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Streszczenie: Artykuł przedstawia podejście do oceny potencjalnego 
rozwoju otoczenia przystanków kolejowych, które mają funkcjono-
wać w systemie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie, a zloka-
lizowane są w terenach podmiejskich, tzw. eksurbiach. Istotną kwe-
stią w rozwoju tych przystanków wydaje się pełnić układ drogowy, 
który ma funkcję strukturotwórczą nie tylko w zagospodarowaniu 
przestrzennym, ale także dla zapewnienia dostępności przystanku 
różnymi środkami transportu. Zarówno układ ortogonalny lub frak-
talny posiada pozytywne, jak i negatywne cechy świadczące o po-
tencjalnym rozwoju otoczenia przystanku kolejowego. Kryterium 
oceny systemu transportowego w sąsiedztwie przystanku kolejowego 
będzie uwzględniało kilka elementów związanych z dostępnością do 
systemów transportowych, jak i kwestii rozwoju zagospodarowania 
przestrzennego i przestrzeni publicznych. Odpowiedni rozwój tych 
przystanków może przyczynić się do zwiększenia ich atrakcyjności 
oraz wzrostu  liczby pasażerów, co wpłynie na efektywność finansową 
systemu kolei aglomeracyjnej. Dodatkowo w artykule przedstawione 
będą dwa przykłady przystanków kolejowych, a ocenie podlegać bę-
dzie ich dostępność do systemów transportowych.
Słowa kluczowe: systemy transportowe, kolej aglomeracyjna, przy-
stanki kolejowe, potencjał pasażerski. 

otoczenie przystanków Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej jako element  
kształtujący potencjał pasażerski1

lewania się miast i wzrostu liczby samochodów na wlotach 
drogowych. Efekt ten wpływa negatywnie na funkcjonowa-
nie miasta, ale także zniekształca jego sylwetkę i degraduje 
ład przestrzenny. Prowadzi to do problemów z zarządzaniem 
i rozwojem struktury przestrzennej, co wpływa na obniżanie 
się jakości życia mieszkańców.

Wydaje się, że najbardziej efektywnym środkiem trans-
portu w obszarach funkcjonalnych dużych miast jest kolej, 
która w formule kolei aglomeracyjnej może wykorzystywać 
infrastrukturę istniejącą i zapewniać szybkie dotarcie do celu 
podróży (kolej nie jest narażona na wpływ kongestii motory-
zacyjnej poprzez pełne wydzielenie od ruchu samochodowe-
go). Powinna temu towarzyszyć aktywizacja otoczenia przy-
stanków kolejowych, a co za tym idzie rozwój miast oraz 
miejscowości zlokalizowanych wzdłuż trasy. Istnieje jednak 
jeden warunek – przystanki kolei aglomeracyjnej muszą być 
dostępne dla mieszkańców i zapewniać im realizowanie do-
datkowych aktywności. Zatem otoczenie przystanków, jak 
i ich obsługa, musi zostać zagospodarowane. 

Modele funkcjonalno-przestrzenne rozwoju otoczenia  
przystanków kolei aglomeracyjnej w obszarach  
ekstensywnie zabudowanych
Mieszkańcy miast położonych w aglomeracji i pracujących 
w Krakowie chcieliby dojeżdżać do pracy dużo szybciej 
i w bardziej komfortowych warunkach. Dla nich oferta ko-
lei aglomeracyjnej spełnia te postulaty. Jednak, aby system 
ten mógł w pełni funkcjonować i wpływać na zwiększanie 
udziału podróży odbywanych koleją, musi być zapewnio-
na dobra dostępność transportowa do przystanków SKA, 
a forma zagospodarowania przestrzennego wokół tych 
przystanków powinna podnosić atrakcyjność korzystania 
z nich. Tymczasem obserwuje się, że zarówno dostępność 
różnych środkami lokomocji, jak i otoczenie tych przystan-
ków jest nieatrakcyjne i zniechęca do korzystania w co-
dziennych podróżach z tej formy transportu. 

Najliczniejszymi typami przystanków w obszarach pod-
miejskich aglomeracji krakowskiej są przystanki należące do 
tzw. terenów eksurbii –  cechuje je ekstensywna zabudowa, 
o bardzo niskiej gęstości zaludnienia. Przystanki te zlokali-
zowane są w znacznej odległości od większych skupisk osad-
niczych i będą stanowiły źródło podróży do centrum aglo-
meracji, z uwzględnieniem przesiadki z innych środków 
transportu na kolej. Ten typ przystanku posiada także spe-
cyficzną funkcję – jest ona skupiona jedynie na możliwości 
zrealizowania przesiadki na kolej aglomeracyjną, z innych 

Wprowadzenie
W Polsce od kilkunastu lat zaobserwować można osiedlanie się 
ludności w obszarach funkcjonalnych dużych miast. Rozwój 
tych terenów zmienia obraz stref podmiejskich, nie tylko pod 
kątem zagospodarowania przestrzennego, ale przede wszyst-
kim pod kątem obciążenia ruchem wlotów drogowych dużych 
miast. Obserwując ich rozwój w aglomeracji, można odnieść 
wrażenie, że powielane są błędy popełniane przez miasta eu-
ropejskie, kiedy to u nich następował wzrost gospodarczy. 
Poprawa dostępności samochodu, a co jest z tym związane 
i wzrost wskaźnika motoryzacji, doprowadziło do tego, że 
mobilność mieszkańców aglomeracji staje się coraz większa. 
Dostępność do samochodu szczególnie dla mieszkańców aglo-
meracji jest niezwykle istotna – odległość pomiędzy miejscem 
zamieszkania a miejscem pracy wymusza korzystanie z tego 
środka transportu. Jednocześnie dostępność do samochodu 
ułatwia podjęcie decyzji o zamieszkaniu poza granicami duże-
go miasta. Ponadto w ostatnich latach nastąpiła modernizacja 
układu drogowego oraz powstały nowe odcinki dróg szybkie-
go ruchu, co wpłynęło na skrócenie czasu dojazdu do ośrodka 
metropolitalnego. Stanowi to kolejny impuls do zamieszkania 
w strefie podmiejskiej, przyczynia się to do efektu tzw. roz-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. Wkład autorów w publikację: A. Faron 
70%, M. Dudek 30%.
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środków transportu. Nie oznacza to, że ten typ przystanku 
pełni mało znaczącą rolę w systemie SKA. Wręcz przeciwnie 
– umożliwia on przejęcie podróży odbywanych samocho-
dem z małych i średnich miejscowości (a także wsi), które 
nie są dobrze obsługiwane jakimkolwiek środkiem transpor-
tu zbiorowego. Takich miejscowości w Krakowskim 
Obszarze Metro po litalnym jest bardzo dużo. Zatem nie-
zwykle istotną rolą w podnoszeniu atrakcyjności takiego 
przystanku będzie stanowił rozwój otoczenia przystanku 
przesiadkowego, pod kątem dobrej dostępności samocho-
dem oraz sprawnej przesiadki na kolej. W przyszłości jed-
nak przystanki te mogą zapoczątkowywać rozwój osadnic-
twa wokół nich, w zasięgu dobrej dostępności pieszej (przy-
kład rozwoju terenów podmiejskich w Hamburgu, wokół 
kolei S-Bahn). Pytaniem jest jednak, który układ drogowy 
wokół przystanku kolejowego bardziej sprzyja rozwojowi 
zabudowy mieszkaniowej, a który lepiej sprawdzi się w przy-
padku typowej przesiadki z samochodu na kolej? 

Otoczenie przystanków kolejowych powinno rozwijać 
się według ustalonej metody [1], która uwzględnia typ 
układu ulicznego w jego otoczeniu lub dworca kolejowego, 
funkcję i intensywność zabudowy (jeśli wokół przystanku 
pojawić się ma nowa forma zabudowy), system transporto-
wy obsługujący przystanek oraz układ przestrzeni publicz-
nych. Układ uliczny w obrębie przystanku czy dworca ko-
lejowego może być kształtowany według dwóch modeli: 
ortogonalnego i fraktalnego. 

Układ ortogonalny charakteryzuje się układem ulic, 
w których główna ulica prowadząca ruch o charakterze 
regionalnym zlokalizowana jest w znacznej odległości od 
przystanku kolejowego (rys. 1). Od niej odchodzi droga o niż-
szej klasie i przechodzi prostopadle do linii kolejowej. 
Wokół tej drogi zlokalizowana jest zabudowa mieszkanio-
wa o niskiej intensywności, ekstensywna. Przystanki kole-
jowe posiadające w swoim sąsiedztwie układ ortogonalny 
ulic znajdują się najczęściej w znacznej odległości od więk-
szych skupisk zabudowy (wsi) – wsie te rozwijały się raczej 
wzdłuż głównej drogi niż wokół przystanku kolejowego 
(np. wieś Węgrzce Wielkie, Kłaj, Stanisławice, Rzezawa, 
Jasień Brzeski, Biadoliny).

Bardziej szczegółowa analiza zagospodarowania prze-
strzennego oraz układu transportowego zostanie przedsta-
wiona na przykładzie przystanku Biadoliny. Jest on położony 
w ciągu linii 91 Kraków Główny – Tarnów – Rzeszów Główny 
– Medyka, 10,3 km na wschód od stacji Brzesko-Okocim. 
Modernizacja tej linii jest obecnie na ukończeniu i w grudniu 
2016 ma być włączona do systemu Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej. Przystanek ten położony jest na terenie gmi-
ny Dębno, ale duże zainteresowanie jego funkcjonowaniem 
obserwuje się także w gminie Borzęcin. Wprawdzie powiąza-
nia transportowe z tą gminą są utrudnione przez poprzecznie 
biegnącą autostradę A4, ale dzięki istniejącym przejazdom 
nie stanowi ona istotnej bariery transportowej. W bezpośred-
nim sąsiedztwie przystanku przebiega droga powiatowa 
1407K, natomiast w niedużej odległości także 1421K, która 
zapewnia powiązania na kierunku północ–południe. W naj-
bliższych latach planuje się budowę parkingu strategicznego 

Rys. 1. Układ drogowy ortogonalny w sąsiedztwie przystanku kolejowego w obszarach eks-
tensywnie zabudowanych 
Źródło: opracowanie własne

Park and Ride, którego realizacja jest także w interesie gminy 
Borzęcin. Jego budowa usprawni w istotnym stopniu powią-
zania transportowe zwłaszcza dla tej gminy, która obecnie 
posiada połączenia wyłącznie za pomocą dróg powiatowych.

W strefie dogodnej dostępności pieszej, która w przy-
padku przystanków kolejowych wynosi 600–800 metrów, 
zamieszkuje stosunkowo niewiele osób. Jest to spowodo-
wane zarówno rozproszeniem zabudowy, jak i jej ulicowym 
charakterem. Aby zwiększyć tę strefę, postuluje się stwo-
rzenie w obrębie parkingu samochodowego stanowisk do 
pozostawiania rowerów. Winny one być objęte systemem 
monitoringu wizyjnego celem zapewnienia bezpieczeństwa 
pozostawionym tam pojazdom. Jak pokazują doświadcze-
nia zagraniczne należy bacznie monitorować liczbę pozo-
stawianych rowerów i dostosowywać do potrzeb liczbę sta-
nowisk. Sieć dróg gminnych i powiatowych może być wy-
korzystana dla ruchu rowerowego, gdyż obserwuje się na 
nich niewielkie natężenia ruchu samochodowego oraz nie-
znaczny udział ruchu ciężkiego. 

Dodatkowo władze gminy Dębno planują reaktywację 
linii komunikacji autobusowej o charakterze dowozowym 
[2]. Ma ona zapewnić dostępność do infrastruktury kolejo-
wej miejscowości położonych w większej odległości, zwłasz-
cza w południowo-wschodniej części (Niedźwiedza, Łoniowa, 
Porąbka Uszewska, Dębno). W sąsiedztwie przystanków au-
tobusowych planuje się także budowę parkingów rowero-
wych w systemie Bike and Ride, celem zwiększenia strefy 
dogodnej dostępności.

Układ fraktalny charakteryzuje się układem dróg pro-
mieniście odchodzących od punktu centralnego – w tym 
przypadku przystanku kolejowego (rys. 2). Najczęściej jedna 
z dróg posiada funkcje ulicy głównej lub zbiorczej, a pozostałe 
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drogi są wobec siebie równorzędne i mają niższe klasy funk-
cjonalne. Układ fraktalny w sąsiedztwie przystanku charak-
teryzuje te wsie, które rozwijały się właśnie wokół przystanku 
(np. Podłęże, Sterkowiec, Staniątki, Cikowice, Bogu mi ło-
wice). W przypadku układu fraktalnego zabudowa miesz -
kaniowa rozwijała się wokół przystanku kolejowego i wokół 
ulic promieniście od niego odchodzących. 

Jak już wspomniano, przykładem takiego układu jest oto-
czenie przystanku Sterkowiec zlokalizowanego na linii 91, 
5,1 km na wschód od stacji Brzesko-Okocim. Jest on położony 
na wschodnich rubieżach gminy Brzesko. W jego bezpośred-
nim sąsiedztwie planuje się w najbliższych latach budowę par-
kingu strategicznego w systemie Park and Ride [3][4], którego 
realizacja jest popierana też przez sąsiednie gminy: Dębno oraz 
Szczurową. Dojazd od tego parkingu będzie zdecydowanie 
dogodniejszy niż do planowanego parkingu w Brzesku, któ-
rego układ transportowy jest już obecnie w godzinach szczy-
tu przeciążony, co może powodować wydłużenie czasu dojaz-
du, a także ze względu na dużą atrakcyjność (zwłaszcza dla 
dojazdów z gmin położonych na południe od Brzeska wzdłuż 
drogi krajowej nr 75, np. Gnojnik, Czchów czy Iwkowa) 
i trudności w znalezieniu miejsca postojowego. Dostęp do 
przystanku w Sterkowcu samochodami zapewniają dwie 
drogi powiatowe (1430K oraz 1434K), które niedawno zo-
stały wyremontowane. Ich promienisty układ gwarantuje 
dostępność ze wszystkich kierunków ciążeń. 

Rozproszony charakter zabudowy powoduje, że w strefie 
dogodnej dostępności pieszej znajduje się stosunkowo nie-
wielu mieszkańców. Podobnie jak w przypadku przystanku 
Biadoliny, sieć drogowa również może być wykorzystywana 
dla ruchu rowerowego (niska klasa funkcjonalna, małe natę-
żenie ruchu samochodowego), jednakże winien być on uzu-
pełniony kilkoma ciągami obecnych dróg polnych poprzez 
modernizację ich nawierzchni oraz niewielkich mostów na 
ciekach wodnych przecinających ten obszar. 

Każdy z tych układów powinien zapewniać dobrą do-
stępność do innych systemów transportowych oraz umożli-
wić rozwój zabudowy, jeśli przystanek miałby zmienić 
funkcję otoczenia na mieszkaniową lub związaną z miej-
scem pracy czy usług. Dodatkowo każdy z nich powinien 
zapewnić możliwość kreowania wysokiej jakości przestrzeni 
publicznej wokół przystanku i na drodze dojścia. Można 
wyróżnić zatem trzy obszary planistyczne (strefowanie 
funkcji zabudowy, kreowanie przestrzeni publicznej oraz 
kształtowanie węzła przesiadkowego) zależne od układu 
sieci ulicznej, na jakie należy zwrócić uwagę przy planowa-
niu przestrzennym obszaru wokół przystanku kolejowego.

W przypadku, gdy obszar wokół przystanku miałby po-
tencjalnie zostać przekształcony w teren o zabudowie np. 
mieszkaniowej, należy tak kształtować jego otoczenie, aby 
zapewnić strefowanie tej funkcji. Generalnie należy dążyć 
do spełnienia postulatu o intensyfikacji zabudowy w miarę 
zbliżania się do stacji kolejowej. Zaleca się, aby intensyfiko-
wać zabudowę w obrębie obszaru o promieniu 600 metrów 
jako zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, a na obszarze 
o promieniu do 1000 metrów od przystanku jej intensyw-
ność można zmniejszyć. 

Drugim elementem podlegających rozważeniu przy pla-
nowaniu rozwoju otoczenia przystanku kolei aglomeracyjnej 
jest układ przestrzeni publicznej o wysokiej jakości. Zależeć 
on będzie od układu ulicznego w obszarze. W przypadku 
układu ortogonalnego należy zadbać o atrakcyjną formę oto-
czenia dojścia wzdłuż drogi prostopadłej do linii kolejowej. 
Tym bardziej że z reguły przystanek autobusowy zlokalizowa-
ny jest przy skrzyżowaniu tej drogi z drogą główną. W przy-
padku układu fraktalnego każda z dróg promieniście odbie-
gająca od przystanku kolejowego powinna zostać atrakcyjnie 
zagospodarowania. Te drogi mogą stać się potencjalnymi 
osiami zagospodarowania nowej funkcji mieszkaniowej – co 
wpłynie na zwiększenie kolejowego potencjału pasażerskiego. 
Przestrzeń publiczna przed budynkiem dworca ma zapewnić 
odpowiedni klimat dla oczekujących na podróż i zachęcać ich 
do korzystania z tej formy transportu, natomiast przestrzeń 
publiczna wzdłuż ulic prowadzących do przystanku ma uła-
twiać i uatrakcyjniać dostęp do przystanku.

Ostatnim aspektem jest konieczność wykształcenia węzła 
przesiadkowego w bardzo bliskiej odległości od przystanku 
kolejowego, aby umożliwić przesiadkę z kolei na inne środki 
transportu. Umożliwienie obsługi przystanku różnymi środ-
kami transportu znacząco podnosi, ułatwia i zachęca do ko-
rzystania z niego, co przyczynia się do postrzegania podróży 
koleją jako atrakcyjnym środkiem lokomocji i odciąża układ 
drogowy od ruchu samochodowego. Oczywiście poziom in-
tegracji węzła przesiadkowego będzie zależny od typu przy-
stanku, a szczególnie zastosowanych w jego obsłudze środ-
ków lokomocji. Przy przystankach zlokalizowanych w obsza-
rach podmiejskich (suburbia), ekstensywnych (eksurbia) oraz 
w małych i średnich miastach aglomeracji należy bezwzględ-
nie lokalizować parkingi Park&Ride. Dodatkowo powinno 

Rys. 2. Układ drogowy fraktalny w sąsiedztwie przystanku kolejowego w obszarach eksten-
sywnie zabudowanych 
Źródło: opracowanie własne
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się dążyć do zapewnienia czytelnych i bezpośrednich powią-
zań rowerowych i pieszych – najlepiej, aby były prowadzone 
niezależnie od ruchu samochodowego lub ulicami o małym 
ruchu samochodowym. W zależności od układu drogowego 
należy zapewnić dojazd do przystanku transportem zbioro-
wym. Dobra dostępność przystanku do różnych form trans-
portu zapewni większy kolejowy potencjał pasażerski z ob-
szarów oddziaływania przystanku.

ocena systemu transportowego w sąsiedztwie przystanku 
kolejowego ze względu na typ układu drogowego 
Każdy z przedstawionych powyżej typów układów drogowych 
w sąsiedztwie przystanków kolejowych posiada pozytywne 
cechy, ale także negatywne –  które mogą ograniczać wzrost 
kolejowego potencjału pasażerskiego. Najważniejsze kryteria 
oceny tych układów zostały przedstawione w tabeli 1. 

W przypadku układu ortogonalnego odległość przystan-
ku kolejowego do głównej drogi jest znacząca pod kątem 
dostępności pieszej – a przecież zabudowa mieszkaniowa 
w tym typie układu rozwijała się wzdłuż tej drogi. Drogą 
główną najczęściej prowadzone są także linie autobusowe lub 
komunikacji prywatnej, a zatem odległość przystanków au-
tobusowych do kolejowego także negatywnie wpływa na 
atrakcyjność podróży koleją, a zatem na potencjał pasażerski 
i efektywność tego środka transportu. Z uwagi na układ 
dróg dojazdowych do przystanku kolejowego (układ prosto-
padły) możliwość powiązań pieszych jest także ograniczona 
– brak alternatywy drogi dojścia wpływa na wydłużenie jego 
czasu i możliwe zniechęcenie do podróży koleją. Ten układ 
dróg, ze względu na brak alternatywy dojazdu, nie sprzyja 
także powiązaniom rowerowym z przystankiem. Układ orto-
gonalny natomiast jest bardzo czytelny dla powiązań samo-
chodem, ponieważ zapewnia bezpośredni dojazd do przy-
stanku kolejowego. W układzie ortogonalnym niezwykle 
łatwo wykształcić przestrzeń publiczną na drodze dojścia do 
przystanku z obszaru oddziaływania. Jedna główna droga 
umożliwia takie zaaranżowanie otoczenia drogi, aby zachęcić 
mieszkańców do podróży pieszej na przystanek kolejowy. 
Dodatkowo niskie natężenie ruchu na tej ulicy (główna dro-
ga odległa jest od przystanku) dodatkowo sprzyja dojściom 
na przystanek. Otoczenie przystanku pod kątem zagospoda-
rowania może się także łatwo rozwijać – możliwe jest wytwo-
rzenie dróg dojazdowych, prostopadłych do drogi prowadzą-
cej do przystanku i rozwój zabudowy wokół tych dróg. 
Jednak warunkiem jest wytworzenie w takim przypadku 
gęstej sieci dróg dojścia nakierowanych na przystanek. 

Układ fraktalny posiada wiele cech wpływających na za-
pewnienie wysokiego potencjału pasażerskiego dla kolei. 
Z uwagi na bezpośredni przebieg drogi głównej w sąsiedztwie 
przystanku kolejowego dostępność do transportu zbiorowego 
jest bardzo atrakcyjna. Jednocześnie, z uwagi na promienisty 
układ dróg odchodzący od przystanku, dostępność piesza i ro-
werowa jest bardzo dobra. Jednak czytelność układu, z uwagi 
na mnogość powiązań z przystankiem, jest dużo gorsza niż 
w przypadku układu ortogonalnego. Dużo trudniej zatem do-
jechać samochodem do przystanku kolejowego. W przypadku 
układu fraktalnego możliwość rozwoju zagospodarowania 

przestrzennego jest właściwie ograniczona tylko zasięgiem 
dojścia pieszego – choć na większe odległości można dojechać 
rowerem lub komunikacją zbiorową. Nieco trudniej w tym 
przypadku wykształcić jednak główną przestrzeń publiczną – 
mnogość powiązań z przystankiem wymaga zainwestowania 
w kilku ciągach drogowych. Jednak z uwagi na kolejowy po-
tencjał pasażerki inwestycje te są opłacalne. 

Podsumowanie
Dokonując analizy układów drogowych w sąsiedztwie przy-
stanków zlokalizowanych w terenach ekstensywnie zabudo-
wywanych (tzw. eksurbiach), można wywnioskować, że każdy 
z nich może odgrywać pewną rolę w rozwoju zagospodaro-
wania, przestrzennego aglomeracji krakowskiej. Biorąc pod 
uwagę powyższe aspekty, można powiedzieć, że przystan-
ki kolejowe, w sąsiedztwie których występuje ortogonalny 
układ drogowy, lepiej sprawdzają się w roli przystanków ty-
powo przesiadkowych z samochodu osobowego. Zaleca się 
zatem wokół nich wykształcenie atrakcyjnej formy parkingu 
Park&Ride, z ułatwieniami także dla osób niepełnosprawnych 
oraz z innymi cechami węzła przesiadkowego. Tymczasem 
przystanki kolejowe, w sąsiedztwie których występuje frak-
talny układ drogowy, będą rekomendowane jako te miejsca, 
wokół których powinna rozwijać się zabudowa mieszkaniowa 
(jako alternatywa do zamieszkania poza granicami Krakowa), 
zapewniająca wysoki kolejowy potencjał pasażerski.
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Ocena układów drogowych w otoczeniu przystanków kolejowych  
dla przystanków w strefie podmiejskiej aglomeracyjnej,  
pod kątem dostępności do systemów transportowych  

i rozwoju zagospodarowania przestrzennego
Kryterium oceny systemu transportowego  
w sąsiedztwie przystanku kolejowego

Układ  
ortogonalny

Układ  
fraktalny

Dostępność przystanku do dróg głównych zła dobra

Dostępność przystanku do transportu zbiorowego zła dobra

Dostępność piesza przystanku z obszaru oddziaływania ograniczona zróżnicowana

Dostępność rowerowa przystanku ograniczona dobra

Czytelność powiązań drogowych dobra zła

Natężenie ruchu samochodowego w okolicach przystanku niska wysoka

Możliwość rozwoju zagospodarowania w zasięgu dojścia 
do przystanku dobra bardzo dobra

Wykształcenie głównej przestrzeni publicznej dojścia możliwe trudne

Tabela 1


