
SPRAWOZDANIE 

z przebiegu i wyników konsultacji  

projektu Strategii Rozwoju Gminy Gomunice na lata 2023-2032 

 

Działając na podstawie art. 6 ust 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) przedstawiam sprawozdanie z przebiegu i wyników 

konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Gomunice na lata 2023-2032.  

Projekt przedmiotowego dokumentu został  opracowany w oparciu o Uchwałę Nr XLI/254/21 

Rady Gminy Gomunice z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii 

Rozwoju Gminy Gomunice na lata 2023-2032, określenia szczegółowego trybu i harmonogramu prac 

oraz trybu konsultacji przez podmiot zewnętrzny oraz pracowników Urzędu Gminy w Gomunicach. 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gomunice na lata 2023-2032 wraz z Diagnozą społeczno-

gospodarczą i przestrzenną został przedłożony do konsultacji mieszkańcom Gminy Gomunice oraz 

pozostałym interesariuszom poprzez zamieszczenie w wersji elektronicznej wraz z formularzem do 

składania uwag na stronie internetowej www.gomunice.pl oraz udostępniony w wersji papierowej w 

Urzędzie Gminy w Gomunicach ul. Armii Krajowej 30 w okresie od 19 sierpnia 2022 r. do 26 września 

2022 r.  (tj. 39 dni). 

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju projekt 

dokumentu Strategii został przesłany do konsultacji do sąsiednich gmin i ich związków oraz do 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

WYNIKI KONSULTACJI 

W terminie przewidzianym na konsultacje mieszkańcy gminy Gomunice nie zgłosili uwag ani 

zastrzeżeń do treści konsultowanego dokumentu.  

Sąsiednie gminy i ich związki również nie wniosły żadnych uwag i propozycji zmian do 

projektu Strategii Rozwoju Gminy Gomunice na lata 2023-2032.  

Uwagi i sugestie do projektu Strategii wniosło natomiast Biuro Planowania Przestrzennego 

Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

1) Uwagi i propozycje zmian przedstawione przez Biuro Planowania Przestrzennego 

Województwa Łódzkiego w Łodzi: 

Lp. Kwestionowany zapis Projektu 

Strategii 

Nr 

strony 

Proponowana treść zapisu po 

zmianie 

Ustosunkowanie się Gminy 

do zgłoszonych uwag 

1. Uwaga ogólna dotycząca 

struktury/układu 

poszczególnych rozdziałów 

strategii 

--- Zmiana struktury dokumentu 

i jego uzupełnienie 

Uzupełniono strukturę 

dokumentu. Uzupełniono 

ustalenia i rekomendacje w 

zakresie kształtowania i 

prowadzenia polityki 

przestrzennej. 

2. W części diagnostycznej 

dokumentu brakuje odwołania 

do dokumentów zabytkowych 

wpisanych do gminnej 

ewidencji zabytków. W części 

kierunkowej nie zawarto 

zapisów dotyczących 

10 Sugeruje się uzupełnienie 

dokumentu o treści związane 

z dziedzictwem kulturowym 

gminy  

W Diagnozie uzupełniono 

informacje wynikające z 

projektu Gminnej Ewidencji 

Zabytków i Gminnego 

Programu Opieki nad 

Zabytkami. 



wykorzystania dziedzictwa 

kulturowego w projektowaniu 

rozwoju gminy, jak również 

brakuje podkreślenia 

konieczności ochrony 

zabytków 

3. „bliskość autostrady A!” 21 „bliskość autostrady A1” Skorygowano omyłkową 

literówkę w zapisie 

dotyczącym autostrady A1. 

4. Rozdział Uwarunkowania, 

wnioski z Diagnozy 

społeczno-gospodarczej i 

przestrzennej gminy: Rozdział 

Analiza SWOT\SZANSE 

24 Wątpliwości budzi 

rozpatrywanie w kategoriach 

szansy czynnika „Wzrost 

zainteresowania 

nabywaniem działek 

rekreacyjnych w rejonach 

atrakcyjnych krajobrazowo, 

planowanych do 

zagospodarowania 

turystycznego i 

rekreacyjnego”. Wydaje się, 

że może stanowić on 

potencjalne zagrożenie dla 

zachowania walorów 

widokowo-kompozycyjnych 

gminy  

Wyjaśnienie: Analiza SWOT 

jest narzędziem 

planistycznym pokazującym 

obraz możliwego rozwoju 

gminy, wpisanie po stronie 

szans czynnika polegającego 

na „Wzroście 

zainteresowania 

nabywaniem działek 

rekreacyjnych w rejonach 

atrakcyjnych krajobrazowo” 

dotyczy kierunku rozwoju 

gminy w zakresie m.in. 

rozwoju budownictwa 

letniskowego na obszarach 

do tego przeznaczonych. Ten 

kierunek działań nie będzie 

dążył do rozwoju 

budownictwa grążącego 

zachowaniu walorów 

widokowo – 

kompozycyjnych gminy. 

Gmina zamierza dokładać 

starań, aby rozwój struktury 

przestrzennej miała miejsce 

w  poszanowania walorów 

kulturowych i 

przyrodniczych, co znajduje 

odzwierciedlenie w celach 

Strategii. 

5. Rozdział Model struktury 

funkcjonalno-przestrzennej 

Gminy  

24-30 Zmiana kolejności rozdziału 

(po wizji, celach i planach 

zadań), uzupełnienie/korekta 

zapisów i załącznika 

graficznego. Postuluje się 

odzwierciedlenie w części 

graficznej modelu (w sposób 

uproszczony) głównych 

obszarów modelu 

funkcjonalno-przestrzennego 

gminy Gomunice 

wymienionych na str. 26 tj.: 

obszarów zabudowy 

mieszkaniowej, obszarów 

przestrzeni usługowej, 

obszarów rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej, 

obszarów wyłączonych spod 

zabudowy, obszarów o 

wysokich walorach 

przyrodniczych, dolesień i 

Uzupełniono zapisy 

dotyczące modelu struktury 

funkcjonalno – przestrzennej 

Gminy. 



obszarów wyłączonych z 

zalesień oraz zarysowanie 

podstawowego układu 

komunikacyjnego. 

Niezwykle ważnym 

elementem modelu jest 

pokazanie (symbolicznie), 

planowanych w strategii 

gminy, elementów 

interwencji np. rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w 

Gomunicach, modernizacja 

dróg lokalnych itp.  

6. Rozdział Model struktury 

funkcjonalno-przestrzennej 

Gminy  

24-30 Sugeruje się: 

a) uzupełnienie części 

tekstowej o ochronę 

zabytków przyrody (w tym 

m.in. działań związanych z 

kształtowaniem spójnego 

regionalnego systemu 

spójnego regionalnego 

systemu obszarów 

chronionych województwa 

(SOCh), którego 

strategicznym elementem w 

gminie Gomunice jest 

istniejący Obszar 

Chronionego Krajobrazu 

Doliny Widawki, 

b) korektę nazwy Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

Dolina Widawki. 

Prawidłowa nazwa to Obszar 

Chronionego Krajobrazu 

Doliny Widawki (s. 27 cześć 

tekstowa, s. 28 – załącznik 

graficzny Kierunki polityki 

przestrzennej – Struktura 

funkcjonalno-przestrzenna 

na obszarze Gminy 

Gomunice)  

Uzupełniono zapisy 

dotyczące ochrony zasobów 

przyrody, zamieszczono 

informację dotyczącą 

prawidłowej nazwy Obszar 

Chronionego Krajobrazu 

Doliny Widawki. 

7. Rozdział Model struktury 

funkcjonalno-przestrzennej 

Gminy 

24-30 Brak czytelnie 

wyodrębnionych ustaleń i 

rekomendacji w zakresie 

kształtowania i prowadzenia 

polityki przestrzennej w 

gminie, w tym dla głównych 

obszarów modelu struktury 

funkcjonalno-przestrzennego 

gminy wymienionych na str. 

26 

Uzupełniono rekomendacje i 

ustalenia w zakresie 

kształtowania i prowadzenia 

polityki przestrzennej. 

8. Rozdział Model struktury 

funkcjonalno-przestrzennej 

Gminy  

24-30 Przy uzupełnianiu 

brakujących zagadnień 

wnosi się o uzupełnienie 

zapisów związanych: 

• z kształtowaniem ładu 

przestrzennego; 

• ochroną terenów 

otwartych, rolniczych i 

leśnych; 

Uzupełniono zapisy 

dotyczące ładu 

przestrzennego, ochrony 

terenów rolnych, leśnych, 

ochrony walorów 

przyrodniczych i 

krajobrazowych. 



• z kształtowaniem 

spójnego regionalnego 

systemu obszarów 

chronionych 

województwa (SOCh), 

którego strategicznym 

elementem w gminie 

Gomunice jest 

istniejący Obszar 

Chronionego 

Krajobrazu Doliny 

Widawki 

9. Rozdział Misja Gminy 

Gomunice 

30 Uwagi o charakterze 

ogólnym: 

- sugeruje się rozszerzenie 

zapisu – zamiast „odporność 

na zmiany” wprowadzić 

„odporność na zmiany 

klimatu” 

Wprowadzono korektę 

zgodnie z uwagą. 

10. Rozdział Cele strategiczne 

rozwoju Gminy  

31-32 Proponuje się przesunięcie 

zapisów: 

a) „przeciwdziałanie 

degradacji środowiska 

naturalnego” z wymiaru 

społecznego do wymiaru 

przestrzennego (s. 31), 

b) „uporządkowanie 

gospodarki przestrzennej” , 

„wsparcie gospodarki 

wodnej na terenie gminy 

„, „rozwój infrastruktury 

technicznej, tj. sieci 

drogowej, wodociągowej i 

kanalizacyjnej, budowa 

oświetlenia ulicznego” z 

wymiaru gospodarczego do 

wymiaru przestrzennego (s. 

32)   

Wprowadzono korektę 

zgodnie z uwagą. 

11. Rozdział Cele strategiczne 

rozwoju gminy/cel 

strategiczny: 

Gmina Gomunice atrakcyjna, 

bezpieczna i konkurencyjna do 

życia i pracy 

32 Zapisy dotyczące rozbudowy 

infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej należy 

uzupełnić o potrzebę 

tworzenia towarzyszących 

im różnych form zieleni  

Uzupełniono zapisy zgodnie 

z uwagą. 

12. Rozdział Cele strategiczne 

rozwoju Gminy/Wyzwanie II. 

KLIMAT – adaptacja do 

zmian klimatycznych 

Efektywna gospodarka 

zasobami, zachowanie 

różnorodności biologicznej, 

zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych/Cel 

strategiczny: Przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom zmian 

klimatu  

33 Proponuje się uzupełnienie 

części kierunkowej o 

zagadnienia związane z 

kształtowaniem spójnego 

regionalnego sytemu 

obszarów chronionych 

województwa (SOCh), 

którego systemicznym 

elementem w gminie 

Gomunice jest istniejący 

Obszar Chronionego 

Krajobrazu Doliny Widawki 

Uzupełniono zapisy zgodnie 

z uwagą. 

13. Rozdział Cele strategiczne 

rozwoju Gminy/Wyzwanie II. 

KLIMAT – adaptacja do 

zmian klimatycznych -  

33 Proponuje się uzupełnienie 

zapisów celu o zagadnienia 

związane z: utrzymaniem 

istniejących form ochrony 

Uzupełniono zapisy zgodnie 

z uwagą. 



efektywna gospodarka 

zasobami, zachowanie 

różnorodności biologicznej, 

zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych/Cel 

strategiczny: Przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom zmian 

klimatu 

przyrody oraz ochroną, 

wzbogaceniem i 

odtwarzaniem różnorodności 

biologicznej 

14. Rozdział Cele strategiczne 

rozwoju Gminy/Wyzwanie II. 

KLIMAT – adaptacja do 

zmian klimatycznych -  

efektywna gospodarka 

zasobami, zachowanie 

różnorodności biologicznej, 

zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych/Cel 

strategiczny: Przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom zmian 

klimatu 

33 Proponuje się uzupełnienie 

zapisów celu o zagadnienia 

związane z: 

przeciwdziałaniem skutkom 

suszy i zmniejszeniem 

niedoboru wody, w tym 

m.in. poprawę zdolności 

retencyjnych, 

zagospodarowaniem wód 

opadowych, prowadzeniem 

racjonalnej gospodarki 

rolnej, wprowadzaniem 

zieleni i zadrzewień  

Uzupełniono zapisy zgodnie 

z uwagą. 

15. Rozdział Cele strategiczne 

rozwoju Gminy/Wyzwanie II. 

KLIMAT – adaptacja do 

zmian klimatycznych -  

efektywna gospodarka 

zasobami, zachowanie 

różnorodności biologicznej, 

zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych/Cel 

strategiczny: Przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom zmian 

klimatu 

31-34 Proponuje się uzupełnienie 

zapisów celu o działania 

związane z rozwojem 

infrastruktury 

przeciwzagrożeniowej i 

przeciwpowodziowej  

Uzupełniono zapisy zgodnie 

z uwagą. 

16. Zadania inwestycyjne  34 W części kierunkowej 

sugeruje się uwzględnić 

działania związane z 

rozwojem przewodowej i 

bezprzewodowej 

infrastruktury 

telekomunikacyjnej  

Uzupełniono zapisy zgodnie 

z uwagą. 

17. „Rezultaty przewidzianych 

zadań zostały uporządkowane 

w formie otwartego katalogu, 

który będzie mógł być 

uzupełniony w zależności do 

ustalonych wskaźników  w 

ramach programów 

operacyjnych wdrażanych w 

nowej perspektywie. 

Weryfikacja wskaźników 

pozwoli na ocenę skuteczności 

podejmowanych działań i 

zostanie poddana analizie w 

ramach monitoringu” 

41  Wyjaśnienie: Na podstawie 

dotychczasowych 

doświadczeń Gminy 

Gomunice  

z realizacji i monitoringu 

wcześniejszych Strategii 

podawanie 

skwantyfikowanych 

wskaźników rezultatu w 

momencie braku 

szczegółowych informacji na 

temat planowanych zadań 

inwestycyjnych i 

wynikających  z nich 

wskaźników jest bardzo 

teoretyczne i nie pokrywa się  

z późniejszymi realiami. 

Planowane zadania 

inwestycyjne w każdym 

przypadku zakładają 



poprawę sytuacji bazowej i 

wzrost. Przewiduje się 

możliwość uzupełnienia 

danych  

w przypadku opracowania 

projektów budowlanych lub 

programów funkcjonalno – 

użytkowych. 

18. Zapisy tabeli przedstawiającej 

zgodność Strategii Rozwoju 

Gminy Gomunice z 

aktualnymi dokumentami 

strategicznymi na poziomie 

lokalnym, regionalnym, 

krajowym i europejskim  

47-54  Uzupełniono zapisy zgodnie 

z uwagą. 

19. „Poza budżetem własnym  

przewidzianym na inwestycje 

do dyspozycji gminy i 

pozostałych interesariuszy 

będą fundusze strukturalne, w 

tym Fundusze Europejskie 

dla Łódzkiego 2027, czyli 

program, który będzie stanowił 

podstawowy dokument (…)” 

58 „Poza budżetem własnym  

przewidzianym na 

inwestycje do dyspozycji 

gminy i pozostałych 

interesariuszy będą fundusze 

strukturalne, w tym 

Fundusze Europejskie dla 

Łódzkiego 2021-2027, czyli 

program, który będzie 

stanowił podstawowy 

dokument (…)” 

Skorygowano zapisy zgodnie 

z uwagą. 

20. Część diagnostyczna  40 Wnosi się o korektę map  Wyjaśnienie: W treści 

diagnozie w przypisie 

uzupełniono informację z 

właściwej numeracji dróg 

krajowych. Gmina nie ma 

możliwości korekty mapy, 

pochodzi ona z zasobów 

powiatu radomszczańskiego. 

 

2) Uwagi i propozycje zmian przedstawione przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie: 

Lp. 

Kwestionowany 

zapis Projektu 

Strategii 

Nr 

strony 
Proponowana treść zapisu 

Ustosunkowanie się Gminy  

do zgłoszonych uwag 

1. Uwaga ogólna  - W projekcie należy wymienić dokumenty 

planistyczne, o których mowa w art. 315 

pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – 

Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 

z późn. zm.), tj.: 

1) plany gospodarowania wodami na 

obszarach dorzeczy; 

2) plany zarządzania ryzykiem 

powodziowym; 

3) plan przeciwdziałania skutkom suszy. 

Zgodnie z art. 326 ust. 1 ustawy, ustalenia 

dokumentów planistycznych, o których 

mowa w art. 315 pkt 1-3, uwzględnia się w 

strategii rozwoju województwa, planach 

zagospodarowania przestrzennego 

województwa, strategii rozwoju gminy, 

strategii rozwoju ponadlokalnego, studium 

uwarunkowań i kierunków 

Uzupełniono informacje w 

Diagnozie w rozdziale 

dotyczącym Potencjału 

przyrodniczego.  



zagospodarowania przestrzennego gminy 

oraz w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

2. Uwaga ogólna - Proponujemy uwzględnić zagadnienia 

dotyczące gospodarki wodnej na terenie 

gminy objętej strategią, tj. ochronę wód 

przez zanieczyszczeniami pochodzącymi 

ze źródeł rolniczych, poprzez wdrożenie i 

przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki 

Rolniczej, np. nawożenie, składowanie 

nawozów i kiszonek w pobliżu cieków  

Uzupełniono informacje 

dotyczącej gospodarki 

wodnej w celach 

strategicznych.  

3. Uwaga ogólna - Proponujemy uwzględnić zagadnienia 

dotyczące działań mających na celu 

zwiększenie retencji wodnej na terenach 

rolniczych, leśnych i zurbanizowanych, 

poprzez: prawidłowe użytkowanie 

rolniczych gleb, prowadzenie prac 

przeciwerozyjnych, zalesianie, tworzenie 

stref buforowych wzdłuż cieków, ochronę i 

odtwarzanie oczek wodnych i mokradeł, 

retencjonowanie wody w już istniejących 

zbiornikach i rowach oraz zachęcanie do 

wykonywania nowych zbiorników 

wodnych. Wdrożenie tych działań możliwe 

jest przez wprowadzenie odpowiednich 

zapisów w dokumentach planistycznych  

Uzupełniono proponowane 

zapisy jako element edukacji 

ekologicznej, gdyż gmina 

nie ma bezpośredniego 

wpływu na zagadnienia 

związane z melioracją u 

indywidulanych u 

użytkowników.  

4. Uwaga ogólna - Zgodnie z Aktualizacją Planu 

gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły na lata 2016-2021 (aPGW), 

którego obowiązywanie zostało wydłużone, 

zgodnie z art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 17 

listopada 2021 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 2368), gmina Gomunice, 

położona na obszarze Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie, znajduje się w zasięgu 

zlewni następujących jednolitych części 

wód: 

1) Jednolite Części Wód 

Powierzchniowych (JCWP): 

- PLRW200062545229; 

- PLRW6000161815529; 

- PLRW600016182169; 

2) Jednolite Części Wód Podziemnych 

(JCWPd): 

- PLGW200084. 

Działania wg aPGW przypisane do 

kompetencji poszczególnych podmiotów, 

które mogą być istotne przy 

opracowywaniu strategii rozwoju gminy to: 

a) działania do realizowania przez gminę: 

- budowa sieci kanalizacyjnej w 

aglomeracji Gomunice, 

Uzupełniono informacje w 

Diagnozie w rozdziale 

dotyczącym Potencjału 

przyrodniczego. 



b) działania do realizowania przez 

właścicieli nieruchomości: 

- budowa nowych zbiorników 

bezodpływowych oraz remont istniejących; 

- regularny wywóz nieczystości płynnych, 

- budowa indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków; 

c) działania do realizowania przez 

właścicieli/ 

użytkowników obiektów: 

- coroczne raportowanie pomiarów ilości 

eksploatowanych wód podziemnych przez 

właściciela/użytkownika ujęcia  

5. Uwaga ogólna - Analizując teren gminy Gomunice, w 

obszarze działania Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

informuję że na podstawie map zagrożenia 

powodziowego, udostępnionych do 

publicznej wiadomości na Biuletynie 

Informacji Publicznej Ministerstwa 

Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r., 

przedmiotowy teren gminy znajduje się 

całkowicie poza obszarem szczególnego 

zagrożenia powodzią, na którym nie 

obowiązują zakazy wymienione w art. 77 

ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo, dotyczące 

gromadzenia ścieków, nawozów 

naturalnych, środków chemicznych, a także 

innych substancji lub materiałów, które 

mogą zanieczyszczać wody, oraz 

prowadzenia przetwarzania odpadów, w 

szczególności ich składowania, dlatego też 

dla robót inwestycyjnych planowanych na 

tym obszarze nie jest wymagane: 

- uzyskanie decyzji zwalniających 

wynikających z art. 77 ust. 1 pkt 3 Prawo 

wodne; 

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego 

zgodnie z art. 360 ust. 1 ustawy Prawo 

wodne. 

Jednocześnie informuję, że na podstawie 

map zagrożenia powodziowego, teren 

gminy Gomunice, w obszarze działania 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie, znajduje się całkowicie poza 

obszarem zagrożenia powodziowego, na 

którym prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat 

(Q0,2%), a także całkowicie poza 

obszarem narażonym na zalanie w 

przypadku uszkodzenia bądź awarii 

obwałowania 

Uzupełniono informacje w 

Diagnozie w rozdziale 

dotyczącym Potencjału 

przyrodniczego. 

 

PODSUMOWANIE 

Z przedstawionych w sprawozdaniu informacji wynika, iż żadne podmioty biorące udział w 

konsultacjach poza Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Wodami 

Polskimi nie wniosły uwag ani propozycji zmian do treści konsultowanego dokumentu. Propozycje 



uzupełnień i zmian wniesione przez ww. podmioty zostały uwzględnione częściowo lub w całości 

zgodnie z przedstawionymi powyżej zapisami.  

Należy mieć na uwadze, iż konsultowany dokument planistyczny jakim jest Strategia  będzie w 

okresie jego obowiązywania aktualizowany i uzupełniany w związku z dynamicznie zmieniającą się 

sytuacją społeczno - gospodarcza Gminy, jak również innymi czynnikami zewnętrznymi mającymi 

wpływ na jego realizację i kształt. 

 

 

 

Gomunice, dn. 26.10.2022 r.  

 

                                                                                         Wójt Gminy Gomunice                                                                                                                                       

                                                                                                                              /-/ Paweł Olejniczak  

 


