeśli zaistnieje możliwość realizacji planowanego przedsięwzięcia, 
dołożymy wszelkich starań by akcję taką poprzedzić ogłoszeniem w prasie lub kolportażem 
ulotek. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 



 
Radna Elżbieta Kasprzyk 
64/VI/11 - Panie Burmistrzu, w związku z licznymi zapytaniami i oburzeniem 

mieszkańców miejscowości: Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo chciałbym 
zapytać z jakich powodów została zlikwidowana zniżka w opłacie za 
dostarczaną wodę. Ta zniżka wynosiła do tej pory 50% i wynikała ona z tego, 
że Elektrownia Dolna Odra swego czasu osuszyła te tereny i mieszkańcy   
w ten sposób mieli to zrekompensowane. Nie wiem, co takiego wydarzyło się, 
że bez żadnej informacji dla mieszkańców upust został zlikwidowany. Proszę 
o odpowiedź na piśmie w sprawie, żebym mogła przekazać informację dla 
mieszkańców tych miejscowości. 

 
Interpelacja pismem BMK. 0003.11.2011.LR z dnia 19.04.2011r. przekazana została do 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie 
 
L.dz./3576/ZWiK/2011      Gryfino, dnia 09.06.2011 r. 
 W odpowiedzi na Państwa pismo, znak BMK.0003.11.2011.LR Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie informuje, iż od 01.01.2011 r. w związku z 
przejęciem całości odpowiedzialności oraz kosztów związanych z produkcją oraz 
dostarczeniem wody do miejscowości Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo, Pastuszka 
podjęliśmy decyzję o ujednoliceniu opłat za dostarczanie wody dla wszystkich mieszkańców 
gminy Gryfino. 

PREZES PUK 
Rafał Mucha 

 
Radna Elżbieta Kasprzyk 
65/VI/11 - moje zapytanie dotyczy usytuowania wiaty przystankowej dla dzieci  

w miejscowości Wełtyń w okolicach cegielni. Od czterech lat zwracam się  
z prośbą, aby taka wiata tam stanęła, ponieważ dzieci dojeżdżające do szkół 
nie mają się gdzie schronić. Dostaję dwa, trzy razy do roku odpowiedź, która 
odwleka podjęcie decyzji, czy będzie ta wiata, czy nie i myślę, że przyszedł już 
czas, żeby konkretnie odpowiedzieć, czy stanie ta wiata, czy nie. Taką 
informację chciałabym mieć. 

 
BMP-PI.65/VI/11-67/VI/11     Gryfino, dnia 18.04.2011 r. 

W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 
Gryfinie uprzejmie informuję co następuje: 
- sprawa postawienia wiaty przystankowej na przystanku autobusowym w m. Wełtyń 
„Cegielnia” z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie Gminy, nie jest w roku 
bieżącym przewidziana do realizacji. Jednakże mając na uwadze Pani interpelację, pragnę 
poinformować, że w najbliższym czasie wystąpimy do zarządcy drogi wojewódzkiej celem 
uzgodnienia i wydania warunków lokalizacji przedmiotowej wiaty w pasie drogowym przy 
istniejącej zatoce autobusowej. Po uzyskaniu wszelkich formalności jak również 
oszacowaniu kosztów budowy wiaty, podjęta zostanie decyzja o jej wykonaniu w miarę 
posiadanych środków finansowych. 

Z-ca BURMISTRZA 
Maciej Szabałkin 

 
Radna Elżbieta Kasprzyk 
66/VI/11 - w związku z tym, że w chwili obecnej trwają wybory sołtysów, spotkałam się  

z działaczami LZS Błękit Pniewo, ale również mieszkańcy zwrócili się z taką 
prośbą, aby na boisku w Pniewie usytuować dodatkową ochronę w postaci 
siatki, łapacza piłek od strony drogi wojewódzkiej. Zabezpieczenie  
w postaci istniejącego płotu jest za niskie, ta piłka wylatuje z boiska i może 
uszkodzić samochody, poza tym dzieci wybiegają na drogę za piłką. Stwarza 



to zagrożenie. Prosiłabym w związku z tym o rozważenie możliwości 
usytuowania tam tej siatki, tym bardziej, że widzę duże zaangażowanie 
działaczy związanych z LZS Błękit Pniewo. Wykonują tam bardzo dużo pracy, 
angażując swój czas i pieniądze, żeby to boisko wyglądało jak najlepiej, 
prowadzą również zajęcia z dziećmi. Myślę, że należałoby pomóc i spełnić ich 
oczekiwania. 

 
 
Radna Elżbieta Kasprzyk 
67/VI/11 - na koniec poprzedniej kadencji dostałam odpowiedź na interpelację dotyczącą 

naprawy drogi gminnej w Wirówku. Miała być naprawiona do 15 listopada 
2010 r. Kilkakrotnie dopytywałam, co z naprawą tej drogi i jestem zbywana, 
informowana, że za chwilę, że za parę dni, że ktoś tam pojedzie i zobaczy, czy 
jest taka potrzeba. Już stwierdzono, że jest taka potrzeba, wyznaczono termin, 
kiedy miała być naprawiona droga i do dnia dzisiejszego nic się nie dzieje. 

 
BMP-PI.65/VI/11-67/VI/11     Gryfino, dnia 18.04.2011 r. 

W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 
Gryfinie uprzejmie informuję co następuje: 
- sprawa wyrównania i ewentualnego utwardzenia wewnętrznej drogi prowadzącej do 
zabudowań mieszkalnych w m. Wirówek znana jest właścicielowi drogi, w ostatnim okresie 
czasu dokonano przeglądu przedmiotowej drogi stwierdzając, że zasadne jest dokonanie 
drobnego remontu poprzez uzupełnienie nawierzchni drogi kruszywem i profilowanie, jej stan 
na chwilę obecną nie zagraża bezpieczeństwu. Biorąc jednak pod uwagę ograniczone środki 
finansowe Gminy jak również fakt, że w najbliższym okresie czasu Gmina Gryfino przystąpi 
do kruszenia gruzu zlokalizowanego przy wiadukcie kolejowym na obrzeżach Gryfina i 
wówczas dokona niezbędnej naprawy przedmiotowej drogi.   

Z-ca BURMISTRZA 
Maciej Szabałkin 

 
Radna Elżbieta Kasprzyk 
68/VI/11 - moja interpelacja kierowana jest do Powiatu i dotyczy drogi powiatowej Wełtyń 

- Gajki. Ten spory odcinek między krzyżówką przed Wirówkiem, w kierunku do 
Bartkowa w jakimś dziwnym tempie ulega zniszczeniu, asfalt kruszy się, 
powstają dość głębokie wyrwy w drodze. Do tej pory ta droga pełniła funkcję 
lokalną natomiast w związku z tym, że do połowy roku ma być wykonany drugi 
etap drogi Bartkowo – Gajki w zdecydowany sposób ta droga zmieni swoje 
znaczenie. Swego czasu Powiat pozyskując środki zewnętrzne z Unii 
Europejskiej na budowę tej drogi, motywował to tym, że droga ma łączyć dwie 
drogi wojewódzkie, jest również znakomitym skrótem dojazdu do drogi S-3, 
należy więc spodziewać się, że ruch na tej drodze zwiększy się. W związku  
z tym zasadne jest podjęcie bardzo pilnych działań, aby zapobiec dalszej 
degradacji tej drogi oraz należy naprawić to, co uległo już zniszczeniu. Na tej 
drodze, w miejscowości Wirówek znajduje się nieczynny przejazd kolejowy, 
zniknęły oznakowania świadczące o tym, że zbliżamy się do tego przejazdu 
natomiast pozostało duże zagłębienie w miejscu, gdzie droga przecinała się  
z torami kolejowymi. Chciałbym zapytać, ile jeszcze musi być uszkodzonych 
pojazdów w tym miejscu, żeby ktoś w końcu rzucił tam trochę tłucznia i 
wyrównał to zagłębienie 

 
Interpelację pismem BMP-PI.57,68,69,77,71/VI/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

przekazano do Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
Radna Elżbieta Kasprzyk 



69/VI/11 - moja interpelacja dotyczy drogi powiatowej Wełtyń - Gajki. Mieszkańcy 
miejscowości Wirówek, za moim pośrednictwem zwracają się z prośbą do 
Powiatu o wprowadzenie ograniczenia prędkości w granicach miejscowości 
Wirówek do 40 km/h, ponieważ droga jest tam wąska, nie ma chodnika,  
a przystanek dla dzieci oczekujących na autobus szkolny znajduje się  
w miejscu, które ogranicza w znacznym stopniu widoczność. W związku z tym 
dla zwiększenia bezpieczeństwa zasadnym jest oczekiwanie mieszkańców, 
aby ograniczyć tam prędkość. 

 
Interpelację pismem BMP-PI.57,68,69,77,71/VI/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

przekazano do Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - Szanowni radni zdopingowaliście mnie do tego, 
że chyba tak jak w innych gminach, na drogach umieszczę tabliczki z napisami: „droga 
powiatowa”, „droga gminna”. Na sesjach dużo mówimy o drogach powiatowych, a Pan 
Starosta przyjmuje interesantów tak samo, jak Burmistrz. Należy pójść do Starosty, zapytać, 
kiedy dana droga zostanie zrobiona. Po co pośrednikiem jest tu Burmistrz? Jest organ 
dopowiedziany za to i ma na to pieniądze i proszę uwagi do dróg powiatowych zgłaszać do 
Pana Starosty.  
 
Radny Krzysztof Hładki odczytał i złożył do Rady Miejskiej projekt uchwały z inicjatywy 
mieszkańców zmieniającej uchwałę Nr XVII/159/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  
21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych. 
 
Radny Kazimierz Fischbach 
70/VI/11 - przed wejściem do budynku po byłym hotelu Pod Platanem należy wymalować 

ciągłą linię, ponieważ wejście jest zastawiane przez samochody osobowe  
i osoby chcące załatwić sprawę mają trudności z wejściem do budynku. 

 
BMP-PI.70/VI/11       Gryfino, dnia 18.04.2011 r. 

W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 
Gryfinie uprzejmie informuję co następuje: 

- miejsce na parkingu przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 
Sprzymierzonych zostanie w najbliższym czasie oznakowane oznakowaniem poziomym 
uniemożliwiającym parkowanie jakichkolwiek pojazdów utrudniających dojście osób do 
budynku. Gmina Gryfino w miesiącach kwiecień-maj będzie odnawiała oznakowanie 
poziome na drogach gminnych i wówczas oznakuje przedmiotowe miejsce. 

Z-ca BURMISTRZA 
Maciej Szabałkin 

 
Radny Kazimierz Fischbach 
71/VI/11 - przy ul. A. Asnyka stoi kiosk Ruchu. Chyba od dwóch lat powybijane są w nim 

szyby. Proszę spowodować, aby ten kiosk zniknął stamtąd, a będą tam 
dodatkowe trzy miejsca parkingowe dla samochodów. 

 
Interpelację pismem BMP-PI.57,68,69,77,71/VI/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

przekazano do Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
Radny Kazimierz Fischbach 
72/VI/11 - moja interpelacja dotyczy ul. Kwiatowej w Gryfinie. Miał tam być kiedyś taras 

widokowy, a  w tej chwili jest tam bardzo duży nieporządek. Proszę o zajęcie 
się sprawą. 

 
BMK. 0003.9.2011.LR      Gryfino, dnia 19.04.2011r. 



       Odpowiadając na Pańską interpelację nr 72/VI/11 dotyczącą nieporządku na  
ul. Kwiatowej w Gryfinie informuję, iż teren ten objęty jest zakresem oczyszczania na 
podstawie umowy nr BMK.342-1/10 z dnia 15 stycznia 2010 r. zawartej z Przedsiębiorstwem 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie. 
       Teren ten powinien wg umowy być oczyszczany 2 razy w miesiącu. W harmonogramie 
na miesiąc kwiecień br. termin oczyszczania mechanicznego przypada na 6 i 20 kwietnia 
2011 r. oraz w przypadku oczyszczania ręcznego na 7 i 21 kwietnia 2011 r.  
       O zaistniałym nieporządku poinformujemy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z 
o.o. w Gryfinie oraz wezwiemy do usunięcia usterek. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radny Ryszard Radawiec 
73/VI/11 - zwracam się z prośbą o rozwiązanie problemu związanego  

z niewykorzystywanym i niezdatnym do użytku budynkiem gospodarczym, 
budynkiem dawnej stodoły, zlokalizowanym w miejscowości Wełtyń na działce 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 174/1 w obrębie geodezyjnym Gryfino. 
Budynek i jego zapadająca się konstrukcja dachu stanowi zagrożenie dla 
mieszkańców i osób przyjezdnych korzystających z przystanku PKS 
umiejscowionego przy granicy w/w działki. Z ustaleń wynika, że na chwilę 
obecną opisywana działka wraz z zabudowaniami jest własnością gminy 
Gryfino. W czasie wietrznej pogody uszkodzone elementy konstrukcyjne 
budynku, w tym stare dachówki, łaty dachowe, fragmenty cegieł i cementu są 
unoszone w powietrze lub strącane przez podmuchy i upadające w rejonie 
przeznaczonym dla osób oczekujących na komunikację autobusową. Stwarza 
to bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia dla mieszkańców korzystających  
z komunikacji autobusowej. W ostatnim czasie wzrosła liczba próśb i sygnałów 
od mieszkańców stwierdzających poważne znaczenie opisywanego problemu. 
W związku z  powyższym wnoszę o podjęcie reakcji i doprowadzenie do 
rozbiórki pozostałości po budynku, który z uwagi na swoją gospodarczą 
niezdatność od kilkunastu lat pozostaje niewykorzystany. Stwarza jedynie 
zagrożenie, które dla dobra mieszkańców należy szybko wyeliminować. 

 
BWG.0003.5.2011      Gryfino, dnia 15.04.2011 r. 

W odpowiedzi na ww. interpelację informuję, że z ramienia tut. Urzędu dokonano 
oceny stanu technicznego dwóch budynków wolnostojących (gospodarczego i stodoły). 
 Ze sporządzonych ekspertyz wynika, że oba budynki są w złym stanie technicznym i 
nie nadają się do dalszej eksploatacji. W związku z powyższym, z uwagi na nieopłacalny 
rachunek ekonomiczny przeprowadzenia remontu obiektów, podjąłem czynności zmierzające 
do opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na ich rozbiórkę. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 
Radna Magdalena Chmura – Nycz 
74/VI/11 - moi przedmówcy mówili o podwyżkach dla personelu pomocniczego  

w przedszkolach i szkołach. Chciałbym uzyskać informację, kiedy były ostatnie 
podwyżki w Urzędzie, Ośrodku Opieki Społecznej, Bibliotece i Gryfińskim 
Domu Kultury? Krąży plotka, że urzędnicy w Urzędzie dostawali dwa razy  
w roku nagrodę, w jednostkach podległych jeden raz.  Na tą sprawę należy 
patrzeć całościowo, proporcjonalnie i sprawiedliwie we wszystkich 
jednostkach. 

 
 



SEO.0003.2.2011      Gryfino, dnia 14 kwietnia 2011 r. 
 W odpowiedzi na Pani interpelację Nr 74/VI/11 zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej  
31 marca 2011 r. informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ostatnia regulacja płac 
miała miejsce w maju 2010 r. Środki finansowe na podwyżki zostały zaplanowane  
w budżecie Gminy Gryfino na rok 2010 na poziomie 2,5%.  

Zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Gryfinie (Zarządzenie Nr 0152 – 29/09 Burmistrza Miasta  
i Gminy Gryfino z dnia 24 czerwca 2009 r.) nagroda jest świadczeniem pieniężnym 
wypłacanym z funduszu nagród, który tworzy się w ramach posiadanych środków oraz jest 
świadczeniem uznaniowym za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Nagroda może 
być przyznana pracownikowi raz w roku lub kilkakrotnie, co jest uzależnione od zakresu 
zadań, sposobu ich realizacji, dyspozycyjności pracownika, a także realizacji zadań 
dodatkowych, nieprzewidzianych bądź szczególnie złożonych.  

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 
 

 
BP-63/2011        Gryfino, dnia 18 kwietnia 2011 r. 

Ostatnie podwyżki w Bibliotece Publicznej w Gryfinie były w 2010 r. zgodnie z 
Zarządzeniem Burmistrza Nr 0152/39/09 z dnia 11 września 2009 r. w sprawie opracowania 
materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2010. 

DYREKTOR 
Biblioteki Publicznej 

Sylwia Mencel 
 
GDK/D/053/2011      Gryfino, dn. 13.04.2011 r. 

Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury uprzejmie informuje, że ostatnia regulacja płac w 
naszej placówce była w roku 2010 w miesiącu maju z wyrównaniem płac od stycznia. 
Regulacja nastąpiła zgodnie z zarządzeniem tj. o 2,5%. 

Jednocześnie informuję, że pracownicy Gryfińskiego Domu Kultury otrzymali w roku 
ubiegłym jedna nagrodę z okazji Dnia Działacza Kultury. Nadmieniam, że od kilku lat 
pracowników instytucji kultury (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego) nie obowiązują tzw. „13-te pensje”. 

DYREKTOR 
Gryfińskiego Domu Kultury 

Maria Zalewska 
 
DAG.0011-2/11      Gryfino, dnia 13 kwietnia 2011 r. 

Ostatnia podwyżka wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Gryfinie została przeprowadzona w dniu 25 maja 2010 r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 
2010 r. 

Nagrody dla pracowników OPS w roku 2010 r. były przyznawane dwukrotnie: w maju i 
listopadzie. 

DYREKTOR OPS 
Bożena Górak 

Radna Magdalena Chmura – Nycz 
75/VI/11 - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, proszę o materiały 

związane z umowami między spółką komandytową, a CW Laguna. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński 
76/VI/11 - moja interpelacja dotyczy przejazdu kolejowego na ul. A. Krajowej. Należy 

zainterweniować u PKP, żeby ten przejazd kolejowy został wyremontowany 
zgodnie ze sztuką budowlaną. Na dzień dzisiejszy, wszyscy użytkownicy, 
którzy przemieszczają się tym przejazdem kolejowym mogą doprowadzić 



nawet do kolizji, bo omijają dziury. Jest to jedyny przejazd, który jest na 
terenie  miasta Gryfino. Przemieszczam się po powiecie, województwie, są 
piękne przejazdy, równie, gładkie, przez które można spokojnie przejechać. 
Nasz przejazd od kilku lat jest w takim stanie, w jakim jest, dlatego apeluję  
i proszę o to, żeby w jakiś sposób wywrzeć presję na dyrekcji PKP, aby ten 
przejazd wyremontować. 

 
Interpelację pismem BMP-PI.76/VI/11 z dnia 18.04.2011 r. przekazano do PKP 

Energetyka S.A. w Szczecinie. 
 
Radny Rafał Guga 
77/VI/11 - na ul. Pomorskiej przy cmentarzu jest ograniczenie prędkości do 30 km/h. Jest 

to duży problem dla jeżdżących tamtędy samochodów. Nie ma tam, ani żadnej 
szkoły, ani budynków użyteczności publicznej, ruch jest właściwie niewielki. 
Ostatnio policja upodobała sobie to miejsce i zatrzymuje bardzo wielu 
kierowców, którzy przekraczają tam w sposób naturalny prędkość. Prosiłbym  
o zainterweniowanie, ponieważ to ograniczenie nie ma sensu. 

 
Interpelację pismem BMP-PI.57,68,69,77,71/VI/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

przekazano do Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
Radny Rafał Guga 
78/VI/11 - Panie Burmistrzu, ostatnio rozmawiałem z Klubem Abstynenta „Feniks”, który 

ma siedzibę w lokalu Pod Platanem, którego właścicielem jest Gmina. Jest 
tam problem z opłaceniem gospodarza obiektu. Z obiektu korzysta nie tylko 
„Feniks”, korzysta czasami OPS, czasami PCPR, korzystają inne instytucje. 
Chodzi o to, żeby gospodarz, który utrzymuje obiekt był opłacony. Koszty nie 
są wielkie, to jest budynek gminny i Pan Burmistrz mógłby się tej sprawie 
przyjrzeć. 

 
BWG.0003.6.2011.TD      Gryfino, dnia 15.04.2011 r. 
 W odpowiedzi na ww. interpelację informuję, że na mocy porozumienia pomiędzy 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który jest dysponentem ww. lokalu użytkowego, a Klubem 
Abstynenta ‘Feniks”, stowarzyszenie ma udostępnione nieodpłatnie 4 pomieszczenia o 
łącznej powierzchni 173,80 m2. 
Korzystający z lokalu jest zwolniony z ponoszenia wszelkich kosztów związanych z 
utrzymaniem lokalu, tj. energii elektrycznej, wody, ścieków, centralnego ogrzewania oraz 
wywozu nieczystości stałych. 
Jedyna rzeczą do jakiej zobowiązane jest Stowarzyszenie to utrzymanie czystości i porządku 
w wykorzystywanych pomieszczeniach. O czystość i porządek na zewnątrz lokalu dba 
dozorczyni zatrudniona przez zarządcę budynku tj. TBS Spółka z o.o. w Gryfinie. 

Jeżeli część pokoi jest sporadycznie wykorzystywana przez pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gryfinie, każdorazowo osoby te pozostawiają używane przez siebie 
pomieszczenia w czystości. 

W związku z powyższym, nie widzę podstaw do zatrudnienia jakiejkolwiek dodatkowej 
osoby, która miałaby dbać o porządek w użyczonym lokalu gdyż jak wynika z porozumienia, 
obowiązek ten spoczywa na członkach Klubu Abstynenta ”Feniks”. 
 
 
Radny Rafał Guga 
79/VI/11 - w budżecie mamy przeznaczone 200 tys. zł na remont ul. Flisaczej. Chciałbym 

dowiedzieć się, na jakim etapie jest wykonanie tej inwestycji. Chciałbym aby 
został uwzględniony plac zabaw dla dzieci, ponieważ został tam wybudowany 
budynek GTBS-u, jest bardzo dużo dzieci, a niestety nie mają gdzie spędzać 
aktywnie i bezpiecznie swojego czasu. 



 
BMP-PI.79/VI/11-80/VI/11    Gryfino, dnia 18.04.2011 r. 

W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 
Gryfinie uprzejmie informuję co następuje: 

- obecnie Gmina Gryfino weryfikuje kosztorysy inwestorskie związane z realizacją 
zadania pn. Budowa i remont wewnętrznej drogi przy ul. Flisaczej. Biorąc pod uwagę koszt 
całkowity w/w inwestycji oraz zaplanowane na rok bieżący środki finansowe, zamierzamy w 
roku bieżącym wykonać chodnik wraz z zjazdami w pasie drogi krajowej nr 31 ul. Flisacza na 
odcinku od ul. Grunwaldzkiej do posesji nr 51 przy ul. Flisaczej w Gryfinie. W najbliższym 
czasie przystąpimy do wyboru Wykonawcy na przedmiotowe zadanie. 

Z-ca BURMISTRZA 
Maciej Szabałkin 

 
Radny Rafał Guga 
80/VI/11 - Panie Burmistrzu, ul. Opolska w tej chwili przez wielu jest nazywana najgorszą 

ulicą w Gminie, na równi z Żórawkami, Steklinkiem i ulicą Jana Pawła II, z tym, 
że ul. Jana Pawła II ma szansę być w tym roku wykonana. Ul. Opolska, mimo, 
że to krótki odcinek, ok. 200 metrów jest w tej chwili w stanie fatalnym. Tam 
nie tylko chodzić, ale już jeździć samochodami się nie da. Prosiłbym o jakąś 
doraźną naprawę i przemyślenie, że trzeba jednak coś tam zrobić. 

 
BMP-PI.79/VI/11-80/VI/11     Gryfino, dnia 18.04.2011 r. 

W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej  
w Gryfinie uprzejmie informuję co następuje: 
- ul. Opolska jest drogą o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej i w wyniku naturalnej 
eksploatacji jej stan uległ pogorszeniu. Biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe na 
rok bieżący w zakresie remontów dróg, informuję że w najbliższym okresie czasu dokonamy 
bieżącej naprawy przedmiotowej drogi poprzez tylko jej wyrównanie. 

Z-ca BURMISTRZA 
Maciej Szabałkin 

 
Radny Rafał Guga 
81/VI/11 - Panie Burmistrzu, kiedy przeprowadzaliśmy reorganizację oświaty, 

tworzyliśmy gimnazja, w następnym etapie utworzyliśmy Szkołę Podstawową 
nr 3. Zostało obiecane zamknięcie terenu od strony ul. Jana Pawła II  
i utworzenie tam placu zabaw dla dzieci z podstawówki. Były różne komisje, 
pracownicy, którzy robili pomiary, dziś w szkole podstawowej mamy juz dwa 
roczniki i te dzieci w  związku z  tym, że boisko jest często zajmowane przez 
młodzież gimnazjalną, nie mogą aktywnie bawić się w ramach zajęć 
dydaktycznych, jak i na zajęciach świetlicowych. Prosiłbym o odpowiedź, na 
jakim etapie jest zaplanowana inwestycja. 

 
Radny Jacek Kawka 
82/VI/11 - Panie Burmistrzu, w imieniu mieszkańców ul. Krasińskiego i ościennych 

zwracam się z prośbą o naprawę wiaty autobusowej przy tej ulicy. 
Uszkodzenie wiaty polega na przeciekaniu dachu. 

 
BMP-PI.82/VI/11      Gryfino, dnia 18.04.2011 r. 

W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 
Gryfinie uprzejmie informuję co następuje: 
- przedmiotowa wiata przystankowa na ul. Krasińskiego została zgłoszona do Wykonawcy 
celem dokonania niezbędnej naprawy. Jednakże mając na uwadze czas reakcji służb 
gminnych, prosiłbym aby przy następnej takiej sytuacji zgłaszać takie usterki bezpośrednio 
do wydziału i osób zajmujących się remontami i utrzymaniem m.in. wiat przystankowych tj. 
pok. nr 11 Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich tut. Urzędu. 



Z-ca BURMISTRZA 
Maciej Szabałkin 

 
 
 
 
 


