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Protokół Nr 10/2019 

z obrad XIII Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 25 października 2019 r., od godz. 13: 20 do godziny 15:10 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W XIII Sesji uczestniczyło 14 radnych.  Nieobecny Radny p. Marcin Poleszczuk.  

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Konopiska - pan Edward Bałdyga.  

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, w Sesji uczestniczyło 14 

radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy Konopiska może obradować i 
podejmować prawomocne uchwały. Przewodniczący Rady Gminy Konopiska – powitał: 

radnych, Wójta Gminy- Pana Jerzego Żurka, Zastępcę Wójta – Panią Iwonę Lisek, Skarbnika 

Gminy – Panią Jadwigę Janik, Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Ankowską – Lis, radcę 
prawnego- Panią Wiesławę Rodak, Radnego Powiatowego - Pana Mieczysława Chudzika, 

sołtysów, mieszkańców i pracowników urzędu. 

 

Ad. 2. Ustalenie porządku obrad. 

 

p.E.Bałdyga- odczytał porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Konopiska. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i  przystąpienie do 

stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2019-2028. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie obrad. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował o wniosku dot. wprowadzeniu do porządku obrad następujących 

punktów: 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska 

na lata 2019-2028 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok 

11. Podjęcie uchwały w sprawie informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 
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Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad punku 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radny 

                             

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad punk 8. Podjęcie uchwały     

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad punku 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radny 

                             

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad punk 9. Podjęcie uchwały     

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028. 

 

p.E.Bałdyga- ogłosił 5 minut przerwy. 

 Przerwa. 

p.E.Bałdyga- wznowił obrady sesji. 

Po przerwie na obrady nie wrócił Radny p.A.Janik 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad punku 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska 

na 2019 rok. 

 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radny 

                             

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad punk 10. Podjęcie uchwały   

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok. 



3 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad punku 11. Podjęcie uchwały w sprawie informacji Rzecznika Dyscypliny 

Finansów Publicznych. 

 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radny 

                             

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad punk 11. Podjęcie uchwały 

w sprawie informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad punku 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 

 

Głosowało 13 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radny 

                             

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad punk 12. Podjęcie uchwały  

w sprawie zamiany nieruchomości. 

 

 

p.E.Bałdyga- odczytał nowy porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Konopiska. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie  i  przystąpienie do 

stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2019-2028. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2019-2028. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów 

Publicznych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 
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13. Sprawy różne. 

14. Zakończenie obrad. 

 

p.E.Bałdyga- zapytał, czy są uwagi do nowego porządku obrad? 

Uwag nie było. 

  

Na obrady sesji wrócił Radny p.A.Janik. 

                                                                

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie nowy porządek obrad. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymał się”                          0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad. 

 

 

Ad. 3.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Konopiska.  

 

p.E.Bałdyga- poinformował: protokół był wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy             

i wysłane wszystkim radnym, nie zgłoszono poprawek do protokołu. Zapytał czy są jakieś 
uwagi do protokołu? 

 

Uwag nie było. 

 

p.E.Bałdyga- poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z XII sesji, za przyjęciem: 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych  

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Protokół z XII sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym. 

 

Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy (w załączeniu do niniejszego protokołu). 

 

p.R.Kołodziejczyk- poprosił o przedstawienie jak będzie rozliczane zimowe utrzymanie dróg? 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że najkorzystniej dla nas wychodzi rozliczanie na podstawie kilometrów. 

 

p.Z.Skwara- zapytał, jaka firma wygrała przetarg? 

 

p.Wójt- firma HUCZ. 

 

p.P.Szczerbak- zapytał kiedy będzie skończona droga przy cmentarzu? 
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p.Wójt- wyjaśnił, że chciał by prace zostały zakończone 30 października. Z uwagi na 

przesunięcie terminów z uzyskaniem pozwoleń termin został przesunięty do ok. 14- 16 

listopada.  

 

p.P.Szczerbak- czy przed 1 listopada zostanie zabrany sprzęt i uprzątnięty plac by osoby 

przyjeżdżające miały gdzie zaparkować? 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że wszystko zostanie uprzątnięte i tak przygotowane by przyjezdni i mieli 

możliwość zaparkowania. Prace zostaną wznowione 2 dni po świecie. 

 

p.A.Chmielewska- poprosiła o przedstawienie jak wygląda odzew na upomnienia za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że odzew jest i pozytywny i negatywny. Poinformował, że zastanawiają się 
nad inną formą rozliczania.  

 

p.E.Bałdyga - czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania?  

Uwag i pytań nie było. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie  i  przystąpienie do 

stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego. 

  

p.E.Bałdyga- projekt uchwały był omówiony na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska- odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 124/XIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 

2019r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie  i  przystąpienie do stowarzyszenia o 

nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego - 

podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2019-2028. 

  

p.E.Bałdyga- projekt uchwały był omówiony na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.J.Majdzik - odczytała projekt uchwały. 

 



6 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

 

UCHWAŁA NR 125/XIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 

2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 

2019-2028- podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok. 

 

 

p.E.Bałdyga- projekt uchwały był omówiony na komisjach, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska- odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 126/XIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 

2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok- podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

p.J.Janik- przedstawiła autopoprawki. 

 

p.R.Kołodziejczyk- zapytał, czy jest sens zaciągać tak wysoki kredyt skoro sprzedaliśmy        

4 działki budowlane i 2 działki przemysłowe. Pan Strach też zapłaci nam pewną kwotę. 
 

p.J.Janik – wyjaśniła. 

 

p.R.Kołodziejczyk- poprosił o przedstawienie, jakie działki zostały sprzedane i za jakie 

kwoty. 

 

p.A.Ankowska- przedstawiła. 
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p.J.Janik- wyjaśniła, że pieniądze jeszcze nie wpłynęły i nie mammy ich w planach 

dochodów. Za pieniądze, które mamy w panach przychodów realizowany jest budżet. 

 

p.J.Majdzik - odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  10 radnych 

                            „przeciw”                                    1 radny 

                            „wstrzymało się”                         3 radnych 

 

UCHWAŁA NR 127/XIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 

2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - podjęta większością głosów. 

 

 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Konopiska na lata 2019-2028.  

 

p.J.Janik- omówiła projekt uchwały. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że dzięki zaciągnięciu kredytu poprawimy wskaźniki, które umożliwią nam 

kolejne inwestycje. 

 

p.R.Kołodziejczyk- wyjaśnił, że zgłasza swoją wątpliwość. 
 

p.Wójt- wyjaśnił, że przeciwdziałamy zagrożeniom. 

 

p.E.Bałdyga-, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska- odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 128/XIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 

2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 

2019-2028 - podjęta jednogłośnie. 

Ad.10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok.  

 

p.J.Janik- omówiła projekt uchwały. 
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p.E.Bałdyga-, czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.J.Majdzik - odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  13 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         1 radny 

 

 

UCHWAŁA NR 129/XIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 

2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok - podjęta większością 
głosów. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów 

Publicznych. 

  

p.J.Janik- omówiła projekt uchwały. Odczytała pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów 

Publicznych oraz odpowiedź skierowaną od Wójta Gminy do Rzecznika Dyscypliny 

Finansów Publicznych i Przewodniczącego Rady. 

 

p.B.Jabłońska- odczytała projekt uchwały. 

 

Dyskusja dot. podstawy prawnej projektu uchwały. 

 

p.W.Rodak- wyjaśniła, że Rada Gminy w formie uchwały musi zająć stanowisko. Pani 

Skarbnik przedstawiła, że audyt wewnętrzny był prowadzony w latach 2017-2019 i nie 

wystąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

 

p.W.Rodak- przedstawiła autopoprawkę, 
 

Dyskusja dot. możliwości omówienia projektu na komisjach oraz terminu udzielenia 

odpowiedzi. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                        0  radnych 
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UCHWAŁA NR 130/XIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 

2019 r. w sprawie informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych - podjęta 

jednogłośnie. 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 

 

p.A.Ankowska - omówiła projekt uchwały. 

 

p.R.Kołodziejczyk – poprosił o przedstawienie gdzie znajdują się działki i jaki mają status. 

 

p.A.Ankowska- przedstawiła. 

 

p.A.Janik- poprosił o przedstawienie powierzchni i kwot dopłaty. 

 

p.A.Ankowska- przedstawiła. 

 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.J.Majdzik - odczytała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych: 

                            „za”                          głosowało  14 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

UCHWAŁA NR 131/XIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 

2019r. w sprawie zamiany nieruchomości - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.13. Sprawy różne. 

 

p.E.Bałdyga- poinformował, że wszystkie osoby, które zostały zobowiązane do złożenia  

oświadczenia majątkowego zrobiły to w wyznaczonym terminie. Poinformował o terminach 

najbliższej sesji i komisjach. Zaprosił na posiedzenie członków Komisji Finansów, 

Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska dnia 7 listopada 2019r. (czwartek) 

o godz. 8.00 w punkcie pierwszym zostaną poruszone problemy dot. szkód łowieckich.        

W posiedzeniu komisji wezmą udział przedstawiciele kół łowieckich z terenu gminy 

Konopiska. 

p.Wójt- zaproponował zorganizowanie komisji w większym pomieszczeniu by ułatwić 
zainteresowanym udział w posiedzeniu. 

p.M.Cichoń- wyjaśnił, że uzgodnimy miejsce i poinformujemy mieszkańców. 
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p.B.Jabłońska – odczytała interpelację dot. lokalizacji przystanku GTV BUS. 

p.A.Chmielewska- poruszyła temat ekranów akustycznych. Odczytała pismo skierowane do 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz otrzymaną odpowiedź dot. 

zamontowania ekranów akustycznych w miejscowości Łaziec. Zwróciła się z prośbą do 

Wójta o przyspieszenie procedury pomiaru natężenia hałasu. Wyjaśniła, że w tej sprawie 

złoży interpelację. 

p.A.Jarosz- poinformował, że złożył wniosek do budżetu na 2020 rok by na całej długości 

zamontować bariery. 

p.A.Janik- wyjaśnił, że dużo wcześniej złożył w tej sprawie interpelację. Poprosił                        

o połączenie spotkania z GDDKiA z Wygodą, na których zostaną przedstawione dane               

z pomiarów. 

p.Wójt- wyjaśnił, że termin został ustalony na 4 listopada o godzinie 10 w Wąsoszu.  

p.M.Parandyk- zapytał czy urząd gminy może wystąpić do ZDW o zamontowanie fotoradaru 

lub znaku ograniczającego prędkość na ul. Opolskiej w Kopalni? Wyjaśnił, że od Blachowni 

jest to niebezpieczny odcinek drogi o bardzo dużym natężeniu ruchu. 

p.A.Janik- poinformował, że liczył samochody ciężarowe, które przejeżdżają w godzinach 

między 5 a 6 i jest bardzo duży ruch ok. 30 tirów przejeżdża tą drogą. 

p.R.Skoczylas- poprosił o udzielenie odpowiedzi dot. orkiestry. 

p.R.Kołodziejczyk- poruszył temat przeprowadzonej w urzędzie gminy kontroli dot. 

wydatkowania funduszu przeciwdziałania alkoholowego. Poprosił o wskazanie gdzie można 

to znaleźć na BIPie.  Jeśli nie ma tej informacji, to proszę o jej uzupełnienie. 

p.J.Parkitny- nawiązał do niebezpiecznego wyjazdu z Walaszczyk. W imieniu mieszkańców 

poprosił o wystąpienie do powiatu o zamontowanie lustra. Ponowił prośbę o interwencję do 

PZD w sprawie naprawy popękanej nawierzchni. Poprosił o naprawę drogi w lesie oraz 

uregulowanie statutu tej drogi. 

p.P.Szczerbak- zapytał, czy można zaprosić przedstawicieli nadleśnictwa w celu poruszenia 

problemu śmieci w lasach? 

p.E.Bałdyga- na sesje w sprawach różnych zostanie zaproszony przedstawiciel                                  

z Nadleśnictwa Herby. 

p.Wójt- udzielił odp. dot. zamontowania fotoradarów i ograniczeń prędkości- wyjaśnił, że 

wielokrotnie pisaliśmy w tej sprawie. Zwrócimy się po raz kolejny. 

p.I.Lisek- udzieliła odp. dot. orkiestry- poinformowała, że dziś na Komisji Rewizyjnej była 

poruszana sprawa, gdzie m.in. odczytywałam odpowiedź. Zaprosiła wszystkich 

zainteresowanych na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 7 listopada                        

o godzinie 17: 00 w sali bufetowej w gminnej hali sportowej. 
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Dyskusja dot. możliwości rozwiązania sprawy zbierania składek na rzecz organizacji oprawy 

muzycznej w trakcie uroczystości pogrzebowej. 

p.Wójt- wyjaśnił, że Wójt musi działać zgodnie z prawem. W tej sprawie zorganizowano 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej, by wspólnie wyjaśnić i dojść do porozumienia.  

Ad. 14. Zakończenie obrad. 

  

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

za udział w sesji, zamknął obrady XIII sesji Rady Gminy Konopiska. Sesja trwała do godziny 

15:10. 

Protokół z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Niniejsza sesja była transmitowana i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz                                    

i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w BIP i na stronie urządu.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                                      Edward Bałdyga 

 

 

 


