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Ro ník VI íjen 2002íslo 7

Oznámení o dob  a míst  konání voleb
Starosta obce Hrádek podle § 29 zákona . 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
a o zm  n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva obce Hrádek se uskute ní:

dne 1. 11. 2002 od  1400 hodin do 2200 hodin a
dne 2. 11. 2002 od 800 hodin do 1400 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku . 1 je volební místnost:
zasedací místnost OÚ Hrádek

3. Voli i bude umožn no hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
ob anství eské republiky (platným ob anským pr kazem, cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem eské republiky nebo cestovním pr kazem).
Neprokáže-li uvedené skute nosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožn no.

4. Každému voli i budou dodány 3 dny p ede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb voli  m že obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Hrádku 9. 10. 2002 Pavel Tom ala, starosta obce

Og oszenie o miejscu i czasie wyborów
Starosta gminy Gródek w my l § 29 Ustawy Nr. 491/2001 Sb. o wyborach do samorz du gmin
oraz o zmianach dalszy Ustaw, wed ug brzmienia pó niejszych przepisów, og asza:
1. Wybory do samorz du gminy Gródek odb  si :

dnia 1. 11. 2002 od godz. 1400 do godz. 2200 oraz
dnia 2. 11. 2002 od godz. 800 do godz.. 1400

2. Miejscem odbywania si  wyborów w okr gu wyborczym nr. 1 jest lokal wyborczy:
Urz d gminny - sala posiedze

3. G osowanie zostanie wyborcy umo liwione po udokumentowaniu swojej to sa-
mo ci oraz czeskiego obywatelstwa (wa nym dowodem osobistym, paszportem,
paszportem s bowym lub legitymacj  s bow ). Bez przekazania si  jednego
z powy ej wymienionych dokumentów wyborcy nie b dzie umo liwione g osowanie.

4. Ka dy wyborca otrzyma karty wyborcze 3 dni przed terminem wyborów, lub mo e
je otrzyma  równie  w dniu wyborów w lokalu wyborczym.

Gródek dnia 9. 10. 2002 Pavel Tom ala, starosta gminy
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Nowy rok szkolny
Przed paroma tygodniami rozpocz  si  nowy rok szkolny, a w naszej szkole ju  tyle si

wydarzy o! Rozpoczn  mo e od sportu. Ju  tradycyjnie jesieni  odbywaj  si  zawody w bie-
gach prze ajowych. Zwyci scy ko a szkolnego przechodz  do ko a okr gowego, które odbywa
si  w Jab onkowie. W tym roku w Jab onkowie odnie li sukces: Jola Szpyrc z klasy 1., Mariusz
Czader z klasy 2. i Ala Ml och z klasy 5. Maria i Ala (wraz z kole ank  z czeskiej szko y - Nikol
Klusow ) pojechali na zawody do Nydku, gdzie dnia 26. 9. odby o si  ko o powiatowe. W nim
Mariusz uzyska  2. miejsce w swej kategorii.

Dnia 4. 10. pojechali my do niedalekiego Trzy ca, gdzie w Muzeum Huty Trzynieckiej
obejrzeli my dwie wystawy. Ekologiczn  pt. „Drzewo - niemy przyjaciel cz owieka“ i historyczn
„Od epoki kamienia do epoki grodów s owia skich“.

Wraz z kolegami z obu przedszkoli i czeskiej szko y bawili my si  na koncercie piosenkarki
Inki Rybá ové. Za  22. 10. ponownie zawitamy do Domu PZKO, gdzie wystawi swój spektakl
TL Bajka.

Sami widzicie, drozdy czytelnicy, e w naszej szkole na nud  nie mo emy narzeka .

Mgr. Renata Czader

inecká hokejová liga v plném proudu
Sezóna 2002 - 2003 za ala pro HC Hrádek mén  zda ile. V prvním zápase jsme prohráli

s eským T šínem, dále pak prohráli s hokejisty policie T inec nejt sn jším rozdílem.

HC Hrádek získal nové posily, ta nejcenn jší je na postu branká e. Na druhé stran  odešli
dva nejlepší hrá i do Vendryn  na hostování na jeden rok.

Hrací dny sout že jsou st edy, hrací plán je v Satelit baru. Podotýkám, že vstup na hokej je
zdarma. Všechny srde  zveme!

Realiza ní tým:
TJ Sokol Hrádek - oddíl hokeje, I O: 600456612, sídlo: Hrádek 455
Bronislav Walek - trenér
Libor Nikodém - vedoucí mužstva
Stanislav Walach - vedoucí mužstva
Petr Janeczek - jednatel

Soupiska:
Tomáš Gleta Radim Pezda Jaromír Chlouba Libor Nikodem
Bohdan Sztefek Petr Lipowski Ing. Roman Czudek Stanislav Walach
Libor Pasz Pavel Nikodem Petr Janeczek Tomáš Gorný
Ladislav Mruzek Michal Szlaur Robert Kowalczyk Henryk Bocek
Marek Vodák Jakup Pav Ing. Roman miel Tomáš Sikora
Marek Maryniok Aleš Urí ek Robert Grochol René Trombik

Za oddíl hokeje
Petr Janeczek

mailto:hradecke.noviny@centrum.cz
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Volební program sdružení nezávislých kandidát
Hrádek

Co se nám poda ilo
V tomto, práv  kon ícím, volebním období se

obecnímu zastupitelstvu, ve kterém jsme m li
nadpolovi ní v tšinu poda ilo uskute nit následující
významn jší akce minulého volebního programu:
- výstavba vodovodu za tratí v etn  p ípravy

posledních dvou etap
- ekologické vytáp ní v  eské škole – nákup tepel-

ného erpadla za 1 500 000 korun
- výstavba nové místní komunikace za tratí v etn

spojovacího mostu
- vy ešení problému s nedostatkem hrobových míst

rozší ením h bitova díky odkupu sousední nemovi-
tosti

- z ízení eznictví v objektu samoobsluhy
- plynofikace kotelny polské mate ské školy
- radikální snížení obecního dluhu o 70 % p vodního

stavu p ed ty mi lety

Co se nám nepoda ilo
- definitivní schválení územního plánu obce (vzhle-

dem k neukon enému vy ešení optimální varianty
rychlostní komunikace I  / 11).

Naši kandidáti
  1. Pavel TOM ALA

62 let   starosta

  2. Josef BYRTUS
48 let   soukromý podnikatel

  3. Robert BORSKI
 31 let   obchodník

  4. Ing. Radoslav KUŠNÍR
25 let   vedoucí prodejny aut

  5. Jind ich DRONG
53 let   technik

  6. Bronislav STARZYK
47 let   mistr u dopravy

  7. Julie MITRENGOVÁ
37 let   editelka v MŠ

  8. Bronislav WALEK
45 let   elektromontér

  9. Ing. Stanislav RASZKA
56 let   technik

10. Irena WORKOVÁ
35 let   pojiš ovací poradce

11. Ing. Robert CIESLAR
24 let   asistent vedoucího

12. Ing. Boleslav KOPECKÝ
55 let   technik

13. Bronislav PAV
38 let   ocelá

14. Bohuslav CZUDEK
42 let   soukromý podnikatel

15. Josef CZUDEK
40 let   soukromý podnikatel

Co chceme ud lat
(hlavní body volebního programu

pro volební období 2002-2006)

1. Schválit územní plán obce.
2. Dostav t vodovod za tratí.
3. Dokon it a zprovoznit (spole  s Církvi bratrskou)

rozestav ný domov s pe ovatelskou službou.
4. Dokon it rozší ení (v etn  stavebních úprav) h bitova.
5. Podporovat sport v obci. Získat dotaci na stavbu nové

locvi ny.
6. Udržovat místní komunikace v dobrém stavu
7. Podporovat kulturní hodnoty v Hrádku (v sou innosti

s místními spolky). Zp ístupnit a zkulturnit historické ásti
obce. Zlepšovat vzhled a materiální vybavení škol.

8. Pokra ovat v likvidacích erných skládek. Dokon it projekty
na odkanalizování obce.

9. Vy ešit majetkoprávní vztahy s Jednotou. Z ídit výdejnu lék
v obci.

10. Zdokonalit informa ní servis a zasadit se o profesionální
ístup v komunikaci s ob any.

Dluh obce na za átku a na konci
volebního období (v milionech K )
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Další  programové  dokumenty  -  RDP a  SOPy
V sou asné dob , a to jak na úrovní státu, tak kraj  velmi intenzivn  probíhá p íprava na

erpání tzv. strukturálních fond , které mají napomoci vyrovnat rozdíly mezi jednotlivými regiony
lenských zemí Unie a zemí kandidátských.

Základním a nejd ležit jším dokumentem pro erpání prost edk  Evropské unie je a bude
Národní rozvojový plán, který obsahuje popis všech region  a sektor R. Stanoví také základ-
ní osy a cíle, kterých by za pomocí prost edk  Evropské unie m lo být dosaženo. Dále obsahuje
finan ní rámec, kde je stanoven objem prost edk  ur ený na každý jednotlivý opera ní program
i programový dokument. Na Národní rozvojový plán pak navazuje skladba opera ních program ,

a to Spole ný regionální opera ní program (který známe z minulého lánku) a 6 sektorových
opera ních program . Tak jako v p ípad  Spole ného regionálního opera ního programu je-
den Spole ný regionální opera ní program pro všechny regiony soudržnosti vyjma Prahy, vyjád-
ila Komise i doporu ení sm rem k sektorovým opera ním program m, a to ve smyslu snížení

po tu p ipravovaných sektorových opera ních program  ze šesti na t i. Ministerstva se však
rozhodla toto doporu ení neakceptovat a v sou asné dob  se p ipravují:
- Sektorový opera ní program Pr mysl (Evropská komise doporu ila zpracování)
- Sektorový opera ní program Rozvoj lidských zdroj (Evr. komise doporu ila zpracování)
- Sektorový opera ní program Rozvoj venkova a multifunk ního zem lství (Evrop-
ská komise doporu ila zpracování)
- Sektorový opera ní program Doprava a spoje (Evr. komise zpracování nedoporu ila)
- Sektorový opera ní program Životní prost edí (Evr.  komise zpracování nedoporu ila)
- Sektorový opera ní program Rozvoj cestovního ruchu a láze ství (Evropská komise
zpracování nedoporu ila)

Sektorové se nazývají proto, že na jejich základ  budou podp rné programy vyhlašovány,
realizovány a kontrolovány jednotlivými sektory neboli ministerstvy, I p íprava a zpracování t chto
sektorových opera ních program  je v kompetenci jednotlivých ministerstev. Jednotlivá minister-
stva si následn  (rok 2003 - 2004) pravd podobn  vybudují pracovišt , která budou mít na
starosti poskytování informací o programu, sb r a kontrolu p edložených žádostí/projekt , jejich
výb r, následnou kontrolu realizace projektu a využitých prost edk . Prost edky budou poskyt-
nuty do toho regionu, který bude mít dostatek kvalitních a p ipravených projekt . Prost edky

id lené jednotlivým sektorovým opera ním program m nebudou p edem d leny mezi jednotlivé
regiony.

Národní rozvojový plán i sektorové opera ní programy jsou ístupné na Internetu.
Národní rozvojový plán na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a sektorové ope-
ra ní programy na webových stránkách p íslušných ministerstev.

Pokud bude dodržen stanovený harmonogram zpracování a schvalování programových
dokument , tak po schválení všech programových dokument  (národního, sektorových a spole -
ného regionálního) vládou R v listopadu 2002 budou dokumenty p edány k p ipomínkám a schvá-
lení Evropské komisi. Po schválení Evropskou komisi a po vstupu do Evropské unie budou na
základ  schválených sektorových opera ních program  a Spole ného regionálního opera ního
programu vyhlašovány výzvy k p edkládání projektu a tyto projekty pak budou spolufinanco-
vány ze strukturálních fond  Evropské unie. Již nyní je ale nutné, aby byla zahájena p íprava na
projektech, a aby po vstupu do Evropské unie mohly být peníze kvalitním projekt m na jejich
realizaci p id leny. Dlužno poznamenat, že každý zájemce o prost edky z Evropské unie musí
znát programové dokumenty, ve kterém jsou definovány priority a opat ení a na jejichž základ
budu vyhlašovány již zmi ované výzvy k p edkládání projekt .

Ing. Josef Jal vka, zástupce hejtmana MSK, e-mail: josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

mailto:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz
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Kandidáti sdružení nezávislých kandidát
Hrádek pro komunální volby 2002

Pavel Tom ala Robert Borski Ing. Radoslav KušnírJosef Byrtus

Jind ich Drong Julie Mitrengová Bronislav WalekBronislav Starzyk

Ing. Stanislav Raszka Ing. Robert Cie lar Ing. Boleslav KopeckýIrena Worková

Bronislav Pav Josef CzudekBohuslav Czudek
10

Z p íru ky civilní ochrany (7)

Chování obyvatel v úkrytech

Chovat se ukázn  a ídit se pokyny pro ukrytí.

Udržovat v pohotovosti prost edky individuální ochrany nebo improvizované prost edky
ochrany a použít je v závislosti na vzniklé situaci.

Šet it vodou, jídlem a pitím.

Udržovat po ádek a istotu

Zdržovat se v ur eném prostoru, zbyte  nep echázet, nehlu et a hlasit  nehovo it.

Za všech okolností se chovat klidn  a ukázn , vzájemn  si pomáhat, zejména starším
a nemocným osobám a ženám s d tmi.

Nekou it, nezapalovat sví ky, lampy, zapalova e, va e ani jiné zdroje tepla a sv tla
s otev eným ohn m. Nepoužívat elektrické va e jakéhokoli druhu.

Ve spole ných stálých úkrytech se stanovuje úkrytový ád
a lenové úkrytového družstva.

Zodoln ní improvizovaného úkrytu

Uzav ete okenní a dve ní otvory a oblepte veškeré spáry lepící páskou. Otvory je možné
zpevnit zazd ním cihlami, kameny nebo pytli s pískem nebo hlínou.

Vchodové dve e zesilte prkny a vzp rami.

Rovné stropy podep ete trámky nebo sloupky z kulatiny.

Klenuté stropy nepodepírejte.

i dokonalém ut sn ní ochranného prostoru,
ve kterém není filtroventila ní za ízení

nelze setrvat déle než 2 až 3 hodiny
podle objemu vnit ního prostoru

a po tu ukrývaných osob (2 m3 prostoru na osobu).

Toto byla poslední ást z p íru ky civilní ochrany:
Název: „Pro p ípad ohrožení“ - p íru ka pro obyvatele.
Zpracovatel: Ministerstvo obrany R - Hlavní ú ad civilní ochrany
Vydavatel: Svaz civilní obrany R
Rok vydání: 2000
Náklad: 10 000 ks
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Program wyborczy kandydatów Ruchu Poli-
tycznego „Coexistentia - Wspólnota”

dziemy wspierali:

1. Realizacj  pierwszego etapu kanalizacji (za kolejami) przy wykorzy-
staniu dotacji pa stwowych lub Unii Europejskiej

2. Doko czenie budowy i otwarcie domu opieki spo ecznej
3. Budowanie mieszka  dla m odych rodzin
4. Wybudowanie sali gimnastycznej
5. Otwarcie apteki w Gródku
6. Remont dróg gminnych
7. Realizacj  programów inwestycyjnych przy maksymalnym wykorzy-

staniu dotacji pa stwa i Unii Europejskiej
8. Imprezy sportowe, kulturalne i turystyczne w gminie
9. Dotacje finansowe dla szkó
10. Programy ekologiczne (czysto  powietrza, potoków, rzeki...)
11. Publiczny dost p do internetu w budynku urz du gminnego
12. Wytworzenie nowych miejsc pracy w gminie

Volební program kandidát  politického hnutí
„Coexistentia - Wspólnota”

Budeme podporovat:

1. Realizace 1. etapy kanalizace (za tratí) p i využití státních dotací nebo
dotací z EU

2. Dokon ení stavby a uvedení do provozu domu s pe ovatelskou služ-
bou

3. Výstavba byt  pro mladé rodiny
4. Výstavba t locvi ny
5. Otev ení lékárny v Hrádku
6. Oprava obecních cest
7. Realizace investi ních zám  p i maximálním využití státních dota-

cí a dotací z EU
8. Sportovní, kulturní a turistické akce v obci
9. Finan ní dotace pro školy
10. Ekologické programy ( istota ovzduší, potok , ek…)
11. Ve ejný p ístup k internetu v budov  obecního ú adu
12. Vytvo ení nových pracovních míst v obci
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Chcete, aby Vaše dít  m lo krásné zuby?

V rámci programu pé e o pojišt nce VZP R v oblasti ortodoncie bude
tem ve v ku 10 - 19 let poskytnut p ísp vek na úhradu fixního orto-

dontického aparátu.
ísp vek z fondu prevence bude poskytován pojišt nc m VZP R pro-

st ednictvím jednotlivých okresních pojiš oven na základ  p edložení
dokladu o zaplacení.

Výše p ísp vku je stanovena v závislosti na délce doby nep etržitého
pojišt ní dít te u VZP R:
a) pojišt ní u VZP R mén  než 5 let 500,-- K  na jednu elist
b) pojišt ní u VZP R mén  5 až 10 let 700,-- K  na jednu elist
c) pojišt ní u VZP R více než 10 let 1000,-- K  na jednu elist

V p ípad , že byl fixní ortodontický aparát aplikován v období
od 1. 9. 2002 do 31. 12. 2002, požádejte o p ísp vek.

Všeobecná zdravotní pojiš ovna R.
Okresní pojiš ovna Frýdek-Místek, Na Po i 3208, 738 01, tel.558 621 650
Expozitura T inec, Komenského 678, 739 61, tel.  558 332 135

Jubilanti - Jubilaci
V m sící listopadu - prosinci

W miesi cu listopadu - grudniu
2002

80
Zuzana Bazgierová

75
Helena Bojková, Anna Kotasová

Karel Lisztwan, Jan Walek

70
Gustav Turo , Libuše Dudová

Jana Stryjová

65
Josef Bojko, Marta Szkanderová
Helena Przeczková, Jan Byrtus

Marie Brózdová

60
Eva Macoszková, Anna Klusová

Eva Szkanderová, Karin Kantorová
Miroslav Stonawski
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Kandydaci Ruchu Politycznego
„Coexistentia - Wspólnota”

Pavel Pilch Ing. Dana Cie larová Rudolf CIe larIng. Stanis aw Wolny

Petr Janeczek Jan Heczko Ing. Jan RaszkaAnna Sztefková

Ing. Marie Turo ová Lydie Kluzová Roman PilchJan Kantor

Robert Drong MVDr. Roman PolokStanislav Kantor

Kandidát si nep ál
zve ejnit fotografii
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Vážení spoluob ané, sousedé a kamarádi.
Vzhledem k tomu, že se st huji do Jablunkova a v obci Hrádek jsem prožil 12 let, mám vnit ní

pot ebu se touto cestou rozlou it, ale také bych cht l na rozlou enou vyjád it n kolik up ímných
slov.

Za 12 let se dá prožít mnoho dobrého i špatného. Já jsem velmi rád, že v mém p ípad
jednozna  p evládly prožitky dobré a tím obec Hrádek a její ob ané mají v mém srdci životní
nezadatelné místo. M l jsem tu est být jedno volební období lenem zastupitelstva. Víte, není

bec jednoduché d lat starostu, radního nebo zastupitele v obci, která byla v minulosti význam-
 zadlužena a ješt  k tomu eší pro život tak zásadní v c jako je obchvat. I p esto se mnoho v cí

poda ilo realizovat, nebo alespo  jsou k realizaci p ipraveny. Velmi zásadní a d ležitou v cí je, že
i více jak 16-ti miliónovém dluhu se od r. 1998 poda ilo tento dluh snížit na pouhé 4 milióny. Je

snadné rozhodovat a ídit obec a p itom tzv. d lat dluhy. Ale zkuste naopak. Z stal ve mn  dobrý
pocit, že dosavadní p edstavitelé obce (a to bez výjimky) odvád li poctivou práci a jsem p esv d-
en o tom, že se všichni m žou se ctí podívat lidem v obci do o í. V ím, že i já jsem alespo  malým

st ípkem pomohl obci Hrádek. Nesmí se však zapomenout na významný p ínos obou ob anských
sdružení. Jist , ne všechno se poda ilo dokon it a vy ešit, ale jak již jsem uvedl obec byla
v podstatné ásti oddlužena a dnes je již jasné, že rychlostní komunikace nep jde východním
svahem a jestli bude vést pr tahem obce, tak pouze formou, která je pro ob any p ijatelná a jejich
život žádným zásadním zp sobem m nit nebude.

Obec Hrádek ekají komunální volby. V t chto nejbližších dnech se najdou lidé, kte í pro sv j
volební úsp ch budou užívat styl p edvolební kampan  zp sobem, který bude vše eho se
poda ilo dosáhnout ozna ovat za špatné a naproti tomu budou stát jejich sliby, jak budou vše ešit
jinak, ale hlavn  lépe. Jsem však p esv en, že ob ané Hrádku jsou lidé moud í, kte í se nedají
jen tak „oblafnout“ a ve svém rozhodování bude u nich p evažovat rozumný úsudek. I když již
nebudu místním ob anem, p eji si aby Hrádek po volbách získal do svého vedení alespo  tak
dobrý tým lidí, se kterými jsem m l tu est já osobn  pracovat.

Záv rem bych se cht l s celou obcí rozlou it a pop át Všem mnoho dalších let prožitých
v míru, klidu a pokoji v malebné obci Hrádek.

S pozdravem Dalibor Otto

Inzerát
AGRICOOP T inec, a. s.

Old ichovice p. 44

ijmeme do pracovního pom ru muže
i ženy jako ošet ovatele hospodá ských zví at
pro st edisko živo išné výroby - farma Ven-
dryn  a Karpentná

Bližší informace:
Raszková Ludmila - tel.  558 348 045

602 260 087

Pozvánky
Mate ská škola

25. 10. 15,30 - Sch zka s rodi i
ZŠ Hrádek

ídní sch zky: kolem 15. listopadu
Adventní koncert:
28. 11. 2002 (pro žáky eské i polské školy)

Obecní ú ad Hrádek
se obrací na ob any zda se nenajde zájemce
o práci hrobníka. Informace lze získat na OÚ.

Pavel Pilch, místostarosta



6

„SDRUŽENÍ  NEZÁVISLÝCH  KANDIDÁT “ . I.

pro volby do zastupitelstva Obce Hrádek,
konané dne  1. a 2. listopadu 2002

Vážení ob ané Obce Hrádek,

máte ve svých rukou budoucnost naší obce na další ty i roky tj. od listopadu
2002 do roku 2006. Je na Vás, aby jste se rozhodli dob e a podle svého nejlepšího
uvážení. Nyní po delší dob  samostatnosti obce m žete již srovnávat jednotlivá voleb-
ní období a také srovnávat jak se  Vámi zvolení zastupitelé obce vypo ádali s klí ovými
problémy obce. Srovnávání je také jedna z možností hodnocení, i když podmínky bývají
asto r zné.

Vážení voli i, Vy jako ob ané Hrádku nejlépe víte co je pot eba uskute nit v naší
obci. Pokud nám dáte své hlasy, chceme Vás ujistit, že ty i roky, které nás budou d lit
od budoucích voleb nepromrháme, ale pln  ho využijeme k prosp chu Vás všech.

kujeme za Vaše hlasy.

Ing. Jan Kawulok Bohuslav Branc Petr TuroJi ina Kantorová

Pavel Sikora Ing. Libor Kubienka Josef PavlíkJan Ferenc
7

Monika Turo ová Ota Kantor

Pan

Ing. Roman Hóta

se z rodinných
vod  vzdal

kandidatury

Ing. Jan Micza

Danuše Dudysová Pavla KawulokováMarta Czyžová

„STOWARZYSZENIE  NIEZALE NYCH
KANDYDATÓW“ nr. I

do wyborów samorz dów gmin, w gminie Gródek,
które odb  si

 1. i 2. listopada 2002.

Szanowni Obywatele gminy Gródek,

przysz  naszej gminy na dalsze cztery lata jest w waszych r kach. Tylko obywa-
tele mog  swymi g osami w wyborach wybra  takich ludzi, którzy chc  i potrafi  zmie-
ni  oblicze gminy na lepsze. Porównanie jest najlepszym argumentem, nie trzeba nic
wi cej.

Je eli oddacie dla nas swe g osy, z pewno ci  nie zostan  one zmarnowane, ale
zamieni  si  w konkretne czyny.

Dzi kujemy za wasze g osy.


