
Praca Wójta od 21grudnia 17 r. do 16 lutego 2018 r.

Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, przedstawiam 
Państwu sprawozdanie z pracy Wójta Gm. w okresie od ostatniej sesji (21 grudnia 2017 r.) po dziś 
dzień.  

28.12.17 r.

 Opolska Woj. Konser. Zabyt. P. Elżbieta Molak poinformowała mnie, że udzieliła w okresie 
od 1.01.17 r.- 31.12.17 r. jednorazowej dotacji w wys 25 000 zł na remont hełmu wieży 
kościoła pw. Św. Trójcy w St. Grodkowie.

 Wojewoda Opolski Adrian Czubak poinformował mnie o zatwierdzeniu Ostatecznej listy 
rankingowej wniosków w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury dr 
na lata 2016-2019, co dało podst. do zatwierdzenia 27.12.17 r. Listy wniosków 
zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r. Gm. Skoroszyce jest na tej liście z 
dofinansowaniem 13,5%, co daje 240 000 zł.

29 grudnia 17 r.

Złożyłam wniosek do UM Departament PROW o dofinansowanie remontu dr gm w m. Czarnolas.

30 grudnia 2017 r.

Zostałam zaproszona przez M. Lewandowskiego- redaktora Radia Nysa na audycję pt „Śniadanie w 
Radiu Nysa”. Była to godzinna rozmowa od 9 do 10, według redaktora, włodarzy trzech najprężniej 
rozwijających się gmin pow. nyskiego. Obecny był burmistrz Nysy i Paczkowa. Temat dotyczył 
najważniejszych wydarzeń w mijającym roku 2017 na terenie naszych 3 gmin, podsumowań i 
bilansów.

3 stycznia 2018 r.

Tak, jak wcześniej informowałam, na poprzedniej sesji, dokonałam wyboru banku, który przedstawił 
najkorzystniejszą ofertę obsługi Gm. Skoroszyce. Wybór padł na Bank Spółdzielczy, który w 
porównywanych 20 parametrach wypadł najlepiej. Poza tym na mocy negocjacji zostanie 
zamontowany w Skoroszycach całodobowy bankomat, sprawdzana jest optymalna lokalizacja dla 
posadowienia bankomatu w Sidzinie. Otrzymałam pismo z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
instalacji bankomatu na naszym budynku. Zwiększy to funkcjonalność banku, a co za tym idzie 
zaopiekowani bardziej zostaną mieszkańcy gminy. Zmiana obsługi bankowej wiąże się ze zmianą 
rachunku bankowego od 1 lutego 2018 r. Dla przeprowadzenia w sposób sprawny tej operacji 
zaangażowani zostali sołtysi wraz z członkami Rad Sołeckich. Każdy otrzymał nowy nr konta, chodzi 
o odbiór odpadów.

6 stycznia 2018 r.

Uczestniczyłam w Orszaku Trzech Króli w Chróścinie na zaproszenie Ks. Proboszcza M. Ruczaja, 
następnie w  świetlicy zorganizowany był wieczór kolęd, więcej na facebooku

7 sty 2018 r.

Na zaproszenie Klubu Seniora uczestniczyłam w wieczorze opłatkowym. Gościł także Ks. Prałat 
Mikołaj Mróz, więcej na facebooku.

8 sty 2018 r.

Spotkałam się z prezesem Banku Żywności, na podst. przedstawionej oferty podjęłam decyzję o 
przystąpieniu Gm. Skoroszyce do tego działania. Rozdziału żywności będzie dokonywał GOPS, 
budynek na magazyn własnym sumptem zostanie przystosowany w Skoroszycach na ul. Nyskiej 11.  

9 sty 2018 r.



Spotkałam  się  z  dyr  ZDW  w  sprawie  oświetlenia  wysepek,  przejść  dla  pieszych  i  zatok
przystankowych przy dr woj. Przy rozmowie był  Marszałek Sz. Ogłaza, w którego kompetencji są
drogi woj. Dn. 21 lutego umówiona jestem w terenie. W sobotę 17 lutego inż P. Osipiak dokona
niezbędnych prac dla przywrócenia dobrej pracy urządzeń. Jeśli to możliwe, proszę o zainteresowanie
p. Sołtysa i P. Radnej.

10.01.18 r.

Uczestniczyłam w zebraniu  z  rodzicami  dzieci,  które  uczęszczają  do  filii  szkoły w Makowicach.
Ponieważ w przyszłym roku szk 2018/19 w filii uczyłoby się jedynie 8 dzieci ( 2- kl.1, 3- kl.2, 3 kl.3),
przy akceptacji zebranych została podjęta decyzja o zamknięciu filii szkoły.

12 sty 28 r.

W szkole w Chróścinie świętowano coroczne Arkonalia ( nazwa ARKO- skrót od patrona szkoły Arki
Bożka. –NALIA- od Juwenalia święta żaków). Dziękuję za zaproszenie, piękna uroczystość, jedyna
szkoła w naszej gminie, która ma takie święto. Relacja na facebooku, uczestnictwo chóru seniorów,
podsumowanie wyników nauczania w 1. semestrze, program artystyczny uczniów.

13 sty 18 r.

Dzień Babci i Dziadka w Sidzinie zorganizowany już tradycyjnie przez KGW Sidzina, występ atryst
dzieci ze szkoły w Sidzinie, dziękuję za zaproszenie, więcej na facebooku.

14 sty 18 r.

Wieczór  kolęd  w  St.  Grodkowie,  integracja  społeczności,  dziękuję  za  zaproszenie,  relacja  na
facebooku.

15 sty 2018 r.

Spotkanie  z  sołtysami  w sprawie zmiany nr  kont  bankowych  w związku ze zmianą  banku,  która
nastąpi od 1.02.18 r.

16 sty 2018 r.

Spotkanie  z  Radą  Sołecką  Chróściny  (sprawa  dożynek  gm.  i  sprawy  bieżące  w  tym  wynajem
świetlicy, remont pomieszczenia kuchennego i pomoc sołtysowi w dotarciu do mieszkańców celem
powiadomienia o zmianie konta bankowego).  

20 sty 2018 r.

Rozpoczęły  się  zebrania  sprawozdawczo-  wyborcze  w  OSP  na  terenie  Gm.  Skoroszyce:  2sty
Czarnolas, 27 sty Makowice, 3 lut w Chróścinie, 10 lut w St. Grodkowie.

24 sty 2018 r.

 Otrzymałam  info  od  burmistrza  Nysy  w  sprawie  utrzymania  schroniska  dla  zwierząt  w
Konradowej za rok 2017:

Gm. Skoroszyce

Roczny koszt utrzymania schroniska pomniejszony o wpływy gotówkowe z tytułu darowizn-
10 660,66 zł.

Ilość przyjętych psów 7.

Ilość interwencji 30.

Koszt utrzymania jednego psa 1 080,11 zł, śr dzienny koszt utrzymania 1 psa wynosi 2,95 zł.

 Złożyłam wizytę  w KPP w Nysie w sprawie fotoradaru w Sidzinie. Związane ono było z
pismem komendy policji do Głównego Inspektoratu Transportu Dr o sytuacji na dr kraj w



Sidzinie.  Na  mocy  analizy zdarzeń  dr  w ostatnich  3  latach  wskazujących  na  brak  pilnej
potrzeby  instalacji  urządzenia  rejestrującego  i  faktu,  że  GITG  nie  dysponuje  obecnie
urządzeniami  rejestrującymi,  które  mogłyby  zostać  zainstalowane  w  nowych  miejscach,
GITD nie  planuje  na  chwile  obecną  instalacji  urządzenia  rejestrujących.  Podjęłam kroki
celem wyjścia z patowej sytuacji.  

 Spotkałam się z Prezesem Banku Spółdzielczego w Otmuchowie, w sprawie umowy obsługi
Gm.  Skoroszyce.  Dokonano  zamówienia  na  bankomat  SIGMA  ST  400,  cena  brutto
49 862,00. Montaż maj 2018 r. Dotacja 100% Banku Spółdzielczego.

 Odbyły  się  konsultacje  społ.  dot.  zmian  w  planie  zagospod.  przestrz.  woj.  opolskiego.
Planowany rozwój ukierunkowany na Brzeg, Nysę Kędzierzyn i Opole. 

28 sty 2018 r.

W kościele  w  Skoroszycach  odbył  się  koncert  kolęd  w  wykonaniu  naszego  Klubu  Seniora,
następnie wspólne gminne kolędowanie w Makowicach, więcej na facebooku, dziekuję p. Dyr.
M. Tarczyńskiej, radnym i sołtysom, przedstawicielom poszczególnych sołectw za ten wspólny
czas, piękny czas pojednania, wspólnych uniesień i doznań w kręgu i atmosferze postanowień
Nowego Roku. 

29 sty 2018 r.

 Gościłam  p.  Komendanta  Pow  Kom.  Policji  w  Nysie  Dariusza  Dregona  wraz  z
Naczelnikiem Ruchu Dr Wenzlem w sprawie wypracowania wspólnej  opinii  na temat
zagrożenia bezpieczeństwa pieszych na dr kraj w Sidzinie.  

 Wystąpiliśmy o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Makowicach”.
Zakres  rzeczowy  inwestycji  to  wykonanie:  jezdni  utwardzonej  kostką  betonową  i
kamienną,  zjazdów,  terenów  zielonych,  kanalizacji  deszczowej  i  zadania  z  zakresu
branży elektroenergetycznej (przebudowa oświetlenia), termin 28.09.18 r., razem koszty
niekwalifikowane  i  kwalifikowane  na  podst  kosztorysu  inwestorskiego  wykonanego
przez firmę ARTERIA Celary i Reguła to 1 894 219, 93 zł, przyjęta wartość szacunkowa
1 540 016,20 zł. 

31 sty 2018 r.

Spotkałam się z inwestorem Prezesem Dragongazu C. Kwelą w spr. budowy fabryki na terenie
Gm. Skoroszyce.

1 luty 2018 r.

 Uczestniczyłam w Kolędowisku 2018 w szkole w Chróścinie, dziękuję za zaproszenie, to
dla  mnie  zawsze  ważne,  że  mogę  spotkać  się  z  mieszkańcami  na  różnych  polach,
niekoniecznie na zebraniach wiejskich dot podziału funduszu soł.

 W UMWO wraz z p. Skarbnik Wójt Gm. podpisała umowę o przyznaniu pomocy na zad.
pn.”Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czarnolas poprzez dostosowanie jej do zmian
klimatycznych  oraz  korzystania  przez  osoby  niepełnosprawne”.,  śr.  finansowe  na
realizację  to  99 322,00 zł  co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych
operacji. Termin wypłaty dotacji po zakończeniu realizacji zad. 31 maja 2018 r. Zarząd
WO reprezentował Marszałek A. Konopka. Więcej na facebooku Gm. Skoroszyce.



2 luty 2018 r.

 Wizyta w Gm. Tułowice dotycząca budowy remizy w Skoroszycach. Komendant Gm., prac.
meryt.,  2  reprezentantów  OSP  Skoroszyce  widzieliśmy  to,  co  zostało  wybudowane  w
Tułowicach, wiemy w jakim stopniu spełniałoby nasze oczekiwania.

 Zawarcie umowy z firma „Amikar” na montaż słupa oświetl wraz z oprawą, termin do 27.04
2018 r., cena 8 856, 00 zł, cd. Etapowanego zadania pn.„Budowa oświetlenia ulicznego na ul.
Polnej w Skoroszycach”.

5 luty 2018 r.

 Gościłam Starostę p. Palimakę i Naczelnika p. A. Jagieło w związku planowaną realizacją
remontu dr pow Skoroszyce- Czarnolas.

 Delegacja 5 państw Program Erasmus+, więcej na facebooku

6 luty 2018 r.

 Zaprosiłam do złożenia oferty na zad. pn.” Opracowanie dokumentacji  tech i budowa linii
oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej w Skoroszycach”. 

 Obradowała Komisja Budżetowa i kolejno w następnych dniach K. Rolna i K. Oświatowa.

7 luty 2018 r.

 Wałbrzyska  Specjalna  Strefa  Ekonomiczna  zaprosiła  nas  spotkanie  dotyczące  nowej
polityki wspierania inwestycji z wykorzystaniem instrumentu w postaci specjalnych stref
ekonomicznych.  Na  podst.  spotkania  są  perspektywy  dla  naszych  terenów
inwestycyjnych.  Czekamy na ostateczny kształt  przepisów prawa,  na podst.  spotkania
zadzieje  się  to  na  koniec  czerwca  tego  roku.  Te  przepisy  maja  realizować  politykę
odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego. Zostanie podpisane porozumienie o
współpracy  m/dzy  Gm.  Skoroszyce  a  Wałbrzyską  Specjalną  Strefą    Ekonomiczną
„INVEST-PARK”.

 Zostałam zaproszona przez dyr. GDDKiA p dr. Maliszkiewicza na spotkanie w związku z
zapewnieniem bezpieczeństwa na dr kraj w Sidzinie. Zaproponowano  rozwiązanie, które
zostanie sprawdzone. Jeżeli przyniesie efekty zostanie zastosowane.

9 lut 2018 r.

 Udzieliłam wywiadu w Radiu Nysa na temat inwestycji  w 2018 r. i strategii rozwoju Gm.
Skoroszyce, więcej na facebooku, 1328 wyświetleń.

 Odbyła  się  kolacja  pożegnalna  Erasmusa+,  dziękuję  wszystkim  zaangażowanym,
koordynatorowi p. J. Dwornik, p dyr. M. Marfianemu, p. kier. T. Koseckiemu, nauczycielom,
rodzicom,  dzieciom,  Radzie  Rodziców,  KGW  MAK  w  Makowicach  wraz  z  P.  Prezes,
radnym, sponsorom i wszystkim ludziom, którzy firmowali to przedsięwzięcie za wspaniałą
atmosferę, za gościnność, za promowanie naszego pięknego kraju nad Wisłą. 

12.02.2018 r.

 Informacja  z  otwarcia  ofert  na  pełnienie  funkcji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego
podczas realizacji zad. pn.”Przebudowa dróg gm w Makowicach” jest taka, że zgłosiło
się  3  wykonawców:  1.  Zbigniew  Mączka,  KEZM-BUD  z  Wrocławia-  33 210  zł,  2.
Kurnatowski Stanisław, Nysa- 18 450 zł,  3. Sebastian Celary i  Zb Reguła ARTERIA,
Nysa- 28 290,00 zł, na podst kryterium cenowego inspektorem nadzoru będzie inż. St.
Kurnatowski.



 Informacja z otwarcia ofert „Przebudowa dróg gm. w Makowicach”. Na podst. kryterium
cenowego wykonawcą jest B. Pierzga, Sidzina, cena 1 632 809 zł., inni składający oferty
to: Paweł Rosiek Tułowice 1 771 200, 00 zł, R. Biela, Sidzina 1 648 200,00 zł, Marcin
Wdowikowski Reńska Wieś 1 880 000 zł.

 Otrzymałam  nominację  do  tytułu  „Kobieta  Charyzmatyczna”  w  kategorii  „Kobieta
Społeczna” w czasopiśmie, które jest dodatkiem do Gazety Wyborczej.

 Odbyło  się  spotkanie  informacyjne  w zw.  z  budową  wodociągu na  przysiółku  w St.
Grodkowie.

13 lut 2018 r.

Spotkałam  się  z  przedstawicielkami  KGW  St.  Grodków  w  sprawie  organizacji  uroczystości
zaplanowanej  w Roku dla Niepodległej. 

15 lut 18

 Otrzymałam  informacje  od  Ministra  Finansów  Teresy  Czerwińskiej  na  temat  wysokości
subwencji oświatowej. Jest ona mniejsza o 69 014,00 zł. W ubiegłym roku była 4 868 051 zł,
w tym roku 4 799 037 zł. Rezerwa oświatowa na poziomie 140 000 zł.

 Przedstawiam informację o realizacji usług transportu publicznego na terenie Gm. Skoroszyce
w 2017 r. Wykonano 42 021 wkm w komunikacji regularnej. Na podst. wykupionych biletów
miesięcznych  przewieziono  108 856  pasażerów,  ponadto  przewieziono  385  pasażerów  na
podst  biletów  jednorazowych.  Wydatki  Gm.  Skoroszyce  na  organizację  publicznego
transportu zbiorowego wyniosły 106 292 zł brutto. Pub transport zb realizowany był przez 10
miesięcy nauki szk. Dla mieszkańców gminy zorganizowane są linie komunikacyjne nr 50 i
51. 

Szanowni Państwo, 23 sty pożegnaliśmy kolejnego naszego kombatanta Fr. Jędryseka, który odszedł
na wieczną wartę…Cześć pamięci… Wcześniej odeszli  Ks. A. Rukszto, K. Skalski, B. Gajos, Wł.
Wolski….

Wiadomości ogólne

1. Został  przywrócony do  stanu zerowego teren  na  PKP w Skoroszycach.  To,  co  stanowiło
kiedyś budynek „dworca” zostało wyburzone, dz nr 808 i 810 obręb Skoroszyce znajdują się
w wieczystym użyt. Spółki Akcyjnej PKP we Wrocławiu, tam są tereny nieuporządkowane,
protokół oględzin, w którym uczestniczyli przedstawiciele: PKP i urzędu gm.. Przedstawiciele
PKP zdeklarowali podjęcie czynności w zakresie wykonania czynności  pielęgnacyjnych do
31.03. 2018 r.

2. Woj. opolskie jest w czołówce krajowej w realizacji zadań ze wsparciem środków unijnych
wraz z woj. pomorskim,  kujawsko-pomorskim i łódzkim.  Jest to możliwe dzięki  szerokiej
współpracy z jst, ta informacja dotyczy także Gm. Skoroszyce. 

3. Otrzymałam  pismo  od  Ministra  Cyfryzacji  w  sprawie  ustawy  o  Ogólnopolskiej  Sieci
Edukacyjnej  (OSE),  która  weszła  w  życie  13  grud  2017  r.  OSE  będzie  siecią
teleinformatyczną, łączącą docelowo wszystkie szkoły w Polsce, świadcząca bezpłatne usługi
dostępu do szerokopasmowego Internetu o przepustowości 100 Mb/s wraz wewnątrzszkolną
infrastrukturą sieciową. Pierwsze szkoły otrzymają dostęp do tej usługi od 1 września 2018 r.
To  zobowiązanie  Rada  Ministrów  przyjęła  na  siebie   dla  upamiętnienia  100  rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.

4. EKOM- odpady, otrzymałam 9.02.18 r. pismo z EKOMu dotyczące zmiany umowy 91/17 z
3.04.17  r.  jaką  zawarła  Gm.  Skoroszyce  z  EKOMEm  na  „Odbiór  i  zagospodarowanie
odpadów  komunalnych”.  Zarządzeniem  Burmistrza  Nysy  z  29.01.18  r.  nastąpiła  zmiana



cennika  opłat  za  przyjęcie  jednej  tony  odpadów  do  Zakł  Unieszkodliwiania  i  Odzysku
Odpadów  w  Domaszkowicach.  Zarządzenie  weszło  w  życie  od  1.02.18  r.  Wzrost  ceny
ustalonej zarządzeniem ma realny wpływ na wzrost kosztu świadczenia usług przez EKOM,
stąd przedstawione wyliczenia wskazujące na wpływ wzrostu cen za przyjęcie odpadów na
koszt  usługi  obliczonej  zgodnie  z  kalkulacją  ofertową.  Jesteśmy  w  trakcie  poszukiwania
rozwiązania tej trudnej sytuacji. 

5. Starosta Nyski poinformował mnie pismem z 5 lutego br., że wniosek o dotację celową na
finansowanie kosztów realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
pn.”Zagospodarowanie gminnych terenów zielonych” nie został ujęty do realizacji w 2018 r.
Na zadanie pn.” Konserwacja gruntowa gminnych rowów melioracyjnych” Gm. Skoroszyce
otrzyma dotacje w wysokości 5 000 zł. 

6. Na  działanie  programu  pn.  „Odnowa  Wsi”  w  miejscowościach  Makowice  i  Czarnolas
zabezpieczyłam środki w kwocie po 5 000 zł, ogólny koszt zadań to po 15 000 zł w każdym
sołectwie.  W  Czarnolesie  i  Makowicach  to  zewnętrzne  siłownie.  Planowane  działania
obejmują zakup urządzeń fitness, koszów na odpady i ławek. Montaż urządzeń, ławek i koszy,
nasadzenie i dbałość bieżąca o krzewy po stronie mieszkańców. Czas realizacji od kwietnia do
sierpnia, rozliczenie zadań w październiku.

7. W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 sty 2018 r.  w
sprawie wskaźnika cen towarów i  usług konsumpcyjnych,  który wyniósł  w 2017 r.  2,0%,
Tauron  powiadomił  mnie  o  wprowadzeniu  rewaloryzacji  stawki  ryczałtowej  za  jeden  pkt
oświetleniowy. Wynosić on będzie 8,64 zł netto miesięcznie.

8. Sprawa Spółki Wodnej  Gm. Skoroszyce.  Gm. Spółka wodna nie jest w stanie działać bez
wsparcia  z  zewnątrz.  A  ponieważ  mam  świadomość,  że  na  wysokość  plonów  kluczowy
wpływ ma melioracja, a gmina jest przede wszystkim gminą rolniczą, stąd moje działanie w
tym kierunku. 

Dziękuję Państwu za pomoc, wsparcie i współpracę dla dobra naszej Małej Ojczyzny.

Szanowni  Państwo,  na  mocy  Statutu  Gm.  Skoroszyce,  rozdział  IX,  paragraf  83,  pkt  1
przedstawiam Państwu roczne sprawozdanie z realizacji zadań  w 2017 r.

Interpelacje

1. B. Malec- w sprawie uszkodzonych poboczy w ciągu dr pow 1537O na odcinku Skoroszyce- 
Sidzina, w najbliższym czasie zostanie przeprowadzony kolejny przegląd gwarancyjny. 
Naczelnik Wydziału Drogownictwa wyjaśnia, że po wykonanych robotach drogowych 
parametry drogi nie zostały zmienione i szerokość nawierzchni jest identyczna jak przed 
robotami. Natomiast niszczone przez samochody pobocza zostaną uzupełnione materiałem 
pochodzącym z frezowiny, dzięki zobowiązaniu do tego wykonawcy na podst przeglądu 
gwarancyjnego. 

2. J. Klimas- w sprawie nieprawidłowego uzupełniania ubytków na dr pow Skoroszyce- 
Czarnolas, wystosowałam pismo do Zakładu Utrzymania Drog w Nysie z prosba o to, aby 
zabiegi te wykonywane były zgodnie ze sztuką budowlaną i należytą starannością, pismo do 
wiadomości radnej. W sprawie spółki RPL-POL spotkałam się z p. Markiem Pokorskim, 
działającym w im. P. Krysiaka. Do listopada musiał rozwieźć obornik, bo tak teraz 
obowiązują terminy, włóką wyrówna, jest otwarty na współpracę , domówiony z sołtysem. 
Gdyby była inna dr, jeździłby nią, niestety, tak nie jest. Do marca droga ma być wyrównana.

3. K. Jagusz- otrzymałam odp. dotycz. naprawy chodnika w ciągu dr pow nr 1540 O w 
Brzezinach. Wizja w terenie wykazała konieczność wykonania we wnioskowanym miejscu 
(koło boiska) prac zabezpieczających skarpę nasypu, budowę ścianki oporowej przepustu oraz



remont przepustu. Prace te zostaną wykonane przez służby liniowe Zak Utrzym Dróg w Nysie
do dn. 31 marca br.

4. D. Witos- w sprawie remontu nawierzchni jezdni oraz ścinki poboczy w ciągu dr pow nr 1540
O w Brzezinach. Poinformowano mnie, że niebezpieczne ubytki zostaną zabezpieczone masą 
na zimno w terminie do 31 stycznia br.. Ścinka poboczy zostanie wykonana w terminie do 30 
czerwca 2018 r.

5. Dziękuję p. Sołtysowi z Chróściny za interwencję w sprawie dr na Os. Zacisze w Agro- Asie. 
Wspólnymi siłami droga została wyrównana. 


