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Historia

FLAGĄ
pisana

lagi państwowe zaczęły powstawać pod koniec XVIII wieku.

F

czerwonego na polskiej ﬂadze był karmazyn. W czasach powstania

Wywodziły się od chorągwi królewskich i przejmowały ich

styczniowego zamieniono go na bardziej „demokratyczny” amarant.

barwy - kolor godła umieszczano na górze ﬂagi, a kolor tła

W 1921 r. znów na karmazyn. Sześć lat później zmieniono go na cyno-

na dole. Również polska ﬂaga wywodzi się od królewskiej chorągwi

ber. W 1980 r. w ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej

i herbu Królestwa Polskiego.

Polskiej oraz o pieczęciach państwowych nie nazwano dolnego odcienia polskiej ﬂagi, lecz określono dla niego współrzędne trójchro-

Barwami herbowymi Polski była biel i czerwień, co w konsekwencji

matyczne. Po ich nałożeniu otrzymujemy kolor najbardziej zbliżony

oznaczało, że są to barwy całej Rzeczpospolitej. Prawdopodobnie po

do karmazynu. Natomiast obecnie obowiązująca barwa biała nie

raz pierwszy publicznie przyjęto taką interpretację podczas demon-

jest śnieżnobiała, lecz zawiera nieco szarości. W heraldyce biel i czer-

stracji zorganizowanej 3 maja 1792 r. w Warszawie z okazji pierwszej

wień mają swoje określone znaczenie. Biel wyraża czystość, lojal-

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W jej trakcie mężczyźni mie-

ność i szlachetność. Czerwień to odwaga, poświęcenie, waleczność.

li przepasane biało-czerwone szarfy, a kobiety wstęgi. Tymi kolorami

I jak widać ta symbolika idealnie pasuje do polskiej historii.

posługiwali się również powstańcy w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Od tego momentu te barwy były nieodłącznie kojarzone z Polską i polskimi wysiłkami niepodległościowymi.

Biało-czerwona ﬂaga towarzyszy nam w czasie uroczystości
państwowych, rozgrywek sportowych, a wcześniej na polach bitew.
Jej historia jest jednak stosunkowo krótka i łączy się nie tylko z pol-

Po odrodzeniu Rzeczpospolitej, ustawą z 1 sierpnia 1919 r. usta-

skimi barwami narodowymi.

nowiono biało-czerwoną ﬂagę w proporcjach szerokości do długości
5:8. Jednocześnie obok niej wprowadzono ﬂagę z godłem, nazywaną

Dzień Flagi ma swoją krótką historię. Przed laty posłowie i se-

banderą, w której na środku białego pasa umieszczano herb Rzecz-

natorzy wiedli gorące spory, czy świętować Dzień Orła Białego czy

pospolitej. Oprócz statków i okrętów jest ona często używana przez

też Dzień Flagi. Wprowadzenie nowego święta do kalendarza miało

placówki dyplomatyczne.

ich zdaniem wzmocnić dumę i tożsamość narodową Polaków. Ostatecznie 2 maja został Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 20 lutego

Choć od XIX w. biel i czerwień jako barwy narodowe nie budziły
wątpliwości, to zmieniały się ich odcienie. Pierwotnym odcieniem
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Majowe świętowanie
Święta majowe - wiem, co świętuję!
aj…

M

5 maja z kolei jest w naszym regionie obchodzona rocznica Bitwy

Czytelniku, trzymasz ten numer BP w ręku, a wokół

pod Krzykawką, jednej z bitew powstania styczniowego. Korpus

wszystko zaczyna się zielenić. Nikogo to nie dziwi. Mamy

dowodzony przez generała Józefa Miniewskiego stacjonujący pod

to co roku. Ale gdyby ktoś po raz pierwszy zobaczył zimę i wszyst-

Krzykawą, połączony z włoskim legionem garibaldczyków, został

ko jakby w uśpieniu – zadziwiłby się tym majowym rozkwitem.

rankiem 5 maja 1863 roku zaatakowany przez oddział rosyjski przy-

Tak jak co roku widać maj w przyrodzie, tak odznacza się on soczy-

były spod Olkusza. W przegranej przez powstańców, bardzo krwa-

stością w historii, dzięki majowym świętom…

wej bitwie, która trwała do godziny 14, zginął między innymi włoski

Przypomnijmy, skąd się wzięły i komu je zawdzięczamy.

pułkownik Francesco Nullo, a jego adiutant Elia Marche i ciężko

1 maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy zwany

ranny w pierś zmarł dwa dni później w Chrzanowie.

popularnie Świętem Pracy. Jest to międzynarodowe święto klasy

Na polu bitwy pod Krzykawką (zwanym Polaną Nullo) znajduje się

robotniczej, obchodzone od 1890 roku. Zostało ustanowione w Pary-

pomnik upamiętniający śmierć poległych. Na pamiątkę bitwy, każde-

żu przez zrzeszenie partii socjalistycznych i było wyrazem pamięci

go roku odbywają się tam uroczystości z udziałem władz samorządo-

strajkujących w Chicago w 1886 roku robotników, którzy protesto-

wych, wojska, pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości.
Beata Bazan-Bagrowska

wali przeciwko niskim płacom oraz 12-godzinemu dniu pracy. Manifestacja została brutalnie stłumiona przez policję, w wyniku czego
życie straciło wiele osób.
W Polsce Święto Pracy od 1950 roku jest świętem państwowym.

PS.

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto

I jeszcze inne święta obchodzone w maju bieżącego roku:

ustanowione zostało na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku o godle,

5 maja - Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

barwach i hymnie narodowym. Dzień Flagi RP to święto skupiające

8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Dzień Zwycięstwa

uwagę na symbolach polskiej państwowości. Jego celem jest propa-

9 maja – Dzień Unii Europejskiej, Narodowe Święto Zwycięstwa

gowanie wiedzy o tożsamości i symbolach narodowych.

i Wolności

3 maja to Święto Narodowe Trzeciego Maja. Jest to polskie święto

12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

państwowe obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

15 maja – Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Międzynarodowy Dzień

z 1791 roku - pierwszej w Europie i drugiej na świecie. Dzieje obcho-

Rodziny

dów tego święta były bardzo burzliwe. Ostatecznie Święto Narodo-

16 maja – Święto Straży Granicznej

we Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990, która we-

18 maja – Międzynarodowy Dzień Muzeów

szła w życie 28 kwietnia 1990 roku.

19 maja – Dzień Pracownika Komunalnego

4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Świę-

24 maja – Europejski Dzień Parków Narodowych

to zainicjował australijski strażak J.J. Edmondson z Melbourne na

26 maja – Dzień Matki

pamiątkę tragicznie zmarłych pięciu kolegów-strażaków 2 grudnia

27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego

1998 roku w Linton. Święto strażaków i straży pożarnej, chociaż oﬁ-

29 maja – Dzień Działacza Kultury

cjalnie ustanowione dopiero w 2002 r., od setek lat obchodzone jest

31 maja – Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego

w Polsce w dniu imienia patrona tej grupy zawodowej, św. Floriana.
Święto jest okazją do wyrażenia wdzięczności strażakom (zawodo-

Zachęcamy do świętowania, a wszystkim świętującym składamy

wym i ochotnikom) za ich niebezpieczną i ciężką pracę niejedno-

najserdeczniejsze życzenia!

krotnie ratującą zdrowie i życie ludzi.
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„,Drzewko
za elektrośmieci”

ny, zabawki i gadżety elektroniczne, stare
pralki, lodówki i urządzenia AGD, a także
sprzęt oświetleniowy.
Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do
zwykłego śmietnika, porzucać w lesie ani

wiatowy Dzień Ziemi obchodzony

Ś

w przydrożnych rowach, ponieważ więk-

jest na wiele sposobów – jedni orga-

szość z nich w swoim składzie ma substan-

nizują akcje sprzątania, inni zbiórki

cje i materiały szkodliwe dla zdrowia i życia

odpadów. Wszystkie te cenne inicjatywy

ludzi, środowiska naturalnego oraz zwie-

przyczyniają się do ochrony naszej planety.

rząt. Za porzucanie elektrośmieci w miej-

22 kwietnia 2022r. w naszej gminie –

scach niedozwolonych grozi kara grzywny.

podobnie jak w ubiegłym roku - odbyła

Tym bardziej warto było przynieść lub

się zbiórka elektroodpadów. Akcję podjętą

przywieźć je pod urząd. Każdy, kto wziął

z inicjatywy Wójta Gminy Bolesław zor-

udział w akcji, otrzymał w zamian sadzon-

ganizował Zakład Gospodarki Komunal-

kę drzewka, czym przyczynił się nie tylko

nej „Bolesław”. Każdy, kto przyniósł przed

do porządkowania swojego otoczenia, ale

Urząd Gminy Bolesław elektrośmieci,

i ochrony środowiska oraz dbałości o klimat

w zamian otrzymał sadzonkę drzewka

i czyste powietrze. Nie od dziś bowiem wia-

owocowego.

domo, że rośliny zielone oczyszczają powie-

Elektrośmieci (inaczej ZSEE, czyli zu-

fot. A. Pietraszko

trze, a tym samym dbają o nasze zdrowie.

żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to

Dzięki zbiórce elektrośmieci traﬁły

wszystkie wielkogabarytowe i małogaba-

w przystosowane do tego miejsce, gdzie

rytowe popsute, nieużywane, niepotrzeb-

mogą zostać poddane recyklingowi.

ne urządzenia elektryczne i elektroniczne,

Akcja „Drzewko za elektrośmieci” cie-

działające kiedyś na prąd lub na baterie,

szyła się dużym zainteresowaniem miesz-

np. zepsute komputery, telewizory, telefo-

kańców naszej gminy.

RED
fot. A. Pietraszko

fot. A. Pietraszko

fot. A. Pietraszko

fot. A. Pietraszko

fot. I. Banasik

fot. A. Pietraszko

fot. I. Banasik
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tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby
i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe
sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r.
Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz.
618 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub
grzywny, której wysokość w myśl art. 24, §
1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163.

J

§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks

uż od wielu lat przełom zimy, wio-

i zabudowania. Niejednokrotnie w takich

karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 z późn. zm.)

sny oraz przedwiośnie to okresy,

pożarach ludzie tracą dobytek całego życia.

stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które

w których wyraźnie wzrasta liczba

Występuje również bezpośrednie zagroże-

zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo

pożarów łąk i nieużytków. Wiele

nie dla zdrowia i życia ludzi.

mieniu w wielkich rozmiarach, mające po-

osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłu-

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzy-

macząc swoje postępowanie chęcią użyź-

kować, muszą również liczyć się z konse-

niania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi

kwencjami.

stać pożaru, podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10”.
Pożary nieużytków, z uwagi na ich

panuje bowiem przekonanie, że spalenie

O tym, że postępowanie takie jest niedo-

charakter i zazwyczaj duże rozmiary, an-

trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej

zwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia

gażują znaczną liczbę sił i środków straży

odrost, a tym samym przyniesie korzyści

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.,

pożarnych.

ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie

poz. 142 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wy-

Każda interwencja to poważny wydatek

błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje,

palania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pa-

ﬁnansowy. Strażacy zaangażowani w akcję

że wypalanie traw prowadzi do nieodwra-

sów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz

gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków,

calnych, niekorzystnych zmian w środo-

trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 pkt. 12: „Kto

w tym samym czasie mogą być potrzebni do

wisku naturalnym – ziemia wyjaławia się,

(...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy,

ratowania życia i mienia ludzkiego w innym

zahamowany zostaje bardzo pożyteczny,

pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowi-

miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekko-

naturalny rozkład resztek roślinnych oraz

ska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo

myślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas

asymilacja azotu z powietrza. Do atmos-

grzywny”.

tam, gdzie będą naprawdę potrzebni.

fery przedostaje się szereg związków che-

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września

Kampania społeczna Państwowej Stra-

micznych będących truciznami zarówno

1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. Nr 12, poz.

ży Pożarnej „Stop Pożarom Traw” trwa od

dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest

59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach

1 marca do 30 kwietnia 2022 r.

również przyczyną wielu pożarów, które

śródleśnych, jak również w odległości do

niejednokrotnie prowadzą niestety także

100 m od granicy lasu, zabrania się działań

Źródło: h ps://www.gov.pl/web/kgpsp/

do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego

i czynności mogących wywołać niebezpie-

Kampania-Stop-Pozarom-Traw-sezon-2022

rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkana-

czeństwo, a w szczególności rozniecenia

ście osób.

ognia poza miejscami wyznaczonymi do

Ziemia jest tylko jedna...
Pamiętaj #stoppozaromtraw
Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślin-

:V]\VWNLPVWUDĺDNRP]RND]ML]EOLĺDMÇFHJRVLÛěZLÛWD
SUDJQÛ]ăRĺ\ÉSRG]LÛNRZDQLDLZ\UD]\X]QDQLD
]DSHăQÇSRěZLÛFHQLDVăXĺEÛRUD]VWDăÇJRWRZRěÉ
GRQLHVLHQLDSRPRF\LQQ\P
Ĺ\F]Û:DP]DZV]HV]F]ÛěOLZ\FKSRZURWµZ]DNFML
DWDNĺH]GURZLDV]F]ÛěFLDRUD]ZV]HONLHM
SRP\ěOQRěFLZĺ\FLXRVRELVW\P
7UXGQDVăXĺEDVWUDĺDNDQLHFKEÛG]LHGOD:DV
ĸUµGăHPVDW\VIDNFMLLSRZRGHPGRGXP\

ności, która ze względu na występujące w tym
czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe
podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze,
skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów.
Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek.
W rozprzestrzenianiu ognia pomaga
także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane
są że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety
mylą się i czasami kończy się to tragedią.
W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się
spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy
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Promesa dla OSP Laski

20

kwietnia 2022 roku o godz. 11.00 na placu wewnętrznym
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się uroczysty apel z okazji m.in. wręczenia

promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych.
Na uroczystość zostali zaproszeni senatorowie, parlamentarzyści, samorządowcy woj. małopolskiego oraz reprezentacje OSP.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Klimatu i Środowiska, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
przekazali jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
województwa małopolskiego promesy ujęte w wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo – gaśniczych na rok 2022.
Otrzymały je 53 jednostki OSP z terenu woj. małopolskiego, w tym
OSP Laski. Promesę na średni samochód ratowniczo-gaśniczy ode-

i Gospodarki Wodnej, z dotacji budżetowej Ministerstwa Spraw We-

brali Waldemar Wiśniewski – Naczelnik OSP Laski oraz Krzysztof

wnętrznych i Administracji, a także środków będących w dyspozycji

Dudziński – Wójt Gminy Bolesław.

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przekazywa-

Doﬁnansowanie pojazdów zostało zaplanowane ze środków

nych przez zakłady ubezpieczeń.

Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

DIAMENTOWE GODY W GMINIE BOLESŁAW

W dniu 21 kwietnia 2022 roku w Urzędzie Gminy w Bolesławiu
obchody „Diamentowych Godów” świętowali:

ścią przyrzekli sobie dzielić razem dobre i złe chwile. Ten Jubileusz
to również wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związek małżeński, bowiem

Państwo Alina i Zdzisław Daneccy zam. Podlipie,

„Życie jest piękne, gdy się żyć umie,

Państwo Barbara i Krzysztof Maroszkowie zam. Bolesław,

Gdy jedno serce drugie zrozumie.

Państwo Józefa i Witold Łaskawcowie zam. Bolesław,

I gdy się kocha jawnie, nie skrycie,

Państwo Danuta i Mieczysław Kulanty zam. Bolesław.

Jest się kochanym przez całe życie”.
Drogim Jubilatom życzymy kolejnych lat wypełnionych taką miło-

Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzinnej,
to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego.
60 lat temu, wypowiadając sakramentalne „tak”, Jubilaci z ufno-

ścią, szczęściem, radością i ciepłem.
Elżbieta Kubańska
Kierownik USC

|7

Bolesławskie Prezentacje ∠ 4 /2022 (242)

!
Masz babo… babę
Piekła baba placek,

„Masz babo placek!” - to zdanie sły-

miała ciężką pracę.

szymy tak często, że aż się przejadło.

Chociaż miała chłopa w domu,

Czasem bywa tak jak w powyższym

ani trochę jej nie pomógł.

wierszu Wandy Chotomskiej. A gdy-

Narąbała drew na opał,

by tak powiedzieć: „Masz babo…

a on coca-colę żłopał.

babę?”.

Rozpaliła ogień duży,

W Centrum Kultury w Bolesławiu

a on fajkę sobie kurzył.

wypowiedzieliśmy to zdanie i za-

Przytargała worek mąki,

owocowało to konkursem na naj-

a on tylko zbijał bąki.

piękniejszą wielkanocną BABĘ.

Wbiła w mąkę jajek kopę,

8 kwietnia w bolesławskim dworze

a on ziewa. Co z tym chłopem?

nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu

Zaczyniła ciasto w dzieży,

połączone z degustacją. Była to też

a on już na łóżku leży.

okazja do świątecznego biesiadowa-

Piekła placek dwie godziny,

nia i integracji.

chłop nie wylazł spod pierzyny.

Wszystkie wypieki były okazałe, pu-

A jak wylazł po omacku,

szyste i przepyszne.

to od razu siadł na placku.

Najlepszą babę upiekły panie z Koła

Zniszczył babie całą pracę.

Gospodyń w Podlipiu. Gratulujemy!

To ci chłop....
MASZ, BABO, PLACEK!

8|
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Jak sobie radzić ze stresem?

21

kwietnia słuchaczki Akademii Aktywnego Seniora były
zachwycone wykładem pani psycholog Patrycji Guzińskiej- Moskała pn. „Jak sobie radzić ze stresem?”.

Stres można zdeﬁniować jako reakcję organizmu w odpowiedzi na
sytuacje, które obciążają lub przekraczają zdolności do skutecznego
poradzenia sobie z tymi sprawami.
Trzeba myśleć pozytywnie, stawiać sobie wyzwania zamiast rozmyślać nad problemami. Ze stresem łatwiej poradzić sobie w obliczu realistycznych celów. Jednym z głównych błędów jest branie na siebie
zbyt dużej liczby obowiązków lub podejmowanie wyzwań nieadekwatnych do własnych kompetencji.
Czytelniku BP! Daj się czasami porwać chwili. Czasami takie proste i banalne rzeczy, o których zapominamy na co dzień, są w stanie
diametralnie poprawić humor, sprawić, że przestaniemy się zamartwiać i przejmować mało istotnymi sprawami.
Gdzie jest czas na własne przyjemności?

BBB

Drogi do niepodległości w bolesławskim dworze

20

kwietnia 2022 roku gościł u nas

w naszej historii, trzeba odnosić do czasu

Morale? Tak. To gotowość do wypełniania

Hubert Chudzio – polski histo-

teraźniejszego. Upadek Polski nie był przy-

obowiązków, znoszenia trudów i niebezpie-

ryk, doktor habilitowany nauk

padkowy.

czeństw oraz poczucie odpowiedzialności

nadzwyczaj-

Trzeba zadać sobie pytanie, czy dziś nie

i wiara w sukces. To nasza postawa, podej-

ny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN

popełniamy podobnych błędów jak za

ście do czegoś, co robimy, z sercem i miłością,

w Krakowie. Warto przypomnieć, iż w ubie-

dawnych lat, kiedy było wiele swar i kłótni

bez obaw.

głym roku otrzymał Srebrny Medal Hono-

zamiast rozmów… Wszak nie od dziś wiado-

Tak jak walczono o niepodległość. Tak jak

rowy za zasługi dla Województwa Małopol-

mo, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje.

walczy teraz Ukraina.

skiego.

W szkole powinny być zajęcia ze strategii.

Poranek zakończyły warsztaty plastyczne

„Powstania narodowe i ich bohaterowie” to

Strategia potrzebna jest na wszystko. Jest

z Mariną Kholodivak z Krzywego Rogu.

długi wykład. Trudny. Młodzież wysłuchała

to ważne. Ważne, by wiedzieć, czego się

go podczas poranka naukowego, a ja spisa-

w życiu chce. I mieć odpowiednie… morale.

humanistycznych,

profesor

Beata Bazan-Bagrowska

łam dla rodziców i dziadków najważniejsze
reﬂeksje. Przeczytajcie do końca! Są warte
przypomnienia i utrwalenia.
Prawie wszystkie nasze powstania były
przegrane.
Od dwóch miesięcy żyjemy w świecie dziwnym, który wydawał się niemożliwy. Jest
w nas strach przed wojną. Ona przyszła do
nas częściowo w opowieściach uchodźców.
Wojny, które znaliśmy z przekazów medialnych, były bardzo daleko, teraz są bardzo
blisko.
Tak łatwo coś stracić, a jak trudno to odzyskać.
Wolność jest jak tlen. Niedostrzegalna gdy ją
mamy. Gdy jej brak, dusimy się. Dobrze byłoby, byśmy takich bohaterów już nie musieli
mieć.
Pewne wydarzenia, które miały miejsce
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SPRYTNY PRZEDSZKOLAK
28

marca 2022 roku w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Podlipiu odbyła się VII edycja Gminnego Konkursu Wiedzy i Umie-

jętności „Sprytny Przedszkolak”.
W wiosennych rozgrywkach brały udział wszystkie przedszkola
z terenu Gminy Bolesław.
Biorące w zawodach dzieci wykazały się dużymi umiejętnościami
w rozgrywkach sportowych oraz w rozwiązywaniu zadań sprawdzających wiedzę m.in. z języka angielskiego, matematyki czy ekologii.
Podczas turnieju panowała bardzo radosna atmosfera, wszyscy ba-

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedszkolom za przybycie.

wili się świetnie.

Do zobaczenia za rok!

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta
Gminy Bolesław, Pana Krzysztofa Dudzińskiego.

„,Trzy korony” - nagrodzone
P

aulina Płońska uczennica klasy siódmej Zespołu Przedszkolno –
Szkolnego w Podlipiu zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie

Ekologicznym „NA RATUNEK ZIEMI”.
Tematem tegorocznej edycji konkursu były „Drzewa i krzewy”. Konkurs odbywał się w kilku kategoriach: konkurs plastyczny oraz turniej wiedzy miały zasięg wojewódzki, natomiast konkurs literacki
i konkurs fotograﬁczny miały zasięg ogólnopolski.
Fotograﬁa
Pauliny,
„Trzy

autorstwa
zatytułowana

korony”,

zanim

pojechała na konkurs,
została wyłoniona na
szczeblu szkolnym spośród kilku prac autorstwa uczniów naszego
Zespołu.
Wszystkim uczestnikom
konkursu

gratulujemy

ekologicznej

wrażliwo-

ści na piękno natury.
Tekst i zdjęcia:
Zespół
Przedszkolno-Szkolny
w Podlipiu
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Nachalność – to jeden z najgorszych sposobów na podryw,
zarówno w realu, jak i w sieci. Cóż, nawet kobieta zakochana
może być bardzo nachalna. Są kobiety, które zaraz po poznaniu faceta zaczynają go zamęczać swoją osobą. Kobieta, która chce zdo-

Pisane na paragonie

być serce mężczyzny, na pewno nie może być nachalna. Mężczyźni
nie lubią kobiet nachalnych, nazbyt narzucających się i epatujących
swoim uwodzicielstwem w sposób nieelegancki.
Nachalny facet to nie tylko pijany koleś, który zaczepia cię na

„Kiedy tańcują diabły, w górach wieje halny” – mówi stare góral-

ulicy. Może nim być również kolega ze studiów, szef albo znajomy

skie powiedzenie.

z fejsa. Nachalny wielbiciel to przekleństwo wielu kobiet.

O wiatrach, które zbyt mocno wieją - przychodzą ostrzeżenia ese-

Czytelniku, a może Ty sam powinieneś zadać sobie pytanie, czy

mesowe. A gdyby tak wymyślić podobną opcję, która ostrzegałaby

chcesz być jak cykl reklam nachalnie wskakujących Ci w pole widze-

przed nachalnymi ludźmi?

nia ekranu telewizora albo monitora komputera.
Zaczęłam od telefonu, więc wplotę go jeszcze.

Dostajesz, Czytelniku, esemesa: „Uwaga! Dnia tego i tego - ten

Jeśli ktoś nie odbiera w danym momencie, czy tak trudno jest

i ten będzie bardziej nachalny niż… halny. Lepiej nie wychodź

zrozumieć, że oddzwoni, jak będzie wolny? Czy koniecznie trzeba

z domu.”

dzwonić 7 razy pod rząd seriami nieomal półminutowymi?

albo: „Uważaj, kogo zapraszasz do domu.”
albo: „Nie przyjmuj tego i tego do znajomych w mediach społecznościowych”.
Wydawać by się mogło, że nachalna może być handlarka na targu,
ktoś podający się za żebraka w przejściu podziemnym. Ale nie tylko…
- Postaralibyście się o maluszka. Kiedy będzie potomek? - starszy

- Jakaż to nachalność? Przecież my chcemy dobrze. Jak najlepiej!
Ja chcę dobra dla mojej kuzynki, wnuka, bratanka, koleżanki, sąsiadki… My chcemy dla nich jak najlepiej i robimy to dla ich dobra - wielu
się obruszy.
Cóż… Może warto zauważyć w końcu, że zazwyczaj dobro nie
robi wiele hałasu i zazwyczaj hałas nie robi wiele dobra…

wujek zadaje to pytanie młodożeń-

Na koniec najnowsze moje

com na każdym spotkaniu rodzin-

odkrycie:

nym. Nie jest ważne, czy oni mają na

MODLITWA GESTALT. Dla

ten czas inne plany, czy mają jakieś

mniej ﬁlozoﬁcznych pierwsza

problemy związane z powiększe-

część. Dla tych, którzy szukają

niem rodziny.

głębi, całość:

A gdyby tak wujka równie serdecznie i z rozmachem zapytać:

“Ja to Ja, Ty to Ty.

- A wujek to kiedy tak ostatnio

Ja jestem odpowiedzialny za

z cioteczką… No… ten tego?

moje życie, Ty za Twoje.

- No fajna babka jesteś. Jak

Nie jestem na tym świecie, by

nie chcesz chłopa, to może byś się

spełniać Twoje oczekiwania

chociaż o dziecko postarała, prze-

ani Ty, by spełniać moje.

cież pomożemy ci wychować - powiem Wam, że jak usłyszałam ten tekst skierowany do pewnej

Jeśli nasze drogi się skrzyżują to wspaniale,

czterdziestolatki na imprezie, to bałam się, że z szeroko otwartych

ale jeśli tak się nie stanie, to każdy z nas będzie kroczył swoją wła-

ust wypadnie mi sałatka jarzynowa.

sną ścieżką.

- Zjedz jeszcze, no zjedz… Nałóż sobie albo nie, ja ci nałożę… - na-

Bo nie będę kochał mnie samego, jeśli zdradzę mnie samego dla

stolatce, która dba o linię, jedząc na co dzień ryż, warzywa, kurczaka

ciebie,

krewni podsuwają talerzyk z parzonymi boczkami, schabami w ga-

ani nie pokocham cię, jeśli będziesz taki, jak ja chcę, a nie taki jaki

larecie i najnowszym odkryciem - słoniną wędzoną.

naprawdę jesteś.

Cóż… Każdy broni się jak może. Jeden milczeniem, drugi ewakuacją, trzeci zmianą tematu, czwarty ignorancją, piąty agresją. A może

Ja to Ja, Ty to Ty”.
-Fritz Perls-

najlepsza byłaby cięta riposta? Chociażby odpowiedź pytaniem na
pytanie. Albo zachowaniem na zachowanie?

Tekst ten piszę, kiedy przychodzą ostrzeżenia szkodliwych, niebez-

Kochani! Przymiotnik "nachalny" oznacza kogoś, kto zachowuje

piecznych, niszczących wiatrach. Będziesz go, Czytelniku, czytać w oko-

się w sposób natarczywy, jest nieustępliwy i namolny, narzuca się. Mó-

licach długiego weekendu przy majowym przyjemnym wietrzyku.

wiąc wprost: nachalny to ktoś naprzykrzający się, natrętny. Podobno
nachalnością można tylko wszystko zepsuć. Zgadzacie się z tym?
Czy macie jakieś metody na nachalnych? Oczywiście, każda
osoba ma swoje granice, wiec to, co jest nachalne dla mnie, nie jest

A jeśli w majówkę będziesz grillował ze znajomymi, rodziną albo tylko wirtualnie, to bądź jak wietrzyk majowy, a nie halny, nachalny.
Beata Bazan-Bagrowska

nachalne dla innej.
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Ruch to zdrowie.

Rusz się!

że życie jest coraz mniej męczące. Nawet po kilku godzinach ciężkiej
pracy, zostanie Ci jeszcze wystarczająco dużo energii na spotkanie
ze znajomymi!
Codzienną aktywność ﬁzyczną rozkręcaj stopniowo, aby uniknąć zakwasów i zniechęcenia.
Na początku spróbuj tego: chodź pieszo lub zacznij jeździć rowe-

dy jesteś aktywny ﬁzycznie Twój mózg jest też bardziej aktyw-

G

rem zamiast podjeżdżać wszędzie autem. Ruszaj się regularnie. Na

ny. Liczne badania medyczne wykazały, że mózg ludzi uprawia-

trening zaproś znajomych. Wspólne ćwiczenia w dobrej atmosferze

jących aktywność ﬁzyczną ma większe możliwości poznawcze, bo

pomagają w rozwijaniu umiejętności społecznych takich jak empa-

jest lepiej dotleniony. Jeśli chcesz osiągnąć swoje marzenia zawodo-

tia i umiejętności liderskie. Podnoszą też samoocenę.
Ćwicząc poznajesz nowych ludzi i poszerzasz swoje grono znajo-

we - ćwicz!
Naukowcy udowodnili, że osoby regularnie aktywne ﬁzycznie

mych. Spacery, bieganie, rolki, rower, piłka. Razem jest fajniej i weselej.

skuteczniej osiągają swoje cele zawodowe, jednocześnie w mniej-

A przy okazji jest okazja pogadać. Jeśli chcesz być na bieżąco w spra-

szym stopniu ulegając stresowi. Aktywność, która sprawia ci przy-

wach towarzyskich, nie ograniczaj się do siedzenia tylko na „fejsie”!

jemność, poprawia stan Twojego zdrowia i wygląd ciała.

Trzeba pamiętać, że formy aktywności fizycznej należy

Ruszaj się! Codziennie! Bycie aktywnym ﬁzycznie nie musi ozna-

dostosować do wieku i kondycji. Ruch na świeżym powietrzu może

czać od razu uprawiania sportu wyczynowego. Nie musisz biegać

zwiększyć naszą odporność na choroby. Strój dostosuj do pogody,

maratonów, startować w wyścigach kolarskich czy bić rekordów

czyli ubierz się tak, by ani się nie przegrzewać, ani nie zaziębić. War-

sportowych. Aktywnością jest każda forma ruchu – również chodze-

to pamiętać, że aktywność ﬁzyczna ma pozytywny wpływ nie tylko

nie po schodach, jazda na rowerze spacer, sprzątanie itp. Najważniej-

na nasze ciało – poprawia ona także samopoczucie i zapewnia dobry

sze, żeby dążyć do jakiejkolwiek aktywności każdego dnia.

nastrój. A wybrana przez Ciebie aktywność ma sprawiać Ci przy-

Pamiętaj, że im wcześniej zadbasz o dobry wygląd i kondycję,

jemność. Zatem ruszaj się, bo warto. Trzymam kciuki.

tym łatwiej będzie Ci to kontynuować w przyszłości. Nawet jeśli te-

Agnieszka Pietraszko

raz, po pracy, nie chce Ci się już nawet kiwnąć palcem...
Mam dla Ciebie kilka pomysłów, dzięki którym dowiesz się, jak
sprytnie, małymi kroczkami opanować ten temat. Zacznij od dzisiaj.
Jak przystąpić do działania?
w

Próbuj rożnych dyscyplin i unikaj nudy. To pomoże utrzymać
zainteresowanie i motywację.

w

Wciągnij rodzinę! Pomóż im zrozumieć, jak dużo dobrego daje
aktywność ﬁzyczna.

w

Znajdź miejsce w swojej okolicy, w którym wspólnie ze znajomymi będziecie „bawić się” w sport. Ważne, żeby było blisko
i nie wymagało trudnej organizacji.
Początki zawsze są trudne jednak każdy rodzaj aktywności spra-

wi, że Twoja forma będzie powoli rosła. Z dnia na dzień zobaczysz,

Poradnik właściciela

O

nieruchomości

bowiązek utrzymania zjazdów, przepustów pod zjazdami oraz
rowów przydrożnych

Zabrania się odprowadzania wód melioracyjnych z posesji, pół
czy lasów do rowów przyrożnych lub na jezdnię drogi. Wszelkie

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych budowa, przebudo-

próby podłączenia się do rowów przydrożnych są działaniami bez-

wa oraz obowiązek utrzymania zjazdów łącznie ze znajdującymi

prawnymi, bowiem do odprowadzania nadmiaru wód opadowych

się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników

i gruntowych z posesji służą urządzenia melioracyjne, które należy

gruntów przyległych do drogi.

wykonać własnym staraniem i na własny koszt.

Oczyszczanie lub wymiana przepustów pod zjazdami w celu za-

Ponieważ najczęstszą przyczyną powstawania zastoisk wody

pewnienia ich drożności należy do właściciela posesji, a rowy przy-

w rowach są niedrożne przepusty pod zjazdami do posesji koniecz-

drożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód

ne jest wywiązywanie się z obowiązku utrzymania zjazdów i prze-

opadowych z pasa drogowego.

pustów znajdujących się pod nimi w należytym stanie technicznym,

Zadaniem zarządcy drogi jest utrzymanie drożności rowów
przydrożnych wraz przepustami pod drogą.
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W gabinecie przyjmuje chirurg stomatologiczny.
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Rejestracja telefoniczna pod nr 696 382 504
www.stomatologia-bukowno.pl

PODZIĘKOWANIE
PUNKT
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy w odzewie na akcję OSP Bolesław podarowali dzieciom z Ukrainy i poszkodowanym
w wypadkach „misie ratownisie” oraz inne pluszaki.
Jarosław Kubiczek
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Kultura

w słuchawce

Dwadzieścia lat temu na nasz stacjonarny telefon ktoś dzwoni. Jest

Masz prawo nie odbierać telefonu, jeśli nie masz na to czasu albo

późny wieczór. Odbiera mój ojciec.

odpowiednich warunków. Oddzwonisz, kiedy będziesz mógł/mogła.

- Jest Łukasz? - pyta kolega brata.

To samo dotyczy osoby, do której dzwonisz. Jeśli ktoś nie odbiera te-

- Nie ma. A skąd ty dzwonisz?

lefonu, to pewnie nie może rozmawiać i oddzwoni. Nie czekaj dłużej

- Z komórki.

niż cztery pięć sygnałów i nie dzwoń po kilka razy. Widząc nieode-

- A co ty o tej porze w komórce robisz?

brane połączenie oddzwoń jak najszybciej, a nie wysyłaj „sygnału”
czy „głuchacza”, czyli nie rozłączaj się zanim ktokolwiek będzie mógł

Człowiek jest istotą społeczną. Potrzebuje kontaktu. W czasie pan-

odebrać, żeby dać znać, że już można dzwonić.

demii wymiana informacji „przeniosła się” do telefonicznej słuchaw-

Nie zmuszaj swoich znajomych i przypadkowych przechodniów do

ki. Telefony są dziś tak wszechobecne w naszym życiu, że niektórzy

uczestniczenia w twoich rozmowach telefonicznych. Jeśli połącze-

specjaliści mówią już nawet o swoistym uzależnieniu. Kilka już po-

nie zostanie przerwane z przyczyn technicznych, oddzwania ten, kto

koleń nie wyobraża sobie funkcjonowania bez telefonu. To coraz no-

pierwszy zadzwonił. Nie rozmawiaj przez telefon w sklepie, u fryzje-

wocześniejsze urządzenie towarzyszy im niemal wszędzie. Czy za-

ra, u kosmetyczki, czyli tam, gdzie obsługuje cię żywy człowiek. Je-

wsze wiemy jednak, jak z kulturą i klasą z niego korzystać? Podczas

śli chcesz rozmawiać z kimś w trybie głośnomówiącym, koniecznie

rozmowy telefonicznej okazujemy bowiem drugiej stronie szacunek

uprzedź o tym rozmówcę.

lub jego brak. Okazujemy go też otoczeniu. Ma to spory wpływ na
nasz wizerunek w oczach innych.

Telefon jest jak pamiętnik
Nie dotykaj cudzego smartfona bez pozwolenia. Jeśli Twój znajomy
prosi Cię o numer do kogoś, lepiej zaproponuj, że przekażesz numer

Telefony towarzyszą nam od ponad stu lat, ale dopiero te komórko-

X osobie Y i ta skontaktuje się, jeśli będzie chciała bądź zapytaj osobę

we zrewolucjonizowały nasze kontakty.

Y, czy możesz podać jej numer telefonu osobie X. Pamiętajmy też, że

Dzwonimy do siebie w najdrobniejszych sprawach, robimy to nie-

używanie smartfona przy stole może zostać odebrane jako przejaw

mal o każdej porze, odbieramy niemal w każdym najdziwniejszym

braku szacunku dla gospodarzy. Każdą rozmowę telefoniczną, bez

miejscu. Choć nadal nie widzimy drugiej strony, podchodzimy do tej

względu na to, kto dzwoni, rozpoczynamy powitaniem i kończymy

czynności niemal jak do spotkania na żywo.

pożegnaniem. Na początek wystarczy „dzień dobry” czy „cześć”.

Jak zachować kulturę trzymając słuchawkę przy uchu?

Pożegnanie natomiast warto obudować podsumowaniem tego, co

Trzymaj telefon w takim miejscu, żeby odebranie rozmowy zajęło ci

ustaliliśmy podczas rozmowy: np. „Widzimy się na spotkaniu za go-

jak najmniej czasu.

dzinę, cześć”, „Dziękuję, czekam na maila, do usłyszenia”.

Nie należy niepokoić nikogo telefonami przed godz. 8:00 rano ani

Pamiętaj o prostej zasadzie: rozmowę kończy ten, kto dzwonił -

po godz. 21:00. Niedopuszczalne jest dzwonienie po godz. 22:00. Jeśli

a w przypadku przerwania połączenia nawiązuje je ponownie ta

nikt nie odbierze, odczekaj przynajmniej 15 minut, zanim znów spró-

osoba, która zrobiła to pierwotnie.

bujesz się dodzwonić. Kolejną próbę ponów po jeszcze dłuższym
czasie, ale dalszych zaniechaj tego dnia, jeśli nie jest to bardzo pilna

Kochani, „trzymajcie” klasę i kulturę!

sprawa. Dobrym pomysłem będzie napisanie SMS-a, dlaczego dzwo-

Również przez telefon.

niłeś i poproszenie o oddzwonienie. Kiedy dzwonimy do kogoś prywatnie i chcemy „pogadać”, koniecznie najpierw zapytajmy, czy nie

BBB

oderwaliśmy rozmówcy od jakiegoś ważnego zajęcia, czy ma czas
i ochotę z nami pogawędzić.

PS. Jeśli w świecie wirtualnym znajdujesz odpowiedzi na pytania

Fakt, że komórki mamy zawsze przy sobie, nie oznacza, że musimy

świata rzeczywistego, wyłącz na jakiś czas swój smartfon. (Jakub

być dostępni

Piotr Rataner)
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Dzieje naszej

okolicy

7

klasy II

wiadał dzieciom o naszej okolicy, zachęcając

i III Zespołu Przedszkolno – Szkolnego

jednocześnie do bliższego poznania dziejów

w Krzykawie udali się na do Staropolskiego

gminy Bolesław. Uczniowie byli bardzo za-

Dworku w Krzykawce, gdzie w ramach reali-

interesowani tą nietypową lekcją. Zainspi-

zacji projektów „Poznajmy Polskę” i „Moja

rowani ciekawymi opowieściami, zadawali

mała ojczyzna” spotkali się z panem Toma-

panu Tomaszowi wiele pytań, a wspólny

szem Sawickim.

dialog okazał się inspiracją do bliższego po-

Tematem przewodnim spotkania było po-

znania swojej małej ojczyzny.

kwietnia 2022 r. uczniowie

znanie historii regionu i związanych z nią

Bardzo dziękujemy za możliwość

ciekawostek, nabycie informacji o architek-

uczestnictwa w zajęciach

turze, literaturze, a także ciekawych posta-

i czekamy na następne spotkanie.

ciach, które zapisały się na kartach naszej

Uczniowie klasy II i III z wychowawcami

małej ojczyzny. Pan Tomasz, jako miłośnik

Tekst i zdjęcia:

historii naszego regionu, z wielką pasją opo-

Wiole a Kopczyk, Monika Cebo

U

w

KA WIELKANOCNA” do Urzędu Gminy

Wszystkim uczestnikom serdecznie dzięku-

Bolesław wpłynęło ponad trzydzieści prac

jemy za udział i zapraszamy do aktywne-

wykonanych przez dzieci i młodzież z terenu

go uczestnictwa w kolejnych konkursach.

przejmie informujemy, iż w związku
z ogłoszonym konkursem „EKOKART-

EKOKARTKA
WIELKANOCNA

Kacpra Patockiego (klasa 1A, Szkoła
Podstawowa w Bolesławiu).

Agnieszka Mól

naszej gminy.
Prace zrobiono z dużą starannością oraz
zaangażowaniem,

dlatego

też

wszyscy

uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni
upominkami. W konkursie przyznano trzy
wyróżnienia dla:
w

Amelii Czopik (klasa I, Zespół Przedszkolno-Szkolny w Krzykawie),

w

Huberta Bargieła (klasa II, Zespół
Przedszkolno-Szkolny w Podlipiu),
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NŵĚÝåöŵŨŵ?ýòĦġßŵåß
Nowa seria kryminalna Katarzyny Bondy, autorki bestselerowych powieści kryminalnych.
Kosiarz z Kabat sieje postrach zwłaszcza wśród pracownic agencji towarzyskich. To wśród
nich upatruje kolejnych oﬁar. Do akcji nieformalnie wkracza detektyw Jakub Sobieski. Tropy
prowadzą w przeszłość, do niewyjaśnionej zbrodni sprzed lat. Czy pragnienia mordercy znów
dały o sobie znać? Czy młodemu detektywowi uda się wytropić sprawcę, zanim życie straci
kolejna kobieta? Przekonaj się, czy prawda zawsze musi wyjść na jaw.

æòÔŵ¿´ß´òÝŵŨŵG¿Ø´ßŵyÉýÔÉ´ĚÉ¨Ħ
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami poruszająca opowieść o trudnej miłości w cieniu
walki o przetrwanie. Każdy w Wolnym Mieście Gdańsku czuje, że wojna wisi w powietrzu.
Jednak myśli Andrzeja Tapera zaprząta coś zupełnie innego - jest z wzajemnością zakochany
w Elise, córce emerytowanego niemieckiego generała, zafascynowanego Hitlerem i jego
ideologią. Generał von Hummel, który nie akceptuje relacji córki z Polakiem, zrobi wszystko,
by chronić swoją rodzinę, nawet jeśli miałby stanąć na drodze wielkiemu uczuciu. Jak potoczą
się losy Elise? Czy Andrzej zdradzi miłość swojego życia? Jak wojenna zawierucha wpłynie na
los zakochanych i czy przyjaciele będą w stanie wypełnić pustkę w sercu Andrzeja?

¿ÉßÉ´ßÉŵŨŵGò¨´ØŵGåöö
Rok 2007. Zakochani Gabriela i Rafał spędzają romantyczny weekend nad jeziorem. Pewnej
nocy zostają napadnięci we własnym namiocie. Gdy dziewczyna odzyskuje przytomność,
nigdzie nie może znaleźć Rafała. Podejrzenia padają na narkomana Jacka, który tamtej
nocy biwakował nieopodal ze znajomymi. Wkrótce mężczyzna zostaje uznany przez sąd za
winnego zabójstwa Rafała i ukrycia zwłok.

GòÉŵdÔÝååĚöÔŵŨŵ>Ôć§ŵdÔĚåòĦ
Czy Mania Skłodowska lubiła się uczyć? W co grała z rodzeństwem? O czym marzyła?
Na wszystkie te pytania odpowiedź znajdziesz w magicznej książce. Gabinet to jedyne
pomieszczenie w domu dziadków, do którego Ola z Erykiem mają zakaz wstępu. Już raz
go złamali, podczas letnich wakacji. W środku, na regałach pnących się od podłogi po suﬁt,
znaleźli wciągające książki. Dosłownie wciągające! I dzięki temu przeżyli niezwykłą przygodę.
I tak zaczyna się kolejna fascynująca podróż w nie byle jakim towarzystwie – przyszłej
chemiczki i noblistki.

00 egz.
00 egz.

16 |

1LHRSLVDQHIRWRJUDILHSRFKRG]ą]DUFKLZXP8U]ĊGX*PLQ\%ROHVáDZ
1LHRSLVDQHIRWRJUDILHSRFKRG]ą]DUFKLZXP8U]ĊGX*PLQ\%ROHVáDZ

