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O P I S    T E C H N I C Z N Y  : 
 
 
 
A.  DANE  OGÓLNE : 
 

 

Inwestor    -   Polska  Akademia  Nauk  Dom Seniora     

05-510  Konstancin-Jeziorna  ul. Chodkiewicza  3/5 

 

 

          Lokalizacja  -   budynek  jest  usytuowany    na   działkach   nr   70/1, 70/2, 70/3 

   i  70/4  z  obrębu  03-22  przy  ul. Chodkiewicza 3 / 5     

   w  Konstancinie - Jeziornej 

 

 

Charakterystyka  obiektu   -   budynek  Domu  Seniora -   podpiwniczony,                      

trzy  kondygnacje  użytkowe  naziemne   -  parter  i  dwa   piętra .   

Konstrukcja    budynku   tradycyjna,  murowana.  

Kategoria  budynku  XI 

 

 

Charakterystyka   projektu  -   projekt  obejmuje  przebudowę  pomieszczeń                  

  w  budynku  w celu dostosowania  ich  do aktualnych przepisów prawa  

  oraz  podniesienia standardu  obiektu 

 

 

Podstawa  opracowania    -    umowa   z   Inwestorem     

     -     mapa  sytuacyjno - wysokościowa  do  celów   

           projektowych  w  skali  1 : 500 

- polskie    normy  i  przepisy  budowlane  
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B. STAN   ISTNIEJĄCY :   

 
Nieruchomość  jest   równa , ogrodzona ,  zagospodarowana  i   zabudowana   

trzema   budynkami   o  funkcji   użytkowej  -  Domem  Seniora,  garażem  

wolnostojącym   i   budynkiem   gospodarczym - śmietnikiem.  

Budynek  Domu  Seniora  nie  jest  wpisany  do  Rejestru zabytków  ale  podlega  

ochronie  na podstawie  ustaleń miejscowego  planu zagospodarowania  

przestrzennego.   

Działki  posiadają   bezpośredni   dostęp  do  drogi  publicznej  ulicy  

Chodkiewicza.  

Do  działek  i  budynków  są  doprowadzone  media  :  energia  elektryczna,                              

woda  z  wodociągu  i  gaz . Ścieki  z  budynku   są  odprowadzane  do  

kanalizacji.  

       Budynek  Domu  Seniora  jest  ogrzewany  z  własnej  kotłowni  gazowej.    

       Pozostałe  budynki  są  nie  ogrzewane.  

 
 
                                
C. ISTNIEJĄCY  BILANS  TERENU  : 

 
POW.  ZABUDOWY   ISTN.   BUDYNKU                                                                                 

DOMU  SENIORA                    784,40 m2        

POW.  ISTN.  TARASÓW  Z   RAMPAMI     227,50 m2   

POW.  ISTN.  SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH                   32,50 m2   

POW.  ISTN.  STUDZIENEK  OKIENNYCH                    45,90 m2   

POW.  ISTN.  GARAŻU                   137,70 m2   

POW.  ISTN.  ŚMIETNIKA                     75,20 m2   

RAZEM  POW.  ZABUDOWANA               1.303,20 m2   

POW.  ISTN.  OPASKI   ODWODNIENIOWEJ        18,90 m2   

POW.  ISTN.  DRÓG  WEWNĘTRZNYCH  Z  TRYLINKI   575,30 m2   

POW.  ISTN.  CHODNIKÓW  BETONOWYCH                 704,50 m2   

POW.  ISTN.  CHODNIKÓW  Z  KOSTKI  BETONOWEJ   328,50 m2         

RAZEM  POWIERZCHNIA  ZABUDOWANA  I  UTWARDZONA        2.930,40 m2     tj.  34,66% 

ISTN.  POWIERZCHNIA  BIOLOGICZNIE  CZYNNA                           5.524,60 m2     tj.  65,34% 

ŁĄCZNIE   POWIERZCHNIA  DZIAŁKI                        8.455,00 m2     tj.100,00% 
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D. OPIS   DO   PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU: 

 

 
 Zgodnie  z   miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  działki  

 znajdują  się  w strefie  ochrony  konserwatorskiej  i   podlegają  ochronie                   

 z  tego   tytułu. 

 

 Działki  nie  leżą  w  terenach  eksploatacji  górniczej.  

 

Do  nieruchomości  są  doprowadzone  media  :   energia  elektryczna  z  sieci  

 elektroenergetycznej,  woda  z  wodociągu,  kanalizacja  i gaz. 

 

 Wody  opadowe  są  rozprowadzane  po  własnym  terenie  działek                                        

 z  wykorzystaniem  naturalnej  retencji. 

 

 Na  terenie  nieruchomości  jest  zlokalizowany  śmietnik,   z   którego  śmieci              

     są  wywożone  przez   specjalistyczną  firmę   do  wywozu  nieczystości . 

 

 Wjazd  i  wejście  na  teren  działek  istniejące   z   drogi  publicznej. 

 

 Na  terenie  działek   znajdują  się  własne  miejsce  postojowe  dla  

 samochodów  zlokalizowane  w  garażu  wolnostojącym. 
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E.  DANE  TECHNICZNE  BUDYNKU  DOMU  SENIORA:  

 
Powierzchnia  zabudowy   :               1.099,50  m2 

w  tym  :  budynek      784,40  m2 
tarasy  z  rampami   227,50  m2 

  studzienki okienne       47,60  m2 
  schody zewnętrzne     40,00 m2 
 
 
Powierzchnia  całkowita   :               3.077,68  m2 

Powierzchnia  użytkowa  :                           2.226,07 m2 

Kubatura    :                           7.963,00 m3 

Wysokość :                               11,95 m 

 
 
 
 

F. KONSTRUKCJA    BUDYNKU  DOMU  SENIORA : 

 
Konstrukcja murowana o poprzecznym układzie konstrukcyjnym ścian nośnych. 

FUNDAMENTY – betonowe wylewane , 

ŚCIANY NOŚNE POPRZECZNE – o grubości 38 cm, murowane z cegły pełnej 

ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej, 

ŚCIANY PIWNIC POPRZECZNE I ZEWNĘTRZNE – murowane z cegły 

pełnej ceramicznej  na  zaprawie  cementowo - wapiennej, 

ŚCIANY SZCZYTOWE – o  grubości  38 cm,  murowane  z  cegły  kratówki   

na zaprawie cementowo - wapiennej,  ocieplone  styropianem  gr. 14cm                        

i   otynkowane  tynkiem  cienkowarstwowym  na  siatce  plastikowej 

KOMINY  - z cegły pełnej  gr. 38 cm 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PODŁUŻNE PARTERU, I p, II p – o grubości 

24cm murowane  z  bloczków  gazobetonowych  na  zaprawie  cementowo - 

wapiennej,  ocieplone  styropianem  gr.  12 cm  i  otynkowane tynkiem  

cienkowarstwowym   na  siatce  plastikowej  

  PODCIĄGI  NA  KORYTARZACH – wykonane z 4 szt. belek DZ-3, 

  STROPY – stropy żelbetowe, gęstożebrowe DZ-3, 

  BALKONY – żelbetowe wylewane, 
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  GZYMSY – żelbetowe wylewane, 

  ŚCIANY DZIAŁOWE – murowane z cegły dziurawki, 

  KLATKI SCHODOWE – żelbetowe, wylewane zbrojone stalą A III, 

  DACH – dach  wykonano  z  typowych  płytek  żelbetowych  o  wymiarach   

  299 x 59 x 10 cm, ułożonych  na  ściankach  z  cegły  dziurawki.                                            

 Między stropem  a  płytkami  granulat  z  wełny  mineralnej  gr.25 cm.                             

 Na  płytkach   gładź  cementowa  i   styropapa  gr. 10 cm,  na  wierzchu   

dodatkowa  warstwa  papy  termozgrzewalnej 

  OBRÓBKI  BLACHARSKIE,  RYNNY,  RURY  SPUSTOWE  -   z  blachy    

  stalowej  powlekanej    

  TYNKI -  wewnętrzne    cementowo – wapienne ,  gładkie ,  

  OKNA -   w  piwnicy  drewniane, na  pozostałych  kondygnacjach  nowe  PCV  

  DRZWI  -   wewnętrzne  drewniane ,  zewnętrzne  wejściowe  stalowe,  

  ocieplane,  pełne   oraz   aluminiowe  przeszklone                    

  DŹWIG  OSOBOWY 

  INSTALACJE - instalacja  elektryczna  oświetleniowa, 

  instalacja  odgromowa 

instalacja  zimnej  i  ciepłej   wody 

instalacja  kanalizacji  sanitarnej , 

instalacja  gazowa  

centralne  ogrzewanie  typu  wodnego  zasilane   z  własnej  

  kotłowni   gazowej 

instalacja  wentylacji  mechanicznej    

 
 
 

F.  OPIS   FUNKCJONALNY   :  
        

 Projekt   obejmuje  : 

 przebudowę  istniejących   pomieszczeń  na  parterze  budynku, które  były  

kiedyś   mieszkaniami  zakładowymi   na  cele  socjalno -  biurowe,   

dostosowanie  ich  do  aktualnych przepisów  prawa  oraz  podniesienie  ich   

standardu 
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 przebudowę  istniejących pomieszczeń w piwnicy  w celu  wygospodarowania  

pomieszczenia dla  konserwatorów  oraz  powiększenia  szatni   i  wyposażenia  

jej   w   umywalkę 

 

 Dzięki  przebudowie  pomieszczeń  poprawie  ulegną  warunki  pracy  osób  

 zatrudnionych  w  Domu  Seniora  -  pracowników  biurowych , opiekunów  

 oraz  konserwatorów. 

 
 
 
G.  OPIS   ROBÓT  BUDOWLANYCH  DO  WYKONANIA   :  

 

  PIWNICA 

1. wstawienie  drzwi  przeciwpożarowych, dymoszczelnych   EIS60                                

o  wymiarach  90 x 200 cm  w świetle ościeżnicy, otwieranych na klatkę 

schodową,   stanowiących  wyjście  ewakuacyjne  z  szatni  i  pomieszczenia  

konserwatorów   - 2 szt. 

2. powiększenie  szatni  dla  pracowników  poprzez  rozbiórkę  części  ściany 

oddzielającej  szatnię  od  pralni  i wymurowanie  nowej ściany  z cegły 

ceramicznej  pełnej  gr. 25 cm  do  poziomu  posadzki  szatni  i  gr. 12 cm 

powyżej  

3. podniesienie  poziomu podłogi  z   poziomu  pralni  do   poziomu  szatni  przez  

zalanie  betonem  B20   i  uzupełnienie  posadzki  z płytek  ceramicznych 

4. przeniesienie  poziomów  kanalizacji  sanitarnej  z  istniejącej  lokalizacji     

pod  ścianę  według   projektu  instalacji sanitarnych   

5. wykonanie  instalacji  wod.- kan.  według  projektu  instalacji  sanitarnych                     

i  zamontowanie  w szatni  umywalki   wraz  z  armaturą 

6. rozebranie  istniejących  schodów  w pomieszczeniu  -1.01 , wykonanie  ściany  

murowanej  z cegły pełnej  gr.  25 cm do poziomu  posadzki  klatki schodowej  

i  gr. 12 cm  powyżej   z drzwiami  o wymiarach  90 x 200 cm  w świetle  

ościeżnicy  oraz  podniesienie  całego  poziomu  tego  pomieszczenia                          

do  wysokości  klatki  schodowej 

7. wykonanie  nowych  betonowych  schodów  w  pomieszczeniu  nr -1.02                          

i  w  pralni  i  wykończenie  ich  posadzką  z  płytek  gresowych 
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8. wstawienie  nadproża  z  belek  stalowych dwuteowych  2 x  12 I 1140                       

i  wykucie  otworu  na drzwi  do  pralni 

9. zamurowanie  starego otworu drzwiowego  

10. wstawienie  drzwi  wewnętrznych  z  ościeżnicami o  wymiarach 90 x 200 cm    

w świetle ościeżnicy - 2 szt. 

11. wykonanie  nowych  instalacji  elektrycznych  według  projektu  instalacji 

elektrycznych 

12. otynkowanie  ścian i  zamurowanego otworu  tynkiem  cementowo - 

wapiennym 

13. naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie budowy 

14. pomalowanie szatni , pralni , korytarza i pomieszczenia dla konserwatorów 

15. wstawienie  wyposażenia  do  pomieszczeń  według  zestawienia  na  rysunku  

nr  06 

 

 

  PARTER 

1. rozbiórka  istniejących  posadzek  w pomieszczeniach 

2. rozbiórka  części istniejących  murowanych  ścianek działowych 

3. wykonanie  nowych  ścianek działowych  z  płyt  kartonowo - gipsowych 

wypełnionych  wełną  mineralną  

4. wykonanie  nowych  ścianek   działowych  z płyt  g-k   z  drzwiami,   

oddzielających  sekretariat  ( 0.06 )   i  pokój  biurowy  ( 0.05 )  od  korytarza 

5. zamurowanie  otworów  drzwiowych  pomiędzy pokojem biurowym ( 0.05 )               

a  pokojem  socjalnym  ( 0.02 )  oraz  sekretariatem  ( 0.06 ) 

6. likwidacja  istniejącej  instalacji  gazowej  w korytarzu  oraz  przeniesienie  

instalacji  z   hydrantem  na  klatkę schodową  i  schowanie  jej  w ścianę  

7. wstawienie  belek  dwuteowych   2 x  I 140  i  wyburzenie ściany  pomiędzy 

klatką  schodową  a  korytarzem 

8. wstawienie  drzwi  przeciwpożarowych, dymoszczelnych   EIS60                                

o  wymiarach  90 x 200 cm  w świetle ościeżnicy,  otwieranych na zewnątrz,  

stanowiących  wyjście  ewakuacyjne  z  pomieszczeń  biurowych                                

i  pomieszczenia socjalnego  na  klatkę  schodową - 2 szt. 

9. wykonanie  nowych  instalacji  elektrycznych  według  projektu  instalacji 

elektrycznych 
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10. schowanie  w  ścianach  i  posadzce  nowych  instalacji sanitarnych   

wykonanych  według  projektu  instalacji  sanitarnych   w   toaletach  damskiej  

i  męskiej  oraz  pokojach  socjalnych 

11. otynkowanie  nowych  ścian  kartonowo - gipsowych tynkiem  gipsowym                      

i  zamurowanych  otworów   tynkiem cementowo - wapiennym 

12. wykonanie  wylewki  samopoziomującej  we wszystkich  pomieszczeniach   

13. ułożenie  zgrzewanej  wykładziny   PCV  typu Tarket  w  pokojach  biurowych  

14. wykonanie  nowej  posadzki  z  płyt  gresowych  w  korytarzu,   toaletach                       

i  pokojach  socjalnych 

15. wstawienie  do męskiej  toalety dwóch  kabin systemowych  z  płyty  wiórowej  

obustronnie laminowanej  z drzwiami  o wymiarach  80 x 200 cm 

16. wyłożenie  ścian  w  toaletach  glazurą   do  wysokości  min. 2 m   bez  

zmniejszania   płytek  

17. wyłożenie  w pomieszczeniach  socjalnych -   dwóch   ścian   przy  umywalce  

i zlewozmywaku  w  pom. 0.07  i   w  pom. 0.02 , glazurą  do wysokości  min.  

2 m  bez  zmniejszania  płytek 

18. zamontowanie   urządzeń  sanitarnych  wraz  z armaturą  - w toalecie damskiej 

miska sedesowa  i umywalka, w toalecie męskiej  miska  sedesowa, pisuar                       

i  umywalka,  w  pomieszczeniach  socjalnych  zlewozmywaki  i  umywalki,   

w  szafie   porządkowej  zlew  nisko podłogowy 

19. wstawienie  drzwi  wewnętrznych   do  pomieszczeń  wraz  z  ościeżnicami     

o wymiarach  90 x 200 cm  w świetle  ościeżnicy  łącznie  7 szt.  w tym  drzwi  

do  przedsionków  toalet  z  otworem  wentylacyjnym  w dolnej części  drzwi, 

otwierane  na  zewnątrz  z   samozamykaczem  - 2 szt.  

20. naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie budowy 

21. pomalowanie   wszystkich  pomieszczeń 

22. zamontowanie   akcesoriów  toaletowych :   luster  nad umywalkami                                           

w toaletach,  pojemników  na  ręczniki  papierowe,  pojemników  na  papier  

toaletowy,  suszarek  dyfuzyjnych  z  kieszenią  do  wkładania rąk 

23. zamontowanie  rolet w oknach  

24. wstawienie  wyposażenia  do  pomieszczeń  według  zestawienia  na  rysunku  

nr  07 
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INFORMACJA 
DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  

I  OCHRONY  ZDROWIA 
 

 
 
 

1.  NAZWA :  
 

 
  PRZEBUDOWA  I  ZMIANA  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 
  Z  MIESZKALNYCH  NA  BIUROWE  

 
 
 

2. ADRES  : 
 
 
 działki  nr  70/1, 70/2, 70/3, 70/4  z obrębu 03-22 
 przy  ul. Chodkiewicza 3 / 5   w  Konstancinie - Jeziornej 

 
 
 

3. INWESTOR : 
 

 Polska  Akademia  Nauk 
 Dom  Seniora 
 ul.  Chodkiewicza 3/5 ,   05-510  Konstancin  - Jeziorna 
 
 
 
 
4.  PROJEKTANT :      
 

mgr  inż. arch. Marta Filek – Wachnik 
zam.  03-284  Warszawa  ul. Porannej  Bryzy  21 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

28  luty  2019r. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY ZDROWIA 

( na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  23 czerwca 2003r.) 
 
 

1) Część opisowa 

 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego : 

- rozbiórki ścian  
 - wykonanie ścian  
 - wykończenie  pomieszczeń  

 
2) Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie 

                  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :   
    -  wykonanie  wykopów  - możliwość  przysypania ziemią, możliwość  
 zawalenia się  ścian  sąsiednich  budynków stojących w granicy działki 
 

3) Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy : 
 

Prowadzenie  prac  na  wysokości  powyżej 5m a  w  szczególności : 
     -  wykonanie więźby dachowej , łacenie dachu ,  krycie dachu, 

wykonywanie   obróbek blacharskich :  niebezpieczeństwo upadku z  
rusztowań  bądź              z  dachu. 

     -  wznoszenie ścian : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 
     -  wykonanie stropów : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 

            -  wykonanie elewacji : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 
 
Wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 

             powyżej 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian  o głębokości 
             ponad 3m : 

    -  wykonanie  fundamentów :  niebezpieczeństwo przysypania ziemią 
 

4) Sposobu prowadzenia  instruktażu pracowników przed przystąpieniem                             
       do  realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych 
 
 

  przy wykonywaniu ścian : 

wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi                                       
w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie  bhp  przy wykonywaniu robót  budowlanych; 
Dz. U. nr 47 poz.401 rozdział 8- Rusztowania i ruchome podesty robocze , 
rozdział 9 –Roboty na   wysokościach,   rozdział 12- Roboty murarskie   i 
tynkarskie 
 

Przy wykonywaniu stropów :  

wszyscy pracownicy powinni być zapoznani  z   przepisami zawartymi                             
w rozporządzeniu j .w. ; Dz .U . nr.47 poz. 401 ,  rozdział 9 –  roboty                                       
na wysokościach, rozdział 14 – Roboty zbrojarskie  i betoniarski  
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Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu :   

wszyscy pracownicy powinni  być zapoznani z przepisami zawartymi                                
w rozporządzeniu j . w .; Dz.U.nr.47 poz.401   rozdział 9 – Roboty na 
wysokościach ,13 Roboty ciesielskie , rozdział 17  Roboty dekarskie  i  
izolacyjne 
 

  Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu :  

wszyscy pracownicy powinni być   zapoznani z przepisami zawartymi                              
w rozporządzeniu j .w.; Dz. U . nr 47 poz. 401  rozdział 7 

             Maszyny i inne urządzenia techniczne 
 

5) Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 
                  niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
                   w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
 
 

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy                                
( sporządza   kierownik budowy ) umieścić wykaz  zawierający adresy                           
i numery telefonów : 

         - najbliższego punktu lekarskiego 
         - straży pożarnej 
         - posterunku policji 

           6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w. umieścić punkty 
pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych  w  tym  zakresie     
pracowników 

           6.3. Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu  socjalnym oznaczonym                   
                   na   planie j .w . 
           6.4. Kaski ochronne , umieścić  w  pomieszczeniu  socjalnym oznaczonym                         
                 na  planie  j .w . 
           6.5. Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokości , umieścić  
                w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j .w.  
           6.6. Ogrodzenie  terenu  budowy  wykonać  o  wys. min. 1,5m , oznakować                        
                  na planie  j .w. 
           6.7. Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm , poręczy   
                  umieszczonych na wysokości  1,1m oraz deskowania ażurowego pomiędzy  

      poręczą   a deską krawężnikową 
           6.8. Rozmieścić tablice ostrzegawcze , 
           6.9. Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło . 
           6.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem  operatora dźwigu . 
           6.11. Skarpy wykopów o odpowiednim  nachyleniu . 
           6.12. Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi. 
           6.13. Zejścia do wykopu wykonać co 20m . 
           6.14. Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę 
                  ewakuacyjną i oznaczyć na planie j.w. 
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O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 Niżej  podpisani  mgr  inż. arch. Marta  Filek - Wachnik  jako  autor          

i  mgr inż. arch. Dorota Bujnowska - Cechniak jako  sprawdzający  projektu  

przebudowy  pomieszczeń  i  zmiany  sposobu  ich  użytkowania                                   

z  mieszkalnych  na  biurowe  w   budynku  Domu  Seniora  Polskiej  Akademii  

Nauk   na  działkach  nr  70/1, 70/2, 70/3 i 70/4  z  obrębu 03-22  przy  ulicy  

Chodkiewicza  3/5  w  Konstancinie,  po  zapoznaniu  się   z  przepisami  ustawy   

z  dnia  7  lipca  1994r.  –  Prawo budowlane  (  jednolity  tekst  Dz. U. z 2017r.  

poz. 1332,   z  późniejszymi  zmianami ),  zgodnie   z  art.20  ust.4  tej ustawy, 

niniejszym  oświadczamy,  że  projekt   został  wykonany  zgodnie                               

z  obowiązującymi  normami  i  przepisami  Prawa   oraz  zasadami  wiedzy  

technicznej . 

 

 

 

mgr  inż. arch. Marta Filek – Wachnik   upr. GP  nr 409/90 
 
 
mgr  inż. arch. Dorota  Bujnowska - Cechniak  upr. nr WA-154/94 
             
 
 

  

 

 

Warszawa   28   luty  2019r.  
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