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Protokół Nr XVII/16 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

w dniu 03 marca 2016 r.  w godzinach od 900 – 1400 

 

Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył p. Aleksander Słonina - Przewodniczący Rady 

Gminy. 

Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, 

kierowników jednostek organizacyjnych i Radcę Prawnego. 

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych czyli 93,33% ustawowego składu Rady Gminy, 

obrady są prawomocne. 

Przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

3. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji. 

4. Przedstawienie protokołów  kontroli  przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1)  w sprawie zgłoszenia sołectwa Gminy Kamiennik do programu  

       „ Odnowa wsi” w województwie opolskim, 

2) w sprawie przystąpienia do inicjatywy  pod nazwą Opolska Karta 

Rodziny i Seniora, 

3) w sprawie uchwalenia Regulaminu usuwania azbestu z terenu Gminy 

Kamiennik ze środków budżetu Gminy Kamiennik przy udziale 

funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

4) w sprawie opłaty prolongacyjnej, 

5) w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej   

6) i Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych, 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej, 

8) zmieniająca uchwalę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. 

       6.  Pytania i interpelacje radnych. 
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 7.   Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik. 

 8.  Wolne wnioski i informacje. 

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad: 

Wójt Gminy – wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 5 ppkt 8 „8) w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2016 r”. 

Przewodniczący Rady Gminy -  kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem do porządku 

obrad  tej zmiany? – 14 „za” – jednogłośnie 

Przedstawię porządek obrad po zmianach: 

1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

3. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji. 

4. Przedstawienie protokołów  kontroli  przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1)  w sprawie zgłoszenia sołectwa Gminy Kamiennik do programu  

„ Odnowa wsi” w województwie opolskim, 

2) w sprawie przystąpienia do inicjatywy  pod nazwą Opolska Karta 

Rodziny i Seniora, 

3) w sprawie uchwalenia Regulaminu usuwania azbestu z terenu Gminy 

Kamiennik ze środków budżetu Gminy Kamiennik przy udziale 

funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

4) w sprawie opłaty prolongacyjnej, 

5) w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych, 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej, 

7) zmieniająca uchwalę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, 

8) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik 

w 2016 r. 

       6.  Pytania i interpelacje radnych. 

 7.   Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik. 
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 8.   Wolne wnioski i informacje. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? – 14 „za” – 

jednogłośnie. 

 

ad. 1. Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił informację o podejmowanych działaniach 

w okresie międzysesyjnym. 

 

ad. 2. Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym 

zwracając uwagę na takie zagadnienia jak: 

1) rozbiórka ½ budynku w Białowieży, 

2) opracowanie dokumentacji na montaż  lamp oświetlenia ulicznego 

3)  opracowywanie dokumentacji na budowę wodociągu w Kłodoboku, 

4) przeniesienie pogorzelców do mieszkania w Ośrodku Zdrowia, 

5) zakończenie zebrań sprawozdawczo – wyborczych w OSP Kamiennik. 

6) wizyta w Gietrzwałdzie w sprawie zakładu „ Ziemia Polska”, 

 

ad. 3. Wójt Gminy – przedstawił informację  o realizacji wniosków zgłoszonych na 

poprzedniej sesji. 

Teresa Zibura – my nie chcemy środków finansowych na remont, chcemy to zrobić 

własnymi siłami tylko potrzebujemy zgody, żeby wyremontować pomieszczenia po byłej 

poczcie  w remizie OSP. 

Wójt Gminy – jeżeli chcecie to robić własnymi siłami to ja wyrażam zgodę. 

Stanisław Kuś – czy to prawda, że za 2 lata zostaną w Lipnikach wycięte wszystkie lipy. 

Wójt Gminy – mam deklarację Starosty, że za 2 lata znikną wszystkie lipy, czy to będzie 

prawda  to nie wiem. 

Małgorzata Ksiądzyna  -  dlaczego jest różnica w opłatach pomiędzy świetlicą a GOK , 

gdzie opłaty są wyższe, czym to się różni. 

Wójt Gminy – różnice  są  bo to jest Gminy Ośrodek Kultury i standard  świetlicy a GOK jest 

inny. 

Zdzisław Ficoń – zgłosił  mocne  obcięcie  alei  dębowej przy stadionie w Cieszanowicach. 

.Wójt Gminy – nic mi na ten temat nie wiadomo, ale to sprawdzimy. 
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ad. 4. Wiceprzewodniczący Komisji  Rewizyjnej p. Krzysztof Tkacz – przedstawił protokoły 

z przeprowadzonej kontroli (protokół Nr 12k/2013, Nr 13/2013) – protokoły w teczce  

z posiedzenia Komisji.     

Wójt Gminy – sprawa odpłatności hali to sprawa p Dyrektor szkoły. 

Przewodniczący Rady Gminy – porozmawiam z p. Dyrektor ZSO w Kamienniku w sprawie 

wydzierżawienia hali. 

 

ad. 5.1) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zgłoszenia 

sołectwa Gminy Kamiennik do programu „ Odnowa wsi” w województwie opolskim. 

Następnie przedstawił protokół i uchwałę Zebrania Wiejskiego w Zurzycach o przystąpieniu 

sołectwa do programu „Odnowa Wsi” w województwie opolskim. 

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w  sprawie projektu 

uchwały wg następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej  - pozytywnie 

2. Komisja Budżetu i Finansów      - pozytywnie  

3. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej  - pozytywnie 

4. Komisja Rewizyjna       - pozytywnie 

 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie 

było. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 „za” jednogłośnie (uchwała Nr 

XVII/71/16) 

 

ad.5.2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały  w sprawie przystąpienia 

do inicjatywy  pod nazwą Opolska Karta Rodziny i Seniora, 

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w  sprawie projektu 

uchwały wg następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej  - pozytywnie 

2. Komisja Budżetu i Finansów      - pozytywnie  

3. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej  - pozytywnie 

4. Komisja Rewizyjna       - pozytywnie 
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Sekretarz Gminy  - poinformowała , że TUW ( Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) 

udziela 15% zniżki na wszystkie ubezpieczenia tym, którzy posiadają Opolską Kartę Rodziny 

i Seniora. 

Anna Łukasiewicz – zaapelowała, żeby zwolnić z opłaty za świetlicę Kluby Seniora jeżeli 

takie powstaną w sołectwach. 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie 

było. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 „za” jednogłośnie (uchwała Nr 

XVII/72/16). 

 

ad.5.3) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Regulaminu usuwania azbestu z terenu Gminy Kamiennik ze środków budżetu Gminy 

Kamiennik przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w  sprawie projektu 

uchwały wg następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej  - pozytywnie 

2. Komisja Budżetu i Finansów      - pozytywnie  

3. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej  - z uwagami  

4. Komisja Rewizyjna       - pozytywnie 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie 

było. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 „za” jednogłośnie (uchwała Nr 

XVII/73/16). 

 

ad. 5.4)  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty 

prolongacyjnej 

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w  sprawie projektu 

uchwały wg następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej  - pozytywnie 

2. Komisja Budżetu i Finansów      - pozytywnie 

3.  Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej  - pozytywnie   

4. Komisja Rewizyjna       - pozytywnie 
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Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie 

było. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 „za” jednogłośnie (uchwała Nr 

XVII/74/16). 

 

ad.5.5) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zwolnienia 

Zakładu Gospodarki i Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych. 

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w  sprawie projektu 

uchwały wg następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej  - pozytywnie 

2. Komisja Budżetu i Finansów      - pozytywnie 

3.  Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej  - pozytywnie   

4. Komisja Rewizyjna       - pozytywnie 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie 

było. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 „za” jednogłośnie (uchwała Nr 

XVII/75/16). 

 

ad.5.6) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

Przewodniczący Rady Gminy - poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie 

opinii w  sprawie projektu uchwały wg następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej  - pozytywnie 

2. Komisja Budżetu i Finansów      - pozytywnie 

3.  Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej  - 2 „za”, 3 

„przeciw” 

4. Komisja Rewizyjna       - 2 „za” 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  

Krzysztof Tkacz – czemu zamieniono zadania. 

Wójt Gminy –  obecnie jest już wiadomo jakie zadania będą dofinansowywane z PROW na 

lata 2016 - 2020,  a przy opracowywaniu projektu budżetu na 2016 r. nie było wiadomo, nie 

miałem takiej wiedzy. 

Pace i parkingi nie będą dofinansowywane z PROW, a wodociągi będą dofinansowywane 

wnioski przyjmowane będą III i IV kwartał. 
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Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały?  - 8 

„za”, 5 „przeciw”, 1 „wstrzymuj ący się” ( uchwała Nr XVII/76/16 

 

ad. 5.7) Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwały budżetowej na 2016 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy - poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie 

opinii w  sprawie projektu uchwały wg następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - w głosowaniu na sesji 

2. Komisja Budżetu i Finansów      - pozytywnie 

3. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej  - w głosowaniu 

na sesji 

4. Komisja Rewizyjna   - 2 „za”, 1”przeciw”, 1 „wstrzymujący się” 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie 

było.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały?  - 9 „za”, 3 „przeciw”, 2 

„wstrzymuj ący się” (uchwała Nr XVII/77/16). 

 

ad.5.8) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Kamiennik w 2016 r. 

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w  sprawie projektu 

uchwały wg następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej  - pozytywnie 

2. Komisja Budżetu i Finansów      - pozytywnie 

3.  Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej  - pozytywnie   

4. Komisja Rewizyjna       - pozytywnie 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie 

było. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 „za” jednogłośnie (uchwała Nr 

XVII/78/16). 

 

ad. 6. Pytania i interpelacje radnych.  

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania wniosków zawartych  

w protokołach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną. 
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1. Protokół Nr 13k/16 z dnia 24.02.2016 r. dot. Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w 

Kamienniku  

1) Umożliwi ć udział w procesie dystrybucji środków finansowych otrzymanych w 

formie dotacji dla przedstawiciela z drużyny Goworowic – Kto z Państwa Radnych 

jest za tym.? – 6 „za”, 1 „przeciw”, 7 „wstrzymuj ących się”, 

2) Zobowiązać Komisję Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej do 

przygotowania rozwiązań dotyczących korzystania z hali przy ZSO Kamiennik z 

uwzględnieniem szczególnie okresu zimowego ) - plan pracy na 2016 r. – kwiecień – 

wniosek nie został przegłosowany. 

2. Protokół Nr 12k/16 z dnia 16.02.2016 r. dot. realizacji załatwiania skarg i wniosków za 

2015 r. 

Sekretarz Gminy – wyjaśniła sprawę prowadzenia rejestru wniosków i interpelacji radnych. 

Anna Łukasiewicz – proszę przegłosować trzeci wniosek o pisemnie składanie wniosków i 

interpelacji  zarówno przez radnych jak i sołtysów oraz przygotowanie wzoru wniosku. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym aby wnioski składane były 

na piśmie na przygotowanym przez Biuro Rady Gminy  wzorze wniosku? – 7 „za”, 3 

przeciw” 3 „wstrzymuj ących się”, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

Teresa Zibura – wnioskuję o wyznaczenie  daty dożynek gminnych i miejscowości. 

Wójt Gminy – miejscowość już została wyznaczona jeszcze w ubiegłym roku i są to Lipniki, 

natomiast datę dożynek gminnych ustala Rada Sołecka z księdzem. 

Teresa Zibura – przekazuję prośbę mieszkańców w sprawie remontów dróg gminnych: 

- utwardzenie drogi gminnej od posesji p. T. Szmigiel do posesji p. J. Tomala, 

- wytyczenie granicy i utwardzenie drogi gminnej od kościoła do cmentarza, 

- uzupełnienie ubytków na drodze gminnej od posesji p. Wojnarowskiego do cmentarza, 

- remont drogi gminnej do posesji p. R. Gerber. 

Krzysztof Tkacz – utwardzenie drogi dojazdowej  od p. Michała  Ksiądzyny, Dariusza 

Fujarczuk do p. J. Skwarczyńskiego – wniosek złożony na piśmie 

Anna Łukasiewicz –  nawiezienie tłucznia  i utwardzenie drogi od posesji p. W. Świgost do 

krzyżówki z drogą na Ogonów 

 – uzupełnić  ubytki asfaltu na drodze w Karłowicach Małych  

– oczyszczenie poboczy przy drodze gminnej w Ogonowie 

Małgorzata Ksiądzyna – nie zostały zamontowane  lampy oświetlenia ulicznego, gdzie 

wniosek był zgłaszany na zebraniu wiejskim. 
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Wójt Gminy – stwierdził, że Kłodobok jest dobrze oświetlony i na razie nie ma konieczności 

dokładania lamp oświetleniowych, które lampy chciał to ma. 

Małgorzata Ksiądzyna – odniosła się do przesłanego do sołectw regulaminu użytkowania  

i wynajmu  świetlic oraz zarządzenia Wójta w sprawie odpłatności za wynajem świetlic.. 

Poinformowała, że pisemny wniosek w tej sprawie złożyła do Wójta Gminy Kamiennik., 

Zaapelowała o obniżenie odpłatności za wynajem świetlicy w Kłodoboku do 75zł do tego 

jeszcze trzeba doliczyć zużycie energii, wody i posprzątanie po wynajęciu świetlicy.. 

Odniosła się również do odpłatności za wynajem Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

Wójt Gminy – Gminny Ośrodek Kultury nie jest świetlicą tylko Instytucją Kultury, posiada 

osobowość prawna, odpłatność za wynajem nie należy do decyzji Wójta tylko Dyrektora. 

GOK. 

Standard świetlicy wiejskiej podnoszony jest dzięki mieszkańcom sołectwa,  którzy 

przeznaczają środki z Funduszu Sołeckiego na remonty i doposażenie świetlic. 

Zdzisław Ficoń – wniosek, który rodzi skutki finansowe musi być przegłosowany przez Radę 

Gminy. 

Damian Wylężek – nie możemy ich głosować bo wprowadzenie do budżetu to galimatias to 

tragedia finansowa. 

Małgorzata Ksiądzyna  – proszę wytłumaczyć co ma zrobić mieszkaniec Kamiennika, gdzie 

nie ma świetlicy. 

Anna Łukasiewicz – przekazać uchwałą Rady Gminy pewne zadania do realizacji przez 

ZGKiM takie  jak świetlice, drogi. 

Małgorzata Pietroczuk – myśmy przeznaczyli z Funduszu Sołeckiego 20.000,-zł na 

doposażenie świetlicy i jeszcze pozyskaliśmy dodatkowe środki od sponsorów. 

Wójt Gminy – stwierdził, że stara się sam wszystkiego dopilnować, żeby nie było 

marnotrawstwa pieniędzy. 

Stanisław Kuś – dalej nie jest naprawiona wyrwa na drodze przy posesji nr 89 w Lipnikach. 

Remigiusz Morawski – nie naprawiona jest droga od posesji Poznański do posesji Fikier 

jeszcze  po remoncie wodociągu., co z tą drogą? 

Wójt Gminy – doczeka się swojej kolejki, wszystkiego się nie da zrobić od razu. Szklary co 

roku przeznaczają środki z Fundusz Sołeckiego na zakup tłucznia. 

Małgorzata Ksiądzyna – remont drogi do Marioli Ksiądzyny , droga nie była nigdy 

remontowana, dzieci nie mogą dojść do Gimbusa. do drogi głównej. 

Zdzisław Ficoń – Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej ma  
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w planie pracy sprawdzenie dróg gminnych, sprawdzimy drogi i przekażemy wnioski, które 

drogi wymagają pilnego remontu. 

ad. 7. Przewodniczący Rady Gminy – protokół z poprzedniej sesji  nr XVI/16 wyłożony był 

do wglądu w sekretariacie Biura Rady Gminy, nie zgłoszono żądnych uwag ani zastrzeżeń do 

protokołu,  kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem Protokołu Nr XVI/16 z sesji Rady 

Gminy ? -  14 „za” – jednogłośnie 

 

ad. 8.  Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy – zapoznał radnych z następującymi pismami: 

1) uchwałą nr 3/8/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 10 lutego 

2016 r. w sprawie uchwały nr XV/65/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 

2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r., 

2) posła na Sejm RP Rajmunda Miller  i V-ce Przewodniczącego Sejmiku WO 

Bogusława Wierdak dot. współpracy w realizacji projektów unijnych na lata 2014-

2020, 

3) sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego w 2015 roku, 

4) zmianą Statutu Związku Gmin  Śląska Opolskiego. 

Następnie przypomniał o złożeniu do końca kwietnia oświadczeń majątkowych przez 

radnych. 

Nie zgłoszono dodatkowych wniosków. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.. 1400 

zamknął obrady XVII sesji VII kadencji. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała:  

J. Lubieniecka 

 

 

 

 

 

 

 


