“LGD na dwóch kółkach”

13. maja br. grupa 32
cyklistów z Gminy
Babiak wzięła udział
w rajdzie rowerowym
organizowanym
przez Stowarzyszenie
Wielkopolska
Wschodnia” z
Kramska. Ta Lokalna
Grupa Działania skupiająca 6 gmin wpadła na pomysł, aby cykliści z każdego z samorządów
https://www.facebook.com/ zjechali się w jedno miejsce integracji. W ten sposób niespełna 130 rowerzystów spotkało się
w gospodarstwie agroturystycznym Babia Góra w Lubinach. Dla uczestników zaplanowano
ugbabiak?ref=hl
ciekawe konkursy i zabawy (picie na czas przez słomkę, przelewanie wody wazówkami,
przerzucanie balonów z wodą na ręcznikach, przeciąganie liny, slalom w alkogoglach).
Najmłodsi mogli pobawić się na placu zabaw, pomalować twarze lub spędzić czas w kąciku z
przyborami plastycznymi. Dla wszystkich uczestników przewidziano kanapki, ciasto
drożdżowe oraz produkty z grilla. Przed startem każdy rowerzysta otrzymał kamizelkę
odblaskową oraz napój. Babiaccy cykliści (w tym seniorzy i dzieci!) pokonali w tym dniu trasę
o długości 44 km (nie licząc odległości dojazdu i powrotu do miejsca zamieszkania). W
imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim miłośnikom dwóch kółek z naszej gminy za
udział w rajdzie, wspaniałą atmosferę i godne reprezentowanie naszego samorządu!
Wyróżnienia dla babiackich artystów
Radosław Bartczak
- redaktor naczelny
Maria Wiśniewska
- z-ca redaktora naczelnego
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- zespół redagujący
Marlena Sowińska
- zespół redagujący
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3 Maja 2017 r.

Data wydania
VI 2017
3. Maja w Gminie Babiak to tradycyjnie uroczystość kościelna połączona ze złożeniem Nakład 1000 egz.
kwiatów pod pomnikiem. Koordynacją przebiegu uroczystości zajął się Gminny Wieści z fajką
Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku. Ks. Paweł Okoński odprawił mszę Nr 48 bezpłatny
św. w intencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy w uroczystym przemarszu udali się pod
pomnik, gdzie złożyli kwiaty i odmówili modlitwę. Głos zabrał Wójt Gminy Babiak
Wojciech Chojnowski, który przypomniał, jak tworzyła się Polska Konstytucja. W tym numerze:
Włodarz nadał także imiona dwóm cisom, które zostały zasadzone pół roku wcześniej Wydarzenia
s. 2
i były podar unkiem od leśników. Wcześniej odtworzył fragment homilii Jana Pawła II Sprawy gminne s. 3
naprowadzając zebranych co do wyboru imion. Jeden z cisów otrzymał tabliczkę z
s. 4
imieniem “Jan”, a drugi z imieniem “Paweł”. Pamiątkowe tabliczki odsłonili Informacje
uczestnicy uroczystości. Obchody uświetniła gminna orkiestra dęta i chór oraz udział
Komunikat
pocztów sztandarowych.
Wójt Gminy Babiak
przypomina o możliwości
zapisywania się do
bezpłatnego systemu
powiadamiania SMS.
I n f o r m u j e m y
Mieszkańców o
zagrożeniach, imprezach i
o wszystkim, co ważne.
Szczegóły na stronie
w w w. b a b i a k . o r g . p l .
Zapisów można
dokonywać także w
Urzędzie Gminy w
Babiaku.

11 czerwca, w ramach projektu przygotowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
pn. „Ludowe mecyje – edukacja, animacja, warsztat”, odbył się w Kramsku Festiwal Kultury
„W stronę tradycji”. Udział w nim wzięło 6
podmiotów działających przy GOKiBP w Babiaku.
Jury przyznało nagrody i wyróżnienia dla: Zespołu
Regionalnego „Mały Babiak” – w kategorii
zespołów tanecznych, Piotra Cedzidło – w kategorii
instrumentalistów, Zespołu Śpiewaczego „Kujawy
Borowe” – w kategorii zespołów śpiewaczych,
Kapeli Ludowej Cedzidłów - w kategorii kapel
ludowych.
Na Własne Konto

W okresie luty-marzec b.r. grupa uczniów z Gimnazjum w Brdowie
uczestniczyła w zajęciach w ramach realizacji Programu „Na Własne Konto”
- ogólnopolskiego programu edukacji ekonomicznej, skierowanego do
uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W czasie trwania
projektu uczniowie poszerzyli wiedzę ekonomiczną, zapoznali się z podstawami przedsiębiorczości, nabyli
umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej, co miało wpłynąć na zmniejszenie
dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z
terenów wiejskich. W pierwszym etapie projektu uczniowie uczestniczyli w ciągu jednego tygodnia ferii
zimowych w zajęciach prowadzonych pod kierunkiem nauczycielki Pani Wiesławy Nadolnej przy udziale
studentki Pani Elżbiety Wyczesanej. Uczestnicy poznawali podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne
poprzez gry i zabawy edukacyjne. W ramach projektu uczniowie brali udział w dwóch wyjazdach do lokalnego
przedsiębiorcy oraz do banku. Pierwsza wizyta była w firmie Geberit w Kole, która zajmuje się produkcją
urządzeń sanitarnych. Druga wizyta była w Banku PeKao S.A. we Włocławku, gdzie uczniowie bliżej poznali
terminy związane z bankowością, oszczędzaniem oraz pożyczaniem. W drugim etapie projektu w marcu
uczestnicy pod opieką Pani Nadolnej zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną wykorzystali do stworzenia modelu
biznesowego przedsięwzięcia pt.: „AIR-BOARD-LAND”. Podczas zajęć uczniowie systematycznie prowadzili
bloga na stronie programu „Na Własne Konto”: http://www.nawlasnekonto.pl. Uczniowie zdobytą wiedzę
wykorzystali w praktyce podczas II semestru, przygotowując pracę konkursową „Model biznesowy
przedsięwzięcia w lokalnej społeczności”. Każdy uczestnik na zakończenie otrzymał certyfikat oraz upominek,
a najlepsi nagrody rzeczowe. Gratulujemy osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów na ścieżce początkujących
przedsiębiorców.
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Odsůonićcie pamiŕtkowej tablicy
We wtorek 2. maja br. babiaccy druhowie zorganizowali uroczystość poświęcenia tablicy
pamiątkowej. W ten sposób Ochotnicza Straż Pożarna chciała oddać
hołd strażakom spoczywającym na babiackim cmentarzu. Pomysů
zrodziůsić duýo wczeúniej i zyskaůakceptacjć zarzŕdu. Mszę w intencji strażaków i
ich rodzin odprawił tutejszy proboszcz ks. Paweł Okoński, który także poświęcił
pamiątkowŕ tablicę. Odsůonićcia dokonali: Jadwiga Witkowska, Janina
Pekasiewicz, Rudolf Bartosik i Andrzej Rewers. W uroczystości uczestniczyli także
samorządowcy i inni goście zaproszeni przez druhów.
Pamiętamy o Powstańcach....
W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ 154. rocznic¹ bitwy powstańczej pod Brdowem
(29.04.1863 r.) przedstawiciele w³adz samorz¹dowych z inicjatywy Wójta
Wojciecha Chojnowskiego i przy zaangaæowaniu OO. Waldemara
Pastusiaka z³oæyli kwiaty oraz zapalili znicze
przy pomniku w Nowinach Brdowskich oraz
na mogile w Brdowie. Obecny przeor
odmówi³ za poleg³ych modlitwź. Według
historyków bitwa pod Brdowem należała do
jednych z największych potyczek w tej
okolicy i pochłonęła życie 68 Powstańców.
Chwa³a Zwyciźæonym!

Inwestycje drogowe

7. rocznica tragedii smoleńskiej
W związku z 7. rocznicą tragedii smoleńskiej Wójt Wojciech Chojnowski ze swoim
zastępcą zapalili znicze pod pomnikiem ofiar. Przypominamy, że 10 kwietnia 2010
roku w katastrofie samolotu zginęło 96 osób, w tym para prezydencka i
przedstawiciele najważniejszych urzędów państwowych. Pasażerowie samolotu
stanowili delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy
zbrodni katyńskiej. Babiacki samorząd dba o pamięć o wszystkich wydarzeniach i
rocznicach wagi państwowej.
XIX. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
W dniu 7. maja w GOKiBP w Babiaku odbył się XIX. Powiatowy Przegląd
Orkiestr Dętych, w którym wzięło udział 7 orkiestr z terenu powiatu
kolskiego. Były to:
- Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku Wielkim
- Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kole
- Gminna Orkiestra Dęta we Wrzącej Wielkiej
- Orkiestra Dęta Strażacko-Gminno-Kościelna w Dębach Szlacheckich
- Gminna Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelcu
- Miejsko-Strażacka Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Dąbiu
- Gminna Orkiestra Dęta w Babiaku.
Po uroczystym rozpoczęciu przeglądu
przez Starostę Powiatu Kolskiego Wieńczysława Oblizajka i Wójta Gminy Babiak - Wojciecha Chojnowskiego, orkiestry
zaprezentowały utwory koncertowe. Zaprezentowały się także grupy taneczne, które
występowały z orkiestrami z Koła oraz Osieka Wielkiego. Imprezę zakończono
wręczeniem wartościowych talonów dla każdej z występujących orkiestr oraz
statuetki, ufundowane przez Powiat Kolski. Ciepły posiłek dla wszystkich
uczestników zapewnił Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku.
Uchwalono Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2022
02. czerwca 2017 r. tj. rok po przystąpieniu przez babiacki samorząd do opracowania Gminnego Programu
Rewitalizacji na lata 2016-2022 Rada Gminy Babiak przyjęła uchwałą na sesji ostateczny dokument. Opracowanie
Programu zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020. Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych,
prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego
programu rewitalizacji. W Gminie Babiak uczestnicy warsztatów i konsultacji społecznych przy udziale moderatora
dokonali:
- diagnozy stanu gminy Babiak, obejmującą zagadnienia związane ze sferą społeczną, gospodarczą, środowiskową i
techniczną;
- wyznaczenia 8 obszarów zdegradowanych na terenie gminy i wyboru tych, które najpilniej potrzebują działań
rewitalizacyjnych (centrum miejscowości Babiak i obszar wzdłuż ul. Dworcowej, tereny sąsiadujące z brzegiem
jeziora w Lubotyniu, Wiecininie i Brdowie, tereny popeegerowskie w Mchowie, tereny pokolejowe w Osówiu i Lipich
Górach);
- określenia celów strategicznych i wizji gminy po przeprowadzeniu rewitalizacji;
- przedstawienia projektów działań, które będą realizowane w obszarach wsparcia;
- określenia mechanizmów zapewnienia komplementarności między poszczególnymi przedsięwzięciami oraz
pomiędzy poszczególnymi podmiotami rewitalizacji i funduszami na terenie rewitalizowanym;
- określenia sposobu wdrażania, monitorowania i oceny działań rewitalizacyjnych.
Uchwalony dokument jest wymogiem formalnym, aby gmina mogła w aplikować o środki w planowanym konkursie.
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Babiacki samorząd uzyskał z Wielkopolskiego Urzędu
Marszałkowskiego dotację w wysokości 116.250,00 zł na zadanie
dotyczące przebudowy drogi gminnej Ozorzyn nr G-492547 o dł.
0,990 km. W ogłoszonym na to zadanie w styczniu br. przetargu
wystartowały 3 firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Kole z kwotą
289.169,31 zł brutto. Zadanie zostało
wykonane do czerwca 2017 r.
Zakończono także przebudowę ulic w
Brdowie: dwóch odcinków ulicy Stodólnej oraz w Babiaku: Plac Wolności i Wiosny
Ludów. Zadania te uzyskały z kolei dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. W czerwcu zakończono również dostawy kruszywa
drogowego łamanego na drogi sołeckie oraz na potrzeby samorządu. 2000 ton
kruszywa trafiło na nasze drogi. Ponadto Gmina Babiak przystąpiła do kolejnego
etapu usuwania ubytków w nawierzchniach asfaltowych. Natomiast na drogach
gruntowych prace rekultywacyjne wykonuje systematycznie równiarka gminna.
Inwestycje z zakresu wody i ścieków
Ruszyły inwestycje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie. W marcu br. podpisano umowę na
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozorzyn-etap I. Zakres zamówienia obejmuje:
- kolektory ściekowe PCV-U f 200 mm - 765 m
- przykanaliki z rur PCV-U f 160 mm 13 szt./213 m
- kolektory ściekowe PCV-U f 200 mm - 15 m wykonane w pasie drogi
wojewódzkiej nr 263.
Wykonawca za kwotę 145.620,00 zł
brutto zobowiązał się wykonać to
zadanie do 14.07.2017 r. W zakresie
poprawy infrastruktury wodnej podpisano w maju umowę z wykonawcą
rozbudowy stacji uzdatniania wody w Brdowie. Modernizacja hydroforni polega
m.in. na budowie dwóch zbiorników retencyjnych, doposażeniu obiektu w agregat
prądotwórczy, przebudowie pomieszczeń technicznych i zagospodarowaniu
otoczenia. Koszt robót budowlano-montażowo-instalacyjnych to 412.141,02 zł
brutto. Termin zakończenia ustalono do dnia 30.04.2018 r.
Terminal płatniczy dla interesantów
W maju br. nasz samorząd wdrożył w tutejszym urzędzie system płatności elektronicznych.
Gmina Babiak skorzystała z programu realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we
współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., a jego celem było upowszechnianie płatności
bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, takich jak urzędy wojewódzkie,
urzędy marszałkowskie, urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, a także w Policji.
Uruchomienie programu zapewniło naszym interesantom możliwość wnoszenia opłat za
czynności urzędowe (podatki, opłaty, inne wpłaty) z wykorzystaniem kart płatniczych oraz
smartfonów. Wnoszenie opłat w ten sposób nie obciąża wpłacającego żadnymi dodatkowymi
kosztami. Zachęcamy do korzystania z tej nowoczesnej formy płatności.
Program usuwania azbestu
W roku 2017 gmina Babiak przystąpiła do realizowanego przez Powiat Kolski przedsięwzięcia pn. „Realizacja
programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kolskiego w roku 2017”. Wnioski
przyjmowane są w tut. Urzędzie od dnia 11.05.2017 r. do 31.08.2017 r. lub do wyczerpania środków finansowych,
które wynoszą 50000,00 zł (w tym 27000,00 zł pochodzi z budżetu gminy Babiak). Według wytycznych Starostwa
Powiatowego w Kole 90% środków przeznaczone zostanie dla osób, które zamierzają kompleksowo skorzystać z
dofinansowania poprzez demontaż, transport i utylizację azbestu, natomiast 10% środków przeznaczone zostanie
dla osób, które mają azbest zmagazynowany na posesji. Realizacja przedsięwzięcia odbywa się bezgotówkowo za
pośrednictwem firmy wyłonionej przez Starostwo Powiatowe w Kole w drodze przetargu.
Wieści z fajką
nr 48 bezpłatny
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Brdowska sekcja tenisa stołowego
W dniu 07. kwietnia 2017 roku w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Brdowie
swoją działalność rozpoczęła nowa sekcja tenisa stołowego. Sekcja ta zrzesza dorosłych sympatyków tej dyscypliny
sportowej oraz aktualnych uczniów Zespołu Szkół w Brdowie. Obecnie sekcja skupia około dwudziestu członków,
którzy spotykają się trzy razy w tygodniu celem doskonalenia swoich umiejętności. Inspiracją do rozpoczęcia
działalności sekcji tenisa stołowego były zawody sołeckie
rozgrywane od kilku lat w Gminie Babiak. Misją sekcji jest
aktywizacja sportowa oraz integracja społeczna miłośników tenisa
stołowego w Brdowie. Członkowie sekcji serdecznie dziękują
zarówno Panu Romualdowi Czernickiemu - Dyrektorowi Zespołu
Szkół w Brdowie a także Prezesowi Uczniowskiego Klubu
Sportowego, w ramach którego to klubu wszyscy sympatycy tenisa
stołowego mogli zrzeszyć się w ramach sekcji; a także Panu
Wojciechowi Chojnowskiemu - Wójtowi Gminy Babiak, który poparł
inicjatywę a także wsparł działanie sekcji dokonując zakupu dwóch
nowych stołów do tenisa stołowego.
Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Dębnie Królewskim
Obchody MDR wpisały się już w tradycję ośrodka. W dniu 17.05.2017 r. gościli tu rodzice/opiekunowie
uczestników. Dzień ten umożliwił wspólne spędzanie czasu poprzez : grilowanie, rozmowy, śpiewy, udział w
konkursach i zabawach integracyjnych. Był to również czas na rozmowy z psychologiem. Pogoda dopisała, a
pieczone kiełbaski i surówki smakowały wyśmienicie .

Wycieczka do Lichenia
W dniu 29.05.2017 Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie
Królewskim wspólnie z ŚDS w Kole zorganizował wyjazd do Lichenia.
Przewodnik oprowadził nas po sanktuarium opowiadając historię
powstania miejsca kultu maryjnego. Zwiedziliśmy apartamenty papieski,
grobowce wizjonerów, kaplice św. Krzyża, bazylikę NMP Licheńskiej.
Uczestnicy w tym dniu doskonalili umiejętności związane z samodzielnym
funkcjonowaniem oraz umiejętności społeczne. Pełni wrażeń, umocnieni
na duchu wróciliśmy do domów.
O bezpieczeństwie w przedszkolu
W dniu 30.05.2017 r. odebraliśmy darowiznę od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Przedmiotem
darowizny był zestaw edukacyjny "Miasto - żyję bezpiecznie" oraz wąż odblaskowy spacerowy. Bezpieczeństwo
naszych dzieci było i jest dla nas priorytetem. Co dzień podejmujemy szereg działań, których celem jest nauka zasad
bezpieczeństwa. Otrzymane pomoce
dydaktyczne wesprą podejmowane działania i
urozmaicą zajęcia. Za okazaną pomoc
dziękujemy Panu Piotrowi Korytkowskiemu dyr. WORD oraz Panu Wojciechowi
Chojnowskiemu za poczynione starania i
pamięć o naszych przedszkolakach.
Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola
w Babiaku
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Festyn babiaka21
04. czerwca br. Stowarzyszenie babiak21 zorganizowało na boisku przy Szkole
Podstawowej w Babiaku festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka.
Współorganizatorami imprezy dotowanej ze środków Gminy Babiak są
tradycyjnie: Samorządowe Przedszkole w Babiaku i Rada Rodziców, Sołtysi i
Rada Sołecka Sołectwa Babiak, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
Publiczna w Babiaku. Atrakcją festynu były: makieta kolejki zaprezentowana
przez Koło Modelarskie Orlik, wystawa prac
pirograficznych Szymona Kudelskiego, pokazy
organizowane przez babiackich strażaków i
udział służb mundurowych. Jak zawsze dzieciom zaoferowano darmowe zjeżdżalnie,
malowanie twarzy, zaplatanie włosów (nowość!), kącik plastyczny, lizaki i lody. Nieco
starsi mogli brać udział w licznych konkursach, aby móc wygrać atrakcyjne nagrody.
Każdy z uczestników mógł otrzymać gadżety z logo stowarzyszenia. Pomiędzy
konkursami i występami dzieci z tutejszego przedszkola uczestnicy mogli posilić się
pyszną grochówką. Pogoda nie dopisała w trakcie festynu, więc został on skrócony.
Festyn i otwarcie placu zabaw w Dębnie Królewskim
11. czerwca br. Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Dębno Królewskie zorganizowali
festyn rodzinny. Głównym punktem prog ramu było otwarcie
nowowybudowanego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej i altany grillowej.
Dokonali tego: reprezentacja dzieci z sołectwa, Wójt Gminy Babiak Wojciech
Chojnowski i sołtys Marian Górczewski. Zadania te wykonano ze środków
funduszu sołeckiego. Organizatorzy zafundowali uczestnikom ognisko, kiełbaski,
pokazy strażackie oraz różne konkursy. Piknik rodzinny trwał do późnego
wieczora. Była to kolejna sołecka impreza z tego cyklu.
Piknik rodziny w Zakrzewie
"Piknik nam siź uda³. Wszyscy byli zadowoleni. O 11 rozegrano turniej tenisa sto³owego. Piknik rodzinny rozpocz¹³
siź o 15.00. I doroúli i dzieci cieszyli siź z licznych konkursów i chźtnie brali w
nich udzia³. By³y dmuchańce, pokaz straæy poæarnej z Brdowa oraz by³a
moæliwoúę przejechania siź motocyklem. Na scenie zaprezentowa³y siź
dzieci z Samorz¹dowego Przedszkola w Babiaku, Natalia Sarniak, zespó³
"Na Swojsk¹ Nutź" oraz siostry Adamczyk. Wszyscy uczestnicy festynu
mogli podziwiaę róænych wystawców: pszczelarza, wikliniarza, panie z
rźkodzie³ami. Zespó³ Szkó³ z Powiercia zaprezentowa³ sztukź rzeübienia w
owocach - carving. Moæna by³o skosztowaę zakrzewskich smaków: ciasto
buraczkowe, marchwiowe i in.oraz ciep³ego æurku. GSSCh takæe wystawi³
swoje produkty do degustacji. Piknik zakończy³ siź po godz. 21.00".
Stowarzyszenie Przyjaciół “Zakrzewiacy”
Turniej strażaków na “Orliku”
W dniu 17 czerwca br. na boisku sportowym “Orlik” w Babiaku odbył się po raz pierwszy turniej piłki nożnej
jednostek ochotniczej straży pożarnej. Organizatorem turnieju byli druhowie z OSP Babiak. W rozgrywkach
wzięło udział 5 jednostek
OSP: z Barłóg, ze
Smólska, z Góraja, z
Ponętowa Dolnego oraz z
Babiaka. Grano systemem
każdy z każdym.
Zwycięzcą turnieju była
drużyna OSP Barłogi,
dr ugie miejsce OSP
Babiak, trzecie OSP Góraj,
czwarte OSP Ponętów
Dolny i piąte OSP Smólsk. Najlepszym strzelcem został druh Kamil Szurgot (OSP Barłogi), a najlepszym
bramkarzem druh Piotr Błaszczyk (OSP Babiak). Organizatorzy dziękują wszystkim za doskonałe widowisko i
rywalizację na najwyższym poziomie.
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