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Protokół nr XLII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
w dniu 27 marca 2014r. w godzinach 1600-1745 

W sesji uczestniczyło 13 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(nieobecny radny Prokopowicz i radna Harbuzińska-Turek) 

W posiedzeniu Rady uczestniczyli równieŜ: 

- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 
- Zastępca Burmistrza GiM – Jerzy Klimczak 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa CzyŜewska 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Miejsko-Gminny OSP- Andrzej Kacprzak 
- sołtysi 
-  prasa 
Listy obecności sołtysów i kierowników jednostek stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Jan Przybylski – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1600 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał radnego Stanisława Gawluka na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 

2. Informacja Burmistrza o  pracy miedzy sesjami 
3. Podsumowanie z wykonania GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w 20131r. 
4. Omówienie projektów uchwał w sprawie: 

- zmieniająca uchwałę Nr 206/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 
2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina i Miasto Jastrowie, udostępnionych dla operatorów i 
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
- zmiany budŜetu gminy i miasta na 2014 rok 
- zawarcia kolejnej umowy dzierŜawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
(8 uchwał) 
- wyraŜenia zgody  na  wyodrębnienie w budŜecie gminy  środków   stanowiący 
fundusz sołecki. 

           - przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej  pw.  Najświętszej Marii Panny 
Królowej Polski w Jastrowiu  
           - zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi”. 

5. Interpelacje i zapytania 
6. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 

 
Porządek przyjęto jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto bez uwag. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
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Informował teŜ o rozstrzygnięciu przetargów na inwestycje po czym  wymienił o jakie 
inwestycje chodzi oraz jakie kwoty uzyskano w przetargu. Prace wykonywane będą w 
róŜnych terminach. Powiedział, Ŝe wykonane będą  separatory, na które mamy zaplanowane 
200tys. ZłoŜono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji, który został w rankingu 
umieszczony na 1 miejscu. Jest pewne, Ŝe otrzymany dofinansowanie w kwocie 142tys. 
Stowarzyszenie SIL Horyzont wystąpiło o dofinansowanie wykonania ogrodzenia cmentarza 
Ŝydowskiego. Ogrodzenie ma być wykonane z sadzonek. Dalej mówił o kosztach utrzymania 
takiego ogrodzenia. 
Następnie poinformował o piśmie Komendanta 21 CPL w Nadarzycach w sprawie powołania 
Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru dla 21 CPL. Jest za utworzeniem Komitetu i 
dofinansowaniem wykonania sztandaru. 
Przeczytał pismo z PZD, w którym PZD proponuje wykonanie robót (namalowanie pasów 
segregujących) z dofinansowaniem po 50% GiM Jastrowie i PZD w Złotowie. Zaproponował 
aby propozycję rozwaŜyć w najbliŜszym czasie. 
W formie prezentacji Burmistrz przedstawił koncepcję zagospodarowania terenu wokół 
szkoły podstawowej. Kosztorys przekracza 2 mln ale koszt realny moŜe wynieść około 1,8 
mln. Do tego dochodzi koszt sporządzenia dokumentacji. W budŜecie na ten cel zaplanowano 
250tys. PoniewaŜ nie dysponujemy takimi kwotami zaproponował aby w tym roku 
zgromadzić całą niezbędną dokumentację a w przyszłym roku przystąpić do inwestycji. W 
jednym etapie proponuje wykonać część sportową a w drugim pozostałą z dofinansowaniem 
200tys. 
Radny Cielas zapytał czy w takim razie w tym roku nic wokół szkoły nie zostanie wykonane. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie ma dokumentacji i proponuje aby w tym roku ją wykonać. 
 

Ad. 3 

Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe Podsumowanie z wykonania GPPiRPA oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii  w 2013r. (zał nr 3) było szczegółowo omówione na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
Ad. 4 
- uchwała nr 363/2013 zmieniająca uchwałę Nr 206/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
21 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Jastrowie, udostępnionych dla operatorów i 
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (zał nr 4) została 
przeczytana przez radnego sekretarza. 
Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 364/2014 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2014 rok (zał nr 5). 
Pani Skarbnik poinformowała, Ŝe nie zmieniła się w stosunku do tej przedstawionej na 
wspólnym posiedzeniu komisji: 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                         932.267 zł 
   w tym: 
1.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
   z udziałem środków europejskich oraz środków,  
   o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
   ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków  
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   europejskich       o kwotę        42.725 zł 
środki na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę          4.400 zł  
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.67.2014.4 z dnia 10.03.2014r zwiększenie 
dotacji celowej rozdziale 85295 o kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem nadpłatę dodatku do 
świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011 roku do 2013 roku  realizowanego w oparciu o 
rządowy  program wspierania osób pobierających  świadczenie pielęgnacyjne 
 
3. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę      885.142 zł 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.58.2014.2 z dnia 06.03.2014r zwiększenie 
dotacji celowej w rozdziale 80104 o kwotę 452.989 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 
w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r  
 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.66.2014.8 z dnia 07.03.2014r zwiększenie 
dotacji celowej w rozdziale 85295 o kwotę 357.800 zł z przeznaczeniem na realizację 
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” 
 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.72.2014.4 z dnia 13.03.2014r zwiększenie 
dotacji celowej w rozdziale 85219 o kwotę 74.353 zł   w celu dostosowania poziomu środków 
do zakresu realizowanych zadań. 
  
I. Dochody bieŜące zmniejsza się    o kwotę                           59.041 zł 
   w tym: 
1. Część oświatowa subwencji ogólnej   o kwotę        59.041 zł 
Pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014r w sprawie informacji o 
wynikających z ustawy budŜetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014r rocznych kwotach 
poszczególnych części subwencji ogólnej - zmniejszające część oświatową subwencji ogólnej 
 
II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                         570.005 zł 
   w tym: 
1.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,  
   powiatów, samorządów województw,  
   pozyskane z innych źródeł     o kwotę        12.901 zł 
Otrzymana refundacja wydatków z roku 2013  w ramach programu PROW „Budowa wiaty 
imprezowej we wsi Budy” 
2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje  
    i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie  
   porozumień między jst     o kwotę      557.104 zł 
Dotacja z NFOŚ i GW przekazana przez lidera Starostwo Powiatowe Złotów w związku z 
zakończeniem przez Gminę i Miasto Jastrowie realizacji przedsięwzięć w ramach programu 
5.3 System zielonych inwestycji – Zarządzanie energią w budynkach uŜyteczności publicznej   
 
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę     754.278 zł 
       w tym: 
1. Turystyka       o kwotę         4.000 zł 
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2. Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę       50.000 zł 
3. Działalność usługowa     o kwotę       10.000 zł 
4. Administracja publiczna     o kwotę         5.000 zł 
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa o kwotę         3.000 zł 
6. Oświata i wychowanie     o kwotę                110.725 zł 
7. Pomoc społeczna      o kwotę                496.553 zł 
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę                    5.000 zł 
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę        40.000 zł 
10. Kultura fizyczna      o kwotę        30.000 zł 
  
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę      817.000 zł 
   w tym: 
1. Projekt odprowadzenia wód deszczowych ul. Boczna  
       w Jastrowiu      o kwotę          5.000 zł 
2. Zakup polbruku na parkingi przy drogach gminnych  
    na os. Wojska Polskiego w Jastrowiu   o kwotę        10.000 zł 
3. WyposaŜenie plaŜy miejskiej w Jastrowiu w sprzęt  
    rekreacyjny, zakup rowerów wodnych  
    oraz kamizelek asekuracyjnych    o kwotę        31.000 zł 
4. Remont budynku komunalnego przy ul. Jagiellońskiej 7  
    w Jastrowiu       o kwotę        60.000 zł 
 
5. Remont szatni i sanitariatów Zakład Gospodarki  
    Mieszkaniowej w Jastrowiu    o kwotę        30.000 zł 
6. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy  
   i Miasta Jastrowie      o kwotę        20.000 zł 
7. Jastrowskie vademecum turysty-wydanie publikacji 
    promującej walory turystyczne Gminy Jastrowie  o kwotę        28.000 zł 
8. Wykonanie elewacji i remont dachu remizy OSP  
     Jastrowie       o kwotę        40.000 zł 
9. Wykonanie posadzki w remizie OSP Sypniewo  o kwotę        15.000 zł 
10. Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne Zespół Szkół  
     Samorządowych w Sypniewie    o kwotę        30.000 zł 
11. Wykonanie chodnika na terenie Publicznej Szkoły  
      Podstawowej w Brzeźnicy    o kwotę        10.000 zł 
12. Wykonanie cokołu na budynku szkoły i sali gimnastycznej  
       Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu  o kwotę        20.000 zł 
13. Wykonanie placu zabaw w Zespole Szkół  
      Samorządowych w Sypniewie    o kwotę        20.000 zł 
 
14. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych Publiczna  
      Szkoła Podstawowa w Jastrowiu    o kwotę       30.000 zł 
15. Wymiana nawierzchni boiska Publiczna Szkoła  
      Podstawowa w Brzeźnicy    o kwotę       30.000 zł 
16. Remont budynku gospodarczego i schodów wejściowych  
      w Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu  o kwotę       50.000 zł 
17. Remont łazienek Przedszkole Samorządowe  
      w Jastrowiu      o kwotę       60.000 zł 
18. Modernizacja pomieszczeń szkoły Publiczne  
     Gimnazjum w Jastrowiu     o kwotę       20.000 zł 
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19. Wykonanie cokołu na budynku Publicznego  
      Gimnazjum w Jastrowiu     o kwotę       30.000 zł 
20. Przebudowa instalacji gazowej w kuchni MGOPS  
      w Jastrowiu      o kwotę      15.000 zł 
21. Zakup wyposaŜenia kuchni MGOPS w Jastrowiu o kwotę    105.000 zł 
22. Wykonanie parkingu oraz naprawa pokrycia dachowego  
      na budynku gospodarczym Zespołu Mieszkań  
     Chronionych w Nadarzycach    o kwotę      30.000 zł 
23. Zakup samochodu Warsztaty Terapii Zajęciowej  
     w Jastrowiu      o kwotę      25.000 zł 
24. Wykonanie dojścia do placu zabaw przy ul. Ogrodowej  
     w Sypniewie      o kwotę      25.000 zł 
25. Remont sanitariatów Ośrodek Kultury w Jastrowiu o kwotę      30.000 zł 
26. Zakup konsoli cyfrowej Ośrodek Kultury w Jastrowiu o kwotę      12.000 zł 
27. Budowa wiaty rekreacyjnej na obiekcie sportowym  
      w Jastrowiu      o kwotę      36.000 zł 
 
Dokonuje się przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –  10.000 zł 
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 329/2013. 
 
        1. Przychody zwiększa się    o kwotę     209.047 zł 
          w tym: 
         - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 
         zwiększa się o kwotę  1.057.147 zł 
        - przychody z  zaciągniętych poŜyczek  
            i kredytów na rynku krajowym    zmniejsza się  o kwotę        848.100 zł  
       
       2. Rozchody zwiększa się    o kwotę       81.000 zł 
          w tym:  
         - poŜyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków       

pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 
zwiększa się o kwotę       81.000 zł 

 
       3. Deficyt budŜetu na rok 2014 w kwocie 2.530.868 zł, zostanie sfinansowany     
przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek  oraz wolnych środków. 
Burmistrz powiedział, Ŝe przewidywane zadłuŜenie po wprowadzeniu inwestycji wyŜej 
wymienionych wynosi 7 543.781,00 przy deficycie kredytowym 2,3mln jest to przy naszych 
dochodach około 22% i jest to poziom jaki zastał. Zwrócił uwagę, Ŝe w trakcie kadencji 
zadłuŜenie nie wzrosło. Jest to bezpieczny dla gminy poziom zadłuŜenia i planuje, Ŝe na 
koniec 2014 roku moŜe spaść do 20%. Banki dają  korzystne warunki dla branych kredytów i 
dlatego przy takim oprocentowaniu wartorobić inwestycje. 
 
Radny Szlenkier poprosił o więcej informacji o kwocie 81tys.- poŜyczki udzielone na  
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii  
Europejskiej. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe poŜyczka będzie udzielona dla Stowarzyszenia Malwa, 
dla Ośrodka Kultury i dla Stowarzyszenia WSSG. 
Burmistrz powiedział, Ŝe aby stowarzyszenia otrzymały poŜyczkę trzeba spełnić pewne 
warunki, potrzebne spotkanie z zarządami stowarzyszeń, pytanie o podpisane umowy. 
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Jeden z projektów WSSG jest wart uwagi jednak drugi jest bardzo podobny do tego jaki 
realizuje gmina. 
Radny Szlenkier zapytał czy Burmistrz zapoznał się z projektami WSSG. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe podczas spotkania będą prowadzone rozmowy ale jeszcze nie 
zapoznał się z projektami. 
Radny pytał dlaczego mówi, Ŝe jeden jest podobny do tego, który realizuje gmina. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe wie ogólnie o co w projekcie chodzi, poniewaŜ członkowie 
stowarzyszenia zwracali się do Pana Puzia o udostępnienie materiałów i była prowadzona 
rozmowa. W tej chwili nie mówi, Ŝe nie będzie dofinansowany ale trzeba poczekać aŜ będą 
ustalone warunki udzielania poŜyczek. Są to środki gminne i trzeba je zabezpieczyć. 
Stowarzyszenie Malwa o realizacji swojego projektu rozmawiało juŜ 1,5 roku wcześniej. 
Natomiast WSSG swój wniosek złoŜyło niedawno. Konieczne jest spotkanie i rozmowa. 
Radny Gawluk poprosił aby szerzej powiedzieć o co chodzi w projektach Malwy i Ośrodka 
Kultury. 
Kierownik Puzio wyjaśnił na czym polega projekt Malwy o nazwie „Wytyczenie i 
oznakowanie ścieŜki sprawnościowej na terenie gminy Jastrowie a Pani Dyrektor Ośrodka 
Kultury wyjaśniła o co chodzi w ich projekcie. 
Po skończonej dyskusji Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie. 
Głosowanie: 
Za                   -11 
Przeciw            -0 
Wstrzymało się-2 
 
O godzinie 1710 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1725 obrady wznowiono. 
 
- uchwała nr 365/2014 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierŜawy, której przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość (zał nr 6) została przeczytana przez radnego sekretarza. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 366/2014 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierŜawy, której przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość (zał nr 7) została przeczytana przez radnego sekretarza. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 367/2014 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierŜawy, której przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość (zał nr 8) została przeczytana przez radnego sekretarza. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 368/2014 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierŜawy, której przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość (zał nr 9) została przeczytana przez radnego sekretarza. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 369/2014 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierŜawy, której przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość (zał nr 10) została przeczytana przez radnego sekretarza. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
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- uchwała nr 370/2014 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierŜawy, której przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość (zał nr 11) została przeczytana przez radnego sekretarza. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 371/2014 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierŜawy, której przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość (zał nr 12) została przeczytana przez radnego sekretarza. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 372/2014 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierŜawy, której przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość (zał nr 13) została przeczytana przez radnego sekretarza. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 373/2014 w sprawie wyraŜenia zgody  na  wyodrębnienie w budŜecie gminy  
środków   stanowiących fundusz sołecki (zał nr 14) została przeczytana przez radnego 
sekretarza. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
- uchwała nr 374/2014 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej  pw.  
Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Jastrowiu (zał nr 15) została przeczytana przez 
radnego sekretarza. 
Pytań nie było.  
Głosowanie: 
Za                   -12 
Przeciw            -0 
Wstrzymało się-1 
 
- uchwała nr 375/2014 w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (zał nr 16). Pan Przewodniczący wyjaśnił dlaczego 
trzeba podjąć tą uchwałę. 
Pytań nie było.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) 
 
Ad. 5 
Nie było. 
 
Ad. 6 
Radny Ludwisiak zapytał w związku z informacjami Burmistrza o pobycie na targach 
turystycznych w Berlinie czy to Urząd Marszałkowski powinien zabiegać o nasze sprawy czy 
powinno być odwrotnie. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe powinno to być obopólnie ale w Urzędzie Marszałkowskim 
inicjatorem jest Wydział Turystyki, był wystawcą i rozumie, Ŝe wystawiali się w imieniu całej 
wielkopolski. Przed targami do gmin nie dotarła Ŝadna informacja z Urzędu 
Marszałkowskiego aby przesłać materiały promujące gminę. 
Radny Ludwisiak zapytał czy Burmistrz zabrał ze sobą materiały promujące gminę. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe gmina nie miała na targach stoiska. 
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Radny Ludwisiak dodał, Ŝe Urząd Marszałkowski miał stoisko i moŜna było nasze materiały 
przedstawić. Powiedział, Ŝe zastanawia się w jakim celu Burmistrz na targi pojechał. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe wyjazd był organizowany przez Stowarzyszenie Gmin Pojezierza 
Wałeckiego, którego gmina jest członkiem. Wyjazd nic  nie kosztował podatnika i gminę 
Jastrowie. Stowarzyszenie w ramach województwa zachodniopomorskiego miało swoje 
materiały i tylko tam była mowa o Jastrowiu jako o członku stowarzyszenia. Chcieliśmy 
naocznie sprawdzić jak wielkopolska promuje swoje gminy. O całej północnej wielkopolsce 
na targach nie było Ŝadnej informacji. Było tylko niewiele informacji o Pile. 
Pan Przewodniczący mówił o terminie następnej sesji a Z-ca Burmistrza przeczytał 
komunikat ENEI o gotowości strajkowej. 
 
O godzinie 1745 Pan Przewodniczący stwierdził, ze porządek został wyczerpany i zamknął 
posiedzenie XLII sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 
 
 
 


