Sprawozdanie merytoryczne z działalności Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie
Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
za okres 01.01.2009 do 31.12. 2009 rok

I. Dane organizacji
a) nazwa :
Oddział Wojewódzki w Olsztynie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
b) siedziba i adres
10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 5
c) KRS: nr 00 000 55 831, data wpisu do rejestru organizacji pożytku publicznego
–

24.06.2004r
d) data wpisu do rejestru 25.04.1997r
e) REGON: 510604128
f) Zarząd Oddziału :
- Prezes – lek. med. Urszula Hura
- Wiceprezes – lek. med. Andrzej Strzembski
- Sekretarz– mgr Marzanna Kamińska
- Skarbnik - Halina Wolska
- Członek – Teresa Skuza
- Członek – Urszula Dudko
g) Cele statutowe Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie Polskiego Towarzystwa
Walki z Kalectwem:

−

pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
−

działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin

−

działalność naukowa, popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki ,

leczenia i rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii, pedagogiki oraz
zapobiegania patologiom społecznym
−

działalność w środowisku osób niepełnosprawnych wśród mniejszości narodowych

−

ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka

niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej
−

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
1

−

upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz

równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych
−

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości

osób niepełnosprawnych
−

krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób

niepełnosprawnych
−

rozwój kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych

−

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich ,

a także działań wspomagających rozwój demokracji ze szczególnym uwzględnieniem
osób niepełnosprawnych
−

pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych , konfliktów zbrojnych i wojen w kraju

i za granicą
−

działania na rzecz integracji europejskich oraz rozwijanie kontaktów współpracy

miedzy środowiskami osób niepełnosprawnych i organizacji działającymi na ich rzecz
−

promocja i organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób niepełnosprawnych .

II. Zasady, formy i zakres działalności
Oddział Wojewódzki w Olsztynie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
prowadzi działalność na terenie Olsztyna i okolic na rzecz osób
niepełnosprawnych .
Towarzystwo w Olsztynie realizuje swoje cele poprzez :
- działalność wydawniczą i popularyzatorską
- organizowanie warsztatów terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych
- organizowanie imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych
- organizowanie sympozjów naukowych, spotkań edukacyjnych
- organizowanie wolontariatu
- aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

W roku 2009 Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w
Olsztynie zadania statutowe realizował zgodnie z rocznym planem pracy.
Głównym źródłem pozyskania środków finansowych były środki otrzymane w
ramach realizacji wygranego konkursu na zadania zlecane przez PFRON. Ponadto status
organizacji pożytku publicznego (KRS 00 000 55 831) pozwolił na pozyskanie środków
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finansowych również z wpłat 1% podatku. W roku w 2009 r uzyskana kwota to 4345,95
zł.
W 2009 r w ramach środków PFRON, pozyskanych przez Zarząd Główny TWK kontynuowana była działalność Klubu Aktywizacji Zawodowej KAZON oraz nowego
programu : "Kurs na Samodzielność".
Celem działalności Klubu była pomoc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu
pracy, poprzez przeprowadzenie kompleksowego programu wsparcia,
nabycie oraz poszerzenie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych
Zakres działań Klubu Aktywizacji Zawodowej KAZON obejmował :
ocenę predyspozycji zawodowych w kontekście przyszłej pracy (dla każdego
uczestnika projektu)
•
warsztaty aktywności zawodowej - jak efektywnie szukać pracy (dla każdego
uczestnika projektu)
•
doradztwo i pośrednictwo zawodowe (dla każdego uczestnika projektu)
•
pośrednictwo pracy (dla każdego uczestnika projektu)
•
poradnictwo psychologiczne (dla każdego uczestnika projektu)
•
poradnictwo społeczno- prawne (uczestniczyło 26 osób)
•
pomoc w budowaniu indywidualnych planów rozwoju (dla każdego uczestnika
projektu)
•
porady indywidualne z doradcami zawodowymi i psychologami (dla każdego
uczestnika projektu)
•
kursy komputerowe (uczestniczyło 19 osób)
•
kursy języka angielskiego (uczestniczyło 23 osoby)
•
specjalistyczne kursy zawodowe :
- Kurs Podstaw Księgowości (uczestniczyła 1 osoba)
- Kurs Florystyczny (uczestniczyła 1 osoba)
•
opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju Zawodowego (dla każdego uczestnika projektu)
•
udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach, ulgach itp. (uczestniczyło 26 osób)
•

W ramach tego przedsięwzięcia zatrudniono :
1) na umowę o pracę:
−

specjalistę ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

−

doradcę zawodowego

−

psychologa

2) na umowę zlecenie :
−

pomoc księgową

−

osobę prowadzącą zajęcia społeczno-prawne

−

osobę prowadzącą kurs języka angielskiego

−

osobę prowadzącą kurs komputerowy
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Nowym działaniem realizowanym w 2009 r. był program : "Kurs na
Samodzielność" . Program ten był skierowany do wszystkich osób niepełnosprawnych
oraz ich rodzin i opiekunów, a także pracujących z nimi wolontariuszy i kadry.
Znamiennym efektem projektu był wzrost samodzielności i niezależności mniej
sprawnych członków społeczeństwa i ich najbliższych osób oraz rodzin.
Zakres działań Kursu na Samodzielność obejmował :
poradnictwo psychologiczne (udzielono porad 17 osobom)
poradnictwo prawno-obywatelskie (udzielono porad 28 osobom)
projektu)
•
specjalistyczne porady dotyczące rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (udzielono porad 34 osobom)
•
opracowanie Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej (dla każdego
uczestnika projektu)
•
•

W ramach tego przedsięwzięcia zatrudniono :
1) na umowę o pracę:
−

specjalistę ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

−

psychologa

2) na umowę zlecenie :
−

pomoc księgową

−

psychologa

−

osobę prowadzącą zajęcia społeczno-prawne

−

osobę prowadzącą zajęcia zewnętrzne

Ilość uczestniczących w obu projektach beneficjentów - 49 osób niepełnosprawnych z
czego 5 znalazło zatrudnienie

W ramach środków PFRON realizowane były również 2 programy, które
napisał zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie Polskiego Towarzystwa Walki
z Kalectwem, zgodnie z

art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W ramach
powyższych programów realizowane były zadania :
1) Program Art Heart - promowanie aktywności artystów niepełnosprawnych ,
GALĄ I KONCERTEM ART HEART
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W OLSZTYŃSKIEJ URANII
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2) Program Dźwignia - ogólnopolska kampania informacyjna, promująca aktywną
niepełnosprawność.
Już w okresie wstępnych prac projektowych obu programów Zarząd poczynił starania, aby dobór firm zewnętrznych, obsługujących oba projekty był rzetelny,
kompetentny, kompleksowy, oparty na dużej wrażliwości podwykonawców i ciekawych, nowatorskich rozwiązań. Niebagatelną rzeczą była też jakość dostarczanych usług – zarówno w aspekcie sprzętowym (odpowiedni sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, podesty...) jak i artystycznym (świetny dobór artystów estradowych oraz dobrej jakości tworzonych materiałów wspierających aktywną niepełnosprawność, tj. filmy, teledysk, hymn, warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych i wystawa Art Heart). Ostateczny wynik obu projektów, toczących
się dwutorowo, z jednej strony programu Art Heart, a z drugiej – kampanii informacyjnej Dźwignia po raz pierwszy w ponad czterdziestoletniej działalności towarzystwa tak szeroko podjął działania na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych.
Zadaniem programu ART HEART 2009 było wspieranie aktywności artystycznej
oraz osiągnięć osób niepełnosprawnych. Program ma upowszechniać wizerunek osób
wrażliwych, obdarzonych wieloma talentami i ukazywać aktywność w życiu kulturalnym oraz społecznym, a także to, iż niepełnosprawność nie przeszkadza w osiąganiu
wielu sukcesów życiowych.
Program ma też na celu promowanie dokonań niepełnosprawnych. Ma przybliżyć
ich codzienne, zwykłe życie, podsunąć też im pomysły na odskocznię od codzienności.
Poprzez organizowanie imprez kulturalnych i współpracę z wolontariuszami chcemy wyciągnąć z domów osoby izolujące się od społeczeństwa, w szczególności osoby samotne,
przykute do swoich łóżek, pozbawione na co dzień opieki rodzin oraz sprawić, by poczuli się potrzebni i ważni.
W ramach zadania Art HEART zostały zrealizowane następujące działania :
1.
Powołano do życia „Klubu Artystów Niepełnosprawnych Art Heart” (8
uczestników)
2.
Zorganizowano 12 - co tygodniowych warsztatów dla członków Klubu
.Warsztaty prowadzone były przez parę : artysta niepełnosprawny (p. Urszula Dudko) +
artysta pełnosprawny (p. Krystyna Sól), aby wzmocnić wzajemną integrację dwóch środowisk, pokazać osobom pełnosprawnym, że niepełnosprawność jest jedynie stanem, który mimo wszystko – nie przeszkadza w realizowaniu swych marzeń, a także ukazać osobom niepełnosprawnym ich kolegów, zrealizowanych, mimo wszystko... Warsztaty nauczyły osoby w nich uczestniczące różnych technik artystycznych, pobudziły ich wyobraźnię i wrażliwość, a możliwość ukazania ich prac na wystawie ART HEART 2009 –
dodatkowo potęgowały ich siły twórcze.
3.
Stworzono utwór muzyczny – „ Hymn Koncertu Art Heart” będący symbolem siły i zmagań w codziennym życiu osób niepełnosprawnych
4.
Stworzono stronę internetową dotyczącą zadania Art Heart
5.
Zorganizowano 10 godzin warsztatów artystycznych prowadzonych przez
profesjonalistów (dla 16 uczestników – gości : tworzących od wielu lat artystów niepełnosprawnych ze Szczecina oraz początkujących członków klubu „Klubu Artystów
Niepełnosprawnych Art Heart” z Olsztyna).
6.
Zorganizowano (po raz kolejny) koncert ART HEART 2009 połączony z wystawą prac artystów niepełnosprawnych : ze Szczecina, członków „Klubu Art Heart”,
a także dzieci niepełnosprawnych z Mrągowa i Żardeników.
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Koncert „Art. Hart 2009” był kulminacyjnym punktem programu Art Heart.
Wydarzenie przygotowane było

z myślą o osobach niepełnosprawnych i dzięki któ-

remu zaistniała możliwość pokazania twórczości oraz osiągnięć artystycznych niepełnosprawnych. Wyróżniono ich działania poprzez wręczenie statuetek ART HEART.
Podczas koncertu równolegle podziękowano za pomoc dla niepełnosprawnych wyróżniającym się mediom, urzędom oraz osobom fizycznym i sponsorom.

Koncert odbył się w dniu 4.12.2009, na cześć Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, a także zbliżającej sie GWIAZDKI. Miał on być miłym prezentem dla wielu
osób przykutych na co dzień do łóżka, by wspomóc je w siłę przezwyciężania trudności i
realizowania swych marzeń... Na koncercie ukazano nie tylko artystów niepełnosprawnych, ale i osoby oraz instytucje działające na rzecz niepełnosprawnych . Ukazano także
„Miejsca Przyjazne Osobom Niepełnosprawnym”, a najbardziej zasłużonym wręczono
nagrody i wyróżnienia.
Art Heart 2009 uświetnili znani artyści : Alicja Majewska , Włodzimierz Korcz,
Krystyna Giżowska, Wojciech Gąsowski oraz Norbi.
Koncert odbił się szerokim, pozytywnym echem nie tylko wśród władz Olsztyna
i lokalnego społeczeństwa, ale co najważniejsze - wśród osób niepełnosprawnych. Przyczyną tego było m. inn. pewnie to, że to właśnie -NIEPEŁNOSPRAWNI byli gospodarzami tej ważnej imprezy . Ukazali oni siebie i sposób realizacji swoich marzeń . Pokazali wszystkim, że warto dążyć do osiągnięcia sukcesu, że niepełnosprawność nie musi być
tego przeszkodą... W koncercie wzięło udział ok. 2000 osób, z czego dużą część stanowiły osoby niepełnosprawne. Przed koncertem odbyła się kwesta na cele statutowe Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, w ramach
której uzyskano dochód w wysokości 2610,09zł.
Kampania informacyjna Dźwignia
Kampania informacyjna Dźwignia była wielopłaszczyznowym programem
realizowanym w celach przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych
podnoszenia ich samooceny . Jej zadaniem była pomoc w zrozumieniu społeczeństwu
zarówno pełnosprawnemu jak i niepełnosprawnemu, że niepełnosprawność nie jest
przeszkodą nie do pokonania , uniemożliwiającą normalne funkcjonowanie . Kampania
miała też upowszechnić widok wózka inwalidzkiego , kuli czy laski, sprawić, by ich
widok nie budził obaw...
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Całość zadania obejmowała
- stworzenie czteroodcinkowego filmu dokumentalnego poświęconego osobom
niepełnosprawnym (filmy emitowane w okresie świątecznym w TV Olsztyn oraz TV
Szczecin)
- stworzenie teledysku, promującego Kampanię zarówno w czasie jej trwania jak i
po jej zakończeniu
- opracowanie graficzne loga kampanii oraz plakietki „Miejsc Przyjaznych
Niepełnosprawnym”
- stworzenie strony internetowej realizującej długofalowo cele Kampanii
- opracowanie komiksu o osobach niepełnosprawnych i zorganizowanie trzech jego
wystaw
Wszystkie w/w punkty zostały zrealizowane w 100 % - tach, a nakręcony materiał
filmowy o Dźwigersach – na naszych oczach ukazuje przemiany osób niepewnych,
zagubionych – w prawdziwych bohaterów... Terapia okiem kamery...
W 2009 Oddział Wojewódzki w Olsztynie Polskiego Towarzystwa Walki z
Kalectwem oprócz powyższych programów współfinansowanych ze środków
PFRON realizowane były następujące działania :
1.

Zorganizowane zebrania szkoleniowo – naukowe :

a)

Temat spotkania : Epidemiologia i leczenie zaburzeń odżywiania w tym

anoreksji, bulimii, nadwagi i otyłości (27.01.2009) – liczba uczestników spotkania 32
osoby
b)

Temat spotkania : „Praktyczne aspekty leczenia otyłości”(24.02.2009) – 17

uczestników
c)

Temat spotkania : „Zdrowe odżywianie – „ (20.10.2009)- liczba

uczestników spotkania 23 osoby

2.

Dalsza ekspozycja wystawy Art Heart prac artystów niepełnosprawnych

a)

13.03.2009 - Wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby artystów niepełnosprawnych –

galeria Bakałarz
b)

06.02..2009 - Wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby artystów niepełnosprawnych

– galeria Rynek
3.

Powołanie do życia klubu Metamorfozy
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4.

Współorganizowanie wraz z Warmińsko – Mazurskim Sejmikiem Osób

Niepełnosprawnych koncertu poświęconego gali sportowców niepełnosprawnych na
Stadionie Leśnym w Olsztynie
5.

Wstępne opracowanie monografii U. Hura - „Praktyczne aspekty leczenia

otyłości”
6.

Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla członków Klubu KAZON w

Arboretum leśnym w Kudypach

III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:
Oddział Wojewódzki w Olsztynie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem nie
prowadził i nie prowadzi działalności gospodarczej
IV. Odpisy uchwał Zarządu :
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie Polskiego Towarzystwa Walki z
Kalectwem realizował zadania zgodnie z rocznym planem pracy. Zebrania Zarządu
odbywały się w niżej podanych terminach :
−

24.02.09, 18.03.09, 12.05.09, 14.08.09, 22.10.09 01.12.09, 18.12.2009

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 18.03.09 podjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia
sprawozdań za rok 2008 (merytorycznego i finansowego), oraz uchwały dotyczące
przyznania wynagrodzenia dla sekretarza zarządu za archiwizację dokumentacji Oddziału
za lata 1996 -2007 r, oraz dla księgowej za sporządzenie sprawozdania finansowego za
2008 r .
Uchwalono też ...
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 14.08.2009 podjęto następujące uchwały :
- uchwałę dotyczącą przyjęcia rezygnacji ze stanowiska wiceprezesa zarządu p. Marioli
Pietruszki, z dniem 30.06.2009r
- uchwałę o powołaniu nowego wiceprezesa w miejsce przyjętej rezygnacji
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- uchwałę dotyczącą upoważnienia księgowej do obsługi kont bankowych Oddziału
Wojewódzkiego w Olsztynie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem .
W dniu 1.12.2009r Zarząd w trakcie posiedzenia podjął uchwałę dotyczącą wypłaty
wynagrodzenia dla scenograf przygotowującej dekorację sali koncertowej w dn.
4.12.2009 w wysokości 2000,00zł netto.
W dniu 18.12.2009 zarząd podjął błędną uchwałę dotycząca dokooptowania nowych
członków zarządu
V. Informacje o wysokości i źródłach uzyskanych przychodów :
- przychody razem : 432 589,91
w tym:
- składki członkowskie : 1 104,00
- 1% podatku na rzecz org. poż. Publicznego: 4 345,95
- darowizny kwotowe : 8545,09
- darowizny usług : 22 718,95
- środki otrzymane na realizację programu KAZON 1:2 : 41 400,29
- środki otrzymane na realizację programu KAZON 2:4 : 21 633,14
- środki otrzymane na realizację programu KAZON 3:6 : 23 147,42
- środki otrzymane na realizację programu Kurs Na Samodzielność 1:3 : 24 315,57
- środki otrzymane na realizację programu Kurs Na Samodzielność 2:4 : 27 521,72
- środki otrzymane na realizację programu Kurs Na Samodzielność 3:5 : 22 053,13
- środki otrzymane na realizację programu Kampania Informacyjna Dźwignia :
117 495,36
- środki otrzymane na realizację programu Art Heart :

118 309,26

VI. Informacja o kosztach poniesionych na :
−

realizację celów statutowych

441 498,11

w tym:
−

Zużycie materiałów

39 271,46

−

Usługi obce

238 281,06

−

Wynagrodzenia

153 112,76

−

Amortyzacja

4 077,30

−

Pozostałe

6 755,53

VII. Dane o:
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a)

liczbie osób zatrudnionych z podziałem według zajmowanych stanowisk i z

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – brak
1. liczba osób zatrudnionych na umowy o pracę do realizacji programu KAZON
oraz Kurs Na Samodzielność – 3 osoby
- specjalista ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
- psycholog
- doradca zawodowy
2. liczba osób zatrudnionych do realizacji programu Art Heart – umowy zlecenia:
- koordynator projektu – 1 osoba
- obsługa administracyjna projektu – 1 osoba
- obsługa księgowa - 1 osoba
- instruktorzy warsztatów – 4 osoby

3. liczba osób zatrudnionych do realizacji programu: Informacyjnego Dźwignia umowy zlecenia :
- koordynator projektu – 1 osoba
- asystent koordynatora – 1 osoba
- obsługa księgowa - 1 osoba
b)

wypłacone wynagrodzenia

-

- specjalista ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ( KAZON, Kurs)
30 207,84
- psycholog (KAZON, Kurs)

25 595,52

- doradca zawodowy (KAZON)

20 273,72

- pomoc księgowa/obsługa księgowa
(KAZON, Kurs, Dźwignia, Art Heart)

10 931,00

- koordynator projektu Art Heart

5 200,00

- koordynator projektu Dźwignia

5600,00

- asystent koordynatora projektu Dźwignia

2400,00

- obsługa administracyjna projektu Art Hart

4000,00
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- instruktorzy warsztatów dla Klubu Art. Hart

1800,00

- instruktorzy warsztatów integracyjnych

1000,00

- osoba prowadząca zajęcia społeczno-prawne

13 440,00

- osoba prowadząca zajęcia zewnętrzne

2 880,00

- osoba prowadząca kurs języka angielskiego

3 600,00

- osoba prowadząca kurs komputerowy

3 600,00

- psycholog

2 160,00

- za bilans 2008

1 752,00

- archiwizacja dokumentacji z lat ubiegłych

1 402,00

- projekt scenografii koncertu

1 000,00

- wykonanie scenografii koncertu

2 200,00

- pomoc przy pracach na wysokości
c)

180,00

wydatkach na wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych :

63 145,00

w tym :
- umowy zlecenia

56 791,00

- umowy o dzieło

6 354,00

d)
e)

kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku - brak
wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – brak
f)

nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot

wydatkowanych na to nabycie – brak
g)

nabytych pozostałych środkach trwałych – 4000,00

h)

wartości aktywów i zobowiązań
- suma aktywów na koniec roku obrotowego – 28 591,75
- suma pasywów – 28 591,75

VIII. Dane o działalności zleconej :

Oddział Wojewódzki w Olsztynie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem nie
otrzymał do realizacji żadnych zadań zleconych przez administrację państwową i
samorządową
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IX. Informacje w sprawie zobowiązań i deklaracji podatkowych
Wszystkie należne zobowiązania podatkowe, a także odpowiednie deklaracje podatkowe
zostały wykonane w obowiązujących terminach.

X. Informacja o przeprowadzonych kontrolach
W okresie sprawozdawczym organy publiczne nie przeprowadzały kontroli .

Sporządził :
- Część merytoryczna : Sekretarz Oddziału - Marzanna Kamińska

- Część finansowa : księgowa – Bożena Wasilewska

Zatwierdził :

1. Prezes Oddziału

- Urszula Hura :

2. Wiceprezes Oddziału – Andrzej Strzembski :
3. Sekretarz Oddziału - Marzanna Kamińska :

12

4. Skarbnik Oddziału – Halina Wolska :
5. Członek Oddziału - Urszula Dudko :

6. Członek Oddziału – Teresa Skuza :

Olsztyn, 18.03.2010
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