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Anna  KurekAnna  KurekAnna  KurekAnna  Kurek

Menadżer administracji publicznejMenadżer administracji publicznejMenadżer administracji publicznejMenadżer administracji publicznej

Rok IIRok IIRok IIRok II



• Art. 4. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze Art. 4. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze Art. 4. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze Art. 4. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 

ponadgminnym w zakresie:ponadgminnym w zakresie:ponadgminnym w zakresie:ponadgminnym w zakresie:

• edukacji publicznejedukacji publicznejedukacji publicznejedukacji publicznej

• promocji i ochrony zdrowiapromocji i ochrony zdrowiapromocji i ochrony zdrowiapromocji i ochrony zdrowia

• pomocy społecznejpomocy społecznejpomocy społecznejpomocy społecznej

• polityki prorodzinnejpolityki prorodzinnejpolityki prorodzinnejpolityki prorodzinnej• polityki prorodzinnejpolityki prorodzinnejpolityki prorodzinnejpolityki prorodzinnej

• wspierania osób niepełnosprawnych,wspierania osób niepełnosprawnych,wspierania osób niepełnosprawnych,wspierania osób niepełnosprawnych,

• transportu zbiorowego i dróg publicznychtransportu zbiorowego i dróg publicznychtransportu zbiorowego i dróg publicznychtransportu zbiorowego i dróg publicznych,,,,

• kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

• kultury fizycznej i turystyki,kultury fizycznej i turystyki,kultury fizycznej i turystyki,kultury fizycznej i turystyki,

• geodezji, kartografii i katastru,geodezji, kartografii i katastru,geodezji, kartografii i katastru,geodezji, kartografii i katastru,

• gospodarki nieruchomościami,gospodarki nieruchomościami,gospodarki nieruchomościami,gospodarki nieruchomościami,

• administracji architektonicznoadministracji architektonicznoadministracji architektonicznoadministracji architektoniczno----budowlanej,budowlanej,budowlanej,budowlanej,



• gospodarki wodnej,gospodarki wodnej,gospodarki wodnej,gospodarki wodnej,

• ochrony środowiska i przyrody,ochrony środowiska i przyrody,ochrony środowiska i przyrody,ochrony środowiska i przyrody,

• rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

• ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

• przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

• ochrony praw konsumenta,ochrony praw konsumenta,ochrony praw konsumenta,ochrony praw konsumenta,

• utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych,obiektów administracyjnych,obiektów administracyjnych,obiektów administracyjnych,

• obronności,obronności,obronności,obronności,

• promocji powiatu,promocji powiatu,promocji powiatu,promocji powiatu,

• współpracy z organizacjami pozarządowymi.współpracy z organizacjami pozarządowymi.współpracy z organizacjami pozarządowymi.współpracy z organizacjami pozarządowymi.



• 2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania 2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania 2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania 2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania 

określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, 

inspekcji i straży.inspekcji i straży.inspekcji i straży.inspekcji i straży.

• 3. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.3. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.3. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.3. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.

• 4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu 4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu 4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu 4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu 

jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

• 5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z 5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z 5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z 5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z 

zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.

• 6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

• Art. 4a. Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z Art. 4a. Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z Art. 4a. Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z Art. 4a. Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z 

zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz 

referendów.referendów.referendów.referendów.



FirmaFirmaFirmaFirma przewozowaprzewozowaprzewozowaprzewozowa zzzz Polkowic,Polkowic,Polkowic,Polkowic, któraktóraktóraktóra jakojakojakojako jedynajedynajedynajedyna przejeżdżaprzejeżdżaprzejeżdżaprzejeżdża przezprzezprzezprzez

JaczówJaczówJaczówJaczów.... JejJejJejJej problememproblememproblememproblemem jestjestjestjest to,to,to,to, żeżeżeże busybusybusybusy sąsąsąsą wwww staniestaniestaniestanie tragicznym,tragicznym,tragicznym,tragicznym,JaczówJaczówJaczówJaczów.... JejJejJejJej problememproblememproblememproblemem jestjestjestjest to,to,to,to, żeżeżeże busybusybusybusy sąsąsąsą wwww staniestaniestaniestanie tragicznym,tragicznym,tragicznym,tragicznym,

jeżdżącejeżdżącejeżdżącejeżdżące nienienienie taktaktaktak jakjakjakjak przedstawiaprzedstawiaprzedstawiaprzedstawia totototo rozkładrozkładrozkładrozkład tylkotylkotylkotylko jakjakjakjak pasujepasujepasujepasuje

kierowcomkierowcomkierowcomkierowcom



KursyKursyKursyKursy firmyfirmyfirmyfirmy „Apollo”„Apollo”„Apollo”„Apollo” sąsąsąsą bardzobardzobardzobardzo rzadkierzadkierzadkierzadkie cocococo niesieniesieniesieniesie konsekwencjekonsekwencjekonsekwencjekonsekwencje

problemuproblemuproblemuproblemu dojechaniadojechaniadojechaniadojechania dodododo GłogowaGłogowaGłogowaGłogowa lublublublub teżteżteżteż dodododo Jaczowa,Jaczowa,Jaczowa,Jaczowa, aaaa nienienienie każdykażdykażdykażdy

mieszkaniecmieszkaniecmieszkaniecmieszkaniec wsiwsiwsiwsi posiadaposiadaposiadaposiada autoautoautoauto lublublublub teżteżteżteż prawoprawoprawoprawo jazdyjazdyjazdyjazdy



DrugaDrugaDrugaDruga firmafirmafirmafirma przewozowaprzewozowaprzewozowaprzewozowa iiii zarazemzarazemzarazemzarazem ostatnia,ostatnia,ostatnia,ostatnia, któraktóraktóraktóra zabierazabierazabierazabiera pasażerówpasażerówpasażerówpasażerów

wsiwsiwsiwsi JaczówJaczówJaczówJaczów.... ProblememProblememProblememProblemem jestjestjestjest jednakjednakjednakjednak to,to,to,to, żeżeżeże nienienienie przejeżdżaprzejeżdżaprzejeżdżaprzejeżdża onaonaonaona przezprzezprzezprzezwsiwsiwsiwsi JaczówJaczówJaczówJaczów.... ProblememProblememProblememProblemem jestjestjestjest jednakjednakjednakjednak to,to,to,to, żeżeżeże nienienienie przejeżdżaprzejeżdżaprzejeżdżaprzejeżdża onaonaonaona przezprzezprzezprzez

wioskę,wioskę,wioskę,wioskę, aaaa zatrzymujezatrzymujezatrzymujezatrzymuje sięsięsięsię nananana przystankuprzystankuprzystankuprzystanku przyprzyprzyprzy głównejgłównejgłównejgłównej drodzedrodzedrodzedrodze



Niesie to konsekwencje niebezpieczeństwa, gdyż droga jest bardzo Niesie to konsekwencje niebezpieczeństwa, gdyż droga jest bardzo Niesie to konsekwencje niebezpieczeństwa, gdyż droga jest bardzo Niesie to konsekwencje niebezpieczeństwa, gdyż droga jest bardzo 

ruchliwa, w ciemności osoby są praktycznie niewidoczne.  A nie ruchliwa, w ciemności osoby są praktycznie niewidoczne.  A nie ruchliwa, w ciemności osoby są praktycznie niewidoczne.  A nie ruchliwa, w ciemności osoby są praktycznie niewidoczne.  A nie 

wszyscy starsi ludzie są w stanie przechodzić „tyle” drogi do domu. wszyscy starsi ludzie są w stanie przechodzić „tyle” drogi do domu. wszyscy starsi ludzie są w stanie przechodzić „tyle” drogi do domu. wszyscy starsi ludzie są w stanie przechodzić „tyle” drogi do domu. 



Rzadki,Rzadki,Rzadki,Rzadki, drogidrogidrogidrogi środekśrodekśrodekśrodek komunikacji,komunikacji,komunikacji,komunikacji, zzzz któregoktóregoktóregoktórego niktniktniktnikt praktyczniepraktyczniepraktyczniepraktycznie nienienienie

korzystakorzystakorzystakorzysta



W Jaczowie mieszka dużo młodzieży, która ma częsty problem z W Jaczowie mieszka dużo młodzieży, która ma częsty problem z W Jaczowie mieszka dużo młodzieży, która ma częsty problem z W Jaczowie mieszka dużo młodzieży, która ma częsty problem z 

dojechaniem na weekendy do Głogowa gdyż po prostu żadne busy dojechaniem na weekendy do Głogowa gdyż po prostu żadne busy dojechaniem na weekendy do Głogowa gdyż po prostu żadne busy dojechaniem na weekendy do Głogowa gdyż po prostu żadne busy dojechaniem na weekendy do Głogowa gdyż po prostu żadne busy dojechaniem na weekendy do Głogowa gdyż po prostu żadne busy dojechaniem na weekendy do Głogowa gdyż po prostu żadne busy dojechaniem na weekendy do Głogowa gdyż po prostu żadne busy 

nie jeżdżą porą wieczorną. A jak wiadomo jest różnica płacąc 3zł za nie jeżdżą porą wieczorną. A jak wiadomo jest różnica płacąc 3zł za nie jeżdżą porą wieczorną. A jak wiadomo jest różnica płacąc 3zł za nie jeżdżą porą wieczorną. A jak wiadomo jest różnica płacąc 3zł za 

dojazd niż 20/25zł. Po prostu nie każdego staćdojazd niż 20/25zł. Po prostu nie każdego staćdojazd niż 20/25zł. Po prostu nie każdego staćdojazd niż 20/25zł. Po prostu nie każdego stać



OkOkOkOk.... 150150150150----180180180180 osóbosóbosóbosób totototo liczbaliczbaliczbaliczba młodzieżymłodzieżymłodzieżymłodzieży.... WięcWięcWięcWięc myślę,myślę,myślę,myślę, żeżeżeże

należałobynależałobynależałobynależałoby oooo niąniąniąnią zadbaćzadbaćzadbaćzadbać jakjakjakjak iiii zarównozarównozarównozarówno oooo resztęresztęresztęresztę

mieszkańcówmieszkańcówmieszkańcówmieszkańców....mieszkańcówmieszkańcówmieszkańcówmieszkańców....



DlategoDlategoDlategoDlatego moimmoimmoimmoim zdaniemzdaniemzdaniemzdaniem wprowadzeniewprowadzeniewprowadzeniewprowadzenie liniiliniiliniilinii autobusówautobusówautobusówautobusów miejskichmiejskichmiejskichmiejskich

kursującychkursującychkursującychkursujących GłogówGłogówGłogówGłogów –––– JaczówJaczówJaczówJaczów npnpnpnp.... cocococo godzinęgodzinęgodzinęgodzinę przyniosłobyprzyniosłobyprzyniosłobyprzyniosłoby nienienienie tylkotylkotylkotylkokursującychkursującychkursującychkursujących GłogówGłogówGłogówGłogów –––– JaczówJaczówJaczówJaczów npnpnpnp.... cocococo godzinęgodzinęgodzinęgodzinę przyniosłobyprzyniosłobyprzyniosłobyprzyniosłoby nienienienie tylkotylkotylkotylko

korzyścikorzyścikorzyścikorzyści namnamnamnam alealealeale takżetakżetakżetakże wamwamwamwam



PieniądzePieniądzePieniądzePieniądze nienienienie trafiałbytrafiałbytrafiałbytrafiałby dodododo kaskaskaskas prywatnychprywatnychprywatnychprywatnych przedsiębiorstw,przedsiębiorstw,przedsiębiorstw,przedsiębiorstw, GłogówGłogówGłogówGłogów

zyskałbyzyskałbyzyskałbyzyskałby ludzi,ludzi,ludzi,ludzi, którzyktórzyktórzyktórzy częściejczęściejczęściejczęściej bybybyby tamtamtamtam bywali,bywali,bywali,bywali, gdziegdziegdziegdzie należynależynależynależy miećmiećmiećmieć

równieżrównieżrównieżrównież nananana uwadze,uwadze,uwadze,uwadze, żeżeżeże corazcorazcorazcoraz większawiększawiększawiększa liczbaliczbaliczbaliczba mieszkańcówmieszkańcówmieszkańcówmieszkańców GłogowaGłogowaGłogowaGłogowarównieżrównieżrównieżrównież nananana uwadze,uwadze,uwadze,uwadze, żeżeżeże corazcorazcorazcoraz większawiększawiększawiększa liczbaliczbaliczbaliczba mieszkańcówmieszkańcówmieszkańcówmieszkańców GłogowaGłogowaGłogowaGłogowa

osiedlaosiedlaosiedlaosiedla sięsięsięsię wwww JaczowieJaczowieJaczowieJaczowie



TworzącTworzącTworzącTworząc takątakątakątaką linielinielinielinie możnamożnamożnamożna równieżrównieżrównieżrównież uwzględnićuwzględnićuwzględnićuwzględnić osiedleosiedleosiedleosiedle PaulinówPaulinówPaulinówPaulinów iiii

RuszowiceRuszowiceRuszowiceRuszowice.... DziękiDziękiDziękiDzięki temutemutemutemu rozkładrozkładrozkładrozkład byłbybyłbybyłbybyłby spójniejszyspójniejszyspójniejszyspójniejszyRuszowiceRuszowiceRuszowiceRuszowice.... DziękiDziękiDziękiDzięki temutemutemutemu rozkładrozkładrozkładrozkład byłbybyłbybyłbybyłby spójniejszyspójniejszyspójniejszyspójniejszy





DlaDlaDlaDla przykładuprzykładuprzykładuprzykładu:::: dzielnicadzielnicadzielnicadzielnica Krzepów,Krzepów,Krzepów,Krzepów, któraktóraktóraktóra jestjestjestjest 5555 kmkmkmkm odododod GłogowaGłogowaGłogowaGłogowa

posiadaposiadaposiadaposiada linielinielinielinie autobusówautobusówautobusówautobusów miejskichmiejskichmiejskichmiejskich.... WięcWięcWięcWięc moimmoimmoimmoim zdaniemzdaniemzdaniemzdaniem

wprowadzeniewprowadzeniewprowadzeniewprowadzenie liniiliniiliniilinii oooo którychktórychktórychktórych wcześniejwcześniejwcześniejwcześniej wspomniałamwspomniałamwspomniałamwspomniałam nienienienie powinnopowinnopowinnopowinno

składaćskładaćskładaćskładać sięsięsięsię zzzz większychwiększychwiększychwiększych problemówproblemówproblemówproblemów.... AAAA prędzejprędzejprędzejprędzej czyczyczyczy późniejpóźniejpóźniejpóźniej JaczówJaczówJaczówJaczówskładaćskładaćskładaćskładać sięsięsięsię zzzz większychwiększychwiększychwiększych problemówproblemówproblemówproblemów.... AAAA prędzejprędzejprędzejprędzej czyczyczyczy późniejpóźniejpóźniejpóźniej JaczówJaczówJaczówJaczów

takżetakżetakżetakże staniestaniestaniestanie sięsięsięsię osiedlemosiedlemosiedlemosiedlem GłogowaGłogowaGłogowaGłogowa





WWWW 2006200620062006 rokurokurokuroku wwww JaczowieJaczowieJaczowieJaczowie mieszkałomieszkałomieszkałomieszkało okokokok.... 1000100010001000 mieszkańcówmieszkańcówmieszkańcówmieszkańców

nananana rokrokrokrok dzisiejszydzisiejszydzisiejszydzisiejszy tychtychtychtych mieszkańcówmieszkańcówmieszkańcówmieszkańców jestjestjestjest ponadponadponadponad 1500150015001500....

MieściMieściMieściMieści sięsięsięsię tutututu tylkotylkotylkotylko szkołaszkołaszkołaszkoła podstawowa,podstawowa,podstawowa,podstawowa, gdybygdybygdybygdyby byłybyłybyłybyły linielinielinielinie

autobusówautobusówautobusówautobusów młodzieżmłodzieżmłodzieżmłodzież chętniejchętniejchętniejchętniej uczęszczałabyuczęszczałabyuczęszczałabyuczęszczałaby dodododo gimnazjumgimnazjumgimnazjumgimnazjum

wwww GłogowieGłogowieGłogowieGłogowie niżniżniżniż wwww JerzmanowejJerzmanowejJerzmanowejJerzmanowej....



CoCoCoCo dodododo mojegomojegomojegomojego pomysłu,pomysłu,pomysłu,pomysłu, każdykażdykażdykażdy mieszkaniecmieszkaniecmieszkaniecmieszkaniec wsiwsiwsiwsi przyznaprzyznaprzyznaprzyzna mimimimi

rację,rację,rację,rację, mówią,mówią,mówią,mówią, żeżeżeże zzzz JaczówJaczówJaczówJaczów nibynibynibyniby taktaktaktak bliskobliskobliskoblisko GłogowaGłogowaGłogowaGłogowa aaaa nienienienie

mamamama jakjakjakjak sięsięsięsię dodododo niegoniegoniegoniego dostaćdostaćdostaćdostać....mamamama jakjakjakjak sięsięsięsię dodododo niegoniegoniegoniego dostaćdostaćdostaćdostać....



TakTakTakTak jakjakjakjak wspomniałamwspomniałamwspomniałamwspomniałam nananana samymsamymsamymsamym początkupoczątkupoczątkupoczątku jednymjednymjednymjednym zzzz wieluwieluwieluwielu zadańzadańzadańzadań

powiatupowiatupowiatupowiatu jestjestjestjest zapewnieniezapewnieniezapewnieniezapewnienie transportutransportutransportutransportu zbiorowegozbiorowegozbiorowegozbiorowego .... AbyAbyAbyAby dodododo tegotegotegotego

doszłodoszłodoszłodoszło musiałbymusiałbymusiałbymusiałby zajśćzajśćzajśćzajść przykładprzykładprzykładprzykład porozumieniaporozumieniaporozumieniaporozumienia gminygminygminygminy wiejskiejwiejskiejwiejskiejwiejskiej iiii

gminygminygminygminy miejskiejmiejskiejmiejskiejmiejskiej.... MyślęMyślęMyślęMyślę jednak,jednak,jednak,jednak, żeżeżeże nienienienie powinnopowinnopowinnopowinno totototo stanowićstanowićstanowićstanowić

większychwiększychwiększychwiększych problemów,problemów,problemów,problemów, tymtymtymtym bardziej,bardziej,bardziej,bardziej, żeżeżeże nienienienie chodzichodzichodzichodzi tutututu oooo 2222////3333////6666 osóbosóbosóbosóbwiększychwiększychwiększychwiększych problemów,problemów,problemów,problemów, tymtymtymtym bardziej,bardziej,bardziej,bardziej, żeżeżeże nienienienie chodzichodzichodzichodzi tutututu oooo 2222////3333////6666 osóbosóbosóbosób

tylkotylkotylkotylko oooo wszystkichwszystkichwszystkichwszystkich mieszkańcówmieszkańcówmieszkańcówmieszkańców JaczowaJaczowaJaczowaJaczowa.... WięcWięcWięcWięc nienienienie robierobierobierobie tegotegotegotego dladladladla

siebiesiebiesiebiesiebie aaaa dladladladla ogółuogółuogółuogółu....


