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PRACE NA OSIEDLU TRWAJĄ 

 

Dzięki korzystnej aurze na osiedlu realizowane są cały 
czas prace zaplanowane w tegorocznych planach. Ukończony 
został remont dachu na budynku przy Gdańskiej 20, trwa  
na budynku Gdańska 22. Niedługo rozpocznie taki remont  
na pawilonie przy ul. Pomorskiej nad Domem Kultury i filią 
biblioteki miejskiej.  

Rozpoczęły się też prace związane z powstaniem zatoki 
postojowej i remontem chodników w rejonie budynku 
Wrocławska 31. Jest to kontynuacja przedsięwzięcia,  

w ramach którego wyremontowane zostały chodniki i powstały 
miejsca postojowe wzdłuż budynków Gdańska 33 i 37.  

Przy ulicy Dąbrowskiego, obok biura administracji 
Spółdzielni, powstaje pierwszy z trzech budynków 
mieszkalnych, które staną w tym miejscu. W listopadzie 
planowana jest przeprowadzka z dotychczasowych 
magazynów do nowo wybudowanego budynku 
wielofunkcyjnego na tyłach biura Spółdzielni. Następnie 
zostaną wyburzone stare magazyny, w miejscu których staną 
kolejne dwa budynki mieszkalne. Red. 

 

 
Niebawem z nowego budynku wielofunkcyjnego przy  

ul. Dąbrowskiego zaczną korzystać użytkownicy 

 
Powstaje zatoka postojowa przy bud. Wrocławska 31 
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TAKI PSIKUS 
 

Halloweenowe zabawy na stałe zagościły w naszym  
i nie tylko naszym otoczeniu. Nie będziemy tu oceniać, 
czy potrzebnie czy nie – jest to fakt i tyle – znak naszych 
czasów. Grupki przebierańców wędrują po osiedlu – 
zbierając cukierki i inne słodycze, a gdy ich nie dostaną, 
mogą zrobić psikusa.  

I tu czasem z tym drugim bywają problemy… Jedna  
z mieszkanek, która z różnych przyczyn nie dała takiej 
grupce młodzieży słodkości, naraziła się na ów „psikus”. 
Jej okna (na parterze) zostały obrzucone jajkami. 

Poszkodowana zgłosiła sprawę do Spółdzielni,  
a „żartownisie” winni się cieszyć, że nie zawiadomiła 
policji, bo zafundowano jej sporo sprzątania i mycia 
zaklejonych jajkami okien i elewacji. 

Tu właściwie apel do rodziców dzieci i młodzieży,  
aby wytłumaczyć im, że są jakieś granice żartów.  
Że w Polsce halloween nie każdy „świętuje” i ma do tego 
prawo. Nie każdy musi mieć ochotę uczestniczyć  
w zabawie i trzeba to uszanować. Redakcja 

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ 
Domu Kultury SM „Janowo” 

 

Rytmika dla dzieci 
wtorki  g. 16.30 – 17.00 2-3 lata 

g. 17.15 – 18.00 4-5 lat 

Gitara – keyboard pon.,śr.,pt. g. 14.00 – 18.00 

Koło plastyczne 
wtorki g. 16.00 – 5-7 lat 

g. 17.00 – 8-12 lat 

Koło szachowe piątki g. 18.00 

Brydż sportowy pon., czw. g. 17.00 – 21.00 

„Flety z innej planety” 
Zespół fletowy 

wtorki g. 18.15 – 19.00 

„Aktywni 60+” 
Gimnastyka dla pań 

wtorki g. 12.30 – 13.30 
          g. 13.30 – 14.30 

Nordic walking czwartki g. 12.30 – 14.30 

Klub Seniora czwartki g. 15.00 – 19.00 

„Mama w mieście ” 
Klub malucha 

środy 12.30 – 14.30 

Zumba 15+ poniedziałki, śr.  g. 18.00 – 19.00 

Warsztaty ceramiczne 
pon. g. 17.30 – 19.00 (dzieci) 

wtorki g. 17.30 – 19.30 (dorośli) 

„Pełnia głosu” 
pracownia wokalna 

śr., czw., pt. 16.00 – 19.00 

 

Zapisy i informacje: 58 671 82 93 
 

 

 

Dom Kultury SM Janowo w Rumi zaprasza na komedię Mariusza 

Więcka i Jerzego Wójcickiego pt.: Kłopoty małżeńskie.  

To komedia napisana na dwójkę aktorów składająca hołd tym, którzy nie 

bacząc na trudy codziennego życia, mają odwagę wstąpić w związek 

małżeński, co często wiąże się z niekończącymi się wyrzeczeniami  

i emocjonalnymi kryzysami. Czym jest kamień filozoficzny, który 

sprawia, że ludzie chcą być razem? O co naprawdę kłócimy się, kiedy 

kłócimy się o niepościelone łóżko? 

Spektakl prezentowany będzie w ramach Projektu „Wojny domowe – 

Akademia Kłótni małżeńskiej”, którego drugą integralną częścią będzie 

dyskusja moderowana z udziałem ekspertów w dziedzinie psychologii – 

Renatą Gehrke i Agnieszką Kamińską. Podczas tej rozmowy eksperci 

przybliżą sposoby na uczciwą, konstruktywną kłótnię, wezmą pod lupę 

bohaterów spektaklu, przedstawią emocjonalną dynamikę związku  

i pomogą zrozumieć co pomaga, a co utrudnia w byciu razem. Połączenie 

tych dwóch elementów jest innowacyjną metodą połączenia sztuki, 

rozrywki oraz edukacji psychologicznej… 

Gwarantowany humor i dobra zabawa! 

Wydarzenie Wojny Domowe- Akademia Kłótni Małżeńskiej jest w całości 

finansowany przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 

Minister Sprawiedliwości. 
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GRZEJEMY I WIETRZYMY 
 

Mimo że jesień jest wyjątkowo łagodna i ciepła, na osiedlu 
zostało już włączone ogrzewanie. Należy jednak przypomnieć  
o kilku podstawowych zasadach dotyczących ustawiania 
termozaworów, a także wietrzenia mieszkań – tak, aby uniknąć 
wysokich rachunków za ciepło, a także grzyba na ścianach. 

Zużycie ciepła potrzebnego do ogrzania mieszkania wprost 
zależy od użytkowników mieszkań. Dlatego musimy pamiętać, 
że zanim otworzymy na oścież okna, należy zakręcić 
termozawory. Dopiero wtedy możemy wietrzyć – intensywnie, 
ale krótko. Należy pamiętać, że nie powinno się zostawiać 
otwartych okien na cały dzień, ponieważ nawet  
przy wyłączonych grzejnikach w momencie, gdy temperatura 
powietrza przy głowicach spadnie do 8

 
°C, termozawory włączą 

grzanie. A to spowoduje zużycie ciepła. Nie powinno się także 
doprowadzać do wyziębienia mieszkania przez długie godziny, 
gdy na przykład lokator wychodzi do pracy, i ponownego jego 
intensywnego grzania po powrocie do domu. 

Przy poszukiwaniu oszczędności energii, a tym samym 
kontrolowaniu wielkości płaconych rachunków za centralne 
ogrzewanie, należy znać podstawowe zasady użytkowania 
głowic termostatycznych.  

Regulacji temperatury dokonujemy za pomocą pokrętła  
ze znacznikiem umieszczonym na obudowie. Zalecana 
temperatura pomieszczeń w mieszkaniu to ok. 20ºC,  
ale oczywiście każdy z nas ma inne upodobania w tym 
zakresie. Warto wiedzieć, że gdy nastąpi nagrzanie 
pomieszczenia do zadanej temperatury, zawory termostatyczne 
wyłączają dopływ ciepła do grzejników, który stanie się zimny. 
Nie jest to wówczas usterka, ale normalne funkcjonowanie 
głowicy termostatycznej, która włączy ponownie dopływ ciepła, 
jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej wartości 
zadanej. 

Kolejną bardzo istotną kwestią jest zastawianie grzejników 
meblami (kanapami, szafkami itp.), a także zasłanianie  
ich długimi firanami i zasłonami. Powoduje to, że nawet  
przy włączonych na maksimum grzejnikach emitowane ciepło  
w większości znajduje się tylko w ich rejonie. Przeszkody  
te skutecznie uniemożliwiają rozprzestrzenianie się ciepła  
na cały pokój. W efekcie jest nam zimno, mimo że grzejniki 
grzeją, a rachunki za ciepło są wysokie. 

Należy pamiętać też o zapewnieniu właściwej wentylacji  
w mieszkaniu. Skrzydła okienne należy utrzymywać  
w rozszczelnieniu bądź zamontować nawiewniki. Nie wolno 
ZAKLEJAĆ, ZASTAWIAĆ KRATEK WENTYLACYJNYCH, 
należy REGULARNIE JE CZYŚCIĆ. Nie wolno też dopuścić  
do rozprzestrzeniania się pary wodnej z kuchni i łazienki  
po całym mieszkaniu. W takim przypadku trzeba wietrzyć – 
często, intensywnie, choć krótko. W trakcie intensywnego 
gotowania należy zapewnić wentylację. Trzeba też sprawdzać, 
czy za meblami, szafkami wiszącymi nie tworzy się szary nalot.  

Dzięki temu, iż w budynkach zainstalowane są systemy 
zdalnego odczytu podzielników, pracownicy Spółdzielni  
w przypadku zauważonego zbyt wysokiego zużycia ciepła  
w danym pomieszczeniu starają się skontaktować  
z mieszkańcami w celu sprawdzenia i poinformowania o tym 
fakcie (o ile oczywiście dany lokator pozostawił numer telefonu). 
Niemniej jednak nie jest to codziennie monitorowane, więc sami 
musimy pamiętać o tych kilku zasadach. Dla dobra naszego 
domowego budżetu.  

W przypadku wątpliwości czy pytań zachęcamy  
do kontaktu z pracownikami działu remontowego pod numerami 
tel.: 58 679-57-42, 679-57-43. 

Dział Remontowy 

 

POSPRZĄTAJMY BALKONY… 
 

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło ostatnio w jednym  
z janowskich budynków. Z balkonu na wyższej kondygnacji spadł 
(sturlał się) ciężki kamienny przedmiot. Spadając obtłukł i poważnie 
zniszczył kafle na schodach prowadzących na balkon na parterze. 
Całe szczęście, że w tym czasie w ogródku, w pobliżu schodów, 
nikogo nie było i nikomu nic się nie stało. Niemniej jednak mogło 
dojść do nieszczęścia. 

Niestety, na wielu balkonach wystawione są rozmaite rzeczy, 
które mogą spaść, zostać zrzucone przez wiatr. Apelujemy  
o dokonanie „przeglądu” balkonów i ich posprzątanie. Z uwagi  
na porę roku będzie coraz mocniej wiać i może dojść ponownie  
do takiej sytuacji.  

Administracja Osiedla 
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„DZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ” W „ISKIERCE”  

 

W Przedszkolu Niepublicznym „Iskierka” w Rumi dzień 
9 listopada 2018r.  poświęcony był w całości obchodom  
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. 
Organizatorami uroczystości była grupa dzieci 6- letnich. 

Z tej okazji cała przedszkolna społeczność oraz rodzice 
zebrała się w sali Ogników. Uroczystość rozpoczęła  
Pani Dyrektor, która powitała wszystkich zebranych  
i podkreśliła rangę święta. Podczas występu dzieci 
recytowały wiersze patriotyczne opowiadające o historii 
Polski, śpiewały piosenki, które mówiły o umiłowaniu 
Ojczyzny, dbałości o ojczysty język. Nie zabrakło 
inscenizacji, w której zaborcy dzielą między siebie polskie 
ziemie, zabierają do niewoli orła białego, a także postaci 
Wolności, która uwalnia Polskę i orła. Kulminacyjnym 

momentem było odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” 
przez całą przedszkolną społeczność o godzinie 11.11.  
Na zakończenie wszyscy uczestniczyli w zabawie „Jeden 
uśmiech więcej – jednoczymy Polaków”. 

Starszaki słowem, tańcem i piosenką uczciły jedno  
z najważniejszych wydarzeń dla nas Polaków, oddały hołd 
symbolom narodowym, hołd wdzięczności tym, którzy 
oddali życie za Ojczyznę. Bogactwo form obchodów 
pozwoliło na lepsze zrozumienie trudnego tematu  
przez najstarszych i najmłodszych przedszkolaków. 

Uroczystość miała na celu kształtowanie miłości  
i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji 
oraz poznanie symboli narodowych.  Jeanetta Szulc 

 

„DZIOBIĘ, BO LUBIĘ !” 
 

Zakręt asfaltowej drogi. Na środku kręci się stadko 
ptaków. Energicznie dziobią pustą jezdnię, popatrując  
na przechodzących i przejeżdżających ludzi, bardzo 
niechętnie usuwając się przed natrętnymi autami. No, to 
mili, uśmiechnięci, kierowcy i przechodnie wielkim łukiem 
omijają zaaferowanych dziobaczy.  

Od dawna taki obrazek można, dość często, 
obserwować na skrzyżowaniu Gdańskiej i Katowickiej  
przy budynku Gdańska 31. Wygląda to jak tytułowe ptasie 
przedstawienie. Gdyż zainteresowani widzowie, 
wielokrotnie, z nosem przy asfalcie, sprawdzali - co one tam 
znajdują !? NIC. Twardy asfalt, nawet nie popękany,  
bo niedawno naprawiano tam jezdnię.  I tak jak przed,  
tak i po naprawie - ptasie towarzystwo postukuje dziobkami. 

Towarzystwo ekskluzywne, bo to same gołębie. I to jakie! 
Wszędzie dookoła, przy  pergolach śmietnikowych,  
na trawnikach kręci się stale sporo ptaków - mewy, wróble, 
sroki czy kawki, ale na tym niezwykłym zakręcie - tylko one. 
Nieco miejskich plebejuszy w kolorze  gołębim, czasami 
jakiś grzywacz, ale głównie eleganckie, białe, 
pierzastonogie pawiki! 

W codziennym ptasim świecie, przy takich wspólnych 
posiłkach, dochodzi na ogół do niesnasek. Ptaki się 
przepychają, przeganiają. Ale one potrafią też inaczej.  
Bez zazdrości i przepychanek  wszyscy zgodnie prowadzą 
dzieło wspólnego dziobania… 

Ale może to pokaz dla nas?! Może jakaś główna dyrekcja 
[ptasia?] postanowiła - Gołębie mają prowadzić akcję 
edukacyjną, inne ptaki - nie przeszkadzać. Tytuł akcji: 
„Ludzie, głupole, już nie możemy wytrzymać, patrząc  
na wasze niekończące się swary. Patrzcie i uczcie się” 

 
No to patrzę. Zbigniew Rachwald 
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ZWIERZAKOWO 
Rubryka adopcyjna z „Bezbronnymi Zwierzętami” 

 

 

Grupa "Bezbronne Zwierzęta" prosi o wsparcie dla koteczki Lilii. 
Dzień rozpoczął się spokojnie. Panowała cisza, błoga cisza,  
aż nagle rozległ się dźwięk telefonu, odbieram:  - tak, słucham - 
szybko, proszę przyjechać, kot... Rozmówca był w szoku,  
nie dokończył rozmowy. Bez chwili zawahania wsiadłam w auto, 
wyjeżdżam. Między czasie oddzwaniam: - halo, już wyjechałam, 
gdzie mam podjechać? - ul. Pomorska, Rumia Janowo Po kilku 
minutach byłam już na miejscu. Okazało się, że malutki kotek 
schował się przed zimnem pod maską samochodu, nie zdając 
sobie sprawy z zagrożenia. Udało się sprawnie wydostać kotka 
i przełożyć do transportera. Ruszamy do weterynarza, który 
chwilę wcześniej został powiadomiony i zdążył przygotować 
sprzęt RTG. Obrażenia są rozległe, a niektóre nieodwracalne. 
W kilku miejscach brak futerka, zerwana skóra, aż do mięsa 
oraz brak uszka. RTG nie ukazał żadnych złamań. Kotce 
zostały podane wszystkie niezbędne leki, by chociaż trochę 
ulżyć jej w cierpieniu. W domu tymczasowym rany będą 
smarowane maścią, która ma przyspieszyć gojenie się. Naszą 
kotkę czeka długie i bardzo bolesne leczenie. Staramy się 
zrobić wszystko, aby wróciła do zdrowia. Jednak potrzebujemy 
waszego wsparcia w pokryciu kosztów leczenia.  

Dane do przelewu: Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz 
Zwierząt Viva! ul. Kawęczyńska 16/39, 03-772 Warszawa  
nr konta 63 2030 0045 1110 0000 0255 4630 z dopiskiem "Lilia" 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

NASZE SPRAWY 
Redaktor naczelna: Agnieszka Feil 

ul. Dąbrowskiego 56, tel. 58 679-57-10, e-mail: ns@smj-rumia.pl 
 

Ogłoszenia i reklamy przyjmuje pracownik Działu członkowsko-
administracyjnego w godzinach urzędowania biura Spółdzielni,  
ul. Dąbrowskiego 56, pok. 29, tel. 58 679-57-07. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów przesłanych 
materiałów, nie odpowiada za treść zamieszczonych materiałów i reklam oraz 
nie zwraca materiałów niezamówionych. 

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ „NASZYCH SPRAW” 
 

Zbigniew Rachwald 
tel. kom. 609-22-31-57, e-mail: zbigniew.rachwald@wp.pl 

 

Druk: ZP MERKO 

ul. Tatrzańska 10 84-230 Rumia, tel. 58 671 20 66 

 
CZYSZCZENIE PROFESJONALNE DYWANÓW, wykładzin  
i tapicerek meblowych SINDBAD 
tel. 58 672-43-91, kom.601-416-463 

 
KUPIĘ GARAŻ, miejsce postojowe 601 423 801

 

Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie 
Maciej Nogalski 
Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, 84-200 Wejherowo 
tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499 
Sygnatura: KM 168/17 
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ 
LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej 
Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej 
wiadomości, że w dniu 07-12-2018 o godz. 10:20 pod adresem: Sąd 

Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych 
w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, sala 12, odbędzie się 
pierwsza licytacja nieruchomości: 

 położonej: 84-230 Rumia, Gdańska 18/40, 

 stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 59,61 m2 
znajdujący się na drugim piętrze i składający się z trzech pokoi, 
kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. 

 należącej w udziale ¾ niewydzielonych części do Marii Lange 
oraz w udziale ¼ części do Irminy Kozłowskiej,  

dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 
GD1W/00088191/2. 
 
Suma oszacowania wynosi 233 300,00 zł, zaś cena wywołania jest 
równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 975,00 zł.  
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w 
wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 330,00 zł. 
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:  
PKO BP SA 71102018530000910201431808. 
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej 
w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą 
uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i 
rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, 
licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które 
mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, 
a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w 
dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie 
Rejonowym w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds 
Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck od godz. 8.30 do 
godz. 15.00 oraz w Kancelarii Komornika Sądowego Macieja 
Nogalskiego w Wejherowie, przy ul. Sobieskiego 241 od godz. 7.30 
do godz. 15.30,  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat 
szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapka 
z akt postępowania egzekucyjnego. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia 
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed 
rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o 
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od 
egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w 
księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów 
i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem 
licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z 
chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 
r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, 
sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie 
mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 
postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w 
imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie 
sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku 
spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów 

mailto:ns@smj-rumia.pl
javascript:;


6 

 

Misie pewnie niedługo zapadną w zimowy sen. Kultura 
janowska wręcz przeciwnie, nabiera jesiennych rumieńców  
i ani myśli o klimatycznej hibernacji. Dla najmłodszych miały 
miejsce dwa wydarzenia. Zabawa w stylu „Muppet Show”  
oraz spektakl "Kolory jesieni" w wykonaniu Teatru „MAGmowcy” 
 z Torunia, połączony z wizytą gdańskiego pirata i jego papugi. 
Przedszkolaki ze "Słonecznej jedynki" z udziałem rodziców miały 
pasowanie na pełnoprawnego przedszkolaka. Uczniowie  
z „dziewiątki” mieli trzy tury spotkań z muzykami zespołu "Fucus", 
podczas których śpiewano pieśni patriotyczne z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości.  

Młodzież z siedmiu szkół ponadgimnazjalnych Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego rywalizowała w Przeglądzie Małych Form 
Teatralnych "Pomyślmy o HIV". Klimatyczny koncert z polskimi 
piosenkami o miłości dał trójmiejski zespół „Farba”  
z charyzmatyczną wokalistką Joanną Kozak. Był to cały katalog  
utworów od Jana Kiepury przez Piotra Szczepanika, Seweryna 
Krajewskiego, Zbigniewa Wodeckiego po grupę Maanam.  
11 listopada na nasze zaproszenie w Rumskiej Paradzie 
Niepodległości zagrała Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo. 

Leszek Winczewski 


