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W Publicznym Żłobku 
w Prószkowie odbyła 
się akcja charytatywna 
„Serduszko dla 
Szymonka. Zebrano 
ponad 9 tys. złoty!

Zespół Ligockie Wrzosy 
z Ligoty Prószkowskiej 
prowadzony przez 
Przemysława Ślusarczyka 
został LAUREATEM 
29. Festiwalu Grup 
Śpiewaczych „Ziemia 
i Pieśń” w Szprotawie.

29 lipca 2021 to wyjątkowa 
data w dziejach naszej 
gminy, na ten dzień przypa-
dała 100. rocznica rekordu 
klimatycznego, odnotowa-
nego 29.07.1921 r. w stacji 
meteorologicznej Królew-
skiego Instytutu Pomolo-
gicznego w Prószkowie.

Akcja charytatywna 
„Serduszko dla Szymonka”

Sukcesy Ligockich 
Wrzosów

100. rocznica rekordu 
temperaturStr. 4 Str. 6

Rusza budowa ścieżki 
pieszo-rowerowej

Str. 2

W  najbliższej  przyszłości  priortytetem  działań  Urzędu  Miejskiego  w  Prószkowie 
jest  remont  ulic  oraz  budowa  ścieżek  pieszo-rowerowych.  To  właśnie  na  inwestycje 
mieszkańcy liczą najbardziej. 

Str. 5
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W ostatnim tygodniu lipca do 
Prószkowa zawitał wyjątkowy 
Festiwal Sztuki „Biegun Ciepła”. 
Data oraz miejsce tego festiwalu nie 
były przypadkowe. W 100. rocznicę 
odnotowania najwyższej temperatury 
w Polsce, postanowiono podjąć 
tematykę zmian klimatycznych. 
Podczas tego wydarzenia odbyły się 
liczne spotkania, warsztaty, wykłady 
oraz rezydencje artystyczne.

Podczas Festiwalu podejmowano wiele 
ważnych tematów m.in. „Jak oszczędzać 

środowisko, a przez to i pieniądze”, „Bar-
dzo zielony Prószków, jak to osiągnąć?”, 
mieszkańcy mieli również okazję zapoznać 
się z naturą i historią Prószkowa, podczas 
spaceru na terenie Pomologii. W trakcie 
trwania wydarzeń zachęcano uczestników 
do żywej dyskusji i dzielenia się swoimi 
przemyśleniami oraz rozwiązaniami, któ-
re ulepszyłyby ekologiczną część naszego 
codziennego życia. Na zakończenie odbyła 
się wystawa przedstawiająca projekty arty-
styczne przygotowe przez Romana Dziad-
kiewicza, Dianę Lelonek, Judith Röder, Ju-
lia Wenz-Delaminsky.

Projekt został dofinansowany przez 
Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, 
Samorząd Województwa Opolskiego, Kon-
sulat Generalny Republiki Federalnej Nie-
miec we Wrocławiu, Konsulat Republiki 
Federalnej Niemiec w Opolu.

Rusza budowa 
ścieżki pieszo-
rowerowej!
W najbliższej przyszłości priortytetem 

działań Urzędu Miejskiego w Prósz-
kowie jest remont ulic oraz budowa ścieżek 
pieszo-rowerowych. To właśnie na inwesty-
cje mieszkańcy liczą najbardziej.  

Pierwszą inwestycją, która będzie realizo-
wana jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
pomiędzy Przysieczą, a Ligotą Prószkow-
ską. Burmistrz Prószkowa Pan Krzysztof 
Cebula, podpisał umowę na realizację pro-
jektu z firmą „LARIX” Sp. z o.o. 

Zakończenie prac budowlanych planuje 
się na wrzesień 2022 roku. Wartość inwe-
stycji wynosi 2 516 574,47 zł, w tym 2 063 
600,00 zł pochodzi ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020. Inwestycja w znacznym stopniu 
poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu 
drogowego na odcinku drogi wojewódzkiej, 
łączącej miejscowości Ligota Prószkowska 
i Przysiecz.

Wzorem lat poprzednich ruszyła ko-
lejna edycja konkursu „Piękna Wieś 

Opolska” w której ponownie reprezentan-
tem naszej gminy została Przysiecz. Sołtys 
i mieszkańcy Przysieczy w tym roku biorą 
udział w rywalizacji na najlepszy projekt 
odnowy wsi. Przed odwiedzającą ich ko-
misją konkursową pochwalili się wyjątkową 
aleją czereśniową.

Jak mówią mieszkańcy, projekt alei cze-
reśniowej powstał z inicjatywy mieszkań-
ców. To kolejna część zagospodarowywania 
placu festynowego, który z roku na rok staje 
się coraz piękniejszy. Przysiecz stawia na 
przestrzeń w zgodzie z naturą, czego dowo-
dem jest nie tylko aleja ale również zielnik, 
który jest chlubą miejscowości już od dłuż-
szego czasu. 

Wizyta komisji konkursowej już za nami 
– czekamy na wysoką ocenę projektu!

Najlepszy projekt odnowy wsi – edycja 2021

Polsko-Niemiecki Festiwal Sztuki 
„Biegun Ciepła”

Partnerstwo w projekcie:
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu,  
Kulturbüro Rheinland-Pfalz

Współorganizacja:
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,  
Institut für Auslandsbeziehungen

Współpraca:
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie
Partnerstwo Borów Niemodlińskich
DFK Proskau
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Organizatorzy zadbali nie tylko o do-
brą zabawę ale także rozwój dzieci 

i wszechstronność zajęć. Uczestnicy pół-
kolonii brali udział w licznych wyciecz-
kach, a także rozwijających ich zdolności 
zajęciach. Dzieci odwiedziły m.in. Muzeum 
Kowalstwa i wzięły udział w warsztatach 
kowalstwa z panem Januszem Sawiczem, 
wybrały się na wycieczkę rowerową do 
Starego Młyna w Ligocie Prószkowskiej, 
odwiedziły JuraPark w Krasiejowie, Za-
ginione Miasto Rosenau w Pokrzywnej, 
ZOO w Opolu, a także niesamowitą Fa-
brykę Robotów w Mosznej. Ponadto wiele 
ciekawych zajęć zorganizowano na miejscu. 
Uczestnicy odbyli zajęcia tenisowe na kor-
tach w Prószkowie, pod czujnym okiem tre-
ner Malwiny Wójciak, wzięły udział w za-
jęciach plastyczno-technicznych, zajęciach 
z pierwszej pomocy, a także zajęciach ku-
linarnych z Akademią Młodego Kucharza. 
Jednym z ciekawszych wydarzeń było spo-
tkanie z podróżnikiem, Panem Wacławem 
Zdziebłowskim, dzięki czemu dzieci mogły 
odkryć tajemnice innych kontynentów.

W miesiącu sierpniu odbędą się jeszcze 
dwa turnusy półkolonii, w terminach: 09-
13.08.2021 oraz 16-20.08.2021.

Letnie Półkolonie z OKiS Prószków
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie po raz kolejny zorganizował szereg zajęć 
i wydarzeń dla najmłodszych podczas wakacji. Tym razem zorganizowano aż 
cztery turnusy półkolonii, które cieszą sie bardzo dużym zainteresowaniem. 
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„Pozwól sobie pisać. Nawet jeśli masz 
zły dzień i uważasz, że piszesz śmieci. 
Pisz. Ponieważ tysiąc pięćset złych 
słów można poprawić. Nie możesz za 
to poprawić tego, czego nie napiszesz. 
Świetny pomysł w twojej głowie jest 
bezwartościowy”. Steven Savile

To wyzwanie przyjęli nasi dwaj ucznio-
wie z klasy 6 z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. ks. Karola Brommera  w Zimnicach 
Wielkich  i obaj zostali laureatami konkur-
su literackiego zorganizowanego przez Pu-
bliczną Szkołę Podstawową  im. Bronisława 
Koraszewskiego w Prószkowie. Igor Mazur 
zajął I miejsce, pisząc dziennik, który zaty-
tułował  „Dwa światy, czyli jak oswajałem 
koronawirusa”. Natomiast Jonasz Waleska 
został wyróżniony za pracę pt. „Życie jest 
jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co 
ci się trafi.” Chłopcy pisali o swoich odczu-
ciach związanych z pandemią.

Oto fragment dziennika Igora  z 15 maja 
2021:

Wieczorem wpadł mi w ręce mój dzien-
nik sprzed dwóch lat. Jakież było moje zdzi-
wienie, kiedy uświadomiłem sobie, jak ubogie 
jest życie w pandemii. Zostaliśmy zamknięci 
w przestrzeni domowej, odizolowani od siebie, 
pozbawieni możliwości uprawiania sportu, 
korzystania z usług, rozwijania zaintereso-
wań, swobodnego poruszania się, kontaktów 
z dziadkami, relacji z najbliższymi, robienia 
zakupów w galeriach, odwiedzania kin, re-
stauracji, sal koncertowych i normalnie, ko-
legów i koleżanek. Ale najbardziej przeraża 
mnie fakt, że nieuchronnie godziliśmy się ze 
zmienioną rzeczywistością. W ogóle nie pa-
miętam wiosny ani jesieni zeszłego roku, bo 
w pokoju, który jest centrum mojego życia, też 
nie ma pór roku. 

Mama często przypomina mi, żeby wyjść, 
trzeba założyć maseczkę i rękawiczki, ale 
jeszcze lepiej - spodnie i bluzę… Mam plany 
i aspiracje, chcę odzyskać moje kolorowe dni, 
wypełnione zadaniami, treningami, wystę-
pami, terminami, zakupami, odwiedzinami 
i planszówkami do późna. 

Chociaż będę tęsknił za moim komputerem, 
który służył mi codziennie od rana, z jedyną 
przerwą na obiad, chcę nie mieć czasu na gry 
komputerowe, chcę powrotu tamtego świata, 
chcę, żeby znowu moje życie tętniło.

Gratulujemy  laureatom świetnych prac! 
Tak trzymać!

Jolanta Drwięga

Zespół Ligockie Wrzosy z Ligoty Prósz-
kowskiej prowadzony przez Przemy-

sława Ślusarczyka został LAUREATEM 
29. Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia 
i Pieśń” w Szprotawie.

Przesłuchania konkursowe trwały od 
2 do 4 lipca 2021 roku w Domu Kultury 
w Szprotawie. Do konkursu stanęło około 
40 podmiotów artystycznych z całej Polski.

Konkurs poprzedziły kwalifikacje do-
konane przez Jury Konkursu na podstawie 

Szymon Dudek to mały mieszkaniec 
naszej gminy, który walczy wraz 
z rodzicami o nowe serce. Jedyną 
nadzieją jest operacja w Boston 
Children’s Hospital, której koszt 
to ponad milion złotych. Do akcji 
o życie włączyła się cała lokalna 
społeczność – w tym Publiczny 
Żłobek w Prószkowie.

Pani Dyrektor oraz pracownicy Publicz-
nego Żłobka zorganizowali festyn dla 

dzieci, podczas którego zbierano pieniądze 
na pomoc w zbiórce na operację Szymon-
ka.  Organizatorzy zadbali o to, aby festyn 
przepełniony był licznymi atrakcjami – były 
dmuchańce, zajęcia sensoplastyki, malowa-
nie twarzy, ścianka wspinaczkowa, możli-
wość jazdy na kucyku, występy artystyczne, 
a co najważniejsze przybyli na festyn miesz-
kańcy mieli otwarte serca, dzięki którym 
udało się zebrać ponad 9 tys. zł. 

Każdy z Was może wesprzeć Szymonka 
w walce o swoje życie. Wystarczy wejść na 
stronę zbiórki https://www.siepomaga.pl/
szymek-dudek.

Pozwól 
sobie 
pisać

Ligockie Wrzosy z kolejnym 
wyróżnieniem!

nagrań. To już kolejny sukces naszego lokal-
nego zespołu. Serdecznie gratulujemy!

Żłobek w walce 
o serduszko  
dla Szymonka
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Dzięki IKP:
otrzymasz e-receptę SMS-em lub e-mailem wystarczy, że podasz •	
swój numer telefonu lub adres e-mail
wykupisz leki z recepty w różnych aptekach, nie tracąc •	
refundacji
udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie •	
zdrowia i historię przepisanych leków
masz dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku •	
życia
odbierzesz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przy-•	
padku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej 
z lekarzem)
odbierzesz e-skierowanie•	
złożysz wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia •	
Zdrowotnego (EKUZ).
Zmienisz lekarza/pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki •	
zdrowotnej
sprawdzisz wynik testu na koronawirusa•	
dowiesz się, do kiedy prawdopodobnie masz przebywać na kwa-•	
rantannie lub izolacji domowej (ostatecznie zależy to od Twojego 
stanu zdrowia)
pobierzesz Unijny Certyfikat COVID (UCC), który potwierdza •	
zaszczepienie przeciw COVID19, negatywny wynik testu na ko-
ronawirusa lub fakt bycia ozdrowieńcem.

Do zalogowania będzie potrzebny profil zaufany.
Mieszkańców gminy Prószków, którzy nie posiadają profilu za-
ufanego oraz internetowego konta pacjenta, zapraszamy z do-
wodem osobistym – bezpłatnie pomożemy w założeniu konta.
Prószków,  ul. Opolska 13, tel. 669 429 990

Informacje od położnej

W czasie, gdy zakładane są Indywidualne Konta Pacjenta, war-
to zaktualizować swoje deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki, ale 
także położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Każda kobieta, niezależnie od wieku, powinna mieć złożoną de-
klarację wyboru położnej. Utarło się przekonanie, że opieka położ-
nej jest nam niezbędna w okresie okołoporodowym. Jednak położna 
sprawuje opiekę w każdym okresie życia w sytuacjach związanych 
z kobiecością. Kobietą jest się przecież przez całe życie niezależnie, 
czy jest się w ciąży, czy nie. Niezależnie od wieku mogą pojawić się 
typowo kobiece przypadłości, które nie zawsze wymagają konsul-
tacji ginekologicznej. Bardzo często wystarczy zmiana niektórych 
środków do higieny intymnej, zastosowanie preparatów bezrecep-
turowych, by odzyskać komfort.

W okresie późnej dojrzałości wręcz niezbędne jest stałe stoso-
wanie odpowiednio dobranych preparatów, by uzupełnić niedobory 
spowodowane zmniejszającą się ilością hormonów płciowych. Po-
łożna także pokieruje, kiedy i z jakich badań profilaktycznych na-
leży skorzystać, by cieszyć się dobrym zdrowiem przez długie lata. 
Bywają też i większe problemy zdrowotne kobiet, gdy konieczna 
jest operacja ginekologiczna, to właśnie położna może przyjechać 
po wyjściu ze szpitala i pomóc w zmianie opatrunków, uruchomie-
niu pacjentki, ustaleniu diety. 

Od czasu, gdy wszedł w życie Standard Organizacyjny Opieki 
Okołoporodowej, każda kobieta ciężarna powinna trafić do swojej 
położnej w 21. tygodniu ciąży. Na tym etapie ma możliwość spo-
tkań edukacyjnych 1 raz w tygodniu, a po 32. tygodniu nawet 2 
razy w tygodniu. Gdy jest taka potrzeba, można liczyć na poradę 
we wszystkim, co związane jest z ciążą, przygotowaniem do porodu 

INTERNETOWE KONTO PACJENTA  
Internetowe Konto Pacjenta to bezpłatna aplikacja, która pomoże Ci sprawdzić 
informacje o zdrowiu swoim, swoich dzieci oraz osoby która Cię upoważniła.

i opieki nad dzieckiem. Jeżeli jest to niezbędne, można także wyko-
nać badanie kontroli dobrostanu dziecka przed urodzeniem - za-
pis KTG (kardiotokograf ). Jest to zapis tętna dziecka, jego ruchów 
i czynności skurczowej. Zwłaszcza przed samym porodem często 
jest to wskazane. Oczywiście po urodzeniu – podczas wizyt patro-
nażowych położna będzie czuwać nad tym, by świeżo upieczona 
mama jak najszybciej doszła do formy, a dziecko rozwijało się pra-
widłowo. Już po zakończeniu opieki nad noworodkiem nadal można 
liczyć na poradnictwo laktacyjne – niezależnie, czy jest to związane 
z problemami na najwcześniejszym etapie życia niemowlaka, wpro-
wadzaniem nowych pokarmów, powrotu do pracy czy odstawianiem 
dziecka od piersi. 

Małe dziewczynki, a właściwie ich rodzice, też mogą liczyć na 
wsparcie swojej położnej, bo w dzieciństwie z powodu niskiego po-
ziomu hormonów, podobnie jak w okresie starości, pojawia się wiele 
problemów zdrowotnych okolic intymnych. 

Warto więc posiadać „telefon do przyjaciela”, bo właśnie położna 
jest przyjacielem kobiety, przewodnikiem po świecie kobiecości.

Zachęcam do zadawania pytań drogą mailową na adres: 
zdrowarodzina@op.pl, śledzenia naszej strony www:  

http://zdrowarodzina.pl/
i na FB: https://www.facebook.com/zdrowarodzinaopole/

Ewa Janiuk - Położna, Kierownik NZOZ Zdrowa Rodzina
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Zasłużony dla Województa 
Opolskiego
Pana Mieczysława Lipińskiego znają niemal wszyscy. To wspa-

niały człowiek, społecznik, doktor weterynarii, a także miłośnik 
zwierząt i przyrody. Spotykając go, niemal zawsze zachwycamy 
się jego niesamowitymi opowieściami i wiedzą o otaczającym nas 
świecie.

16 lipca jego zasługi zostały oficjalnie docenione również poza 
granicami gminy Prószków. Z rąk Wicemarszałka Województwa 
Opolskiego, Pana Zbigniewa Kubalańca, odebrał odznakę  „Zasłu-
żony dla Województwa Opolskiego”. Serdecznie gratulujemy!

100. rocznica rekordu 
temperatur!
29 lipca 2021 to wyjątkowa data w dziejach 

naszej gminy. Na ten dzień 
przypadała 100. rocznica rekordu klimatycznego, odnotowanego 
29.07.1921 r. w stacji meteorologicznej Królewskiego Instytutu 
Pomologicznego w Prószkowie. Co ciekawe, rekord ten, wynoszący 
40,2 stopnie Celsjusza, do tej pory nie został pobity. 

Z okazji tak wyjątkowej rocznicy, postanowiono upamiętnić wy-
darzenie odsłonięciem termometru upamiętniajacego rocznicę re-
kordu, który swoje miejsce znalazł przy Ośrodku Kultury i Sportu 
w Prószkowie. Termometr, który nawiązuje do symbolu Prószkowa 
oraz oddaje charakter Pomologii wykonany został przez lokalnych 
artystów, Pana Janusza Sawicza – kowala oraz Pana Joachima Kon-
sek – zastępcę Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie.

Ein Sommertag in Proskau  
 
Sonnenschein und Schönwetterwolken
am blauen Himmel.
Nicht nur über meinem kleinen Garten
auch über unserem Städtchen
mit seinem barocken Kirchlein am Ring
und dem Schloss mit den smaragden Türmen,
die leuchten weit ins Land hinaus,
über fruchtbare Felder
und rauschende Wälder.
Auch „unsere Bache” bescheint die Sonne,
wie sie sich durch blühende Wiesen, Teiche
und uralte Mühlen schlingelt,
bis sie dann in die Oder mündet.
Solch ein schöner Sommertag sollte nie
vergehen!
 
Letni dzień w Prószkowie
 
Pogodne chmury i słońce
Na błękitnym niebie.
Nie tylko nad moim małym ogródkiem,
również nad naszym miasteczkiem,
ze swoim barokowym kościółkiem w rynku
i zamkiem z szmaragdowymi wieżami.
Słoneczko oświeca też nasz potoczek
Wijący się przez kwitnące łąki, stawy
i stare młyny,
aż w końcu wpadnie do Odry.
Tak piękny letni dzień mógłby trwać
wiecznie!

Ingeborg Odelga
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Program „Dobry Start” – 
ważne informacje!
Informujemy, że od 01.07.2021r. zadanie dotyczące 
programu „Dobry Start” realizowane jest w całości  
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski na nowy rok szkolny 2021/2022 należy składać w okre-
sie od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021r. do Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

- PUE ZUS
- Bankowości elektronicznej
- Portalu Emp@tia

Szanowni Mieszkańcy!
Pamiętacie, że nadal trwa Narodowy Spis Powszechny? Urząd 

Statystyczny w Opolu informuje, że na mocy Ustawy  o na-
rodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań każda osoba 
mieszkająca w Polsce ma obowiązek spisania się. 

Odmowa udziału w spisie skutkuje nałożeniem kary grzywny. 
Aktualnie są  już procedowane wnioski o ukaranie osób, które od-
mówiły spisania się, dlatego nie czekajcie już dłużej i spiszcie się na 
stronie https://spis.gov.pl lub telefonicznie pod nr 22 279 99 99.

Ogólnopolski program 
finansowania służb 
ratowniczych
Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach pozyskała środki na 

zakup nowego sprzętu i wyposażenia swojej jednostki. Wyso-
kość środków wyniosła 50 tys, zł z czego 30 tys. zł stanowiła dotacja 
z budżetu gminy Prószków. 

Grant w wysokości 20 tys. zł przyznany został w ramach „Ogólno-
polskiego programu finansowania służb ratowniczych – dofinanso-
wanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych”. Za podział tych środków odpowiadał Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
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Znajdź nas na facebooku  
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13 i 20 sierpnia kuźnia czynna  
tylko dla grup zorganizowanych  
po uprzednim kontakcie z Ośrodkiem  
Kultury i Sportu w Prószkowie.
tel. 77 46 48 062

MUZEUM KOWALSTWA
Prószków ul. Młyńska 2

W ostatnim tygodniu lipca, jak co roku, 
Akademia Orła Źlinice przy współ-

pracy z UKS Dziesiątka Opole zorganizo-
wała półkolonie sportowe dla najmłodszych. 
Temat przewodni nie mógł być inny niż pił-
ka nożna ale nie zabrakło również mnóstwa 
innych atrakcji.

To było pięć intensywnych dni, przepeł-
nionych uśmiechami, dobrą zabawą oraz 
nauką. Przez cały tydzień dzieci brały udział 
w ciekawych zajęciach. Zorganizowany 
został wyjazd na basen do Opola, zabawa 
w parku linowym, rywalizacja na kręglach, 
a także pokazy Mistrza Świata Freestyle. 

Nad wzorowym przebiegiem półkolonii 
czuwała wykwalifikowana kadra trenerska 
oraz pedagogiczna.

Już kolejny raz Fundacja Tenis Prószków 
zorganizowała półkolonie dla dzieci. 

W tym roku, aż 3 turnusy – ostatni odbę-
dzie się 23.08-27.08. Podczas półkolonii na 
młodych miłośników tenisa czekało mnó-
stwo zajęć i spora dawka dobrej zabawy. 
Odbyły się m.in. testy motoryczne, nauka 
budowania akcji, doskonalenie uderzeń, gry 
deblowe oraz singlowe. Oprócz zajęć teni-
sowych, dzieci wzięły udział także w wielu 
grach zespołowych, bieganiu, a także co-
dziennym zgłębianiu wiedzy o turniejach 
wielkoszlemowych. 

Tenisowe półkolonie dla najmłodszych!

Szczegółowe informacje i plan półkolo-
nii u trener Malwiny Wójciak pod nume-
rem: 728 877 945.

Półkolonia letnia z Akademią Orzeł Źlinice


