PROTOKÓŁ NR XIX/19/2020
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 4 lutego 2020 roku,
która odbyła się w sali sesyjnej budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15
Obrady rozpoczęto o godzinie 1600.
Obecnych 19 radnych.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XVIII/2019.
4. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej Mikołowa za 2019 rok.
5. Temat wiodący: dofinansowania ze środków zewnętrznych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2020 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031;
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie organizacji izby
wytrzeźwień;
d) ustalenia stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Mikołów za udział
w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową
Straż Pożarną lub Gminę Mikołów;
e) zmiany uchwały Nr II/21/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych
opłat, a także trybu ich pobierania;
f) szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych
Burmistrza Mikołowa;
g) warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu
mieszkaniowego;
h) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
informacji o terminach i miejscu składania deklaracji;
i) powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.
7. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
8. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
11. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk-Słomska przywitała
wszystkich przybyłych na posiedzenie. Otworzyła sesję i stwierdziła prawomocność obrad.
Do pkt 2
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przedstawiła porządek obrad, do którego
zaproponowała wniesienie projektu uchwały w sprawie skargi na pracowników Biura Planowania
Przestrzennego – druk j).
Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza Mikołowa, zaproponował zdjęcie
z porządku obrad projektu uchwały na druku g) w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny
sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
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Do pkt 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przedstawiła
nr XVIII/2019, do którego nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół przyjęto przez aklamację.

protokół

z

sesji

Do pkt 4
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że sprawozdania
z działalności komisji Rady Miejskiej Mikołowa za 2019 rok były omówione na posiedzeniach
komisji.
Dyskusji nie było.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. sprawozdań.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdania przyjęto jednogłośnie.
Do pkt 5
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że temat dofinansowań
ze środków zewnętrznych był omówiony na posiedzeniu Komisji Nr ds. Gospodarki Miejskiej.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel:
1) omówił projekty dofinasowane ze środków zewnętrznych w latach 2016-2021, w tym:
- kwotę ogólną oraz kwoty pozyskane na tzw. projekty twarde i miękkie,
- źródła wraz z pozyskanymi z nich kwotami,
- projekty będące w trakcie realizacji oraz zakończone,
2) omówił przebieg procesu pozyskiwania środków oraz procedury przed przystąpieniem
i w trakcie realizacji zadania.
Podziękował za ciężką pracę wszystkim zaangażowanym pracownikom.
Dyskusji nie było.
Do pkt 6
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska kolejno przedstawiła projekty uchwał
na drukach:
a) zmian w budżecie na 2020 rok;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały, druk
po korekcie, został zaopiniowany pozytywnie przez komisje RM:
- nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0;
- nr 5 ds. Ochrony Środowiska – głosowano: za 4, przeciw 0, wstrzymujących się 0;
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – głosowano: za 4, przeciw 0, wstrzymujących się 0;
- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji– głosowano: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0,
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 4.
Uchwała nr XIX/190/2020 została podjęta większością głosów.
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2031;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję RM nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 7, przeciw 0,
wstrzymujących się 0.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 4.
Uchwała nr XIX/191/2020 została podjęta większością głosów.
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie
organizacji izby wytrzeźwień;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje RM:
- nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0;
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XIX/192/2020 została podjęta jednogłośnie.
d) ustalenia stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Mikołów
za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Mikołów;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały, druk
po korekcie, został zaopiniowany przez komisje RM:
- nr 1 ds. Samorządu – pozytywnie z wnioskiem o korektę numeru uchwały w § 4 oraz o dołączenie
uzasadnienia do projektu – w głosowaniu: za 3, przeciw 0, wstrzymujących się 0;
- nr 2 ds. Budżetu – pozytywnie w głosowaniu: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Radca prawny Anna Wierzbica zaproponowała, aby w § 2 sformułowanie: „będą przeliczane”
zamienić na „będzie przeliczana”.
Radny Krzysztof Jakubiec poinformował, że wraz z radną Ewą Chmielorz, z uwagi
na przynależność do Ochotniczej Straży Pożarnej, nie będą brać udziału w głosowaniu.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XIX/193/2020 została podjęta jednogłośnie.
e) zmiany uchwały Nr II/21/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję RM nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 6, przeciw 0,
wstrzymujących się 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XIX/194/2020 została podjęta jednogłośnie.
f) szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród
sportowych Burmistrza Mikołowa;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany przez komisje RM:
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- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji – Komisja rozpatrywała projekt nr 6/2020 i nie
wydała opinii. Wystąpiła z wnioskiem o weryfikację w § 1 ust. 1 i 2 określenia osób którym może
być przyznana nagroda oraz w § 8 zmianę nazwy organu opiniującego – w głosowaniu: za 5,
przeciw 0, wstrzymujących się 1;
- nr 2 ds. Budżetu wydała opinię pozytywną dla skorygowanego projektu o nr 10/2020
w głosowaniu: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały na druku nr 10/2020.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 4.
Uchwała nr XIX/195/2020 została podjęta większością głosów.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska wystąpiła z wnioskiem formalnym
do Burmistrza Mikołowa o przygotowanie zmian w uchwałach podjętych na nadzwyczajnej sesji
w dniu 2 grudnia 2019 r. dotyczących Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży oraz w sprawie przyznawania nagród sportowych i artystycznych. Poinformowała,
że wniosek dotyczy objęcia stypendiami osób które uczęszczają do mikołowskich szkół, nie
mieszkają w Mikołowie, a chcą się ubiegać o stypendium sportowe.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- burmistrz Stanisław Piechula,
- przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska,
- radny Krzysztof Żur.
Burmistrz Stanisław Piechula zaproponował, aby radni przygotowali swoje propozycje zmian
do uchwał „stypendialnych” do omówienia w lutym i przygotowania projektów uchwał na marcową
sesję.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 2, wstrzymujących się 1.
Wniosek został przyjęty większością głosów.
g) warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego
zasobu mieszkaniowego – zdjęty z porządku obrad.
h) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 4,
przeciw 0, wstrzymujących się 0. Do projektu załączony jest protokół z przebiegu konsultacji
społecznych, z którego wynika, że nie złożono żadnych opinii, wniosków, uwag.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XIX/196/2020 została podjęta jednogłośnie.
i) powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na
ławników;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska zaproponowała zgłoszenie kandydatur.
Radny Krzysztof Żur zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Sworzenia, który wyraził zgodę.
Radna Stanisława Hajduk – Bies zgłosiła kandydaturę radnej Anny Chrapek – Budacz, która
wyraziła zgodę.
Radna Katarzyna Głośna zgłosiła kandydaturę radnego Remigiusza Kusia, który wyraził zgodę.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XIX/197/2020 została podjęta jednogłośnie.
j) skargi na pracowników Biura Planowania Przestrzennego;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska odczytała sentencję projektu.
Dyskusji nie było.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw 4, wstrzymujących się 2.
Uchwała nr XIX/198/2020 została podjęta większością głosów.
Do pkt 7
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że:
1) wpłynęły pisma:
- petycja o nadanie nazwy nowej ulicy imieniem W. Krupy. Petycja została skierowana
do rozpatrzenia Komisji nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji;
- uchwały RIO dot. pozytywnych opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale
budżetowej na 2020 rok oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Mikołów
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań;
- Wojewody Śląskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego oraz stwierdzenie
nieważności Uchwały Nr XVII/164/2019 z 2.12.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania nagrody sportowej Burmistrza Mikołowa – ponownie podjęto uchwałę w tej sprawie
na dzisiejszej sesji;
- Wojewody Śląskiego - stwierdzenie nieważności w części Uchwały Nr XVI/156/2019
z 19.11.2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mikołowie;
- Wojewody Śląskiego – umorzenie postępowania nadzorczego dot. stwierdzenia nieważności
Uchwały Nr XVI/155/2019 z 19.11.2019 r. z uwagi na podjęcie przez RM nowej Uchwały
Nr XVIII/189/2019 z 17.12.2019 r.
- Regionalnej Izby Obrachunkowej – zawiadomienie o wszczęciu postepowania nadzorczego wobec
Uchwały Nr XVIII/171/2019 z 17.12.2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- Ministerstwa Cyfryzacji – przypominające o konieczności przyjęcia do 20.01.2020 r. uchwał
dotyczących stawek opłat za zajecie pasa drogowego infrastruktury telekomunikacyjnej, wyższych
niż przewidziane w ustawie o drogach publicznych – Rada Miejska Mikołowa podjęła taką uchwałę
w grudniu 2019 r.;
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informujące o przekazaniu do Ministerstwa Klimatu apelu
Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie podjęcia działań mających na celu uniemożliwienie
nielegalnego wwożenia odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzenie surowej
polityki karnej, obejmującej także konfiskatę mienia w stosunku do osób nielegalnie
gospodarujących odpadami, a także zapewnienie prawidłowego finansowania zadań jednostek
samorządu terytorialnego w zakresie skutecznego usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych
do ich składowania;
- informacja o podjętych przez rady: w Żywcu i Suszcu, uchwałach w sprawie wystąpienia
do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom
znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku PIT;
- informacja o podjętej przez Radę Miejska w Toszku uchwale w sprawie wystąpienia do posłów
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- informacja Rady Dzielnicy Kamionka o zwołaniu na 12.02.2020 r. zebrania sprawozdawczego.
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2) poinformowała, że w sołectwach sprawozdawcze zebrania odbędą się:
- Śmiłowice w dniu 13.02.2020 r.,
- Bujaków w dniu 26.02.2020 r.,
- Borowa Wieś w dniu 03.02.2020 r.,
- Mokre w dniu 04.03.2020 r.
- Paniowy – terminu jeszcze nie ustalono – przypomniała o obowiązku zwołania takiego zebrania
do dnia 30 marca.
3) przypomniała, że następna sesja Rady Miejskiej Mikołowa odbędzie się 25 lutego br.
Do pkt 8
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula poinformował, że:
- sprawozdanie z realizacji uchwał zostało przekazane;
- podsumowane informacje będą zamieszczone w lutowym informatorze.
Do pkt 9
Klub radnych PiS złożył interpelację w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych.
Radna Grażyna Ostafin, w imieniu mieszkańców, wystąpiła z następującymi pytaniami:
- jak Gmina Mikołów zagospodarowała wycięte z okolicy dworca drzewa?
- czy drzewa sprzedano?
- czy był ogłoszony przetarg?
Burmistrz Stanisław Piechula udzielił odpowiedzi, że wycięte drzewa zostały złożone
w Zakładzie Usług Komunalnych.
Zastępca Burmistrza Iwona Spychała – Długosz, odnośnie interpelacji poinformowała, że razem
z kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 7 lutego będzie uczestniczyła
w konferencji zorganizowanej w celu przybliżenia gminom tego tematu.
Do pkt 10
Brak.
Do pkt 11
Radna Ewa Chmielorz zwróciła się z prośbą o:
- interwencję w sprawie przebudowy skrzyżowania w Mokrem (skrzyżowanie dróg: Wojska
Polskiego, Łączna, Górna) oraz w sprawie budowy chodnika przy ul. Lipcowej;
- interwencję w sprawie nieprawidłowego funkcjonowania przychodni w Mokrem w związku
z brakiem lekarza rodzinnego. Poinformowała, ze problem dotyczy również innych sołectw
w Mikołowie.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel poinformował, że w sprawie przebudowy skrzyżowania
wspólnie ze Starostwem będą interweniować u Marszałka Województwa. Odnośnie chodnika
przy Lipcowej – według jego wiedzy prace już się tam rozpoczęły, jednakże Starostwo domaga się,
aby Gmina Mikołów partycypowała w kosztach tej budowy.
Przewodnicząca Komisji Nr 1 ds. Samorządu Aneta Esnekier poinformowała, iż członkowie
Komisji planują udział w zebraniach sołeckich – poprosiła o rozesłanie radnym harmonogramu tych
zebrań.
Radny Jarosław Sworzeń nawiązując do poruszonej kwestii wycinki drzew, zaapelował, aby
w przyszłości na okoliczność większych wycinek prowadzonych przez miasto, informować
mieszkańców z wyprzedzeniem o planowanych działaniach, które docelowo mają służyć poprawie
stanu środowiska. Ponadto zwrócił się z prośbą o zaktualizowanie wizualizacji graficznej
dotyczącej planowanej inwestycji utworzenia centrum przesiadkowego.
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Zastępca Burmistrza Mateusz Handel poinformował, że są już przygotowywane nowe
wizualizacje centrum przesiadkowego.
Radna Stanisława Hajduk – Bies zadała pytanie, dlaczego Burmistrz przesłał do wiadomości
radnym tylko pismo mieszkanki zadowolonej z braku szopki na rynku, a nie przesłał listów osób,
które domagały się pozostawienia takiego świątecznego wystroju w formie stajenki?
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował, iż uznał, że w imieniu niezadowolonych z braku
stajenki na rynku wypowiedziała się już radna na sesji, niemniej jednak prześle radnym
do wiadomości petycję podpisaną przez 4 osoby.
Mieszkanka Mikołowa p. D.K. prowadząca sklep wielobranżowy w Mikołowie przedstawiła
swoją osobistą sytuację życiową zaistniałą wskutek wydanej przez Gminną Komisję
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych negatywnej opinii do wniosku o odnowienie
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Poinformowała, że zmuszona będzie do znacznego
ograniczenia asortymentu sprzedaży, co może przyczynić się likwidacji działalności, wywołując
konsekwencje finansowe w życiu rodziny, gdyż jest to jej jedyne źródło utrzymania. Zaapelowała
o pomoc poprzez ponowne rozpatrzenie wniosku z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań
w postaci opinii Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego, policji, sąsiadujących mieszkańców
a także wpływu na jej osobistą sytuację rodzinną.
Burmistrz Stanisław Piechula przypomniał, iż była podjęta uchwała określająca minimalną
odległość między placówkami oświaty, kościołami itp. a placówkami prowadzącymi sprzedaż
napojów alkoholowych, z wyłączeniem obowiązywania nowych zasad w sytuacji, gdy chroniona
instytucja powstanie obok w trakcie trwania koncesji pozwalającej na sprzedaż napojów
alkoholowych. Zapis ten został uchylony przez nadzór prawny. Zaproponował, aby radni pochylili
się ponownie nad problemem, w celu ochrony osób, które znajdują się w podobnej sytuacji jak
przedstawiona na dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska zaproponowała, aby p. D.K. umówiła się na
indywidualne spotkanie w tej sprawie.
Z uwagi na brak głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej
podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie sesji o godz. 17 15.
Na tym protokół zakończono.
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z sesji Rady Miejskiej Mikołowa
dołącza się nagranie z przebiegu obrad. Nagranie znajduje się również na stronie internetowej
urzędu: sesja.mikolow.eu
Obsługa sesji:

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Grażyna Kozicka
Monika Graca – Kierzkowska

Katarzyna Syryjczyk-Słomska

Katarzyna Pustułka
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