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MARzEc
17 marca
W Plawcach diabetycy
Kobiet i Mężczyzn.

23 marca

Stowarzyszenia Diabetyków Średzkich
W roku 2017

wesoło świętowali z okazji minionego Międzynarodowego Dnia

sTYczEN
11 stycznia
w aniu 11 stycznia 2017 roku stowarzyszenie Diabetyków Średzkich zorganizowało we

*rpoĘru.y z ńundacją Geers Dobry Słuóh bezpłatne badania słuchu. W badaniach tych

uczestniczyło ok 30 osób.

15 stycznia
Śio*""r"Yrr"ri" Diabetyków średzkich wsparło działania Melkiej orkiestł świątecznej pomocy i

* a"i. is stycznia nad Jeziorem średzkim w restauracji "Max Marina" zorganizowało badania

przesiewowe w celu wczesnego wykrywania cukzycy. _przebadano 
ok 150 osób, ponadto grupa

'aiuu",ytor" * ,u-ach biegu ,,rotici się z afułzyc{, wzięła udział w marszu nordic walking,

19 stycznia
W ÓłóOXu Kultury odbyły się pierwsze w tym roku zajęcia edukacyjne dla diabetyków W

i"*ń śr"orr.iej śzkoły Zdrówia dr Arkadiusz Wysocki wygłosil wykład pt "Co nowego w

karaiotogii,, Dr Ańdrzej Faciorkowski zgodnie z piogramem Szkoły Cuklzycy omówił leki

doustnelch działanie izastosowanie w leczeniu cukrzycy,

LUTY
16 lutego
W czwańek 16 lutego 2017 roku w ośrodku Kultury w środzie Wlkp. w ramach średzkie,i

szkoły zdrowia uuóiolog mgr katarzyna kapłon_zamęska, Manag_er Regionalny Firmy

,,c""r3 ooory Słucn" wy!łosiia wykład pt "Niedosłuch jako choroba XXl wieku" Zgodnie z

piogr"r"* śzkoły cuńźycy mgi Marzena Nakonieczna omówiła zagadnienia związane

ze stosowaniem insuliny w leczeniu cukrzycy,

Odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne średzkich
zainieresowanych zagadnieniami związanymi z cukrzycą, W
dyplomowana pielęgniarka diabetologiczna mgr Marzena
*!XłaO pt ,,Ostre powikłania cukrzycy, hipoglikemia, kwasica
Osoba z cukrzycą w pracy. Kierowca z cukrzycą".
23 marca
Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Diabetyków średzkich za rok 2016

zor|anizowano w óśrodku Kultury w środzie Wlkp._przedstawione zostało sprawozdanie

,"ń7tory"rn" i finansowe stowarzyszenia za rok 2016. Komisja Rewizyjna omówiła w

,*oi'.. śpru*o.daniu ocenę pracy Zarządu. Dokonano także pźyjętych w drodze uchwał

niewielkich lecz istotnych imian w statucie stowarzyszenia. Na koniec zaprezentowano

ramowy plan dz|ałalności na rok 2017.

KWlEclEŃ

diabeiyków i wszystkich
programie Szkoły Cukrzycy
Nakonieczna pzedstawiła

cukrzycowa. Jak ich unikac?



20 kwietnia
W ramach Sredzkiej Szkoły Zdrowia dr Aleksander Maleszka omówił skutki zakażenia
bakterią Helicobakter pyloni powodująca liczne groźne choroby zołądka. zgodnie z
programem szkoły cukrzycy diabetolog dr Andrzej paciorkowski wygłosił wykłaó ,, zawał
serca, udar mózgu, czy to tez powikłania cukrzycy?. Zespół metabolicŻny.''

MAJ
2 maja
z okaĄi Święta Flagi nad Jeziorem Średzkim odbył się tradycyjny bieg z flagą, na który
mimo deszczowej pogody zgłosiło się wielu zawodników. stowarzyszenie 

-Dabetykóń

sredzkich zorganizowało badania przesiewowe w celu wczesnego wykrywania cukrżycy.
Dzieci chętnie rysowały w ramach konkursu ,,pomaluj cukrzycę na kolorowo" za wykonane
rysunki otrzymały dyplomy i praktyczne upominki.

3 maja
uroczysta msza święta w kolegiacie sredzkiej zainaugurowała obchody Święta
konstytucji 3 Maja, w przemarszu i patriotycznej uroczystości pod pomnikiem 

- 
Henryka

Dąbrowskiego uczestniczył sztandar oraz delegacja stowarzyszenia Diabetyków
Sredzkich,

18 maja
uroczyste zakończenie xll edycji szkoły cukrzycy i lll Średzkiej szkoły zdrowia. w holu
OŚrodka Kultury zorganizowano wystawę na której pokazano działalność Stowarzyszenia
Diabetyków Średzkich, oraz prezeńtowańo rysunki'dzieci wykonane w ramach konkursów
towarzyszących badaniom przesiewowym, po części oficjalnej dr Andrzej paciorkowski
wygłosił wykład pt ,,Retinopatia, nefropatia, neuropatia: łatwiej zapobie gaó niż leczyć.
stopa cukrzycowa." część artystyczną wypełniły występy utalentowinych młodych
piosenkarek z sredzkiego ośrodka kultury oraz Jerzy kosiński. spotkanie zakońcźyło
losowanie nagród wśród najaktywniejszych uczestników zĄęć edukacyjnych. Nagrodę
główną - rower wylosował Stanisław Konieczny z Jarosławca,

20 maja
w szkole podstawowej nr 2 w Środzie wlkp podczas szkolnego festynu Diabetycy
sredzcy zorganizowali badania przesiewowe w celu wczesnego wyłrywańia cukrzycy. z
badań tych skorzystało ok 1 60 młodych i dorosłych uczestników tej impiezy.

22 mĄa do 1 czerwca
w ośrodku wypoczynkowym ,,korsarz" w Darłówku zakwaterowała się grupa Średzkich
Diabetyków. pogoda jak na koniec maja była sprzyjĄąca i wczasowióze korzystali z
uroków plażowania i spacerów nad morzem.

26 maja
w koszutach odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Miasta i Gminy Środa wlkp. podjęła
ona uchwałę o przyznaniu stowarzyszeniu Diabetyków Średzkich medalu ,,Ad valorem''-w
uznaniu wieloletniej działalności na rzecz diabetyków, a także mieszkańców Środy wlkp.
Medal odebrał prezes Andrzej Lewandowski. obecni na uroczystości diabetycy oirzymili
liczne gratulacje od radnych, przedstawicieli władz samorządowych, instytucji iorganiżacji.

czERWlEc
7 czerwca
Nad Jeziorem Średzkim koło restauracji "Max Marina" odbywała się ll Średzka Galapiosenki seniorów na którą przybyły liczne zespoły z całej wielkopolski. stowarzyszenie



Diabetyków Średzkich zorganizowało badania przesiewowe w celu wczesnego
wykrywania cukrzycy.

7 czeruvca
Delegacja diabetyków uczestniczyła w zakończeniu szkoły zdrowia w Nekli, oraz
jubileuszu 60 lat pracy zawodowej dr Danuty Paciorkowskiej

9 czenłca
Liczna grupa diabetyków wyruszyła na 26 ogólnopolską pielgrzymkę Diabetyków do
częstochowy. po uroczystym przemarszu ze sztandarem uczestniczyli w mszy świętej
odprawianej w intencji chorych na cukrzycę. Następnie odwiedzili sanktuarium ojca pio
na Przeprośnej Górce w pobliskim Siedlcu.

24 czerwca
w ramach Dni powiatu Średzkiego przed szpitalem zorganizowano Białe Miasteczko w
którym można było skorzystać z rożnych badan i odbyć konsultacje z lekarzami
specjalistami. swoje stoisko miało też stowarzyszenie Diabetyków Średzkich, gdzie
dokonywano badań pzesiewowych w celu wczesnego wykrywania cukrzycy.

25 czerwca
w niedzielę w krzykosach odbywał.się Gminny Festyn Rodzinny z licznym udziałem
mieszkańców tej gminy. Diabetycy sredzcy na przygotowanym stoisku badali poziom
cukru we krwi w ramach badań przesiewowych. z badań skorzystało ok 120 osób z
wójtem Gminy Krzykosy na czele.

27 czerwca
spotkanie diabetyków odbyło się w gospodarstwie agroturystycznym w Lutyni. Miało ono
charakter edukacyjno-rekreacyjny. Liliana waliszka wygłosiła wykład na temat roli i

znaczenia wody w organizmie ludzkim. Fizjoterapeuta Tomasz stanisławski omówił
kwestie związane z prawidłową postawą, jej ksztaftowaniem i korektą powzez stosowne
ćwiczenia, Następnie odbył się trening oraz marsz nordic walking po okolicy Lutyni.
lmpreza zgromadziła ok 60 uczesiników.

LlPlEc
18-20 lipca
wycieczka do Trójmiasta zgromadziła pełen autobus średzkich diabetyków. przy pięknej
pogodzie zwiedzano Westerplatte, zabytki Gdańska, żaglowiec ,,Dar Pomorza",
obsenłowano przejazd angielskiej książęcej pary, wizytowano oceanarium, katedrę w
oliwie i stadion spońowy oraz wiele innych ciekawych miejsc i obiektów. Nastroje i humory
jak zwykle dopisały i uczestnicy wycieczki pełni wrażeń szczęśliwie wrócili do Śiody wlkp.'

slERPlEŃ
15 sierpnia
Delegacja stowarzyszenia Diabetyków Średzkich wlaz ze sztandarem tej organizacji
uczestniczyła w uroczystościach, związanych z obchodami rocznicy cuou naó wisłą,
swięta wojska polskiego oraz Święta wniebowzięcia NMp, po mszy św w kolegiacie
średzkiej nastąpił przemarsz przez miasto na cmeniarz, gdzie złozono'kwiaty na kwaterze
powstańców wielkopolskich.

WRzEslEŃ



2 września
uroczyście obchodzono Dozynki. w parku Łazienki w Środzie wlkp. Diabetycy Średzcy
zorganizowali badania przesiewowe w celu wczesnego wykrywania cukrzycy. tówarzyszył
im konkurs rysunkowy dla dzieci pod hasłem ,,eomiluJ óuxizycę na kolórówo''. z badań
skorzystało sporo dorosłych, dzieci uczestniczące w konkurśie otrzymaĘ nagrody i
pamiątkowe dyplomy.

PAzDzlERNlK
8 - 15 października
zarząd stowarzyszenia Diabetyków sredzkich zorganizował tygodniowy turnus
rehabilitacyjny w ciechocinku w sanatorium ,,sanvit". uczestnicy korzystali z'zabiegów
fizykoterapii, ćwiczeń rehabilitacyjnych, a przy pięknej pogodzie także ze spacerów i

rekreacji na terenie tego pięknego uzdrowiska.

26 października
odbyła się uroczysta inauguracja xlll Edycji szkoły cukrzycy i lv Edycji Średzkiej szkoły
zdrowia. Licznie przybyłych diabetyków oraz zaproszonych gości powitali Ewa kusik
dYrektor OŚrodka Kultury, dr Andrzej Paciorkowski kierownik Poradni Diabetologicznej
oraz Barbara wicher i Andrzej Lewandowski prezesi stowarzyszenia oianótyłoŃ
średzkich. lnauguracyjny wykład pt cukrzyca - co to za choroba? Jak rozpoźnać?
Dlaczego dobze leczyć? Jak żyć z cukrzycą? wygłosił dr A. paciorkowski. w programie
ańystycznym pięknymi piosenkami zachwyciła wszystkich Marzena Kurpicz.

LlsToPAD
11 listopada
Delegacja stowarzyszenia Diabetyków Średzkich wraz ze sztandarem oroanizacyjnym
uczestniczyła w oficjalnych obchodach Narodowego Święta Niepodległoś-ci. ro-ńśzy
świętej sprawowanej w intencji ojczyzny, przemaszerowano pod §omnik Henryki
Dąbrowskiego gdzie została złożona wiązanka biało czerwonych kwiatów

14 listopada
Diabetycy Średzcy uroczyście obchodzili Światowy Dzień cukrzycy. w kościele pw. Św
Józefa odprawiono mszę św. w intencji chorych na cukrzycę, ich'rodzin i pracowników
słuzby zdrowia. Na uroczysty obiad licznie przybyli diabetycy. przyjmowano życzenia i
gratulacje od władz samorządowych, wysłuchano wykładu na temat zdrowego stylu zycia.
Do późnego wieczora tnvały radosne śpiewy i tańce. w Środzie wlkp na znł solidarności
z chorymi na cukrzycę oświetlono w kolorze niebieskim wiatę na targowisku miejskim.

15 listopada
Delegacja stowarzyszenia Diabetyków sredzkich wraz ze sztandarem organizacyjnym
uczestniczyła w oficjalnych obchodach Narodowego Święta Niepod|egłośći. po mszy
świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny, przemaszerowano pod pomnit Henryka
Dąbrowskiego gdzie została żożona wiązanka biało czerwonych kwiatów.

22 listopad
Delegacja diabetyków uczestniczyła w spotkaniu z okaĄi Światowego Dnia cukrzycy na
zaproszenie Koła PSD w Jarocinie.

23 listopada
w czwańek to jest 23 listopada odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne zorganizowane
przez stowarzyszenia Diabetyków Średzkich. Neurolog dr Anna czerwińska wygłosiła
wykład pt ,,udar mózgu", a diabetolog dr Andrzej paciorkowski omówił zaga-dnienia



związane z samokontrolą i rolą wysiłku fizycznego w leczeniu cukrzycy.

GRUDzlEŃ
6 grudnia
Jak co roku diabetycy wsparli akcję Radosna kańka wykonując kartki z życzeniami
świątecznymi. Kańki te przekazane do OPS trafiają do paczek rozdawanych przed
świętami potrzebującym. Diabetycy wykonali 85 bardzo ładnych kańek.

7 grudnia
Diinetycy i inni zainteresowani licznie przybyli do Ośrodka Kultury w Środzie Wlkp. na
kolejne spotkanie edukacyjne. Wykład pt ,,Bóle stawów" wygłosiła dr Ewa Brambor, a

diabetolog drAndrzej Paciorkowski omówił zagadnienia związane z zywieniem w cukrzycy.

29 grudnia
W Restauracji ,,Max Marina" zorganizowano spotkanie noworoczne. Podsumowano
działalność Stowarzyszenia w roku 2017, Następnie po posiłku odbył się bal
przebierańców. Najbardziej pomysłowe stroje zostaĘ nagrodzone. Tańce i śpiewy tnłały
do późnej nocy.

Razem 33 różne spotkania imprezy i inne przedsięwzięcia

Ponadto delegacje diabetyków uczestniczyły w konferencjach spotkaniach i

uroczystościach organizowan y ch przez różne instytucje i organ izacje.
Prezes Andrzej Lewandowski jest członkiem Powiatowej Rady do Spraw
Niepełnosprawności przy PCPR oraz vice przewodniczącym Miejskiej Rady Seniorów.

Środa Wlkp 10 kwiecień 2018 Sprawozdanie opracował
Prezes Zarządu

And rzej Lewandowski



stowarzyszenle I)iłlrett,!i,'rl! ił"ilkió
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,u,rr'rlffiff ffgffi.Silaudprawozdaniafi nansowegoStowarzyszeniaDiabetyków
Sredzkich w Srodzie Wielkopolskiej za 2017 rok,

1. Sprawozdanie sporządzone j est pIzęz Stowarzyszenie Diabetyków Średzkich z
siedzibą w Srodzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5.

2. Stowarzyszenie działa na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej
i prawnej osób chorych na cukrzycę.

3, Stowarzyszenie zarej estrowane jest w Kraj owym Rejestrze Sądowym w przez Sąd
Rejonowy w Poznaniu_Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS - 00000395693.

4. Sprawozdanie finansowę obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 3lgrudnia 2017 t.
5. Przyjęty rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiern kalendarzowyn i trwa

12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założen|s kontynuowania działalności

ptzęz Stowarzyszenie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy oraz nie istnieją
okoliczności wskazuj ące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Polityka rachunkowości i sprawozdawczość.

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad
rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych stowarzyszenie przyjęło następuj ące ustalenia :

Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1 ,000 zł zalicza się bezpośrednio
w koszty zttżycia materiałów.
Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł do 3.500 złzaliczasię do
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji
bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników rnajątku dokonuje się
jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia
do użl,wania.
Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł zalicza się do środków
trwĄch lub wańości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji
bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres
ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to
decyduje o okresie amońyzacji, Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna
się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użyr,vania.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym 2077 zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad
rachunkowości.

Prcża| z,alżądr,ł#\
dr iaż, Aldrzd{ Laplndov s*t
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na Pod.lawie załącznika 6 ustawy o rachunkowości

wvszczeqólnienie aktvwów
stan aktywów na dzień:

(ooczatek roku) (koniec roku)
1 2 3

A. AKTYWA TRWAŁE

L Wańości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
IIL Należności dłu9oterminowe
IV, InWestycje dłu9oterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE

L zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. InWestycje krótkoterminowe
lV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

c. Należne wDłatv na fundusz statutowv

o,oo o,o0

17 235,05 1a 258,43

17 235,os 6 95a,4
11 3oo,oo

Aktywa lażem 17 235,05 18 258.43

I. Fundusz statutowy
II. Pozostale fundusze
lIL zysk (strata) z lat ubiegłych
IV, zysk (strata) netto

I. Rezerwy na zobowiązania
IL zobowiąZania długoterminowe
III. zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

Środa Wlkp 21,03.2o18

Ańdlz €j Lswandowski

Jadwiga Rochowska

..,.\...y? 9/::,,|1 ą . .

WVs7c7eoólnienie DasVWóW
1 2

6 635,0! 5 05a,4:

1o 60o,o( 13 20o,ol

Pasywa razem 17 235,0| 18 258,4:



§towarzy§zenie Diabetyków Średzkich

w Środzie Wielkopolskiej
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63-000 Środ; WietkopoldrcHuNEK zYsKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31,t2,2ol7

r,rrp ń-ń"ii-is REG.9olffiigwie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz Wyszczególnienię
kwota za rok kwota za rok

) 3 4

A. Przychody z działalności statutoł\,ej
I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku pub|icznego

Il Plzychody z odpłatnej działaIności pożytku publicznego

III Przychody z pozostałej działalności statutowej
B. Koszty działalności statutowej
l Koszty nieodpłatnej działaIności pożytku publicznego

ll Kos7ty odpłatnej dzlałalności pożyLku pUbl'czrego

lII Koszty pozostałej działalności statutowej

Ic. zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

I

Io. Przychody Z działalności qospodarczej

IE. Kosztydzlałalności gospodarczej

lr. zvsk (strata) z dzialalności gospodarczej (D-E)

I

IG, Koszty ogólnego zarządu
I

lx. zv"ł (strata) z działalności operacyjnej (c+F-G)

I

II. Pozostałeprzychodyoperacyine
IJ. Pozostałe koszty operacyjne

I

Ix. Przychodyfinansowe

IL. Koszty finansowe

l". a""n (strata) brutto (H+I-J+K-L)
lrrr, podatekdochodowy

Io. zyst< (strata) netto (M-N)

1o2 81a,50 11a 199,2a
12 11a,oo 1o 9oo,oo
a2 7o3,oo 1oo 199,9a
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§towarzyśzenie Diabetyków Średżkich
w Środzte Welkopolsktej

ul. Daśzyńsklego 5
63-000 Środa Wielkopolska

*ńfr;;Ę;iHffiE** gdo sprawozdania fi nan§owego Stowarzyszenia

Diabetyków Średzkich w Środzie Wielkopolski ej za 2017 rok,

1.Stowarzyszenieniemażadnychzobowiązańzt1Ąułudłuznychinstrumentów
finansowych, gwarancj i i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych

w bilansie.
2.Stowarzyszenienieudzielakedytówczłonkomorganówadministrujących,
zarządzająsychi nadzorujących, a także nie ma zobowi ązań zaciągniętych w ich

imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju,

3. Na maj ątek stowarzyszenia składaj ą się :

Aktywa obrotowe

- środki flnansowe w kasie ż65,19 zł

- środki finansowe na rachunku bankowym 6 693,,24 zł

- krótkotermino we roz\iczenia międzyokresowe (wczasy 201 8) 1 i 300,00 zł

Pasywa
- fundusz statutowy 6 635,05 zł

- s/r:atazroku bieżącego - 15'76,62 zł
-krótkoterminowerozliczęniamiędzyokresowe(wczasy2018)11300'00zł
- zobowiązania 1 900,00 zł

Przychód z dziŃallości statutowej w kwocie 118 199,28 zł stanowią:

-składki członkowskie
-dotacj e

, dotacja z PFRON
- przychody ztyt.I%o

- wpłaty uczestników

- 4750,00zł
- 20 976,00 ń
- 6 000,00 zł
- ż 349,30 zł
-'73 523,98 zł

Koszty ewidencjonowane są wedfug rodzaju i typu działalności,

W 2017 roku koszty realizacji zadń statutowych wynoszą: lI9 775,,90 zł
W tym:

- pielgrzymka do Częstochowy -

- wycieczka do Trójmiasta
- ,,Średzka Szkoła Cukrzycy"
- badania przesiewowe w celu
wczesnego wykrywania cukrzycy

- spotkania integracyj ne

- obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą
- turnus rehabilitacyj ny
- sanatorium w ciechocinku
- zajęcia rehabilitacyj ne

- za.ięcla na basenie
- pozostale

3783,|0 ń
15 330,00 zł
6 21,7,46 ń

7 554,'15 zł
6578,60 ń

4 200,82 ń
44 478,98 zł
21922,62 ń
3 450,00 ń
ż71,0,2I zł
3 549,36 ń
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Wynik finansow y zamyka się kwotą uj emną i wynosi I 5'7 6,62 zł,

Stowarzyszenie nie posiada funduszu załoźycielskiego,

Fundusz statutowy składa się z zysków z lat poprzednich,

Sporządzono dnia 21,03.2018 r. Podpisy:

A.Lewandowski - Prezes

B.Wicher - V-ce Prezes ....]

D.Kowalska - Skarbnik .

J.Rochowska - s"u*"turr.('..&4ęl-Ą

D.Kotecka - Członek .. ...&./ł/.ł
M.pieczyńska - cz]onek ?łręń;*,a ....
T.oleksy - czlonek,....... .(,,'lł.h ,, ,.. ,

St.Tomaszewski - C.ł"rrk... . ..{-J ł.,........


