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W numerze:
Medale 

na plażowym piasku
Okres lata sprzyja siatków-

ce plażowej. Jeszcze kilka lat 
wstecz siatkarki potrafiły łączyć 
siatkówkę halową i plażową. 
Poziom sportu wyczynowego 
rośnie jednak od lat, kalendarz 
imprez jest coraz bardziej na-
pięty i połączenie tych samych 
wydawałoby się dyscyplin jest 
praktycznie niemożliwe.

więcej str. 4

MRR szuka 
euroliderów

Ten konkurs ma pokazać 
ludzi, dzięki którym fundusze 
europejskie zmieniają świat wo-
kół nas. Już można zgłaszać 
ich kandydatury do V edycji 
konkursu EUROLIDER. Na zwy-
cięzców oprócz prestiżu czeka-
ją wysokie nagrody pieniężne. 

więcej str. 5

VII Jarmark 
Augustiański

Miejski Ośrodek Kultury 
w Policach zaprasza do udziału 
w siódmym już Jarmarku 
Augustiańskim w Jasienicy.

Marcin Lewandowski 
czwartym zawodnikiem 
Mistrzostw Świata!

Najlepszy Europejczyk

Marcin Lewandowski znakomicie spisał się w finale biegu na 
800 metrów. Nasz zawodnik z najlepszym wynikiem sezonu 
1:44.08 zajął czwarte miejsce plasując się tuż za podium. 
Wygrał Mohammed Aman z Etiopi, tuż za nim uplasował 
się Nick Symmonds z USA. Trzecie miejsce zajął Ayanleh 
Souleiman z Dżibuti. 

Mimo, że czwarta lokata, to naj-
gorsze miejsca dla każdego sportow-
ca, możemy być dumni z postawy 
Marcina Lewandowskiego. Walczył 
ambitnie do samego końca i niewiele 
zabrakło do wskoczenia na medalo-
wą pozycję.

Bieg, tak jak można się było spo-
dziewać, od samego początku po-
prowadził faworyzowany Duane So-
lomon. Pierwsze okrążenie „poleciał” 
w czasie 50.28. Reszta biegaczy była 
tuż za nim, Marcin spokojnie biegł 
z tyłu stawki. Na 300 metrów do mety 

zaczął przesuwać się do przodu. De-
cydująca walka o medale rozstrzy-
gnęła się na ostatnich 100 metrach. 
Prowadzący Amerykanin osłabł, nie 
liczył się też Pierre-Ambroise Bosse 
z Francji. Na czoło wysunął się Aman, 
tuż za nim finiszował Symmonds. Wy-
dawało się, że Marcin będzie w stanie 
dogonić reprezentanta Dżibuti, ale za-
brakło mu 0.28 sekundy.

Ponownie, jak przed 2 laty w Da-
egu, Marcin zajął 4 miejsce na mi-
strzostwach świata. Okazał się rów-
nież najlepszym Europejczykiem.

więcej str. 5
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Jan Matura

historia, fotografie, 
ryciny, mapy...

Obejrzyj koniecznie 
zapraszam

police750.blogspot.com
Reklama

Wychodząc naprzeciw społecznościowym trendom komunika-
cji wirtualnej, uruchamiamy profil bloga Police750 na Facebooku.
Dla korzystających z tej platformy wymiany informacji będzie 
to zapewne wygodna forma śledzenia nowości z zakresu historii 
Polic. Oprócz zajawek najnowszych wpisów na blogu, na facebo-
okowym profilu pojawiać się będą także odniesienia do rozma-
itych wydarzeń, ciekawostek, odkryć dotyczących Ziemi Polickiej.

Zachęcam do polubienia www.facebook.com/Police750

Blog Police750 na Facebooku

Medale na plażowym piasku
Okres lata sprzyja siatkówce plażowej. Jeszcze kilka lat wstecz siatkarki potrafiły łączyć 
siatkówkę halową i plażową. Poziom sportu wyczynowego rośnie jednak od lat, kalendarz 
imprez jest coraz bardziej napięty i połączenie tych samych wydawałoby się dyscyplin jest 
praktycznie niemożliwe.

Siatkówka

Myślę tu przede wszystkim o ka-
tegorii seniorów. Nieco inaczej jest 
w młodszych kategoriach wiekowych, 
gdzie zbyt wczesna specjalizacja nie 
zawsze jest konieczna. I tak też od 
lat dzieje się w polickiej siatkówce. 
Młodziczki, kadetki czy juniorki z po-
wodzeniem łączą grę na parkietach 
z popularną plażówką. Mieliśmy na-
wet swoje reprezentantki w Mistrzo-
stwach Świata (Ciesielska – Kuch-
czyńska), zdobywaliśmy też medale 
w Mistrzostwach Polski. 

W ślady swoich starszych zawod-
niczek z powodzeniem podążają ich 
młodsze koleżanki z PSPS „Chemik”. 
Z rozegranych w Ustroniu Morskim 
Mistrzostw Województwa w Siatkówce 
Plażowej wróciły z 4 medalami. W ka-
tegorii młodziczek III miejsce i brązo-
we medale wywalczył duet Klekocka 
Klaudia i Lemańska Katarzyna. Jesz-
cze lepiej spisały kadetki Kwiatkow-
ska Aleksandra i Latkowska Natalia. 
Zostały aż dwukrotnymi mistrzyniami 
województwa. Zdobyły złote meda-
le w kategoriach kadetek i juniorek. 
W juniorkach było jeszcze srebro du-
etu Latkowska Klaudia i Posyłajka Ka-
rolina oraz IV miejscea Meresińskiej 
Martyny i  Wołosz Karoliny. 

Po tych udanych występach w MW 
wszystkie nasze pary zakwalifikowały 
się do półfinałów Mistrzostw Polski. 
Odbyły się one w Szczecinku i kolej-
ny sukces odniosły nasze podwójne 
mistrzynie województwa. W swej ko-
ronnej kategorii kadetek uplasowały 
się na II miejscu i awansowały do fina-
łów MP. Finały odbyły się w Łodzi. Na 
łódzkiej plaży (?) policzanki walczyły 
z powodzeniem. Zajęły II miejsce 
i zostały wicemistrzyniami Polski! Gra-
tulujemy 6 medali podopiecznym tre-
nera Łukasza Jakowczyka. Medalowe 
tradycje polickich siatkarek plażo-
wych są nadal podtrzymywane. Za te 
udane występy siatkarki otrzymały też 
punkty do współzawodnictwa sporto-
wego dzieci i młodzieży, które od lat 
prowadzi Ministerstwo Sportu.

J. Chmielewski

MRR szuka 
euroliderów

Ten konkurs ma pokazać ludzi, dzięki którym fundusze europejskie zmieniają świat wokół 
nas. Już można zgłaszać ich kandydatury do V edycji konkursu EUROLIDER. Na zwycięzców 
oprócz prestiżu czekają wysokie nagrody pieniężne. 

Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego po raz piąty organizuje kon-
kurs EUROLIDER. Jego celem jest 
wyróżnienie osób, które sięgając po 
fundusze europejskie, prowadzą róż-
norodne przedsięwzięcia i zmieniają 
na lepsze otaczającą nas rzeczywi-
stość.  Do konkursu mogą być zgła-
szane osoby, które przyczyniły się do 
powstania i realizacji projektów służą-
cych danej społeczności i rozwojowi 
lokalnemu lub regionalnemu, pod wa-
runkiem, że projekty te uzyskały dofi-
nansowanie z funduszy europejskich 
i zakończyła się ich realizacja.

Kandydata do konkursu może 
zgłosić osoba/osoby fizyczne, instytu-
cja/instytucje, organizacja /organiza-
cje za pośrednictwem swoich przed-
stawicieli/pracowników, po uzyskaniu 
pisemnej zgody kandydata. Aplikacje 
konkursowe należy składać na formu-
larzu zgłoszeniowym, do którego musi 
zostać dołączone zdjęcie kandydata 
oraz prezentacja multimedialna nt. 
kandydata i jego osiągnięć, zawie-
rająca m.in. zdjęcia projektów, filmy, 
wycinki prasowe, nagrania audio, etc.

Formularz i dokumentację należy 
przesłać w terminie do 30 września 
2013 r. na adres:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Informacji, Promocji 
i Szkoleń
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

z  dopiskiem „Konkurs EUROLIDER 
2013”

Więcej informacji, w tym regulamin 
konkursu i formularz zgłoszeniowy 
znajduje się na stronie: www.euroli-
der.gov.pl
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Grupa Azoty SA w podstawowym indeksie 
WIG 30 na warszawskim parkiecie 

Giełda Papierów Wartościowych zdecydowała, że począwszy od 23 września rozpocznie 
publikację indeksu WIG30, który zastąpi indeks WIG20. Nowy podstawowy indeks będzie 
obejmował trzydzieści największych i najbardziej płynnych spółek. W składzie WIG30 znalazły 
się spółki reprezentujące 13 branż. Branżę chemiczną reprezentują dwie spółki - Grupa Azoty 
oraz Synthos. 

- Start indeksu WIG30 i uczestnictwo 
Grupy Azoty w jego składzie to dla nas 
świetna wiadomość. To również dobra 
wiadomość dla naszych akcjonariuszy 
– wejście w skład WIGu30 z pewno-
ścią jeszcze zwiększy obrót akcjami 
Grupy Azoty.  W ten sposób już za kilka 
tygodni zostanie zrealizowane jedno z 
głównych naszych założeń strategicz-
nych – notowanie w podstawowym 
indeksie GPW - skomentował Paweł 
Jarczewski, Prezes Grupy Azoty.

Tworząc nowy indeks przyjęto zasa-
dę, że w jego skład może wchodzić 
nie więcej niż siedem spółek z jednej 
branży a udział jednej spółki w kapita-
lizacji indeksu będzie ograniczony do 
10 proc. Spółki zostały wyselekcjo-
nowane do WIG30 na podstawie ich 
płynności i kapitalizacji.  WIG 30 ma 
lepiej odzwierciedlać wielkość i róż-
norodność polskiego rynku a także 
dać dodatkową ekspozycję dla dzie-
sięciu nowych Spółek. 

- Jestem przekonany, że znalezienie 
się w elitarnym gronie blue chipów 
stworzy interesujące możliwości dla 
spółek oraz inwestorów. Liczę, że 
spółki właściwie wykorzystają ten po-
tencjał - powiedział w komunikacje 
prasowym Adam Maciejewski, Prezes 
Zarządu GPW. 

- W ciągu pięciu lat na giełdzie (de-
biut 30 czerwca 2008r.) Grupa Azoty 
konsekwentnie realizując swoją wizję 
działalności przeszła spektakularną 
drogę znacząco zwiększając swoją 
wartość oraz stając się konsolidato-
rem polskiego przemysłu nawozowo-
chemicznego. Obecnie skupiamy się 

na dalszym powiększeniu Grupy i jej 
wzroście jakościowym poprzez roz-
wój organiczny, inwestycje proefek-
tywnościowe, optymalizację kosztów 

i realizację synergii – jednym słowem 
tworzymy Polskiego Narodowego 
Czempiona Chemicznego – dodał 
Prezes Jarczewski.
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VII Jarmark 
Augustiański

Miejski Ośrodek Kultury w Policach zaprasza do udziału w siódmym już Jarmarku Augustiańskim 
w Jasienicy.

Zakończenie lata

INFORMACJA O UTRUDNIENIU 

W RUCHU DROGOWYM 

NA UL. ROWECKIEGO W POLICACH

Burmistrz Polic informuje, że w związku 

z przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego 

pn. „Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ulicy 

Roweckiego w Policach” mogą wystąpić utrudnienia 

w ruchu kołowym i pieszym na terenie osiedla 

Anny Jagielonki.  

Wykonawcą robót jest firma STARBAG. 

Termin realizacji zadania określony jest od 05.08.2013r 

do 06.10.2013r. 

Burmistrz Polic prosi wyrozumiałość i przeprasza 

za utrudnienia.

Unikatowa impreza odbędzie się 
31 sierpnia 2013r. w ruinach klaszto-
ru w Jasienicy. Jarmark Augustiański 
organizowany jest w celu przybliżenia 
szeroko rozumianej kultury dawnej. 

Podczas imprezy tradycyjnie od-
będzie się konkurs na najciekawszy 
strój historyczny oraz parada ulicami 
miasta przebranych osadników, która 
wystartuje o godz. 13.00 i rozpocz-
nie całodzienną zabawę. Prezento-
wane będą stoiska rękodzielnictwa, 
na których będzie można podziwiać 
m.in. wyroby bursztyniarskie i sre-
bro, rzeźby w drewnie, malarstwo na 
szkle, frywolitki, witraże, decoupage 
i wiele innych. 

8

Klimat epoki średniowie-
cza przybliżać będą koncer-
ty muzyki dawnej w wyko-
naniu zespołów celtyckich 
i dawnych. W Jasienicy sta-
nie wioska rycerska, gdzie 
będzie można przyjrzeć się 
strojom, zwyczajom dawnym. 
Przez cały dzień odbywać 
się będą także pokazy walk 
w wykonaniu bractw rycer-
skich. Impreza zakończy się 
pokazem pirotechnicznym. 
Organizatorzy Gmina Poli-
ce, Miejski Ośrodek Kultury 
w Policach zapewnią liczne 
atrakcje dla publiczności 
w każdym wieku.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE
31 sierpnia 2013
start godz. 13.00
ruiny klasztoru w Jasienicy
wstęp wolny
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Rada Rodziców 
Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach 

Police 13.08.2013r. 
 

 

 

Kuratorium Oświaty 

Ul. Wały Chrobrego 4 

70-502 Szczecin 

 

list otwarty  

Zachodniopomorski Kurator Oświaty 

Pani Maria Borecka 

 

 

W ostatnim czasie, w środkach masowego przekazu, ukazuje się wiele 

informacji dotyczących zbliżającego się konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. 

Ignacego Łukasiewicza w Policach. Czujemy się w obowiązku, aby w imieniu 

rodziców uczniów tej placówki przedstawić opinię w tej ważnej zarówno dla uczniów, 

rodziców i pracowników placówki jak również dla całej społeczności polickiej sprawie. 

Osiągnięcia Zespołu Szkół w ciągu ostatnich kilkunastu lat, zarówno w zakresie 

podnoszenia poziomu kształcenia uczniów, rozszerzenia oferty edukacyjnej, jak 

niezwykłej wręcz rozbudowy bazy materialnej (hala sportowa, boiska Orlik, 

lodowisko, pracownia hotelarska, gastronomiczna, nowoczesny internat, siedem 

pracowni komputerowych itp.) świadczą o znakomitym sposobie sprawowania funkcji 

dyrektora – menedżera przez Panią dyrektor Beatę Golisowicz.  

Rangę szkoły prowadzonej przez Panią Golisowicz podkreśla fakt, że mimo 

panującego niżu demograficznego w Zespole Szkół w Policach pragnie uczyć się co 

roku coraz większa ilość młodzieży i co najważniejsze nie tylko polickiej. Świadczy to 

o wysokiej ocenie placówki oraz realizacji misji stawianej szkole publicznej. 

Znakomicie układa się współpraca szkoły z wieloma placówkami i instytucjami 

regionu, wspomnijmy tu chociażby o 12. Brygadzie Zmechanizowanej, Straży 

Pożarnej, Teatrze Polskim, Polskim Związku Piłki Siatkowej a przede wszystkim z 

partnerskich szkołach za granicą (Niemcy, Francja, Włochy, Dania, Wielka Brytania, 

Turcja). Prawdziwą „perełką” jest stale rozwijająca się współpraca z Niemiecko-

Polskim Gimnazjum w Loecknitz, w dużej mierze oparta na kompetencji i osobowości 

Pani dyrektor Golisowicz. Strona niemiecka sygnalizowała nam wielki niepokój o 

dalszą współpracę. Wynika to z atmosfery jaka powstała wokół wybory na dyrektora 

szkoły oraz braku gwarancji kontynuacji wysoko ocenianej współpracy szkół. 

Biorąc pod uwagę wcześniejsze działania organu prowadzącego, zmierzające 

do deprecjonowania roli i pozycji Zespołu Szkół, zdecydowaliśmy się na wystąpienie 

do Burmistrza Polic z prośbą o podjęcie działań w kierunku ratowania szkoły oraz jej 

przejęcia. 

Pragniemy zaapelować do Pani Kurator o obiektywną i rzeczową ocenę 

działalności Pani Beaty Golisowicz podczas konkursu na dyrektora Zespołu Szkół. 

Znane są ogólnie osiągnięcia pracowników oraz uczniów szkoły, których nie sposób 

tutaj wymienić. Znane są również wyniki kontroli prowadzonej przez Kuratorium 

Oświaty w Zespole Szkól w minionym roku szkolnym. Jeżeli tak wysoko oceniacie 

Państwo tę placówkę, tym samym jej dyrektora i pracowników,  to zróbcie wszystko, 

by nadal była tak dobrze i mądrze zarządzana przez osobę o wyjątkowych 

kompetencjach oraz realizowała misję ku zadowoleniu uczniów i rodziców.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 
Luiza Arbaros 

Andrzej Aleksnin 
Krzysztof Kwinta 

Andrzej Rogowski 

ZBYCH-BUD

Wszelkiego rodzaju 
roboty ogólnobudowlane

505 431 996
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Zygmunt Zdanowicz, koncert pt. /Lux Aeterna/, Police, 04.09.2010 r.

Fot. Tomasz Łój, przesłał Piotr Broda.
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P A N T O M O G R A M

Police, ul. Spółdzielców 50
tel. 091 317 53 66

Czynne: Pon.- Pt. godz. 10-19

Gabinet RTG ZĘBOWE

Bezpłatne warsztaty dla maturzystów, 

którym powinęła się noga na 

egzaminie z matematyki
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie już po raz 5 zaprasza wszystkich przygotowujących się 
do matury poprawkowej lub matury 2014 z matematyki na bezpłatne, tygodniowe warsztaty 
przygotowujące do egzaminu z tego przedmiotu.

Ostatnia szansa

OGŁOSZENIE
Książnica Pomorska w Szczecinie we współpracy z Archiwum Archidie-

cezjalnym w Szczecinie organizuje w dniach 17-18 października 2013 r. 
konferencję pt. Turystyka i sakroturystyka.

Będzie to już IV konferencja z cyklu:

„Kultura umysłowa, a tożsamość narodowa i europejska”

Miejsce konferencji: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Tematyka konferencji
1. Sakralne obiekty zabytkowe
2. Sakroturystyka jako forma duszpasterstwa
3. Szlaki pielgrzymkowe – współczesne i historyczne
4. Osoby i instytucje organizujące ruch turystyczny 
    na Pomorzu Zachodnim
5. Literatura krajoznawcza na Pomorzu Zachodnim: wydawnictwa, autorzy

Czas trwania wystąpienia: komunikat - do 10 min., referat – 20 min. Pla-
nowana jest publikacja wydawnictwa pokonferencyjnego. Serdecznie za-
praszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w sympozjum. 
Kolejna konferencja z tego cyklu odbędzie się w 2014 r.

Imprezy towarzyszące – 18. października

1 Panel autorów regionalnych wydawnictw krajoznawczo-turystycznych.
2 Prezentacja regionalnych biur podróży.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania wystąpień konferencyjnych (tytuł, ro-
dzaj wystąpienia, potrzeba wykorzystania urządzeń multimedialnych itd.), 
uczestnictwa w panelu autorskim lub prezentacji biura (liczba osób, krót-
ka charakterystyka itd.) – do 20 września 2013 r. godz. 15.00 na adres: 
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16 , 70-205 Szczecin z dopiskiem: 
„Turystyka i sakroturystyka” lub mailem na adres: e’mail: c.judek@ksiazni-
ca.szczecin.pl;
Informacje: Cecylia Judek, Sekretarz Naukowy Książnicy Pomorskiej, 
91 48 19 315; 510161778; e’mail: c.judek@ksiaznica.szczecin.pl;

Uwaga: koszt dojazdu na konferencję we własnym zakresie
Prace do druku w formie elektronicznej w postaci pliku z rozszerzeniem 
.doc, wraz z przypisami bibliograficznymi - wytyczne na stronie redakcji 
„Bibliotekarza Zachodniopomorskiego” -http://www.ksiaznica.szczecin.pl/
www/wytyczne-dla-autorow oraz indeksem i kilkuzdaniowym streszcze-
niem w języku angielskim - do 31.10. 2013 r.

W zachodniopomorskim maturę zda-
ło 79 % piszących – co plasuje nasze 
województwo na niechlubnym ostat-
nim miejscu pod względem zdawal-
ności w Polsce. Podobnie jak w ze-
szłym roku jednym z najtrudniejszych 
przedmiotów okazała się matematy-
ka, której nie zdało aż 15 %.
27 sierpnia 2013 roku odbędzie się 
poprawka egzaminu maturalnego. 
Wszystkie osoby, które chcą się do 
niej przygotować Wyższa Szkoła Ban-
kowa zaprasza na bezpłatne warszta-
ty z matematyki. Zajęcia będą trwały 
od poniedziałku do piątku w dniach 
od 19 do 23 sierpnia 2013 r. w godzi-
nach od 10.00 do 12.00 lub od 12.00 
do 14.00 (godziny do wyboru). Odbę-
dą się one w budynku uczelni  przy al. 
Wojska Polskiego 128 w Szczecinie.

Aby się zapisać należy wypełnić for-
mularz zgłoszeniowy, który dostępny 
jest na stronie internetowej uczelni: 
www.wsb.pl/szczecin. Ilość miejsc 
jest ograniczona, dlatego osoby za-

interesowane prosimy o szybkie zgło-
szenia. 
Warto ugruntować swoją wiedzę 
z wykładowcami matematyki Wyższej 
Szkoły Bankowej w Szczecinie.
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Plantacja konopi 
zlikwidowana 

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie  zlikwidowali 
nielegalną plantację konopi indyjskich. W związku z tą sprawą zatrzymali trzy osoby.

Trzech zatrzymanych

Sprawę rozpoczęli funkcjonariu-
sze z  zespołu dw. z przestępczością 
narkotykową Wydziału Kryminalnego 
KWP w Szczecinie, którzy na co dzień 
zajmują się  zwalczaniem przestęp-
czości narkotykowej. To właśnie oni 
uzyskali informację dotyczące planta-
cji. Według danych miała się mieścić 
na terenie Polic.  Funkcjonariusze do-
kładnie  zlokalizowali  położenie i za-
częli ustalać kto jest odpowiedzialny 
za jej stworzenie. Po zebraniu wielu 
informacji podjęto decyzję o zlikwi-
dowaniu uprawy, a tym samym o za-
trzymaniu osób zamieszanych w ten 
nielegalny proceder. 

Funkcjonariusze w domu miesz-
czącym się na terenie Polic ujawni-
li przygotowane pomieszczenie do 
prowadzenia uprawy konopi.  W jed-
nym z pomieszczeń znajdowało się 
90 sztuk krzewów konopi indyjskich. 
Pomieszczenie to posiadało system 
nawadniający oraz specjalnie przy-
gotowane urządzenia wentylacyjne 
odprowadzające powietrze na ze-
wnątrz budynku. Całość była oświe-
tlana specjalistycznymi lampami.  
W drugim pomieszczeniu mieszczą-
cym się na strychu  funkcjonariusze 
znaleźli  gotowy już susz roślinny 
w ilości 83  sztuk suszonych krzewów 
konopi indyjskich. Na terenie posia-
dłości  policjanci znaleźli odczynniki 
służące do pielęgnacji roślin.

Zatrzymani to  dwaj mężczyźni 
w wieku  27 i 56 lat oraz 54- letnia  
kobieta. W Prokuraturze Rejonowej 
Szczecin Zachód usłyszeli zarzuty 
o nielegalne uprawianie konopi in-
nych niż włókniste, która to uprawa 
mogła dostarczyć znacznej ilości zie-
la konopi oraz wytworzenia znacznej 
ilości środków odurzających.

Za przestępstwo grozi im kara pozba-
wienia wolności na czas nie krótszy 
niż 3 lata. Sąd Rejonowy Szczecin 
Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie 
zastosował wobec obu podejrzanych 
tymczasowe aresztowanie na okres 
trzech miesięcy.




