
 

 

SPRAWOZDANIE NR 1/17 

STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO 

z dnia 17 stycznia 2017 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku 

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 roku, poz.814 z późn. zm.) składam Radzie Powiatu Zawierciańskiego sprawozdanie 

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016. 

Komisja pracowała w oparciu o roczny „Plan Pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

w 2016 roku”, który został zatwierdzony przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku podczas 

posiedzenia w dniu 10 lutego 2016 roku. Zgodnie z ww. Planem Pracy Komisja w 2016 roku odbyła cztery 

posiedzenia. 

Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 10 lutego 2016 roku, podczas którego, zatwierdzono sprawozdanie 

z działalności Komisji za 2015 rok; przyjęto plan pracy na rok 2016, zapoznano się z Wytycznymi Wojewody 

Śląskiego w zakresie działań podejmowanych w ramach Akcji „ Bezpieczne Ferie 2016” oraz powołano Zespół 

Koordynujący Akcją "Bezpieczne Ferie 2016". 

Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 roku. Tematem przewodnim posiedzenia było 

współdziałanie Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin z Służbami Zespolonymi, Inspekcjami i Strażami 

w zapewnieniu bezpiecznego wypoczynku na terenie powiatu zawierciańskiego w okresie lata 2016. Członkowie 

Komisji zostali zapoznani z wytycznymi Wojewody Śląskiego w sprawie włączenia się jednostek 

samorządowych województwa śląskiego do Akcji “ Bezpieczne wakacje 2016”, zmierzającej do skoordynowania 

przedsięwzięć podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 

wszystkich przebywających w okresie wakacji na obszarze województwa śląskiego. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Zawierciu przedstawił informację o zezwoleniach na organizację wypoczynku na terenie 

powiatu zawierciańskiego w tym: wykaz zarejestrowanych ośrodków i organizatorów wypoczynku oraz 

informacje o jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych, miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do 

kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych w sezonie letnim 2016 w powiecie zawierciańskim. Podczas 

spotkania poruszano również zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa p.poż na terenie obiektów 

wypoczynkowych oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przyjęto również informacje Prezesa Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Drużyna w Zawierciu, dotyczącą przygotowania ratowników WOPR do 

pracy na basenach i kąpieliskach strzeżonych. W trakcie posiedzenia powołano Zespół Koordynujący Akcją  

„Bezpieczne Wakacje 2016” w powiecie zawierciańskim, którego podstawowym zadaniem było podjęcie działań 

zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży wypoczywającym oraz przemieszczającym 

się przez teren powiatu zawierciańskiego. Podjęto również decyzje o przeprowadzeniu w trakcie wakacji trzech 

kontroli objazdowych ośrodków i obiektów wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie naszego powiatu. 

Trzecie posiedzenie odbyło się w dniu 19 października 2016 roku. Podczas posiedzenia dokonano 

podsumowania Akcji „ Bezpieczne Wakacje 2016” na terenie powiatu zawierciańskiego ora zapoznano się 

z informacją na temat przebiegu na terenie powiatu Akcji „ Bezpieczna Droga do Szkoły”. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 marca 2017 r.
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Czwarte posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostało zorganizowane wspólnie 

z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w dniu 18 listopada 2016 roku. Celem posiedzenia było 

podsumowanie działań podejmowanych w roku bieżącym w sytuacjach zagrożeń kryzysowych oraz 

ukierunkowanie współpracy najważniejszych służb i instytucji do trudnego okresu zimowego 2016/2017. 

W posiedzeniu tym uczestniczyli również: Prezydent, Burmistrzowie, Wójtowie gmin powiatu zawierciańskiego 

oraz przedstawiciele służb zespolonych, inspekcji i straży. Podczas posiedzenia dokonano oceny stanu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego za okres 10 miesięcy 2016r. na 

podstawie informacji: Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zawierciu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu, Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zawierciu. Zapoznano się 

również z opracowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu „Operatem zimowego utrzymania dróg 

2016/2017” oraz omówiono przygotowanie poszczególnych instytucji do okresu zimowego 2016/2017. 

W przedmiotowej dyskusji głos zabrali przedstawiciele: Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji w Zawierciu, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, TAURON Ciepło sp. z o.o. 

w Katowicach, Polskiej Spółki Gazownictwa - Oddział w Zabrzu Rejon Dystrybucji Gazu w Zawierciu, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, Zakładu 

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu oraz Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Zawierciu. Wnioski i informacje ww. instytucji zostały dołączone do protokołu z posiedzenia. 

AKCJA „ BEZPIECZNE FERIE 2016” 

Działania w ramach Akcji „ Bezpieczne Ferie 2016” prowadzone były w okresie od 18 stycznia 2016 roku do 

28 lutego 2016 roku. Zgodnie z Wytycznymi Wojewody Śląskiego jako główne cele powyższej akcji wskazano: 

zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych województwa, zapewnienie 

bezpiecznego przejazdu do i z miejsca wypoczynku, zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży 

pozostającej w miejscu zamieszkania, podnoszenie poziomu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie 

bezpiecznych zachowań. Mając na uwadze powyższe cele podejmowano działania polegające w szczególności 

na: nawiązaniu współpracy z Policją, Strażą Pożarną i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne 

w celu propagowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenia wspólnych działań 

zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, kontroli obiektów w których organizowany był wypoczynek dzieci 

i młodzieży oraz urządzeń wykorzystywanych do uprawiania sportów zimowych, tworzeniu warunków 

dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych, nawiązaniu współpracy pomiędzy poszczególnymi 

jednostkami samorządu terytorialnego w celu zorganizowania wypoczynku dzieciom pozostającym w miejscu 

zamieszkania, inicjowaniu, organizowaniu i wspieraniu alternatywnych form aktywności dzieci i młodzieży 

w szkołach, przedszkolach, świetlicach, włączeniu do akcji straży miejskich i gminnych; zapewnieniu gotowości 

służb dyżurnych do reakcji na zgłoszenia o nieprawidłowościach i zagrożeniach związanych z zimowym 

wypoczynkiem. Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze powiatu zawierciańskiego 

nadzorowały wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych 

jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. Na potrzeby akcji – w Śląskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Katowicach - uruchomiony został telefon interwencyjny o nr 32 2077077, na który 

przyjmowane były zgłoszenia o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Zgłoszeń 

takich dokonywać można było również na nr telefonu 324507107 lub faksem na nr 32 67 144 89 do Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Dnia 18 stycznia 

2016 roku Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku 

z Akcją “ Bezpieczne Ferie 2016” przesłała pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu 

zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat organizowanych w podległych placówkach 

oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych zorganizowanych form wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-sportową na terenie gmin 

zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. Powyższe dane niezbędne 

były do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia 

bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom przemieszczającym się podczas ferii 

zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Realizując zalecenia i wytyczne Wojewody Śląskiego oraz 

Starosty Zawierciańskiego członkowie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy 

Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniu 18 lutego 2016 roku. kontrolę ośrodków i szkół,w których 

realizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji „ Bezpieczne Ferie 2016” tj.: Szkoła 

Podstawowa w Podzamczu – zimowisko, Zespół Szkół w Pilicy – obóz sportowy, Hotel „Orle Gniazdo 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 1602



w Hucisku – obóz taneczny, Zajazd „ Magda” w Kroczycach – obóz taneczny, Hotel „ Jura” w Kroczycach – 

obóz sportowy. Podczas w/w kontroli nie stwierdzono żadnych niedociągnięć i uchybień, które mogłyby 

wpłynąć na bezpieczeństwo wypoczywających tam dzieci i młodzieży. 

W ramach Akcji "Bezpieczne Ferie 2016" zawierciańscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami inspekcji 

transportu drogowego kontrolowali autokary wiozące dzieci i młodzież na ferie. Sprawdzano przede wszystkim 

stan techniczny autokarów, wymagane dokumenty oraz trzeźwość kierowców. Funkcjonariusze sprawdzili 

szczegółowo układy hamulcowe, układy kierownicze oraz stan ogumienia i oświetlenie pojazdu. Kontrolowano 

również czas pracy kierowców oraz liczbę przewożonych osób. Dla wszystkich autokarów wyjeżdżających 

z terenu powiatu zawierciańskiego przygotowano stałe miejsce kontroli na parkingu za Okręgową Stacją 

Kontroli Pojazdów przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24 w Zawierciu. Przeprowadzone kontrole nie wykazały 

żadnych nieprawidłowości. Dzięki e- usłudze pn. „ Bezpieczny Autobus” istnieje możliwość uzyskania 

informacji o danym autokarze w zakresie ubezpieczenia OC, badań technicznych czy stanu technicznego. Ponad 

to funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu prowadzili szereg działań profilaktycznych, 

promujących bezpieczne zachowania w trakcie zimowego wypoczynku. Na stronie internetowej Ministerstwa 

Edukacji Narodowej dostępna był ogólnopolska baza zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży, w której 

można było uzyskać informacje dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku na podległym terenie. Zgodnie 

z w/w bazą na terenie powiatu zawierciańskiego podczas ferii zimowych 2016 zgłoszonych było 15 turnusów 

wypoczynku zarówno w obiektach hotelowych - obozy sportowe i obozy taneczne jak również w miejscu 

zamieszkania – zimowiska. Łącznie podczas ferii zimowych w 2016 roku na terenie powiatu zawierciańskiego 

wypoczywało 651 osób w tym: 223 osoby wypoczywały w miejscu zamieszkania na zorganizowanych 

zimowiskach, 428 osób - forma wyjazdowa – wypoczynek w obiektach hotelowych i innych obiektach 

okazjonalnie wykorzystywanych do wypoczynku. 

AKCJA „ BEZPIECZNE WAKACJE 2016” 

Realizując zalecenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

podczas wypoczynku w okresie letnim – członkowie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej 

przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach: 1 lipca 2016 roku,27 lipca 2016 roku oraz 9 sierpnia 

2016 roku trzy komisje objazdowe, mające na celu ocenę stopnia przygotowania ośrodków wypoczynkowych, 

obozów, kąpielisk oraz miejsc tradycyjnie wykorzystywanych do rekreacji oraz obiektów sportowych 

zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego. W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano czy 

organizatorzy posiadają odpowiednie certyfikaty, uprawnienia i umowy czy właściwie magazynowana jest 

żywność i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów epidemiologicznych, interesowano się także 

jadłospisami i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci służb mundurowych zwracali baczną 

uwagę na zapewnienie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, metody i sposoby współpracy 

z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego kontrolowanych 

obiektów. Kontrolę przeprowadzono w następujących obiektach i ośrodkach wypoczynkowych: Szkoła 

Podstawowa nr 7 w Zawierciu – półkolonie, Farma Szkoleniowo-Rekreacyjna „ Ametyst” w Rzędkowicach – 

kolonia – organizator Fundacja „Skrzydła dla Edukacji” z Lublina, Gościniec Jurajski w Podlesicach – kolonia – 

organizator Biuro Turystyki Aktywnej Kompas Sp. z o.o. z Gdańska, Zajazd Jurajski w Podlesicach – obóz 

przygody – organizator Biuro Turystyki Aktywnej Kompas Sp. z o.o. z Gdańska, Zajazd Jurajski w Podlesicach - 

obóz przygody - Perkoz Biuro Turystyki Przyrodniczej w Lublinie, Zajazd „ Magda” w Kroczycach – obóz 

taneczny – Dziecięce Centrum Tańca „ Majery” z Tarnowskich Gór, Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy 

AMONIT w Siamoszycach – Obóz harcerski pod namiotami – organizator Hufiec ZHP Kielce – Miasto, Ośrodek 

Szkoleniowo – Wypoczynkowy AMONIT w Siamoszycach – Obóz zuchowy i harcerski pod namiotami – 

organizator Chorągiew Opolska ZHP Praszka, „Gościniec pod Lilijką” w Podzamczu – kolonia – organizator 

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie, Centrum Turystyki Aktywnej „ Żelazko” w Żelazku - obóz – organizator 

Stowarzyszenie Podnoszenia Kwalifikacji Kobiet w Bożej Woli, Zajazd Jurajski w Podlesicach - akademia 

przygody - organizator Hamak – Tur z Warszawy, Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo” w Hucisku –obóz 

przygody – Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „START” z Katowic, 

Ośrodek obozowy w Przyłubsku – obóz harcerski pod namiotami – organizator Hufiec ZHP Ziemi Rybnickiej, 

Ośrodek obozowy w Przyłubsku – obóz harcerski pod namiotami – organizator Hufiec ZHP Mysłowice, Ośrodek 

obozowy w Przyłubsku – obóz harcerski pod namiotami – organizator Hufiec ZHP Ziemi Myszkowskiej, 

Ośrodek Obozów Harcerskich Hufca Sosnowiec w Centurii – Hutki Kanki – obóz harcerski pod namiotami – 

organizator Hufiec ZHP Kielce – Południe, Szkoła Podstawowa w Siamoszycach – kolonia – organizator 

Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic, Baza Obozowa Hufca Ziemi 
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Zawierciańskiej w Kostkowicach – Obóz harcerski pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

– Hufiec Ziemi Zawierciańskiej, Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo” w Hucisku – obóz taneczny – 

organizator Studio Tańca „ Etiuda” Zbigniew Fiszer z Bełchatowa, Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo” 

w Hucisku – obóz przygody – organizator Szkoła Sportu i Rekreacji „ Fan-Sport” Andrzej Jaworski z Łańcuta, 

Ośrodek Morsko – obóz sportowy – organizator UKS Jura Tenis z Zawiercia. Podczas tegorocznych wakacji na 

terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywało 3458 dzieci i młodzieży z terenu całej Polski – niestety 

w stosunku do ubiegłorocznych wakacji liczba ta jest niższa o 885 osób ( w 2015r. – wypoczywało na terenie 

powiatu zawierciańskiego 4343 osób). Istotnym czynnikiem do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci 

i młodzieży w okresie letnich wakacji było przygotowanie podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa do 

planowanych działań i ich późniejsza koordynacja. Współpraca organów administracji rządowej, samorządowej, 

służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i innych podmiotów, miała znaczący wpływ na zapewnienie 

bezpiecznego wypoczynku, a dzięki skoordynowaniu działań możliwe było, prowadzenie skutecznych, 

efektywnych przedsięwzięć. W kontrolowanych obiektach i ośrodkach wypoczynkowych nie stwierdzono 

żadnych niedociągnięć i uchybień, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo wypoczywających tam dzieci 

i młodzieży. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny 

wskazują, że teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest 

rozbudowywana infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku 

dzieci i młodzieży są dobrze przygotowani organizacyjnie i sprzętowo do zapewnienia atrakcyjnego pobytu 

swoich podopiecznych. Działalność powiatowych służb, inspekcji i straży przyczyniła się do poprawy 

bezpieczeństwa wypoczynku dzieci, nastąpiła poprawa przestrzegania przepisów transportowych, zatroszczono 

się o zapewnienie podopiecznym odpowiednich rozrywek i zagospodarowanie wolnego czasu. Podejmowane 

działania były adekwatne do zgłaszanego zapotrzebowania i występującego zagrożenia, a prowadzone działania 

profilaktyczne przyczyniły się do rozwoju świadomości wychowawców, poczucia odpowiedzialności dzieci 

i młodzieży za własne zachowania i postawy wobec ewentualnych zagrożeń. Wskazano potrzebę dalszego 

kontynuowania Akcji „ Bezpieczne Wakacje”. 

W miesiącach: sierpień i wrzesień 2016 roku Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w ramach Akcji 

„Bezpieczna Droga do Szkoły” zwróciła się z prośbą do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów gmin z terenu 

powiatu zawierciańskiego, Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Powiatowego Zarządu Dróg 

w Zawierciu o przeprowadzenie przeglądu oznakowania poziomego i pionowego ulic i przejść zlokalizowanych 

szczególnie w okolicach szkół, przedszkoli, ośrodków wychowawczych, budynków użyteczności publicznej oraz 

w najbardziej newralgicznych miejscach przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz drodze 

krajowej DK 78 oraz oświetlenia w/w miejsc w okresie jesienno – zimowym. Protokoły z przeprowadzonych 

kontroli znajdują się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 

w Zawierciu. 

Jak co roku z budżetu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono bilety (60 szt.) na prelekcję 

zorganizowaną przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie. Celem prelekcji była 

poprawa bezpieczeństwa na drogach zgodnie z założeniami Ogólnopolskiego Programu „ Bezpiecznie - Chce się 

żyć”. Prelekcja została przeprowadzona w dniu 27 września 2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Zawierciu i cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego. 

Komisja szybko reagowała na pojawiające się zagrożenia w sferze bezpieczeństwa, podejmując stosowne 

środki zaradcze wspólnie z Śląskim Urzędem Wojewódzkim – Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego, Urzędami Miast i Gmin powiatu zawierciańskiego, instytucjami, służbami zespolonymi, 

inspekcjami i strażami. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu 

zawierciańskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Zawierciu – dwutygodniowe sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, 

zakażenia i zatrucia. Przewodniczący Komisji otrzymuje półroczne sprawozdania z Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu w zakresie podejmowanych 

działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego. Na podstawie 

informacji przekazywanych przez służby, inspekcje i straże, stan porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli na terenie powiatu zawierciańskiego należy ocenić jako zadowalający. Podejmowane przez powiatowe 

służby, inspekcje i straże działania prewencyjne pozwalają na pozytywną ocenę ich pracy na rzecz 

bezpieczeństwa oraz stwierdzenie, że w należyty sposób wywiązują się z powierzonych zadań i obowiązków.  
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Zadania i cele jakie ma do spełnienia Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku są realizowane i osiągane, 

a wyciągane na posiedzeniach wnioski pozwalają reagować tam gdzie najbardziej wymaga tego sytuacja,  

a co najważniejsze, pozwalają na prowadzenie szerokiej działalności profilaktycznej. 

  

 
Starosta Zawierciański 

 

 

Krzysztof Wrona 
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