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WOA.0716-2/ 98 /08                                                                      Wodzisław Śl., 27.08.2008 r.  

 

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

I. Na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2008 r.: 

1. Podjęto uchwały w sprawie: 

a) powołania komisji do spraw rozpatrywania podań o pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Wodzisławski oraz jej udzielania, 

b) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani 

Barbary Galewskiej nauczyciela biologii w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oscara 

Langego w Wodzisławiu Śląskim, 

c) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani 

Izabeli Wija – Sobiech  nauczyciela oligofrenopedagogiki w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym w Wodzisławiu Śląskim, 

d) przedłuŜenia powierzenia Panu Romanowi Owczarczykowi stanowiska Dyrektora 

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oscara Langego w Wodzisławiu Śląskim, 

e) przedłuŜenia powierzenia Pani Beacie Rączka stanowiska Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr med. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu 

Śląskim, 

f) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na rok 2008 oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego. 

2. Zapoznano się z przedstawioną przez Naczelnik Wydziału Oświaty informacją  

     o wynikach elektronicznego naboru na rok szkolny 2008/2009 do szkół   

      ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego.  

3. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A z siedzibą w śorach. 

4. Zarząd zapoznał się z wnioskami wynikającymi z audytu Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Wodzisławiu Śl. i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach przeprowadzonego 
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przez INVEST NAVIGATOR Sp. z o.o. w Katowicach i postanowił powołać zespół 

ds. opracowania koncepcji funkcjonowania szpitali w Powiecie Wodzisławskim. 

 

 

II. Na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2008 r.: 

1. Podjęto uchwały w sprawie: 

a) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok, 

2. Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach, 

podjęto decyzję w sprawie przyznania ZOZ-owi dotacji w wysokości 300 tys zł.  

z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej i polecono przygotować projekt 

uchwały Rady Powiatu w w/w sprawie.  

3. Zarząd przyjął sprawozdanie z monitoringu prowadzonego na terenie firmy „Rent – 

Hus” Sp. z o.o. i skierował je do Przewodniczącego Rady Powiatu. 

4. Zapoznano się z przedstawioną przez Naczelnik Wydziału Oświaty informacją  

z przebiegu konferencji dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych podsumowującej rok 

szkolny 2007/2008 zorganizowanej w Brennej w dniach od 3 do 4 lipca br.  

 

 

III. Na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2008 r.: 

1. Podjęto uchwały w sprawie: 

a) wyraŜenia pozytywnej opinii o ustalenie lokalizacji gminnej tj. budowy odnogi ulicy 

Kopernika w Mszanie – II etap, 

b) ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni uŜytkowej lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Wodzisławskiego, 

c) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Pszowie, Pani GraŜynie Szweda, do podpisania umowy o dofinansowanie projektu 

pod nazwą „W poszukiwaniu tego, co nas łączy” dofinansowanego przez Fundację 

PAUCI w ramach Programu „Razem”, 

d) wydania postanowienia w związku z pozytywnym uzgodnieniem projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Miasta 

Rydułtowy, przedłoŜonego przez Burmistrza Miasta Rydułtowy w dniu 01.07.08 r. 

e) wydania postanowienia w związku z pozytywnym uzgodnieniem projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Miasta 
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Wodzisławia Śląskiego, przedłoŜonego przez Prezydenta Miasta Wodzisławia 

Śląskiego w dniu 04.07.08 r. 

f) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok. 

2. Przyjęto przedstawione przez Dyrektor PCPR sprawozdanie jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej z dokonanych umorzeń naleŜności oraz 

udzielonych ulg za w czasie I półrocza 2008 r.  

3. Zaakceptowano proponowane przez Komisję ds. rozpatrywania podań o pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Wodzisławski wysokości w/w pomocy zdrowotnej. 

4. Zatwierdzono sprawozdania z realizacji zadań publicznych powiatu w dziedzinie 

kultury przedłoŜone przez: 

      - Polski Związek Niewidomych Koło Wodzisław Śląski – zadanie p.n. „To juŜ wiosna   

         Panie i Panowie”, 

     - Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie – zadanie p.n. „VIII Radliński Turniej   

        Piosenki Dzieci i MłodzieŜy”, 

     - Miejskiego ośrodka Kultury w Radlinie – zadanie p.n. „Mała Poleczka – Wędrówki  

        po Europie Ciąg Dalszy”. 

 

IV. Na posiedzeniu w dniu 23  lipca 2008 r.: 

1. Podjęto uchwały w sprawie: 

a) wyraŜenia zgody na przeprowadzenie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu 

Śląskim z siedzibą w Syryni postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

o nazwie „Remont nawierzchni ul. 1 Maja w Gołkowicach”, 

b) wyraŜenia zgody na przeprowadzenie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu 

Śląskim z siedzibą w Syryni postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

o nazwie „Remont mostu w ciągu ulicy 1 Maja w Godowie”, 

c) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Annie 

Słowińskiej – Plewka do zatwierdzania projektu „Pokonać bariery” w ramach 

Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych 

wykluczeniem społecznym, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

d) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok. 
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2. Przyjęto informację na temat przebiegu wykonania planów finansowych 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 

za I półrocze 2008 r. 

 

 

V. Na posiedzeniu w dniu 30  lipca 2008 r.: 

1. Podjęto uchwały w sprawie: 

a) wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Wodzisławskiego (Wicestarostę 

– Tadeusza Skatułę i Członka Zarządu – Mieczysława Kowalskiego) do komisji 

inwentaryzacyjnej mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi 

Wodzisławskiemu, 

b) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok. 

2. Zapoznano się z aktualną sytuacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 

Śląskim. 

3. Podjęto decyzję o wykonaniu nowej wersji strony internetowej Starostwa 

Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. 

4. Zarząd zapoznał się z przedstawioną przez Panią Renatę Kościelak – Głównego 

Specjalistę ds. SZJ informacją na przegląd Systemu Zarządzania Jakością przez 

Kierownictwo Starostwa Powiatowego za okres II półrocze 2007 r. – I półrocze 2008 

r. i stwierdził, Ŝe Starostwo jest dobrze przygotowane do auditu odnowieniowego 

zaplanowanego na dzień 3 września 2008 r. 

5. WyraŜono zgodę na organizację imprezy sportowej p.n. „Powiatowy Turniej Piłki 

NoŜnej im. Grzegorza Kolosy w XX Rocznicę Strajków Górniczych”. 

6. Przyjęto informację o wykonaniu budŜetu Powiatu Wodzisławskiego za II kwartał 

2008 r.  

 

VI. Na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2008 r.: 

1. Podjęto uchwały w sprawie: 

a) powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji funkcjonowania szpitali w 

Powiecie Wodzisławskim w składzie: Przewodniczący – Tadeusz Skatuła, 

Członkowie: Stanisław Małecki, Anna Zawadzka, BoŜena Capek, Andrzej Kosteczko, 

Henryk Wojtaszek, Henryk Stawarczyk, 
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b) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych zlecanego fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym (opracowanie publikacji dotyczącej problematyki związanej  

z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych pod nazwą „Jak być aktywnym na 

rynku pracy – poradnik dla osób niepełnosprawnych”, 

c) powołania składu oraz określenia regulaminu prac Komisji Konkursowej powołanej  

w celu opiniowania ofert złoŜonych na realizację zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym,  

d) wyraŜenia zgody na oddanie w uŜyczenie przez samodzielny publiczny zakład opieki 

zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” na rzecz Gminy Miasta 

Rydułtowy części gruntu z nieruchomości będącej własnością Powiatu 

Wodzisławskiego w nieodpłatnym uŜytkowaniu ZOZ w Rydułtowach, połoŜonej  

w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11, objętej księgą wieczystą KW  

Nr 50425 W, 

e) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok. 

2. Postanowiono wydać decyzję administracyjną ustanawiającą trwały zarząd na rzecz 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wodzisławiu Śląskim  

z przeznaczeniem na dojazd do placówki oraz parking. 

3. Zatwierdzono sprawozdanie Polskiego Związku Niewidomych – Koło Wodzisław 

Śląski z realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury p.n. „ Poprzez 

jednodniowe integracyjne wyprawy rowerowe do… - kontynuacja”. 

4. Zatwierdzono sprawozdanie dot. rozliczenia dotacji celowej udzielonej Gminie 

Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na dofinansowanie zdania własnego Gminy – 

zakup oryginalnej mapy Śląska z 1601 r. 

 

VII. Na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2008 r.: 

1. Podjęto uchwały w sprawie: 

a) wyraŜenia zgody na przeprowadzenie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu 

Śląskim z siedzibą w Syryni postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

związanych z wynajęciem sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 

2008/2009, 
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b) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 r. zadań publicznych 

Powiatu Wodzisławskiego w zakresie wsparcia działań na rzecz integracji społecznej  

i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim realizowanego w ramach 

poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

c) powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej w celu 

opiniowania ofert złoŜonych na realizację zadań publicznych Powiatu 

Wodzisławskiego w zakresie wsparcia działań na rzecz integracji społecznej  

i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim realizowanego w ramach 

poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

d) umorzenia naleŜności pienięŜnych osobie zamieszkałej w Raciborzu z tytułu 

nieregulowanej odpłatności za pobyt w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach 

jej córki za okres od 07.09.2006 r. do 12.12.2006 r. stanowiącej naleŜność główną w 

wysokości 8.508,10 zł. oraz naleŜności uboczne w wysokości 5,45 zł., 

e) powierzenia Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach przygotowania  

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane związane z prowadzeniem inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja 

budynku Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach wraz z oddymianiem klatki 

schodowej”, 

f) przedłuŜenia powierzenia zadań doradcy metodycznego geografii i przyrody 

nauczycielowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach Pani mgr 

Marcie Adamczyk, 

g) przedłuŜenia powierzenia zadań doradcy metodycznego wychowania do Ŝycia  

w rodzinie nauczycielowi Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oscara Langego  

     w Wodzisławiu Śląskim Pani mgr Urszuli Drapacz, 

h) przedłuŜenia powierzenia zadań doradcy metodycznego wychowania fizycznego 

nauczycielowi Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu 

Śląskim Pani mgr Monice Fojcik, 

i) przedłuŜenia powierzenia zadań doradcy metodycznego historii, wiedzy  

o społeczeństwie i przysposobienia obronnego nauczycielowi Zespołu Szkół im. 14 
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Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim Panu mgr Marianowi 

Maćkowskiemu, 

j) przedłuŜenia powierzenia zadań doradcy metodycznego języka polskiego 

nauczycielowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach Panu  

dr Piotrowi Skowronek, 

k) przedłuŜenia powierzenia zadań doradcy metodycznego przedmiotów ekonomicznych 

nauczycielowi Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oscara Langego w Wodzisławiu 

Śląskim Pani mgr Halinie Stęchły, 

l) przedłuŜenia powierzenia zadań doradcy metodycznego języków obcych  

i bibliotekoznawstwa nauczycielowi Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców 

Śląskich w Wodzisławiu Śląskim Pani mgr Bogumile RóŜańskiej - Świerkot, 

m) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Wodzisławiu Śląskim Pani Teresie Jakubiak, do reprezentowania Powiatu 

Wodzisławskiego w ramach czynności związanych z realizacją w partnerstwie  

z Towarzystwem Charytatywnym „Rodzina” pod nazwą „Inna Perspektywa – 

Program wsparcia dla otoczenia osób wykluczonych społecznie oraz długotrwale 

bezrobotnych mieszkańców budynku socjalnego i klientów Banku śywności PEAD w 

Wodzisławiu Śl.” w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna 

osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym”, Priorytetu VII – „Promocja integracji 

społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, bez prawa zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu Powiatu, 

n) wydania postanowienia w związku z pozytywnym uzgodnieniem projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Lubomia, 

przedłoŜonego przez Wójta Gminy Lubomia w dniu 25.07.2008 r., 

o) zmian budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok, 

2. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Dyrektora ZOZ w Wodzisławiu Śl. o przyznanie  

dotacji w wysokości 115 tys zł. na zakup sprzętu medycznego, tj aparatu rtg dla 

OIOM-u oraz myjni ultradźwiękowej do endoskopów dla Pracowni Gastroskopii  

i polecił opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu w w/w sprawie. 

3. Zaakceptowano dokument p.n. „Problematyka Ochrony Środowiska i Przyrody  

w Powiecie Wodzisławskim” i skierowano go pod obrady Rady Powiatu.  
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VIII. Na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2008 r.: 

1. Podjęto uchwały w sprawie: 

a) ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu Powiatu 

Wodzisławskiego oraz ustalenia regulaminu jej działania, 

b) wyraŜenia zgody na przeprowadzenie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu 

Śląskim z siedzibą w Syryni postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

o nazwie: „Remont nawierzchni ul. Podgórnej w Połomi oraz Moszczyńskiej  

w Mszanie w ramach usuwania szkód górniczych”, 

c) akceptacji Zarządu Powiatu Wodzisławskiego wniosku samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”  

o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach programu wieloletniego 

„Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli” składanego do Ministra 

Zdrowia, 

d) akceptacji Zarządu Powiatu Wodzisławskiego wniosku samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 

Śląskim” o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach programu 

wieloletniego „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli” składanego 

do Ministra Zdrowia, 

e) powierzenia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy  

ul. Wyszyńskiego 41 wykonania umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą 

„Szkoła przyjazna niepełnosprawnym” w ramach programu p.n. „Program 

wyrównywania róŜnic między regionami”, 

f) ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek,  dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, 

g) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok. 

2.  Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Wodzisławiu Śl., wyraŜono zgodę na przyznanie jednej dodatkowej godziny 

tygodniowo na  realizację programu autorskiego z języka niemieckiego w klasie 

pierwszej LO im. ks.  prof.  J. Tischnera od września 2008 r. do końca cyklu  

kształcenia. 
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IX. Na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2008 r.: 

1. Podjęto uchwały w sprawie: 

a) powierzenia ZSP Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Szkolnej 1, ZSP Nr 2 w Rydułtowach 

przy ul. Obywatelskiej 30, ZSP w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wyszyńskiego 41, ZSP 

im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ul. Orkana 23 realizacji projektu w ramach 

Rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w 

zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych 

szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, 

b) wyraŜenia zgody na przeprowadzenie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu 

Śląskim z siedzibą w Syryni postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o 

nazwie: „Zakup soli na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2008/2009, 

c) przedstawienia Radzie Powiatu Wodzisławskiego oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania planów 

finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą 

„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” i „Zespół Opieki Zdrowotnej  

     w Wodzisławiu Śl.”, 

d) zmiany układu wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok, 

e) przedstawienia Radzie Powiatu Wodzisławskiego oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania budŜetu Powiatu 

Wodzisławskiego za I półrocze 2008 roku. 

2. Przyjęto sprawozdanie z monitoringu prowadzonego na terenie firmy „Rent – Hus” 

Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 33 i skierowano je do 

Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego.  

3. WyraŜono zgodę na przyznanie środków finansowych w wysokości 5.000 zł na 

organizację w dniu 1 września 2008 r. Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 

2008/2009 w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu 

Śląskim. 

Ponadto Zarząd rozpatrzył i zaopiniował wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu 

Wodzisławskiego będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu.  

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

 
/-/ mgr Jerzy Rosół 


