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Protokół Nr XXI/1/2015 
z XXI sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 29 grudnia 2015 r. 

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 

Przed rozpoczęciem sesji Rady Miasta Rzeszowa odbyło się uroczyste spotkanie 
opłatkowe, podczas którego Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ordynariusz Jan Wątroba 
złożył wszystkim zebranym życzenia noworoczne. 

 
Na ustawowy stan 25 radnych w XXI sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło 

24 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dokonał otwarcia  
XXI sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał Radnych, Zastępców 
Prezydenta Miasta Rzeszowa i jego współpracowników (lista obecności stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników 
jednostek współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista 
obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), a także przedstawicieli radia, prasy  
i telewizji, przybyłych gości i mieszkańców miasta.  
 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany 
porządek obrad XXI sesji Rady Miasta Rzeszowa, wraz z opiniami Komisji  (porządek 
obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu; opinie Komisji stanowią załącznik nr 5 do 
protokołu). Poinformował, że nie wpłynęły żadne wnioski dotyczące zmiany 
proponowanego porządku obrad. 
 
Przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 
 

1. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. 
 

2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa. 
 

3. Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 
roku. 

 
4. Oświadczenia i informacje. 
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5. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 
(druk: XXI/1/2015). 

 
6. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół  

i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów 
przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 
 

7. Uchwała w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
klas pierwszych szkół podstawowych, punktów przyznawanych za 
poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów (druk: XXI/2/2015). 

 
8. Uchwała w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

klas pierwszych gimnazjów, punktów przyznawanych za poszczególne z nich 
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (druk: 
XXI/3/2015). 
 

9. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miasta Rzeszowa. 
 

10. Interpelacje i zapytania. 
 

11. Wolne wnioski i sprawy różne.          
 
Ad. 1 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. Następnie 
przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 6 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. 

została przyjęta jednomyślnie (23 głosami „za”). 
 



3 
 

Ad. 2 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Rzeszowa. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 7 do protokołu). 
 
Radny Pan Witold Walawender – zapytał, czy prowadzone są rozmowy mające na 
celu zarezerwowanie w budżecie Miasta kwoty w wysokości 8 mln zł na budowę 
Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego? 
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiedziała, że prowadzone 
są rozmowy, jednakże nie zapadła jeszcze żadna decyzja. 
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 
 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 13 głosami „za”, bez głosów 
przeciwnych, przy 8 głosach wstrzymujących. 
 
Ad. 3 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku. Następnie 
przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały i zgłosiła autopoprawkę 
polegającą na przeniesieniu zadania pn.  „Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 
14” z Działu 750 Rozdziału 75023 do Działu 700 Rozdziału 70095 (projekt uchwały, 
wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku 
(wraz z autopoprawką) została przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”). 

 
Ad. 4 
Radny Pan Grzegorz Koryl – odniósł się do opracowania przygotowanego przez ZTM 
dotyczącego Uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XVIII/382/2015 z dnia 17 listopada 
2015 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa 
dotyczących wprowadzenia bezpłatnych biletów komunikacji miejskiej w okresie 
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zimowym dla uczniów rzeszowskich szkół podstawowych, których opiekunowie 
prawni rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Gminie Miejskiej 
Rzeszów (opracowanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu). Stwierdził, że 
opracowanie to jest zbyt ogólne i poprosił o informacje dotyczące rzeczywistych 
kosztów, jakie poniesie Miasto w związku z wprowadzeniem darmowych 
przejazdów.  
 
Ad. 5 
Pan Jacek Gołubowicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rzeszowie - przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2016-2020. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na druku XXI/1/2015, 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 została przyjęta 
jednomyślnie (22 głosami „za”). 

 
Ad. 6 
Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 
Społecznej i Osób Niepełnosprawnych - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty niezaliczane do 
sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół 
i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez 
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli 
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prawidłowości ich pobrania i wykorzystania została przyjęta jednomyślnie  
(22 głosami „za”). 

 
Ad. 7 
Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 
Społecznej i Osób Niepełnosprawnych - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 
podstawowych, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Następnie przedstawił uzasadnienie 
do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na 
druku XXI/2/2015, stanowi załącznik nr 12 do protokołu). 

 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał: 

      „Czy jest możliwość utworzenia w szkołach podstawowych klas z językiem wykładowym 
angielskim? Ilu uczniów z terenów, które Miasto planuje przyłączyć do Rzeszowa, uczęszcza 
do rzeszowskich szkół podstawowych i gimnazjów?” 

 
Następnie zgłosił wniosek o przygotowanie na następną sesję Rady Miasta Rzeszowa 
informacji, na temat kosztów związanych z ewentualną likwidacją gimnazjów  
w Rzeszowie. 
 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – 
powiedział: „Największy problem z utworzeniem tego typu szkoły tkwi w kadrze 
nauczycielskiej. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nauczyciele takich przedmiotów, jak 
matematyka, fizyka, biologia, chemia, muszą biegle władać językiem obcym. Oczywiście, 
myślimy o całym ciągu klas dwujęzycznych, począwszy od szkoły podstawowej, a skończywszy 
na liceum, ale do tej pory mamy ogromne problemy z pozyskaniem odpowiedniej kadry 
dydaktycznej.” Nawiązując do drugiego pytania poinformował, że w pierwszych 
klasach szkół podstawowych jest około 30 procent dzieci spoza Rzeszowa, ale zdarzają 
się przypadki, że dzieci z Rzeszowa z różnych przyczyn uczęszczają do szkół  
w okolicznych miejscowościach. Odnosząc się do kwestii kosztów, jakie poniesie 
miasto w związku z ewentualną likwidacją gimnazjów, powiedział: „Nie znamy jeszcze 
do końca pomysłu dotyczącego likwidacji gimnazjów. Mówi się o ich wygaszaniu, a proces ten 
potrwałby dwa lata. Co do kosztów, to bardzo trudno jest je oszacować, bo nie wiemy np. ilu 
nauczycieli będzie zwolnionych i ile wyniesie suma koniecznych do wypłacenia z tego tytułu 
odpraw.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – stwierdził, że za wszelką cenę należy dążyć do 
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wprowadzenia w Rzeszowie matury międzynarodowej. Ponadto stwierdził, że 
konieczne jest opracowanie polityki miejskiej w sprawie zachęcania inwestorów 
zewnętrznych do inwestowania w mieście i tworzenia punktów kapitału 
międzynarodowego oraz realnie działających przedsiębiorstw.  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał, jaka była idea 
wprowadzania kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 
podstawowych? 
 
 Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – 
odpowiedział: „Idea jest taka, że szkoły mogą być mniej lub bardziej popularne. Dyrektor 
danej placówki edukacyjnej dysponuje określoną liczbą miejsc. Jeśli te miejsca zostaną zajęte 
przez dzieci z rejonu i pozostanie kilka wolnych miejsc, to muszą zostać określone kryteria, które 
będą szeregowały chętnych do przyjęcia do danej szkoły.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził: „Pomysł 
likwidacji gimnazjów jest zły. Jedną z idei utworzenia gimnazjów było wyrównywanie szans. 
Chodziło o to, żeby dzieci z rodzin mniej zamożnych, gorzej usytuowanych albo 
zlokalizowanych gdzieś w odległych peryferiach naszego kraju miały szansę dociągnięcia do 
poziomu, który zaoferuje im dobrze wyposażone i dość duże gimnazjum. Poza tym wydłużenie 
nauki o jeden rok pozwalało, według pomysłu inicjatorów tworzenia gimnazjów, stworzyć 
szansę młodzieży na lepszą przyszłość. Dzisiaj, kiedy mówi się o likwidacji gimnazjów 
zapomina się o tym argumencie, a on jest fundamentalny. Problem jednak w tym, że pojawiły 
się oczekiwania rodziców lepiej wykształconych, zamożnych, żeby posłać swoje dziecko do 
najlepszych szkół. W związku z tym, że istnieją obwody, stosuje się kryteria wybierania 
uczniów spośród kandydatów, w przypadku kiedy dzieci z obwodu nie zapełniły całej szkoły. 
Skutek tego możemy zaobserwować na Gimnazjum Nr 9, gdzie, jak łatwo się domyślić, dzieci 
spoza obwodu jest dużo, a konkurencja ogromna. Jednym ze sposobów selekcjonowania dzieci 
jest stawianie dodatkowych kryteriów w postaci dobrej znajomości języków obcych. Zatem 
tworzy się klasy językowe, do których z natury rzeczy lepiej przygotowane są te dzieci, które 
wyrównywania szans nie potrzebują. W efekcie ta idea, żeby gimnazja pomagały wyrównywać 
szansę, jakby staje się w tym przypadku martwa. To jest bolączka, z którą nie bardzo wiemy jak 
sobie poradzić. Słyszałem  opinie, że może należy przywrócić rejonizację, zarówno  
w podstawówkach, jak i gimnazjach, żeby te wszystkie szkoły prezentowały podobny poziom. 
Są również takie badania, które dowodzą, że wbrew pozorom zdolni uczniowie w średnich 
szkołach też uzyskują dodatkowy kapitał, w postaci przede wszystkim kapitału społecznego. 
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Sama nauka to nie wszystko, co jest decydujące w życiu i to jest argument za tym, aby się nad 
tym poważnie zastanowić.” 
 
Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – 
wyjaśnił, że oddziały dwujęzyczne nie są oddziałami rejonowymi, to znaczy, że nabór 
do nich odbywa się dla wszystkich chętnych, po spełnieniu określonych kryteriów. 
Kryteria, które określa omawiany projekt uchwały dotyczą klas ogólnodostępnych,  
a nie klas specjalistycznych.  
 

Przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych szkół podstawowych, punktów przyznawanych za poszczególne z nich 
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów została przyjęta 
jednomyślnie (23 głosami „za”). 
 
Ad. 8 
Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 
Społecznej i Osób Niepełnosprawnych - przedstawił projekt uchwały w sprawie 
określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjów, 
punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku 
XXI/3/2015, stanowi załącznik nr 13 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych gimnazjów, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów została przyjęta 
jednomyślnie (22 głosami „za”). 

 
Ad. 9 
Pani Agnieszka Kielar – Kierownik Referatu Kultury w Wydziale Kultury , Sportu 
i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany Statutu Miasta Rzeszowa. Następnie przedstawiła uzasadnienie do  
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ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, 
stanowi załącznik nr 14 do protokołu). 
 
Pani Janina Załuska – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Rzeszowa – 
w ramach autopoprawki poprosiła o uzupełnienie zapisu w załączniku do uchwały  
o treści: „Załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Rzeszowa”. 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miasta Rzeszowa (wraz z autopoprawką) 
została przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”). 

 
Ad. 10 
Podczas XXI sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni zgłosili następujące interpelacje, 
wnioski i zapytania: 
 
Zapytanie Nr XXI/1/2015 – pisemne 
 
 „W imieniu mieszkańców ul. Powstańców Listopadowych w Rzeszowie serdecznie 
proszę o odpowiedź na następujące pytania: 

1. Na jakim etapie jest inwestycja pn. „Budowa (rozbudowa) ul. Powstańców 
Listopadowych? 

2. Jaka jest koncepcja rozbudowy ww. ulicy? 
3. Kiedy rozpocznie się i zakończy ww. inwestycja?” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Witold Walawender 
 
Wniosek Nr XXI/2/2015 – pisemny 
 
 „W imieniu mieszkańców ul. Powstańców Styczniowych serdecznie proszę o uzbrojenie 
terenu w sieć wodociągową i sanitarną. Informuję, że wszystkie zezwolenia wejścia w teren 
prywatny zostały złożone do Pana Prezydenta (tj. podpisy mieszkańców ul. Powstańców 
Styczniowych).” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Witold Walawender 
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Wniosek Nr XXI/3/2015 – pisemny 
 
 „W imieniu mieszkańców ul. Wieniawskiego i ul. Kombatantów w Rzeszowie 
serdecznie proszę o wykonanie uzbrojenia ww. ulic w sieć wodociągową.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Witold Walawender 
 
Zapytanie Nr XXI/4/2015 – pisemne 
  

1. „Czy istnieje możliwość wybudowania przejścia podziemnego z Osiedla Zawiszy do  
ul. Podkarpackiej?  

2. Jaki będzie szacunkowy koszt budowy takiego przejścia? 
3. Czy jest możliwe wprowadzenie tego zadania do budżetu Miasta Rzeszowa na  

2016 r.?” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Waldemar Kotula 
 
Interpelacja Nr XXI/5/2015 – ustna 
 
 „Mieszkańcy ul. Kolbego wielokrotnie zgłaszali mi problem komunikacyjny w rejonie 
ww. ulicy. Do niedawna funkcjonowała tam droga wyłożona betonami, która należała do osoby 
prywatnej. Nowy właściciel rozebrał tę drogę, pozbawiając tym mieszkańców możliwości 
komunikacji. Proszę zatem o rozwiązanie powyższego problemu.”  
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys 
 
Wniosek Nr XXI/6/2015 – ustny 
 
 „Proszę o wyremontowanie chodnika (łącznika) od zapory do WSK, którym uczęszczają 
pracownicy fabryki.”  
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa – Pan Roman Jakim 
 
Ad. 11 
Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres 
od 11 grudnia 2015 r. do 16 grudnia 2015 r. (sprawozdanie stanowi załącznik  
nr 15 do protokołu).  
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Nie wniesiono uwag, zapytań ani zastrzeżeń do ww. sprawozdania. 
 

Na XXI sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2015 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła 
następujące uchwały: 
 

1. Uchwała Nr XXI/442/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2015 r. 
 

2. Uchwała Nr XXI/443/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.  
 

3. Uchwała Nr XXI/444/2015 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają  
z upływem 2015 roku. 
 

4. Uchwała Nr XXI/445/2015 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2016-2020. 
 

5. Uchwała Nr XXI/446/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy 
Miasto Rzeszów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 
 

6. Uchwała Nr XXI/447/2015 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, punktów 
przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów. 
 

7. Uchwała Nr XXI/448/2015 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjów, punktów przyznawanych za 
poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów. 

8. Uchwała Nr XXI/449/2015 w sprawie zmiany Statutu Miasta Rzeszowa. 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że  
w połowie stycznia 2016 r. odbędzie się sesja uroczysta Rady Miasta Rzeszowa. 
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Następnie, w związku z wyczerpaniem porządku obrad, dokonał zamknięcia XXI sesji 
Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1010. 
Na tym protokół zakończono. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Rzeszowa 

 
Andrzej Dec 

Protokołowała: 
 
Anita Topolska-Kopala 
 
Sprawdził: 
                 Dyrektor 
Biura Rady Miasta Rzeszowa 
 
          Mirosław Kubiak 
 


