
Protokół Nr XXXII/2014 

z obrad XXXII zwyczajnej sesji Rady gminy Przywidz 

w dniu  12 lutego 2014 r.  

Przewodniczący Rady Gminy -  p. Feliks Mikulski -  otworzył obrady XXXII  zwyczajnej sesji Rady Gminy  

Przywidz, stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność  obrad. 

Powitał  radnych, Wójta Gminy z pracownikami Urzędu, sołtysów i mieszkańców  gminy.  Sesja 

odbywa się w szkole w Pomlewie, na prośbę radnego, aby mieszkańcy Pomlewa nie musieli jechać   

na sesję do Przywidza.  

Na sali znajduje się 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.  

Sesję rozpoczęto o godz. 14.30,  a zakończono o godz. 15.30. 

Przewodniczący Rady -  przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Sprawy regulaminowe: 

a) Zatwierdzenie porządku obrad, 

b) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady Gminy. 

3. Informacja Wójta Gminy z działalności i realizacji podjętych uchwał w okresie 

międzysesyjnym. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmian w budżecie Gminy Przywidz na 2014 rok. 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Przywidz na lata 2014 -2019. 

3) udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej na utrzymanie portalu 

mapowego SIP e-mapa w roku 2014. 

4) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu do 

załatwiania  indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących 

zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

5) uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2014 – 2015 rok. 

6) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2015. 

7) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc 

gminy w zakresie dożywiania”  na lata 2014 – 2020. 

8) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 

lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na lata  2014-2020. 

9) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 r. 

10) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Przywidz 



11) uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 

obrębów geodezyjnych Piekło Górne, Borowina i Kierzkowo – gmina Przywidz. 

12) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszarów 

położonych  w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra. 

6. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz. 

7. Wnioski i oświadczenia radnych. 

8. Zakończenie obrad. 

Wójt Gminy -  wnosił o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia 

gruntu stanowiącego własność  Gminy Przywidz  oraz o zdjęcie punktu 5.11 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obręb ów geodezyjnych  

Piekło Górne, Borowina i Kierzkowo – gmina Przywidz.  W uzasadnieniu powiedział, że decyzja 

radnych na posiedzeniu komisji była taka, aby zdjąć ten projekt uchwały z dzisiejszej sesji.   Stało się 

coś niedobrego, bo  jaka jest rola samorządu. Jeśli pojawia się w studium zapis o jakieś inwestycje,  to 

rolą samorządu jest rozpatrzenie możliwości  dla tej inwestycji.  Taką możliwość daje plan miejscowy. 

W momencie początkowym nie było sprzeciwów, co do zapisów w planie siłowni wiatrowych.  Plan 

tworzy samorząd i mieszkańcy. Dyskusja mieszkańców miała miejsce. To co się wydarzyło nie można 

mówić o sprawie o losie miejsca, wprowadzając mieszkańców w błąd.  Okazało się, że w tamtym 

miejscu można pobudować 4 siłownie wiatrowe. Czy to jest opłacalne? Nie wiadomo.  Jeśli ktoś 

mówi, że tam ma być paręnaście elektrowni wiatrowych. To wprowadza ludzi w błąd i to budzi 

niepokój. Na ostatnim spotkaniu nie przekonały mnie  opracowania profesorów, bo to są tylko tytuły. 

Natomiast doświadczenie  życiowe więcej daje .  Z opracowania wynika, że gęsi przebywają w klatce, 

nie ma żadnego wiatraka, to już świadczy o tym, że ktoś nie dopracował tego materiału. To nie jest 

zgodne z wymogami unijnymi dla hodowli zwierząt. Natomiast pan Rafał Żukowski, który był na 

spotkaniu, podniósł racjonalne tematy tj. korzyści z wiatraków dla samorządu. Rzeczywiście przy 

ustawie, która obowiązuje obecnie o OZE, odległości są niezgodne z wymogami unijnymi. Korzyści dla 

samorządu są symboliczne. Wyłączono z podatku część rotacyjną.  Czy warto dla tych groszy  

prowadzić dalsze działania. Jeśli ze strony mieszkańców jest obawa, że to coś złego wniesie,  to lepiej 

poczekać do nowej ustawy, wówczas być może sami inwestorzy zorientują się, że jest to 

nieopłacalne.  Rozmawiałem z mieszkańcami, że tam jest teren pod tor saneczkowy, czy wyciąg. Być 

może w tym kierunku iść.  

Przewodniczący komisji społecznej, oświaty i sportu- p. Robert Deja -  wnioskował o wniesienie 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji społecznej….., na 2014 rok.  

Przewodniczący Rady Gminy -  kto jest za porządkiem obrad wraz z wniesionymi  autopoprawką 

Wójta i wnioskiem Przewodniczącego Komisji społecznej, Oświaty i Sportu? 

Jednogłośnie radni przyjęli porządek obrad wraz z poprawkami.  

Ad.2b Radni bez uwag, jednogłośnie przyjęli protokół z ostatniej sesji Rady Gminy. 

Ad.3. Wójt Gminy -  przedstawił sprawozdanie   z działalności i realizacji podjętych uchwał  w okresie 

międzysesyjnym. ( w zał.)  

Radny Marcin Galikowski -  na jakim etapie jest uchwalany plan dla  miejscowości  Miłowo? 

P. Dorota Adamska -  na etapie zakończenia składania wniosków.  



Ad.4. Interpelacje radnych. 

Radny Marcin Galikowski -  złożył pisemny wniosek  radnego Romana Kosater , w  związku z tym, że 

Pan Wójt zdjął z dzisiejszej sesji  projekt uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Piekło Górne, Borowina i 

Kierzkowo – gmina Przywidz.  Dodatkowo mieszkańcy Piekła Górnego złożyli do Klubu Radnych  

pisma  skierowane do Wojewody Pomorskiego  dot. naszego studium zagospodarowania . Z mojej 

strony, wnoszę o wstrzymanie się nad tą uchwałą  tj. w sprawie przystąpienia do  sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Miłowo I , gdyż to jest prawie 

identyczna uchwała jaką Wójt zdjął z porządku obrad. Na ub. sesji wszyscy radni zagłosowali nad 

uchwałą, oprócz mnie. Jeśli jest potrzeba Klub Radnych może przygotować projekt uchwały o jej 

uchylenia. Nie ponieśliśmy żadnych kosztów, więc możemy wstrzymać uchwałę.  

Wójt Gminy -  są takie miejsca w Gminie, gdzie może będzie porozumienie społeczne i można będzie 

pobudować wiatraki. My nie możemy  blokować. Konsultacje społeczne  pokazują nam czy jest 

sprzeciw. Należy poczekać na nową ustawę o OZE, która być może da wiele rozstrzygnięć. 

Pan Krzysztof Jankowski – sołtys Miłowa -  mieszkańcy Miłowa nie chcą wiatraków.   Gdyby było tak, 

że jest zgoda,  nie składano by podpisów.  

Wójt Gminy -  jeśli chodzi o podpisy to ludzie dla świętego spokoju wszystko podpisują.  

Ad.5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmian w budżecie Gminy Przywidz na 2014 rok. 

P. Barbara Borowska -  skarbnik gminy – przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.  

Pytań nie wniesiono. 

Przewodniczący komisji gospodarczej i komisji społecznej, oświaty i sportu wyrazili pozytywną opinię 

do w/w projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXII/221/2014).  

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Przywidz na lata 2014 -2019 

P. Barbara Borowska -  skarbnik gminy – przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.  

Pytań nie wniesiono. 

Przewodniczący komisji gospodarczej i komisji społecznej, oświaty i sportu wyrazili pozytywną opinię 

do w/w projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXII/222/2014).  

 



3) udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej na utrzymanie portalu 

mapowego SIP e-mapa w roku 2014r. 

P. Dorota Adamska – przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały.  

Pytań nie zgłoszono. 

P. T. Formela – przedstawił pozytywną opinię komisji gospodarczej do w/w projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy -  poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 

Przy 14 głosach „za”, radni przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXII/223/2014) 

4) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu do 

załatwiania  indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących 

zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

P. Grażyna Kłęk – sekretarz gminy – odczytała uzasadnienie do w/w uchwały 

Uwag radni nie wnieśli. 

P. Robert Deja -  przedstawił pozytywna opinię komisji społecznej, oświaty i sportu do w/w uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy -  poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 

Radni jednogłośnie  ( 14 „za”) przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXII/224/2014). 

5) uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2014 – 2015 rok. 

P. Beata Reglińska – księgowa GOPS  – odczytała uzasadnienie do w/w uchwały 

Uwag radni nie wnieśli. 

P. Robert Deja -  przedstawił pozytywna opinię komisji społecznej, oświaty i sportu do w/w uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy -  poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 

Radni jednogłośnie  ( 14 „za”) przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXII/225/2014). 

6) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2015. 

P. Beata Reglińska- księgowa GOPS  – odczytała uzasadnienie do w/w uchwały 

Uwag radni nie wnieśli. 

P. Robert Deja -  przedstawił pozytywna opinię komisji społecznej, oświaty i sportu do w/w uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy -  poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 

Radni jednogłośnie  ( 14 „za”) przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXII/226/2014). 

 



7) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc 

gminy w zakresie dożywiania”  na lata 2014 – 2020. 

P. Beata Reglińska - księgowa GOPS  – odczytała uzasadnienie do w/w uchwały 

Uwag radni nie wnieśli. 

P. Robert Deja -  przedstawił pozytywna opinię komisji społecznej, oświaty i sportu do w/w uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy -  poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 

Radni jednogłośnie  ( 14 „za”) przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXII/227/2014). 

8) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 

lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na lata  2014-

2020. 

P. Beata Reglińska – księgowa GOPS – przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Radni uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący Komisji społecznej, oświaty i sportu – przedstawił pozytywną opinię do w/w 

uchwały. 

Radny Sławomir Plichta -   jakie do tej pory było kryterium dochodowe? 

P. B. Reglińska – 684 zł.  

Innych uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał w/w uchwałą i poddał ją pod głosowanie 

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXII/228/2014) 

9) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 r. 

P. Beata Reglińska – księgowa GOPS – przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Radni uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący Komisji społecznej, oświaty i sportu – przedstawił pozytywną opinię do w/w 

uchwały. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał w/w uchwałą i poddał ją pod głosowanie 



Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXII/229/2014). 

10) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Przywidz. 

P. Dorota Adamska – przedstawiła uzasadnienie do w/w uchwały.  

Przewodniczący komisji – przedstawił pozytywną opinię komisji gospodarczej do w/w projektu 

uchwały wraz z autopoprawką Wójta.  

Uwag radni nie wnieśli.  

Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXII/230/2014. 

11) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszarów 

położonych  w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra. 

P. Dorota Adamska – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został 

sporządzony przy udziale społeczeństwa. Zgodnie z wymogami został ogłoszony w prasie  i na tablicy 

ogłoszeń.  Ze strony mieszkańców wpłynęło 13 wniosków, z których 11 zostało uwzględnionych w 

całości, 2 w części. Również wpłynęły uwagi do planu, które zostały przesłane radnym do zapoznania. 

Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: 

uwagi, które nie zostały uwzględnione do planu. Kolejno radni głosowali nad poszczególnymi 

uwagami.  

Kto jest „za” nieuwzględnieniem uwagi Nr 1 do planu 

Przy 1  głosie „wstrzymującym „   i    13 „za”, radni nie uwzględnili uwagi nr 1. 

Kto jest „za” nieuwzględnieniem uwagi Nr 2 do planu 

Przy 1 głosie  „wstrzymującym „   i    13 „za”, radni nie uwzględnili uwagi nr 2. 

Kto jest „za” nieuwzględnieniem uwagi Nr 3 do planu 

Przy 1 głosie  „wstrzymującym „   i    13 „za”, radni nie uwzględnili uwagi nr 3. 

Kto jest „za” nieuwzględnieniem uwagi Nr 4 do planu 

Przy 1 głosie  „wstrzymującym „   i    13 „za”, radni nie uwzględnili uwagi nr 4. 

Kto jest „za” nieuwzględnieniem uwagi Nr 5 do planu 

Przy   14 głosach „za”, radni nie uwzględnili uwagi nr 5. 

Kto jest „za” nieuwzględnieniem uwagi Nr 6 do planu 

Przy     14 głosach  „za”, radni nie uwzględnili uwagi nr 6. 

Kto jest „za” nieuwzględnieniem uwagi Nr 7 do planu 



Przy  14 głosach  „za”, radni nie uwzględnili uwagi nr 7. 

Kto jest „za” nieuwzględnieniem uwagi Nr 8 do planu 

Przy 1 „wstrzymującym „   i    13 „za”, radni nie uwzględnili uwagi nr 8. 

Kto jest „za” nieuwzględnieniem uwagi Nr 9 do planu 

Przy    14 głosach  „za”, radni nie uwzględnili uwagi nr 9. 

Kto jest „za” nieuwzględnieniem uwagi Nr 10 do planu 

Przy  14 głosach  „za”, radni nie uwzględnili uwagi nr 10. 

Przewodniczący Rady Gminy -  w związku z tym, przystępujemy do głosowania nad całością uchwały. 

Kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra? 

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXII/231/2014.) 

12) przyjęcia planu pracy  Komisji Rady Gminy Przywidz  na 2014 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy -  odczytał projekt w/w uchwały 

Radni uwag nie wnieśli. 

Przy 14 głosach „za”, przyjęto w/w uchwałę. ( w zał. Uchwała Nr XXXII/232/2014)  

Ad.6. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy. 

Mieszkaniec Piekła Górnego -   ma być 5 wiatraków, a nie 4 tak jak Pan Wójt powiedział. Złożyłem 

podanie o zabudowę mojej działki . Odpowiedź z Urzędu przyszła odmowna z uwagą, że mogę w tym 

miejscu postawić 3 wiatraki. Sprawa jest rozwojowa. 

Wójt Gminy -  tu nie chodzi o to czy 4 czy 5 wiatraki, może tej inwestycji  w ogóle nie być.  Jeśli 

zawieszamy działanie nad planem, to jest informacja dla Państwa konkretna.  Nagannym  było to, że 

poróżniono rodziny, podzielono, skłócono sąsiadów.  To było naganne, to był najgorszy efekt tego 

działania. Oczywiście protesty, dyskusje inne zdanie, to trzeba cenić. Natomiast wprowadzanie w 

błąd, albo skłócanie ludzi to jest naganne. 

Mieszkaniec Piekła Górnego -  Wójt  uważa, że ludzie niekiedy podpisują coś czego nie czytają czy  nie 

są świadomi.  Tak nie jest, ludzie wiedzą co podpisują, są świadomi.  

Wójt Gminy -  wiemy dokładnie, że czasem podpisują dla świętego spokoju.  

Pan Marian Butwiłowski – mówi, że jest człowiekiem niepełnosprawnym, ponieważ, źle mówi, źle 

słyszy, źle widzi, ale jeszcze chodzi. Panie Przewodniczący, Pan zaznaczył, że za wszystko 

odpowiedzialny jest Wójt. Jest płatnikiem podatku gruntowego w gminie Przywidz już od  15 lat.  

Zwrócił się z pytaniem do Wójta – kto jest odpowiedzialny za śmietniki przy szosie 221? Brak jest 

śmietników na przystankach autobusowych w Pomlewie. Jak gmina wygląda przy głównej drodze. 

Panie Wójcie, bo nie wiem czy Pan zna wszystkie drogi w swojej gminie? Pan jest nowym człowiekiem 



, Wójtem jest Pan chyba od 2-3 lat. Przeżyłem już wiele Wójtów, zależało im głównie na drodze  od 

Jodłowna do Trzepowa. Kto jest odpowiedzialny za śmietniki? 

Wójt Gminy -  podziękował za uwagę, gdyż każda uwaga jest cenna. Skąd Pan jest z Gdańska czy 

mieszka Pan w naszej gminie? 

P. M. Butwiłowski -  mieszka w Gdańsku, ale tutaj ma swoją posesję i syn ma działki.  

Wójt Gminy – proszę Pana takiego bałaganu jak w Gdańsku ja też nie widziałem i proszę nam nie 

mówić, że my mamy bałagan. Jest to gmina bardziej ekologiczna niż nawet Gdańsk. Na sprawy gminy 

trzeba patrzeć globalnie.  Jest nowa ustawa o odpadach i jeśli ktoś produkuje odpady, to nawet 

dobrze jak je zabiera w miejsce zamieszkania.  Są pojemniki i na wiosnę będziemy rozstawiać.  Na 

przystankach nie musi być śmietników.  W Gdańsku nie na wszystkich przystankach są śmietniki. Jeśli 

chodzi o ekologię, jesteśmy dużo dalej np. czy są instalacje solarne w Gdańsku? Nasze lasy są czystsze 

niż lasy w okolicach Gdyni czy Gdańska. Dziękuję za uwagę, ale to jest temat jakby sztucznie 

wywoływany. 

Przewodniczący Rady Gminy – zmieniła się ustawa o odpadach i każdy własne śmieci odprowadza 

sam. Goście przyjezdni zapełniają śmietniki. Nie ma w miejscach publicznych śmietników. Jest 

segregacja śmieci.  

P. Czesława Oleś – sołtys Jodłowna -  jadąc w kierunku Jodłowna od Pomlewa po prawej stronie stoi 

uszkodzone drzewo, należy go wyciąć.  

P. Dariusz Czaiński -  czekamy na zgodę o wycięcie drzewa 

P. Marek Pielechaty -  na drodze  w kierunku Szklanej Góry jest wyrąb drzew, w tym 2 będących pod 

ochroną. Czy jest decyzja na wyrąb tych drzew, czy można ją zobaczyć? Przed chwilą radni 

zatwierdzili plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozia Góra. Tam są 2 stawy i są 

kumaki, wydry i 3 rodzaje żab. One są pod ochroną.  Należy pamiętać , aby podczas prac brać pod 

uwagę te unikalne zwierzęta. 

Wójt Gminy – zapytał, czy Państwo robicie jakieś badania o ilości, o miejscach występowania  tych 

zwierząt. Jesteście Państwo stowarzyszeniem ekologicznym, to chyba robicie jakieś opracowania, 

analizy, które nam by dużo pomogły. 

Pan Dariusz Czaiński -   nie są pod ochroną drzewa, które są wycinane w Szklanej Górze. 

Ad.7. Wnioski i oświadczenia radnych  

 Nie zgłoszono. 

Ad.8. Przewodniczący Rady Gminy  - zakończył obrady XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przywidz.  

 

Protokołowała: Gabriela Pożoga  


