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PROPOZYCJE INWESTYCYJNE
I REMONTOWE DO BUDŻETU
MIASTA KATOWICE NA 2014

J

ak już informowaliśmy Państwa w
poprzednim numerze Biuletynu
Samorządowego, Rada Jednostki Pomocniczej Nr 21 złożyła propozycje
inwestycyjne oraz remontowe do budżetu Miasta Katowice na 2014 rok.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

NASZ KATOWICKI
KĄCIK HISTORYCZNY

P

odczas ostatniej sesji Rady Miasta
Katowice, która odbyła się 30-go października br. radni pochylili się między
innymi nad sprawami historycznymi związanymi z osobami pani Natalii Piekarskiej
— Poneta oraz Henryka Sławika.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

POSADŹ SWOJE
DRZEWKO

rzez długi czas brak środków powodował, że Kostuchna nie należała do
dzielnic o których chciano by mówić
„wizytówka miasta”, albo miejsce do którego chętnie wracamy. Na szczęście sytuacja
ta się zmienia, a w okresie ostatnich 10 lat
nastąpiła wyraźna poprawa estetyki naszej
dzielnicy. Wiemy, że wiele jest jeszcze do
zrobienia ale każdy kto przyjeżdża do Kostuchny „po latach” zauważa od razu wyraźną poprawę. Dzieje się tak nie tylko za sprawą prywatnych inwestycji, powstających
jak grzyby po deszczu nowych osiedli
mieszkaniowych z ciekawą architekturą
oraz zapleczem socjalnym i handlowousługowym lecz również dzięki inwestycjom miejskim takim jak: remonty dróg,
remonty kanalizacji, chodników, oświetlenia, powstających nowych placów zabaw,
modernizowane są też tereny zielone.

iedy myślimy o Święcie Niepodległości musimy cofnąć się do1795
roku, kiedy miał miejsce III rozbiór Polski i
straciliśmy naszą suwerenność.
Przez 123 lata próbowano nas Polaków i
nasz kraj Polskę wymazać z mapy Europy.
Ale na szczęście nigdy duch wolności w
Polakach nie wygasł.
11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne
dowództwo nad siłami zbrojnymi i to wydarzenie świętujemy w niepodległej Polsce.
Spotkaliśmy się tradycyjnie pod pomnikiem Powstańców Śląskich, bo nie wszystkim niepodległość dana była od razu. Śląsk
w roku 1918 nadal pozostawał pod panowaniem Niemiec i trzeba było kolejnych
trzech lat i kolejnych trzech Powstań Śląskich aby jutrzenka niepodległości zaświeciła również nad śląskim niebem. To dzięki
takim ludziom jak ci wymienieni na marmurowych płytach naszego pomnika w
Kostuchnie zawdzięczamy pełną niepodległość tych ziem.
Z dumą mogę powiedzieć: pamiętamy i
pamiętać będziemy, bo wolność ma największą cenę.

(Ciąg dalszy na stronie 4)

Krzysztof Kukliński

ULICA ŻELEŃSKIEGO
WYREMONTOWANA
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WYBORY SAMORZĄDOWE
JUŻ W PRZYSZŁYM ROKU
W dniach 15 – 17 października, Zespół
Szkół Nr 4 w Katowicach uczestniczył w
akcji propagowanej przez Fundację ,,Silesia” - ,,Posadź swoje drzewko”.
Podczas tegorocznej akcji dokonano nasadzenia 150 sztuk drzewek oraz krzewów.
Są to derenie, irgi, berberysy, jałowce oraz
żywotniki.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

D

o kompetencji każdej Rady Jednostki
Pomocniczej należy między innymi podejmowanie
uchwał w sprawach przyjmowania zadań przekazanych przez organy miasta,
udział w przeprowadzaniu konsultacji z mieszkańcami, występowanie

do organów
miasta w
sprawach
wniosków
mieszkańców w zakresie
jej działania, dotyczących
spraw o charakterze publicznym, inicjowanie i
organizowanie obchodów
okolicznościowych związanych z miejscami pamięci narodowej, inicjo-

wanie i organizowanie
imprez kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych oraz uroczystości
środowiskowych.
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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WYBORY SAMORZĄDOWE
JUŻ W PRZYSZŁYM ROKU
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Ponadto Rada Jednostki inicjuje i wspiera
działania na rzecz porządku publicznego
we współpracy z Policją i Strażą Miejską,
występuje do Rady Miasta Katowice z
wnioskami o podjęcie inicjatyw uchwałodawczych w sprawach dotyczących
dzielnicy, a także składa propozycje inwestycyjne i remontowe do projektu budżetu
miasta na kolejne lata.
Na Radzie spoczywa również obowiązek
udziału w pracach nad projektowanymi i
realizowanymi inwestycjami oraz remontami, udział w tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego, ustalaniu godzin
funkcjonowania lokali użytkowych oraz
lokalizacji zakładów i obiektów, których
działalność może być uciążliwa dla otoczenia. Rada Jednostki Pomocniczej Nr 21 w
Kostuchnie była również inicjatorem prac
na rzecz nazewnictwa ulic i miejsc publicznych w dzielnicy.
W dniu 10 stycznia 2010 roku odbyły się
wybory do Rady Jednostki Pomocniczej
Nr 21 w Kostuchnie, w wyniku których w
Radzie zasiadło 15 radnych, aby sprawować swój mandat przez kolejne 4 lata.
Zgodnie ze statutem Jednostki Pomocniczej
Miasta Katowice, po upływie czteroletniej

kadencji powinny zostać ogłoszone wybory do
Rady Jednostki
Pomocniczej, które zarządza Rada Miasta
Katowice wyznaczając datę wyborów na
dzień ustawowo wolny od pracy, przypadający najwcześniej 60 dni od dnia podjęcia uchwały.
Należy się spodziewać, że na początku
przyszłego roku poznamy termin kolejnych
wyborów. Warto już dziś zastanowić się
nad przyszłością naszej dzielnicy i rozważyć możliwość wystartowania w wyborach
lub wskazania osób do takiej działalności
predysponowanych.
Dzielnica nasza rozwija się dynamicznie, a
w związku z tym przybywa problemów do
rozwiązania. Zmienia się też charakter Kostuchny, która przed wielu laty była osadą
rolniczą, by następnie zmienić się w osiedle
robotnicze; teraz widzimy jak na naszych
oczach najbliższa okolica przyjmuje oblicze
modnego miejsca zamieszkania dla klasy
średniej. Taka ewolucja to wielkie wyzwania, do których potrzeba nowych sił do
pracy na rzec społeczności lokalnej ludzi,
którym leży na sercu poprawa funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej,
stworzenie lepszej organizacji komunikacji
w dzielnicy, podniesienia bezpieczeństwa

mieszkańców czy efektywniejszego wykorzystania środków finansowych ujętych
budżecie miasta.
Stajemy się coraz bardziej społeczeństwem
obywatelskim, a co za tym idzie coraz
większe przed nami obowiązki w tworzeniu
„małych ojczyzn”. Wiele miast, w tym
również Katowice, będzie przenosić ciężar
decydowania o rozwoju poszczególnych
dzielnic na ich mieszkańców oraz ich reprezentantów.
Rady miast przekazują Dzielnicom kompetencje decyzyjne przy wyborze szczegółowych zadań, takich jak: remonty gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli,
prace remontowe żłobków, prace remontowe dróg i chodników wraz z oświetleniem,
modernizacje lub tworzenie nowych parków, tworzenie zieleńców i skwerów wraz
z małą architekturą, budowy i przebudowy
ulic gminnych wraz z oświetleniem, organizację lokalnych wydarzeń kulturalnych,
tworzenie programów poprawy bezpieczeństwa, modernizację małej architektury pod
kątem funkcjonowania w społeczeństwie
osób niepełnosprawnych; ponadto budowa,
modernizacja, prace remontowe osiedlowej
i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
Mamy nadzieję, że wiele osób będzie
chciało zaznaczyć swój wkład w tych inicjatywach poprzez wzięcie udziału w najbliższych wyborach do Rady Jednostki
Pomocniczej Nr 21 w Kostuchnie.
Krzysztof Kukliński
Sekretarz Zarządu RJ 21.

8 listopada Miasto Katowice podpisało z Akademią Tenisową Karoliny Woźniackiej, jednej z najlepszych tenisistek na świecie, umowę
intencyjną o współpracy przez najbliższe 3 lata.
Dla miłośników tenisa szykuje się wielka gratka — Finał Masters
Turnieju o Rakietę Karoliny Woźniackiej, który będzie miał miejsce
już 7 grudnia 2013 roku w Kostuchnie w ośrodku Bażantowo Sport

POSADŹ SWOJE
DRZEWKO
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Już po raz trzeci w akcji brała udział nasza
młodzież, w ramach zajęć pozalekcyjnych. Akcja w 20% sfinansowana
została z funduszów własnych Szkoły,
natomiast pozostałe 80% środków
pozyskaliśmy dzięki Fundacji Ekologicznej „Silesia”.
Dzięki akcji ,,Posadź swoje drzewko” nasz szkolny ogród, pokaźnych zresztą rozmiarów, coraz bardziej przypomina park. Placówka natomiast zyskuje korzystny,
,,zielony” mikroklimat, co na Śląsku jest szczególnie cenne. Nasadzone podczas tych akcji drzewa i krzewy wpisały się już na stałe
w krajobraz naszej miejscowości, kształtując pozytywne, ekologiczne wzorce godne do naśladowania.

Warte podkreślenia jest to, że młodzież bardzo chętnie angażuje się
w tego typu przedsięwzięcia, a biorąc pod uwagę liczbę uczniów,
chcących brać udział w tegorocznej akcji, moglibyśmy z powodzeniem zrealizować ich jeszcze kilka. Skutkowałoby to pewnie nasadzeniem kolejnych, co najmniej 750 drzewek i krzewów.
Katarzyna Niemiec – nauczyciel biologii oraz chemii
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NASZ KATOWICKI
KĄCIK HISTORYCZNY
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Kim była pani Natalia Piekarska?
Urodziła się 10-go
stycznia 1937 roku
w Jeleśni. Dzieciństwo pani Natalia
spędziła w Katowicach. Uczęszczała
do liceum im. Marii
Skłodowskiej
–
Curie w Chorzowie.
3-go marca 1953
roku umiera Stalin i
parę dni później Katowice zostały przemianowane na Stalinogród.
Pewnego dnia gdy Natalia wracała z Chorzowa do domu, poprosiła o bilet do Katowic. Usłyszała wtedy od konduktorki, że
takiego miasta nie ma, a tramwaj jedzie do
Stalinogrodu. Wtedy to wspólnie z dwoma
szkolnymi koleżankami: Barbarą Nowakowską – Galas i Zofią Klimondą w geście
protestu wydrukowały ulotki z treścią: ,,
Precz z Stalinogrodem” i rozrzucały je w
miejscach publicznych. Aresztowana 18-go
marca 1953 roku przeszła przez okryty
czarną sławą areszt śledczy przy ulicy Mikołowskiej, gdzie była bita i poniżana.
Wkrótce jako 16-to letnia dziewczyna stanęła przed sądem wojewódzkim oskarżona
o sporządzenie i kolportowanie ulotek o
treści nawołującej do zbrodni i zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić szkodę interesom Państwa Polskiego.
Wyrokiem sądu z dnia 8-go czerwca 1953
roku skazano ją na trzy lata aresztu w zakładzie poprawczym w Wodzisławiu. Jak
była odważną dziewczyną niech świadczy
fakt, że udało jej się 24-go września 1953
roku uciec z tego zakładu. Ponownie
schwytana w Gdańsku 2-go czerwca 1955

roku, znowu została osadzona w areszcie, z
którego wyszła w lutym 1956 roku. Parę
miesięcy później bo 21-go października
1956 roku, Katowice powróciły do poprzedniej nazwy. Swój pęd do wiedzy
chciała realizować jako nauczycielka. Po
ukończeniu studium nauczycielskiego w
Raciborzu, a później Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, przez ponad 30 lat była
nauczycielką, z czego ostatnie lata w SP Nr
14 w Chwałowicach dzielnicy Rybnika.
Swoje młodzieńcze przeżycia opisała wydanej w 1996 roku książce ,,Byłam nie
tylko na Mikołowskiej”. Była też autorką
kilku książek dla dzieci. W 2004 roku doceniając jej czyn sprzed lat otrzymała tytuł
Honorowego Obywatela Miasta Katowice i
symboliczne klucze do miasta. Zmarła 18go października bieżącego roku. Pogrzeb
odbył się 22 października w kościele Mariackim a jej ciało spoczęło na cmentarzu
przy ulicy francuskiej w Katowicach.
Przemawiając nad mogiłą prezydent Katowic powiedział między innymi ,,Pomimo,
że lata 50-te ubiegłego wieku były mroczne, pełne terroru i prześladowań żegnamy
dziś Osobę, która mimo młodzieńczego
wieku miała odwagę wyrazić swój sprzeciw”.
Podczas sesji radni minutą ciszy uczcili
pamięć pani Natalii Piekarskiej – Poneta.
Drugą osobą której poświęcili czas radni
podczas sesji był pan Henryk Sławik.
Występując podczas sesji, pan dr
Tomasz Kurpierz
wygłosił referat pt.
,,Działalność Henryka Sławika i
Józefa
Antalla
wzorem humanizmu w czasach
tragicznych”.
Henryk
Sławik
urodził się w 1894
roku w Szerokiej,

PROPOZYCJE INWESTYCYJNE
I REMONTOWE DO BUDŻETU
MIASTA KATOWICE NA 2014
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Na postawie zgłoszeń mieszkańców podczas dyżurów radnych, rozmów z przedstawicielami różnych instytucji oraz
własnych obserwacji Radni przygotowali zakres prac inwestycyjnych i remontowych w dzielnicy, które należy wykonać
w nadchodzącym roku.
Proszę zwrócić uwagę na fakt, że są to propozycje, które
trafią pod dyskusję Rady Miasta Katowice i w przypadku pozytywnej ich oceny trafią do budżetu miasta na 2014 rok.
Oto wykaz zgłoszonych potrzeb mieszkańców dzielnicy:
1. Utwardzenie ulic: Rozmarynu, Boznańskiej, Tymiankowej
oraz łącznik ulicy Sezamkowej z ulicą Migdałowców.
2. Kontynuacja inwestycji związanej z powstaniem parku
dzielnicowego w rejonie ul. Wantuły.

obecnie dzielnicy Jastrzębia Zdroju.
Od urodzenia zaangażowany w sprawy
Górnego Śląska. Uczestnik wszystkich
trzech powstań śląskich, aktywny działacz
plebiscytowy. W latach 1929 – 1930 radny
Katowic oraz długoletni poseł do Sejmu
Śląskiego. Po klęsce wrześniowej 1939
roku znalazł się na Węgrzech, gdzie stanął
na czele Komitetu Obywatelskiego do
Spraw Opieki nad Uchodźcami Polskimi.
W ramach tego komitetu organizował pomoc dla internowanych wojskowych i
uchodźców cywilnych, pomagając im w
wyjazdach na zachód Europy. Czynił to w
współpracy z delegatem rządu węgierskiego Józefem Antallem. Współpracując z
duchowieństwem węgierskim utworzył w
miejscowości Vac sierociniec dla żydowskich dzieci. Szacuje się, że dzięki tym
działaniom Henryk Sławik uratował życie
około 30.000 polskich uchodźców, wśród
których było około 5.000 Żydów. Po wkroczeniu wojsk niemieckich na Węgry zostaje
w 1944 roku aresztowany. W śledztwie całą
odpowiedzialność bierze na siebie, osłaniając osobę Józefa Antalla, ratując go w ten
sposób od niechybnej śmierci. Za swoją
szlachetną postawę zapłacił życiem. Wywieziony do obozu koncentracyjnego w
Mauthausen – Gusen zostaje zamordowany
23-go sierpnia 1944 roku. W 1990 roku
Henryk Sławek został pośmiertnie uhonorowany tytułem ,, Sprawiedliwego wśród
Narodów Świata” przez izraelski Instytut
Yad Vashem. Dopiero parę lat później
przypomniano osobę Henryka Sławika w
Katowicach, nadając szkołą jego imię, oraz
umieszczając pamiątkową tablicę na budynku przy ulicy świętego Jana , gdzie mieszkał w okresie międzywojennym. Radni
podczas sesji podjęli uchwałę w sprawie
wzniesienia pomnika Henryka Sławika i
Józefa Antalla. Pomnik ma stanąć w pobliżu budowanego Międzynarodowego Centrum Kongresowego przy ulicy Olimpijskiej.
Bernard Uszok

3. Odnowienie i zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic:
Sołtysiej i Boya-Żeleńskiego (teren Lasów Państwowych).
4. Wykup terenu i budowa drogi stanowiącej łącznik ul. Wieżowej i Urbana.
5. Wybudowanie nowych ciągów komunikacyjnych łączących ulicę Ogrodzieńskiego z ulicami Jordan-Łowińskiej i
Wieżowej.
6. Doświetlenie ulicy Ogrodzieńskiego – 1 punkt świetlny na
końcu ulicy.
7. Wymiana oświetlenia wzdłuż ul. Migdałowców do końca
cmentarza, na oświetlenie typu parkowego.
8. Wykonanie kanalizacji przy ul. Sasanek, Szarych Szeregów 46-62, Hierowskiego, Stabika
(posesje nieskanalizowane).
9. Budowa ronda na ul. Armii Krajowej, Szarych Szeregów,
Stabika.
W ramach propozycji remontowych do budżetu Miasta Katowice na rok 2014 wnioskowano o poprawienie drożności kolektora S1 pod ulicą Boya Żeleńskiego.
Po uchwaleniu przez Radę Miasta Katowice budżetu na 2014
rok poinformujemy Państwa, co z naszych propozycji trafi do
realizacji w przyszłym roku.
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Hajer Blues i inne historie…

Ewa Parma

(Ciąg dalszy ze strony 1)

W ostatnim czasie dała nam się we znaki
przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego. Każdy
użytkownik tej głównej arterii w dzielnicy
klął pod nosem na opieszałość kolejnych
ekip remontowych. Przyznać należy, że
zakres koniecznych prac jakie były do wykonania (tylko na tej jednej drodze) przyprawiał o ból głowy nie tylko inwestora, projektantów i wykonawców ale również, a
może przede wszystkim, nas mieszkańców.
Trafiały do nas radnych pretensje pod adresem… trudno nawet wymienić wszystkich
adresatów, włącznie z wszystkimi świętymi.
Część z nich była jak najbardziej słuszna.
Na szczęście więcej głosów charakteryzowała wyrozumiałość, granicząca niekiedy z
„anielską cierpliwością”. Po remoncie odcinka w rejonie kopalni w kierunku zakładów REMAG, który ciągnął się w nieskończoność, przyszedł czas na centrum oraz
odcinek od przejazdu kolejowego w kierunku „Górki”.
Ledwo ekipy budowlańców zeszły z placu
budowy a już pojawiły się słowa krytyki na
jakość wykonania prac.
Dokonałem wizji lokalnej aby przekonać się
osobiście, ile w tych zarzutach racji?
Generalnie należy stwierdzić: droga i jej
otoczenie prezentuje się w tej chwili zdecydowanie lepiej niż jeszcze trzy lata temu, co
nie zmienia faktu, że o pełnym szczęściu
będzie można powiedzieć po usunięciu
wszystkich usterek, a niestety nazbierało się
tego trochę.
Najgorzej prezentują się włazy studzienek,
których właścicielem jest telekomunikacja.
Czy rzeczywiście ich właściciel nie poczuwa się do odpowiedzialności aby wymienić
dziurawe pokrywy i poprawić ich osadzenie,
zanim dojdzie do wypadku?
Studnie kanalizacyjne w pasie drogowym
też pozostawiają wiele do życzenia. W tym
jednak przypadku katowicki MZUiM obiecał systematyczną poprawę sytuacji.
Na wysokości numeru 57, w okolicy przejścia dla pieszych asfalt jest powyżej krawężnika (!). Ponadto nie wyrównano asfaltu
na skrzyżowaniu z ul. Winorośli. W kilku
miejscach połażono nierówno kostkę brukową oraz w kilku miejscach krzywo posadowiono krawężniki. Dostałem zapewnienie,
że również w tych przypadkach MZUiM
bliżej przyjrzy się wymienionym usterkom i
kolejno będzie je usuwać.
Krzysztof Kukliński

„Urodziłam się na ziemi
pieronów i tyskiego piwa
moim pierwszym językiem
wcale nie był język
ino tak zwany slang
podsłuchany u kum w familokach
Dzięki Gutenbergowi jednak
i telewizorowi marki „Belweder”
opanowałam język mównic i bibliotek
- reszty dokonała ulica...”
fragment wiersza Ewy Parmy
pt. „Lekcja języka obcego”
24 października 2013r. gościliśmy w naszej
Filii nr 27 Miejskiej Biblioteki Publicznej
panią Ewę Parmę, katowicką poetkę i anglistkę. Tego dnia o godz. 17 zjawili się
wielbiciele jej poezji, młodzież z okolicznych szkół oraz mieszkańcy Kostuchny i
okolic, by wysłuchać wierszy i wspomnień
poetki.
Ewa Parma urodziła się w Katowicach,
gdzie do dziś mieszka. Studiowała anglistykę na Uniwersytecie Śląskim, jest nauczycielką języka angielskiego. Debiutowała w
roku 1987 w „Tak i Nie”. Publikowała
wiersze, prozę, eseje i tłumaczenia poezji
amerykańskiej
m.in.
w
„Poezji”,
„Literaturze”, „Czasie Kultury”, „Śląsku”,
„Młodej Sztuce”, „Migotaniach Przejaśnieniach”, antologii młodej poezji dolnośląskiej „Imiona istnienia” i wielu antologiach
pokonkursowych. Jej wiersze przetłumaczone na język angielski znalazły się w
kilku amerykańskich magazynach literackich.

Wydała tomiki „Tylko dla modliszek” (1987) i „W strefie ognia” (2010).
Prowadzi też „drugie życie” w powieściach
Marty Fox jako „Ewka-Marchewka” i
„trzecie” w wierszach Lindy Nemec Foster
jako „gospodyni domowa z miasta K. w
dalekiej Polsce”. Wraz z siostrą Joanną
Kern wydała „Hajer Blues i inne historie" (autobiograficzne opowiadania siostry,
wiersze Ewy Parmy), z Grzegorzem Chudy
„Obrazki ze Ślaska” (wiersze E. Parmy do
akwarel G. Chudy), a ostatnio z Anną Marią Rusinek „Kobiety i ważki” (wiersze E.
Parmy do obrazów A. M. Rusinek).
Tematem spotkania w bibliotece był Śląsk,
gwara oraz utwory związane z Kostuchną.
Pani Ewa Parma czytała fragmenty książki
„Hajer Blues i inne historie" – wspomnienia swojej siostry, jak i własne wiersze. Nie zabrakło także jej wierszy przetłumaczonych z języka polskiego na śląską
gwarę, pochodzących z książki „Obrazki ze
Śląska”, wydanej wspólnie z Grzegorzem
Chudy. Sporo jej poezji można znaleźć w
Internecie, a w bibliotece w Kostuchnie są
dostępne dwie z jej książek: „W strefie
ognia” i „Hajer Blues i inne historie".
Dziękujemy państwu Lipa za słodki poczęstunek, który umilił poetyckie spotkanie.
21 listopada 2013r. zapraszamy na spotkanie z panem Łukaszem Fuglewiczem - pasjonatem geografem i przyrodnikiem, który opowie nam o walorach przyrodniczo - krajobrazowych
Kostuchny i okolic.

Rada Jednostki Pomocniczej Nr 21 — Nakład: 1000 egzemplarzy — Redaguje kolegium w składzie:
Krzysztof Kukliński ; Email: 4kk@wp.pl, tel. 0-32 2028804, 0-793-618-719 ; Sławomir Jarzyna;
Bernard Uszok. Materiały proszę kierować na w/w adres Email.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji oraz skracania nadesłanych tekstów.

Internet: http://www.kostuchna.boo.pl/Kostuchna_Samorzad.html
KOSTUCHNA W INTERNECIE: www.kostuchna.boo.pl

BIULETYN SAMORZĄDOWY— Nr 11/2013 — 17 Listopad 2013

