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27 pa�dziernika odby³a siê XLVIII
sesja Rady Powiatu Strzeleckiego, koñ-
cz¹ca czteroletni¹ kadencjê Rady Po-
wiatu. Jej tematami przewodnimi by³y:
Informacja Wojewódzkiego Inspekto-
ra Ochrony �rodowiska o stanie �rodo-
wiska na obszarze województwa; 2. Oce-
na realizacji Strategii Powiatu Strzelec-
kiego; 3. Sprawozdanie z dzia³alno�ci
komisji problemowych za 2010 rok

Zanim jednak przyst¹piono do re-
alizacji porz¹dku, g³os zabra³ radny Sta-
nis³aw Tubek, który wspomnia³ o
ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej
PKS-u i poprosi³ o informacje, na te-
mat ustaleñ.

Starosta Józef Swaczyna � oce-
niali�my wyniki PKS po 9 miesi¹cach
dzia³alno�ci. Wiadomo - najgorszym
okresem dla PKS-u jest okres letni, gdzie
nie s¹ wykonywane przewozy do szkó³.
Nie jest te¿ tajemnic¹ pismo z pro�b¹
szefa spó³ki o zakup nowego autobusu.
PKS musi przed³o¿yæ plan na najbli¿-
sze lata. Ogólnie mo¿na powiedzieæ, i¿
PKS ma siê dobrze.

G³os w tej sprawie zabra³ równie¿
wicestarosta Waldemar Gaida, któ-
ry pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego
Rady Nadzorczej Spó³ki. � Jest nowy
prezes i nowy zarz¹d, który ma przy-
gotowaæ 5-letni plan rozwoju, który
poka¿e zmiany funkcjonowania taboru
publicznego. Czekamy na now¹ ustawê
o transporcie publicznym, i wskazanie
powiatów jako tych, które bêd¹ mia³y
prawo wskazania podmiotu, który us³ugi
transportu publicznego bêdzie prowa-
dziæ. Naszym zadaniem jest zamkniê-
cie roku bud¿etowego bez strat, a takie
przejêli�my po poprzednikach. Kolej-
nym zadaniem bêdzie odnowa kilkuna-
stoletniego taboru, zdyscyplinowanie
personelu (kierowcy maj¹ byæ uprzej-
mi i punktualni), zdiagnozowanie ren-
towno�ci kursów oraz ca³ej spó³ki. Mu-
simy odpowiedzieæ na pytanie, czy je-
�li 40 mieszkañców miejscowo�ci X pi-
sze petycjê o przywrócenie kursów au-
tobusów do miejscowo�ci Y, a potem
okazuje siê, ¿e faktycznie z tego po³¹-
czenia �rednio w miesi¹cu korzystaj¹ 3
osoby, to taki kurs nale¿y utrzymaæ? Z
pozycji mieszkañców tak, z pozycji
spó³ki nie. Nie zaspokaja potrzeb spo-
³ecznych, bo nie uruchamia siê kursu
dla trzech osób, jest nierentowny z czy-
sto ekonomicznych przes³anek. Trze-
ba zwróciæ uwagê na to, ¿e PKS rozpo-
czyna proces restrukturyzacji. W jej
perspektywie przewidziane s¹ ró¿ne
zmiany. Trudno dzi� o nich mówiæ pu-
blicznie. Nic nie stoi na przeszkodzie,
by w nastêpnej kadencji zaplanowaæ w
strukturze rocznego planu pracy Rady
Powiatu jeden nowy punkt - informa-
cje o funkcjonowaniu PKS-u. Na rynku
pojawiaj¹ siê konkurenci. Chcemy
wyj�æ poza kanony umowne zasiêgu
dzia³ania. Dobry autobus, dobry kurs
decyduje o ilo�ci sprzedanych biletów,
co - wiadomo - przek³ada siê na wyniki
finansowe firmy.

Po tych obszernych wyja�nieniach
Starosta Józef Swaczyna oraz Prze-
wodnicz¹cy Rady Henryk Barto-
szek wrêczyli paniom: Alinie Seredzie
i Ricie Kubilas � jako reprezentantk-
kom Piotrówki kwiaty oraz wazon z
grawerem za zajêcie I miejsca w Ogól-
nokrajowym Konkursie Koron Do¿yn-
kowych na Do¿ynkach Prezydenckich
2010.

Obszern¹ informacjê na temat sta-
nu �rodowiska w regionie, a na tym tle
� w naszym powiecie � zaprezentowa³
przedstawiciel Wojewódzkiej Inspekcji
Ochrony �rodowiska, który mówi³ nie
tylko o stanie powietrza, ale odpadach.
Wzros³a liczba odpadów komunalnych
zebranych w powiecie: jest to 208 kg/
mieszkañca/rok, w tym udzia³ odpadów
segregowanych stanowi 15,6 kg rocz-
nie na mieszkañca i jest to o ponad 5
kg poni¿ej �redniej województwa! W
naszym powiecie jedynie Gmina Le�ni-
ca i Kolonowskie nie wspó³pracuj¹ z
Organizacj¹ Odzysku w zakresie selek-
tywnej zbiórki baterii. Odpady wytwa-
rzane przez powiat strzelecki stanowi¹
raptem 2 % wszystkich odpadów wy-
twarzanych w województwie opolskim.

Radny Stanis³aw Krawiec zapy-
ta³, co nowa ustawa o odpadach zmie-
nia oraz czy mo¿e ona spowodowaæ
zamkniêcia wysypisk b¹d� zwiêkszenie

Ostatnia sesja
nak³adów finansowych na ich dostoso-
wanie do nowych przepisów. Przy zor-
ganizowanym systemie odbioru odpa-
dów odno�nie powiatu strzeleckiego s¹
gminy które maj¹ 100%, 95%. Gmina
Strzelce ma 82% plasuje to nasz¹ gmi-
nê na 5 miejscu od koñca w wojewódz-
twie. W czym mo¿na upatrywaæ niski
stopieñ odbioru odpadów.

Odpowiedzi udzieli³a Sylwia Stem-
plewska z Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony �rodowiska: Wy-
nik z Strzelec jest ca³kiem realny. S¹ to
informacje zbierane systemem ankie-
towym od wójtów i burmistrzów. Mo¿e
wynikaæ to te¿ z faktu, ¿e nie wszyst-
kie podmioty zajmuj¹ce siê zbiórk¹
odpadów wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zków
ustawy o utrzymaniu czysto�ci i po-
rz¹dku w gminie obowi¹zku o z³o¿eniu
do koñca marca informacji o tym, ile
zebra³ odpadów, ile ma spisanych umów
oraz ile osób faktycznie odpady prze-
kaza³y. Kilkana�cie dni temu ukaza³ siê
tekst jednolity ustawy o odpadach. Re-
wolucj¹ jest to, ¿e marsza³ek wojewódz-
twa bêdzie móg³ karaæ podmioty wy-
twarzaj¹ce odpady, które nie z³o¿y³y
do niego zbiorczego zestawienia o ro-
dzaju i ich ilo�ci. Sk³adowisko w Szymi-
szowie wykorzysta³o 42% swojej po-
jemno�ci, w Krasowej ponad 61%, w
Kielczy ju¿ prawie 60%. Sk³adowiska
na dzieñ dzisiejszy spe³niaj¹ wszystkie
normy prawne. Bêd¹ dzia³aæ do czasu
wype³nienia swojej pojemno�ci.

Radni przyjêli informacjê WIO�
jednog³o�nie, po czym przeszli do na-
stêpnego punktu obrad - omawiania
Strategii Powiatu Strzeleckiego do roku
2015. Prezentacjê multimedialn¹ do
omawianego tematu przygotowa³a i
omówi³a Izabela Spa³ek, kierownik Ze-
spo³u ds. Promocji Powiatu. W dzie-
dzinie I Kapita³ ludzki i spo³eczny (w
tym edukacja i kultura) zrealizowano 8
priorytetów, w trakcie realizacji pozo-
staje 5. W dziedzinie II Ochrona �ro-
dowiska przyrodniczego zrealizowano
2 priorytety. W dziedzinie III Gospo-
darka, rolnictwo, turystyka (w tym za-
trudnienie) zrealizowano 6 priorytetów,
1 pozostaje w realizacji. W dziedzinie
IV zrealizowano 3 priorytety w reali-
zacji pozostaj¹ 4 priorytety. W dzie-
dzinie V Opieka spo³eczna, zdrowie,
rekreacja, sport zrealizowano 8 prio-
rytetów w realizacji pozostaj¹ 2 prio-
rytety. W dziedzinie VI Wspó³praca
lokalna i równomierny rozwój powiatu
(w tym rozwój obszarów wiejskich) zre-
alizowano 1 priorytet. Razem zreali-
zowano 28 priorytetów, a 12 pozosta-
je w realizacji. Warto�æ projektów miêk-
kich � kapita³ ludzki zrealizowanych
przez Powiat Strzelecki w latach 1999-
2010 to 11.744.000 PLN. Warto�æ
zrealizowanych projektów inwestycyj-
nych przez Powiat Strzelecki w latach
1999-2010 to 60.105.000 PLN, nato-
miast w latach 2004-2010 to
39.256.780 PLN.

Kazimierz Kubal, Przewodni-
cz¹cy Komisji ds monitorowania i ewa-
luacji realizacji Strategii Rozwoju Po-
wiatu Strzeleckiego do roku 2015 oce-
ni³ przedstawiony materia³ jako boga-
ty, dodaj¹c:  - Nie by³oby tego, gdyby
nie ludzie. Pragnê podziêkowaæ Radzie
Powiatu, Zarz¹dowi Powiatu,  Staro-
�cie Józefowi Swaczynie, a w szczegól-
no�ci Wicestaro�cie Waldemarowi Ga-
idzie za stworzenie zespo³u, który tak
skutecznie pozyskiwa³ �rodki zewnêtrz-
ne. Z ostatniej oceny wykorzystania
�rodków z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskie-
go na lata 2007-2013 wynika, ¿e uda³o
siê pozyskaæ w latach 2007-2010 pra-
wie milion z³otych. To tylko jeden pro-
gram, w którym na jednego mieszkañ-
ca uda³o siê pozyskaæ prawie 80 z³.
Mamy siê z czego cieszyæ. Znany s¹
widoczne go³ym okiem. Chcia³em te¿
podziêkowaæ innym osobom, które pi-
lotowa³y niektóre projekty. Jest w�ród
nich Norberta Jaskó³a � dyrektor Po-
wiatowego Urzêdu Pracy, ale te¿ dy-
rektorzy i naczelnicy jednostek podle-
g³ych Starostwu oraz cz³onkowie Ko-
misji nadzoruj¹cej monitoring i ewalu-
acjê Strategii Powiatu.

Wicestarosta Waldemar Gaida
podkre�li³, ¿e jest to wspólna praca.
Ró¿nica miêdzy nami polega na tym,
¿e Pañstwo dostajecie pewne pomys³y

wdro¿one w cykl projektu. Ja mam to
utrudnienie, ¿e najpierw trzeba to wy-
my�liæ. Nie jest to prosta rzecz. Jest to
zwi¹zane z wizj¹. Dwana�cie lat pracy.
Przez ten okres �wpompowano� w
maj¹tek powiatu ponad 60 mln z³. Kto�
powie, ¿e ma³o. Ponad 11 mln z³ zain-
westowano w rozwój cz³owieka w jego
kszta³cenie. Czy to ma³o czy du¿o? Co
do mo¿liwo�ci powiatu to jest to bar-
dzo du¿o. Statystyki twierdz¹, ¿e po-
wiat strzelecki wykorzystuje skutecz-
nie 97% pieniêdzy, które s¹ przewidzia-
ne na jego dzia³anie. Trudno porównaæ
projekt unijny gminy � np. na kanali-
zacjê � z projektami Powiatu, bo nasz
samorz¹d nie ma takich kompetencji i
nie bêdzie siê stara³ o takie �rodki.

Józef Swaczyna z kolei dziêko-
wa³ dyrektor Szpitala Powiatowe-
go Beacie Czempiel. - To 16 mln z³
po zakoñczeniu wszystkich projektów
realizowanych przez Szpital Powiato-
wy � a wszystko to s¹ du¿e inwestycje.
Ze statystyki wynika, ¿e Powiat Strze-
lecki mo¿e pochwaliæ siê du¿ymi inwe-
stycjami w ka¿dej ze sfer swojej dzia-
³alno�ci: w inwestycjach drogowych
beneficjenci realizuj¹ 27 projektów w
tym 6 zwi¹zanych z infrastruktur¹ dro-
gow¹ o warto�ci dofinansowania 88 mln
z³. Co plasuje nas bezwzglêdnie na 1
miejscu w�ród powiatów. Miasto Opole
jest na drugim miejscu maj¹c 72 mln.
Przez te 12 lat powiat siê zmieni³, zmie-
ni³y siê gminy w powiecie. Dziêkujê
wszystkim zaanga¿owanym.

G³os zabra³ radny Jan Cie�lik �
nigdy nie jest tak, ¿e lepiej by byæ nie
mog³o. Dzi� Strategia nie jest tylko
dokumentem s³u¿¹cym do zdobywania
pieniêdzy. Dzi� siê ja analizuje. Ten
materia³ dotyczy ca³ej kadencji. Po raz
pierwszy wyceniono wszystkie zadania,
które uda³o siê zrealizowaæ. Chcê jed-
nak zwróciæ na uwagê, ¿e choæ funk-
cjonuje dobrze monitoring, to nie ma
ewaluacji realizacji zadañ, a to prak-
tyczne badanie oceniaj¹ce, jak i w ja-
kim stopniu to, co zaplanowali�my
zosta³o zrealizowane. My stwierdzamy
czy zadanie zrealizowano. Nie wiemy,
które cele operacyjne i g³ówne zosta³y
zrealizowane ca³kowicie, czê�ciowo i na
ile zbli¿yli�my siê do wizji rozwoju Po-
wiatu. S³abo funkcjonuje bank projek-
tów. Nie ma koordynacji w projektach
z gminami uznajê i to trzeba zmieniæ.

Radni przyjêli informacjê o reali-
zacji Strategii Powiatu jednog³o�nie.
Kolejnym punktem porz¹dku by³o spra-
wozdanie z dzia³alno�ci komisji proble-
mowych za rok 2010.

Przewodnicz¹cy Komisji Edu-
kacji Jan Cie�lik � Komisja odby³a
9 posiedzeñ. Zatwierdzony przez Radê
plan Pracy Komisji zosta³ zrealizowa-
ny w ca³o�ci. Radny Cie�lik podsumo-
wa³ tak¿e wszystkie zagadnienia, któ-
rymi zajmowa³a siê Komisja: ocenili-
�my zajêcia pozalekcyjne prowadzone
w ramach grantów, przyjêli�my spra-
wozdanie Dyrektora Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie z dzia³alno�ci
PCPR w 2009 r., przyjêli�my koncep-
cjê wyró¿nienia dla nauczycieli �Na-
uczyciel Roku Powiatu Strzeleckiego�.
Omawiali�my temat dzieci z terenu
powiatu w placówkach opiekuñczo-wy-
chowawczych i rodzinach zastêpczych.
Ocenili�my dzia³alno�æ WTZ w Za-
wadzkiem, stan opieki zdrowotnej nad
m³odzie¿¹ szkoln¹ (lekarskiej, stoma-
tologicznej, pielêgniarskiej), stan sani-
tarny placówek o�wiatowych oraz BHP.
Informacja nt. konkursu dla nauczy-
cieli �Moja praca wychowawcza.� Wy-
niki klasyfikacji rocznej, egzaminu
maturalnego, gimnazjalnego oraz rekru-
tacji do poszczególnych szkó³ na rok
szkolny 2010/2011. Informacja nt.
realizacji projektów ewaluacyjnych w
poszczególnych szko³ach, Debata
o�wiatowa, realizacja bud¿etu w placów-
kach o�wiatowych. Ocena realizacji
Strategii Rozwoju Powiatu w zakresie
edukacji, kultury, kultury fizycznej i
sportu. Zawsze opiniowali�my materia-
³y sesyjne, zg³aszali�my uwagi przy
konstruowaniu bud¿etu powiatu. 4 po-
siedzenia dobyli�my poza Starostwem:
w Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie, w DPS w Zawadzkiem, w ZSO w
Strzelcach Opolskich oraz w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Zawadzkiem.
Koñcz¹c chcia³em bardzo serdecznie

podziêkowaæ panu Staro�cie Swa-
czynie a w szczegó³no�ci panu Wice-
staro�cie Gaidzie oraz panu Na-
czelnikowi Piontkowi za konstruk-
tywne wsparcie i wspó³pracê w trakcie
trwania ca³ej kadencji. Jestem radnym
ju¿ trzeci¹ kadencjê. Muszê powiedzieæ,
¿e ta kadencja by³a najbardziej p³odna.
Wiele siê zmieni³o w powiecie. Na pew-
no wp³yw na to mia³a �wietna, kole-
¿eñska wspó³praca Rady.

Przewodnicz¹cy Komisji Go-
spodarczej Henryk Bytomski �
Komisja Gospodarcza odby³a 9 posie-
dzeñ. G³ównymi tematami by³y:
ochrona praw konsumenta, przeciw-
dzia³anie bezrobociu oraz aktywizacja
lokalnego rynku pracy, promocja po-
wiatu strzeleckiego � wspó³praca z or-
ganizacjami pozarz¹dowymi, ochrona
�rodowiska i przyrody, strefy gospo-
darcze naszego powiatu, segregacja
odpadów i ich utylizacja, opiniowali-
�my równie¿ ka¿dorazowo materia³y
sesyjne. Je�li chodzi o frekwencjê to
jest ona zadowalaj¹ca. Koñcz¹c chcia³-
bym podziêkowaæ pracownikom Biura
Rady Powiatu za obs³ugê i przygoto-
wywanie materia³ów, jak równie¿ oso-
bom referuj¹cym pani Sekretarz oraz
pani Skarbnik oraz Naczelnikom po-
szczególnych Wydzia³ów.

Przewodnicz¹cy Komisji Bu-
d¿etu � Franciszek £upak � Komi-
sja Bud¿etu odby³a 9 posiedzeñ. Fre-
kwencja jest 100%. Dziêkujê wszyst-
kim: Zarz¹dowi Powiatu, pani Skarb-
nik, wszystkim pracownikom Wydzia³u
Finansowego. Dziêkujê ogólnie za
wspó³pracê.

Przewodnicz¹cy Komisji Bez-
pieczeñstwa � Ryszard Nocoñ �
Komisja Bezpieczeñstwa równie¿ ze-
bra³a siê 9 razy. Zagadnienia realizo-
wane by³y wcze�niej zatwierdzone
przez Radê Powiatu. �rednia frekwen-
cja na posiedzeniach Komisji Bezpie-
czeñstwa w okresie styczeñ � pa�dzier-
nik 2010r. wynios³a 86,4 %. Szczegó-
³owe informacje na temat pracy ko-
misji znajduj¹ siê w protoko³ach z jej
posiedzeñ. G³ówne tematy poruszane
na posiedzeniach komisji: Styczeñ -
Przyjêcie planu pracy Komisji Bezpie-
czeñstwa na 2010 r., Sprawozdanie z
dzia³alno�ci Komisji Bezpieczeñstwa i
Porz¹dku za 2009. Luty- Zapoznanie
siê z informacj¹ z dzia³alno�ci Powia-
towego Rzecznika Konsumentów za
2009 rok. Marzec - Przeciwdzia³anie
bezrobociu oraz aktywizacja lokalne-
go rynku pracy; migracje zarobkowe �
ich wp³yw na lokalny rynek pracy.
Wp³yw aktualnej sytuacji gospodarczej
na rynek pracy. Kwiecieñ - Sprawoz-
danie Komendanta Powiatowego Po-
licji o stanie bezpieczeñstwa w powie-
cie ze szczególnym uwzglêdnieniem
zadañ wynikaj¹cych z realizacji �Po-
wiatowego programu zapobiegania
przestêpczo�ci oraz ochrony bezpie-
czeñstwa obywateli i porz¹dku publicz-
nego�. Maj - Informacja Pañstwowe-
go Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego o stanie sanitarnym powiatu.
Czerwiec - Stan bezpieczeñstwa na dro-
gach i �rodki lokalnego transportu zbio-
rowego. Lipiec -Sytuacja w s³u¿bie zdro-
wia. Informacja Komendanta Powia-
towego Stra¿y Po¿arnej o stanie bez-
pieczeñstwa ochrony przeciwpo¿aro-

wej w powiecie oraz o zagro¿eniach po-
¿arowych Informacja o realizacji zadañ
zwi¹zanych z ochron¹ ludno�ci i zarz¹-
dzaniem kryzysowym. Wrzesieñ - Oce-
na realizacji bud¿etu za I pó³rocze 2010
r. ze szczególnym uwzglêdnieniem za-
gadnieñ bezpieczeñstwa. Poprawa stanu
bezpieczeñstwa w oparciu o realizacjê
strategii powiatu. Zapoznanie siê z sys-
temem powiadamiania ratunkowego.
Pa�dziernik - Przygotowanie propozy-
cji zadañ rzeczowych i finansowych do
planu bud¿etu na 2011 r. Informacja Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochrony �ro-
dowiska o stanie �rodowiska na obszarze
województwa. Sprawozdanie z dzia³alno-
�ci Komisji Bezpieczeñstwa za 2010 rok.
Chcia³bym wszystkim podziêkowaæ za
wspó³pracê: cz³onkom Komisji, Zarz¹-
dowi, pani Sekretarz, pani Skarbnik, oso-
bom referuj¹cym poszczególne tematy
oraz biurowi rady.

Przewodnicz¹cy Rady Henryk
Bartoszek stwierdzi³, ¿e obecne posie-
dzenie sesji Rady Powiatu jest 11 w tym
roku, a 48 w kadencji. Tematyka by³a
zgodna z przyjêtym planem pracy. Na 5
sesjach 100% frekwencja.

W dalszej czê�ci posiedzenia radni
przyjêli nastêpuj¹ce uchwa³y:
? Uchwa³a zmieniaj¹cej Uchwa³ê Nr
XLVI/399/10 Rady Powiatu Strzeleckie-
go z dnia 17 wrze�nia 2010r.; Uchwa³ê
Nr XLIV/377/10 Rady Powiatu Strze-
leckiego z dnia 30 czerwca 2010r.;
Uchwa³ê Nr XLII/368/10 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010r.;
Uchwa³ê Nr XLXXXIX/345/10 Rady
Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego
2010 roku w sprawie: okre�lenia zadañ
realizowanych przez Powiat Strzelecki,
na które przeznacza siê w 2010 roku
�rodki Pañstwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepe³nosprawnych i wyso-
ko�ci �rodków na ich finansowanie
* Uchwa³a w sprawie zmiany bud¿etu
i zmian w bud¿ecie
* Uchwa³a w sprawie przeprowadze-
nia konsultacji z organizacjami pozarz¹-
dowymi oraz innymi podmiotami dzia-
³aj¹cymi w sferze dzia³alno�ci po¿ytku
publicznego
* Uchwa³a w sprawie uchwalenia �Pro-
gramu wspó³pracy Powiatu Strzeleckie-
go z organizacjami pozarz¹dowymi i in-
nymi podmiotami prowadz¹cymi dzia-
³alno�æ po¿ytku publicznego w roku
2011�.
* Uchwa³a w sprawie ustanowienia s³u-
¿ebno�ci gruntowej
* Uchwa³a w sprawie ustanowienia s³u-
¿ebno�ci gruntowej
* Uchwa³a w sprawie udzielenia dota-
cji z bud¿etu Powiatu Strzeleckiego na
prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpi-
sanym do rejestru.
* Uchwa³a zmieniaj¹cej Uchwa³ê Nr
XXXVII/322/10 Rady Powiatu Strzelec-
kiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w spra-
wie bud¿etu Powiatu Strzeleckiego na
rok 2010
* Uchwa³a w sprawie: udzielenie przez
Powiat Strzelecki Szpitalowi Powiato-
wemu im. Pra³ata J. Glowatzkiego w
Strzelcach Opolskich porêczenia sp³aty
po¿yczki
* Uchwa³a w sprawie wyboru bieg³ego
rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego za rok 2010

Pami¹tkowy puchar dla Aliny Seredy i Rity Kubilas - reprezentantek Piotrówki za
zdobycie I miejsca na najpiêkniejsz¹ koronê do¿ynkow¹

dok. na str. 5


