
Protokot nr 5/21

z posiedzenia Komisji Bezpieczehstwa,

Porzqdku Publicznego I Infrastruktury Drogowej

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 27 maja 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 10.00

Godz. zakohczenia; 12.20

Posiedzenie odbywato si^ w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencjq w aplikacji Microsoft Teams.

Podstawa prawna- art. ISzzx ust. 2 i 3 ustawy z dr)ia 2 marca 2020 roku o szczegolnych
rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziafaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotywanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842.ze zm.)

W posiedzeniu wzi^to udzial 11 cztonkow komisji oraz:

1) p. Antoni Bandura - Nadlesnictwo Bardo Slqskie,

2) p. Artur Dyrcz, Zast^pca Dyrektora Ds. Gospodarki Lesne],

3) p. Grzegorz Gredys - Sekretarz Powiatu Ktodzkiego,

4) p. Jan Kalfas - Dyrektor Wydziatu Zarzqdzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Polityki
Zdrowotnej,

5) p. Stawomir Karwowski - Nadlesnictwo Jugow,

6) p. Bogustaw Noga - Naczelnik Wydziatu Infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panstwowycti we Wroctawiu,

7) p. tiukasz Pogonski - Nadlesnictwo L^dek Zdroj,

8) p. Henryka Popiel - Skarbnik Powiatu Ktodzkiego,

9} p. Krzysztof Rusinek - Nadlesnictwo Mi^dzylesie,

10) p. Stanistaw Sijka - Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowycti w Ktodzku,

11) p. Krzysztof Spiewak - Nadlesnictwo Bystrzyca Ktodzka,

12) P. Monika Trocihska, Naczelnik Wydziatu Koordynacji Projektow Srodowiskowychi LP

Wroctaw,

13) p. Przemystaw Zwaducti - Nadlesnictwo Zdroje.

Listy zdainego uczestnictwa rodnych 1 gosci w zafqczeniu do protokofu.
ZAtACZNIKI 1-2

Wlceprzewodniczqcy Komisji, P. Tadeusz ZielihskI - otworzyt posiedzenie komisji, przywitat
cztonkow komisji biorqcycti udziat w posiedzeniu. Przedstawit porz^dek posiedzenia. Spytat o uwagi

lub wnioski do porzqdku obrad.

Porzqdek posiedzenia zostat zamieszczony radnym na strong internetowq

www.powiatkiodzki.rada365.pl istanowi zafqcznik do protokofu.
ZAtACZNIK 3

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.



2. Eksploatacja drog powiatowych w zwi^zku z dzialalnosciq Lasow Paristwowych i innych
podmiotow przewoz^cych towary masowe - wspotpraca w zakresie inwestycji na drogach
powiatowych.

3. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok, stanowi^cego zalqcznik do
projektu uchwaiy w sprawie udzielenia Zarzqdowl Powiatu Ktodzkiego wotum zaufania.

4. Opinia na temat sprawozdania zarzqdu z realizacji budzetu Powiatu Ktodzkiego za rok 2020.

5. Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczehstwa, Porzgdku Publicznego
Infrastruktury Drogowej,

b) przyj^cie protokotu nr 4/21 z posiedzenia Komisji Bezpieczehstwa, Porz^dku Publicznego i
Infrastruktury Drogowej w dniu 22 kwietnia 2021 roku.

Ad. 2 Eksploatacja drog powiatowych w zwiqzku z dzlatalnosclg Lasow Pahstwowych i innych
podmiotow przewozqcych towary masowe - wspotpraca w zakresie inwestycji na drogach
powiatowych.

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych, p. Stanistaw Sijka pokrotce omowit tematyk^ udost^pnionq

radnym.

Wiceprzewodniczqcy Komisji wyrazit niezadowolenie nowelizacjq przepisow ustawy o drogach
publicznych /..../ Nowelizacja to daje samorzqdom mozliwosc wprowadzania ograniczeh w ruchu w
pewnych, uzasadnionych przypadkach. Okreslona w art. 41 ust. 1 u.d.p. swoboda poruszania si^
pojazdow maze ulec ograniczeniu w odniesieniu do pojazdow o dopuszczalnym nacisku pojedynczej
osi nap^dowej powyzej 10 lub 8 ton. Zakaz ruchu moze zostac ustanowiony na drodze publicznej, jej
odcinku lub tez w strefie obejmujqcej minimum dwie drogi publiczne lub ich odcinki.

Radny, p. Zbigniew topusiewicz zwrocit uwag^ Dyrektorowi Sijce, iz w wykazie drog - najczQSciej
uzytkowanej przez Lasy Pahstwowe ponownie zabrakto drogi w Bielicach, wtasciwie tam nie ma
drogi. Miata miejsce wizja lokalna dokonana wraz z Etatowym Cztonkiem Zarz^du p. Marchewkq,
ktory fakt ten potwierdzi. Jest to odcinek od kokiota do granicy, gdzie znajduje si^ cate „zaglqbie
lesne". Droga ta przy udziale Lasow Pahstwowych b^dzie remontowana w przysztym roku oraz uj^ta
w budzecie na rok przyszty. Jest drogq strategicznq, jako droga turystyczna. Tam w porozumieniu z
Lasami Pahstwowymi znajduje si^ cate zagt^bie narciarstwa biegowego. Zwraca szczegoinq uwag^ na
tenze odcinek. Problem jest jeszcze innego rodzaju - wtasnosciowy, zwiqzany z mostem o czym

Dyrektor Sijka zdaje sobie sprawy. Sprawa toczy si^ dose dtugo u Wojewody w sprawie ustalenia
granic.

Radny, p. Borystaw Zatoka podziela zdanie Wiceprzewodniczqcego Komisji w kwestii zmiany
przepisow. Jest to rowniez niepokojgce pod kqtem mostow, ktore s^ i tak w bardzo kiepskim stanie -
infrastruktura najdrozsza w odbudowie. Wraz z nadlesniczym, p. Stawomirem Karwowskim
prowadzili rozmowy dotyczqce projektu - sktadnic drewna, ktore pozwalajq mniejszymi obci^zeniami
zwozic je do odcinkow drog juz przystosowanych. Czy bytaby mozliwosc podj^cia takiej wspotpracy?
Prosi o komentarz Regionainq Dyrekcj^ Lasow Pahstwowych w tej materii. Poruszyt rowniez temat
mozliwosci przygotowania wspolnych wnioskow powodziowych dotyczqcych wielu odcinkow drog.

P. Stawomir Karwowski - Nadlesnictwo Jugow powiedziat, ze w swojej praktyce nadlesniczej na

drogach, ktore maj^ zty stan techniczny, stosuje metod^ dzielenia tadunku za zgodq przewoznika.
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Masa drewna moze bye przewieziona na dwa razy. Podzi^kowat Regionalnej Dyrekcji LP oraz
powiatowi za remont drogi przy ul. Pniaki w Jugowie. Metod^ przewozu drewna {ztozenie potowy
ladunku), o ktorej wspomniat radny Zatoka stosuje siQ w gminie m.in. Radkow. Tarn gmina zawarta
porozumienie na mocy, ktorej transport drewna odbywa si^ z minimalizacjq strat na drogach
powiatowych. Uwaza, ze warto rozmawiac i z przewoznikiem i z samorzqdem - dzielic ladunki -
znaczqco zmniejsza to obci^zenie, nacisk i rozjezdzanie tych drog.

P. Artur Dyrcz, Zast^pca Dyrektora Ds. Gospodarki Lesnej Regionalnej Dyrekcji Lasow Paristwowych
we Wroctawiu nadmienit, ze rozwigzania dotyczqce dzielenia ladunkow w zakresie wywozu surowca

mogq bye realizowane w bardzo ograniezonym zakresie. Przede wszystkim dia firm, ktore
transportujq drewno i dia potenejalnyeh odbioreow liezy si^ raehunek ekonomiezny i to stanowi duze
wyzwanie. Mozna usprawnic podziat tadunku przez optaeanie tzw. podwozu drewna. Jest to
realizowane przez GDLP, leez w ograniezonym zakresie. Od 2021 roku zostaty zaplanowane

rekordowe srodki na rzeez powiatu ktodzkiego i gmin wehodzqeyeh w skfad powiatu {ok. 2,5 min zl w
porownaniu z ubiegtym rokiem - ok. 800 tys. zt).

P. Bogusfaw Noga - Naczelnik Wydziatu Infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych
we Wroctawiu przedstawit krotk^ analiz^ dotyez^e^ dotyehezasowej jak i przyszlej wspotpraey, ktora
b^dzie realizowana. Na terenie powiatu ktodzkiego prowadzone s^ 3 zadania dia nadlesnietwa
Mi^dzyiesie i Jugow. Szereg zadan dotyezgeyeh udziatu RDLP w zadaniaeti gminnyeh: Bystrzyea
Ktodzka - 25 tys., Zdroje - 968 tys. zt, Jugow - 950 tys. zt, Mi^dzylesie - 300 tys. zt. Zadania dotyezqee
wspolnyeti przedsi^wzi^c zgodnie z Zarzqdzeniem majq na eelu poprawienie nosnoki drog w zwiqzku

z korzystaniem przez pojazdy wywozqee drewno z lasu, nie ma „paragrafu", aby usuwac szkody
powodziowe. To nie jest kierunek, w ktorym RDLP mogtaby siQ zaangazowac. Jak juz wspomniat rolq
jest tutaj podniesienie nosnoki drog w zwi^zku z wywozeniem drewna. Drugi wqtek, o ktorym byta
mowa - przeeiwdziatanie nadmiernemu wyptywowi wody z lasow na drogi powiatowe z drog lesnyeli.
Na terenie Regionalnej Dyrekcji we Wroctawiu w znaeznym stopniu w nadlesnietwaeli, na terenie

powiatu ktodzkiego od lat sq realizowane zadania matej reteneji gorskiej przy udziale srodkow
unijnyeli. Celem tego programu jest maksymalne ieti minimalizowanie (m.in. poprzez wodospusty,
zastawki, oezka wodne). Dodat, ze na niszezenie drog sktadajq si^ dwa elementy; obeiqzenie oraz

pr^dkosc. Wyrazit obaw^, ze dzielenie tadunku moze przyniesc odwrotny efekt. Ograniezenie
pr^dkosei ma istotny ezynnik, ktory wptywa na niszezenie drog. Jestesmy w statym kontakeie z
p. Piotrem Marehewkq wyetiodzqe naprzeeiw, m.in. poprzez rozmowy o realizaeji zadan na rok
nast^pny.

Radny, p. Adam tqcki jako Przewodniezqey Komisji Rozwoju, Promoeji, Turystyki i Oehrony
Srodowiska wyrazit opinie, ze znaezenie Lasow Panstwowyeti powiatu ktodzkiego jest olbrzymie ze

wzgl^du na funkej^ turystyezne. Zwroeit si^ z pytaniem do Dyrekcji Lasow Panstwowyeti, jakie sq
aktualnie praktyezne mozliwoki pozyskania i przeznaezenia funduszu drog na eele remontowe na

terenie powiatu ktodzkiego z uwagi na ieh turystyezny priorytet?

P. Artur Dyrcz, Zast^pca Dyrektora Ds. Gospodarki Lesnej Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych

we Wroctawiu odpowiedziat, ze istnieje katalog, ktory reguluje, jaki zakres dofinansowania

budownietwa drogowego moze bye realizowany ze srodkow funduszu lesnego.

P. Bogustaw Noga - Naczelnik Wydziatu Infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych
we Wroctawiu rozszerzyt wypowiedz przedmowey mowiqe, ze finansowanie przedsi^wzi^c z



jednostkami samorzqdu terytorialnego odbywa siQ m.in. z funduszu lesnego, ktorym dysponuje
wprost Dyrektor Generalny Lasow Pahstwowych. Wszystkie wnioski, ktore sptywajq z cafej Polski
rozpatrywane w trybie konkursowym.

Etatowy Cztonek Zarzqdu, p. Piotr Marchewka dodal, ze ceni sobie wspotpracQ z Lasami
Panstwowymi. Wszystkie kwestie dotycz^ce wspotfinansowania inwestycji czy planow na przysztosc
s^ uzgadniane. Jezeli chodzi o powodziowki, niestety nie ma mozliwosci skladania wspolnych
wnioskow, o ktorych mowU radny Zatoka. Od zesztego roku nie otrzymano dofinansowania na szkody
powodziowe - zidentyfikowanych na kwot^ ok. 150 min ziotych. Mate tego, zmieniajq siQ wytyczne z
Ministerstwa Spraw Wewn^trznych i Administracji. Od biezqcego roku b^d^ inaczej postrzegane,

w pierwszym rz^dzie b^d^ brane pod uwag^ straty, ktore powstaty w danym roku i ewentualnie dwa
lata wstecz. Mi^dzy innymi diatego dokohczenie inwestycji drogi Nowa Wies - Czerwienczyce nie
b^dzie mozliwa.

Radny, p. Borystaw Zatoka odniosi si^ do przedmowcy mowi^c, ze nie miat na mysli formalnego
sktadania wspolnego wniosku, a o regut^ wspotpracy. Gdyby byta mozliwosc ztozenia jednego
wniosku systemowego - uregulowanie stosunkow wodnych na styku drog lesnych z drogami
powiatowymi - maj^ce odniesienie rowniez si^ do gmin. Zwraca si^ z pytaniem do przedstawicieli
Lasow Panstwowych o program mate] retencji. Czy program ten jest niewygodny w zwiqzku z
wyt^czeniem produkcji lesnej tych terenow? Czy Lasy Panstwowe sq zobowi^zane do odprowadzania
na rzecz Wod Polskich opfaty za korzystanie z wod? Program matej retencji jest zadowalaj^cy ze
wzgl^du na popraw^ walorow turystycznych regionu. Z drugiej strony stuzy zabezpieczeniu drog
powiatowych.

P. Monika Trociriska, Naczelnik Wydziatu Koordynacji Projektow Srodowiskowych Regionalnej
Dyrekcji Lasow Panstwowych we Wroctawiu odpowiedziala, ze projekty te nigdy nie byty, nie s^ i nie
bQdq niewygodne. Faktycznie jest kwestia, ktora budzi niepokoj. Wody Poiskie zacz^ty obci^zac
jednostki Lasow Pahstwowych za pobor wod powierzchniowych na cele retencyjne. Stanowisko
Dyrekcji Generalnej byto takie, aby od kazdej decyzji s\q odwoiywac. Poczqtkowo byty wnoszone
zastrzezenia do Wod Polskich, sprawy kohczyty si^ w Wojewodzkich Sqdach Administracyjnych, ktore
uchylaty najczQsciej te decyzje orzekajgc na naszq korzysc.

Wiceprzewodniczqcy Komisjl podzi^kowat gosciom za uczestnictwo i dyskusjQ w temacie. Zarz^dzil
10 minut przerwy.

Po przerwie.

Ad. 3 Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok, stanowiqcego zat^cznik do
projektu uchwaty w sprawie udzielenia Zarzqdowi Powiatu Ktodzkiego wotum zaufania.

Sekretarz Powiatu Ktodzkiego, p. Grzegorz Gredys powiedzial, ze Zarzqd Powiatu Ktodzkiego juz po
raz trzeci przygotowuje Raport o stanie powiatu za rok poprzedni. Obowiqzek wynika z ustawy o
samorz^dzie powiatowym, nalezy go przedtozyc do 31 maja. Jest on rozpatrywany na sesji
absolutoryjnej. Jest elementem niezb^dnym poprzedzajqcym absolutorium. Wraz z Raportem
podejmowana jest rowniez uchwata dotyczqca wotum zaufania dia Zarz^du. Nad raportem
przeprowadza siQ debate bez ograniczeh czasowych. Uczestniczq w niej radni, jak rowniez osoba,
ktora zgtosi poparcie 300 mieszkahcow powiatu do Przewodnicz^cego Rady. Do tej pory takie
zdarzenie nie miato miejsca. Raport zostat stosownie wczesniej opublikowany przez Zarzqd na stronie



Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) jak rowniez na stronie powiatowej. Zawiera on zarowno
sprawozdanie z realizacji polityk strategii i programow, sprawozdanie z budzetu obywatelskiego za rok
poprzedni, jak rowniez wszystkich zadan zleconych 1 wtasnych. Odnosi si^ do kazdego elementu
dzlafalnoki powiatu.

Wiceprzewodniczqcy Komisji zapytat, czy wptyn^iy wnioski mieszkancow na dzien 27 maja 2021 roku?
Czy jest wiedza na ten temat?

Radny, p. Zbigniew topusiewicz zauwazyt drobne uwagi w Raporcie ;

a) na str. 24 pkt. 2 Wydatki ogoiem zrealizowane.../.../ dochody biez^ce 1 majqtkowe - powinno
bye - wydatki biezqce i majqtkowe,

b) str. 75 - Kultura fizyczna i sport - uzupetnic pustq ramk^.

Dodat rowniez, ze Raport jest solidnie opracowany i jest to duze kompendium wiedzy.

Wiceprzewodniczqcy Komisji rowniez ocenia Raport o stanie powiatu pozytywnie.

Komisja 7 gfosami za, 3 giosami wstrzymuj'qcynni oraz 1 gfosem przeciw pozytywnie

zaopiniowafa Raport o stanie Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok, stanowiqcego zaiqcznik do projektu
uchwafy w sprawie udzielenia Zarzqdowi Powiatu Kiodzkiego wotum zaufania.

Materiaf zostaf zamieszczony radnym na stronie internetowej www.powiatklodzki.rada365.pl oraz w

Biuletynie Informacji Publicznej.

Ad. 4 Opinia na temat sprawozdania zarz^du z realizacji budzetu Powiatu Ktodzkiego za rok 2020.

Skarbnik Powiatu Ktodzkiego, p. Henryka Poplel omowita najwazniejsze kwestie dotyczgce
sprawozdania.

Wiceprzewodniczqcy Komisji zapytat, czy ktos chciatby zabrac gtos w dyskusji.

Radna, p. Joanna Walaszczyk zapytata o dochody wtasne, ktore spadty o ok. 3 min ztotych. Jaki to
jest procent wzgi^dem planowanych dochodow w 2020 roku?

Skarbnik Powiatu Ktodzkiego, p. Henryka Popiel odpowiedziata, ze dochody wtasne zostaty
zrealizowane w 99,7 %, natomiast dochody podatkowe- PIT-y stanowiq ponad 30 mIn zt dochodow
wtasnych- znaczqce dia powiatu.

Komisja 8 gfosami za, 3 giosami wstrzymujqcymi, pozytywnie zaopiniowafa sprawozdanie z
wykonania budzetu powiatu za 2020 rok.

Materiaf zostaf zamieszczony radnym na stronie internetowej www.powiatklodzki.rada365.pl oraz w

Biuletynie Informacji Publicznej.

Ad. 5 Sprawy rozne

Wiceprzewodniczqcy Komisji zwrocit si^ z propozycjq wizji terenowej z udziatem Komisji
Bezpieczehstwa, Porzqdku Publicznego i Infrastruktury Drogowej w celu przyjrzenia si^ jak wyglqdaj^



drogi przed remontem. Czerwcowa komisja bytaby I cz^ki^ wyjazdowg. Natomiast w sierpniu bqdz
we wrzesniu wst^pnie zaplanowac II cz^sc - po remontach.

Radna, p. Joanna Waiaszczyk, Radny, p. Jozef Kott podzielajq propozycjQ Wiceprzewodnicz^cego
Komisji.

Etatowy Cztonek Zarzqdu, p. Plotr Marchewka zaproponowat wizj^ terenow^ - zbiornik
przeciwpowodziowy w Roztokach.

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczenstwa, Porzqdku
Publicznego i Infrastruktury Drogowej

Komisja wyjazdowa zaplanowana 24 czerwca 2021 roku o godzinie 9.30 przed budynkiem
Starostwa Powiatowego w Ktodzku, bqdt wlasnym transportem o godzinie 10.00

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porz^dku obrad komisji

2. Wizja terenowa zbiornika przeciwpowodziowego w Roztokach,
3. Przeglqd inwestycji realizowanych przez Zarzqd Drog Powiatowych - CZ^SC I
(CZ^SC II wst^pnie planowana jest w miesiqcu sierpniu)

b) przyj^cie protokotu nr 4/21 z posiedzenia w dniu 22 kwietnia 2021 roku

Komisja-10 giosami za, 1 gfosem wstrzymujqcym przyjqia protokol nr 4/21.

P. Jan Kalfas - Dyrektor Wydziatu Zarzqdzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Polityki Zdrowotne]
poinformowal o sytuacji covidowej. Od 01 czerwca 2021 roku nie b^dzie juz oddzialow covidowych.
Niepokojqcym faktem jest to, ze coraz wiQcej osob, ktorzy przyj^li I dawk^ nie zglaszajq si^ na
ponowne szczepienie. Przekazal rowniez informacj^ o zabojstwie w dniu 25 maja 2021 roku ok.
potnocy w okolicach Ktodzkiej promenady. W wyniku sprzeczki jedna osoba zmarta, druga zostata
przewieziona do szpitala SCM w Polanicy- Zdroj.

Radny, p. Borystaw Zatoka zapytuje o biezqce i sukcesywne utrzymanie rowow przydroznych. Bye
moze nalezatoby nawi^zac wspolprac^ partnerskq z sotectwami? Jad^c do K^tow Bystrzyckich
Jciana lasu w rowie" przestaje on petnic swojg funkcj^.

Dyrektor Drog Powiatowych, p. Stanistaw Sijka odpowiedziai, ze jako Zarzqd Drog nie jest w stanie
wykonywac prac na biezqco. Wszystko zaiezy od srodkow finansowych.

Radny, p. Borystaw Zatoka dopowiedziat, ze 27 czerwca biezqcego roku organizowane jest Forum
Sottysow. Serdecznie zaprasza Dyrektora na to spotkanie.

P. Jan Kalfas - Dyrektor Wydziatu Zarzqdzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Polityki Zdrowotne]
w odniesieniu do wypowiedzi przedmowcow powiedziat, ze w dniu dzisiejszym odbyto siQ spotkanie u
Starosty Klodzkiego z burmistrzami i wojtami. Wysylane b^dq pisma - apel do Wod Polskich o
oczyszczenie rzek i potokow, ktore lez^ w ich gestii.



Radny, p. Marek Mazurkiewicz zapytuje o drog^ Klodzko - Polanica Zdroj przez Stary Wielistaw. Czy

jest szansa na napraw^ dziur b^dz ich „podreperowania"?

Etatowy Cztonek Zarzqdu, p. Piotr Marchewka odpowiedziat, ze na chwil^ obecnq nie ma na to

srodkow. Osobiscie uwaza, ze zakres prac powinien bye wykonany bardziej kompleksowo. Jednak na

tg chwilQ nie jest w stanie zadeklarowac, kiedy to nast^pi.

Radny, p. Borystaw Zatoka zwraca si^ z pytaniem, czy wydaje si^ sensownym ogtoszenie mozliwoki
uruchomienia zadania np. utrzymanie rowow przydroznych, nie stanowi^cy sposobu na

zarobkowanie a jedynie rekompensuj^cego wysitek w postaci paliwa, poswl^conego czasu.

Etatowy Cztonek Zarzqdu, p. Piotr Marchewka powiedziat, ze nalezatoby to przeanallzowac pod

k^tem prawnym i formalnym, czy takie dziaiania mozna zorganizowac.

Wiceprzewodnlczqcy Komisjl - po wyczerpaniu porzqdku, zamkn^t posiedzenie komisji.

Na tym protokot zakohczono.

Protokotowafa:

Diana ZaMc

m

Wiceprzewodniczqcy Komisji

Tadeusz Zielihski
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