
Obostrzenia dotyczące wjazdu
do Szwecji

Zaproszenie na spotkanie
online!

Nowy członek PSIG - Yameo

Miliardowe straty dla
Skandynawskiej linii lotniczej
SAS 

Od 2030 roku Volvo będzie
sprzedawać tylko samochody
elektryczne

O TYM PRZECZYTASZ:
OBOSTRZENIA DOTYCZĄCE WJAZDU DO SZWECJI

Od 6 lutego wjazd obcokrajowców do Szwecji tylko z negatywnym testem na
COVID-19!

Szwedzki rząd zaostrzył przepisy wjazdu dla podróżnych ze wszystkich krajów.
Decyzja ta ma na celu powstrzymać rozprzestrzenianie się nowych wariantów
koronawirusa. Aby móc dostać się do Szwecji, władze wymagają negatywnego testu
na COVID-19, który musi być wykonany maksymalnie 48 godzin wcześniej.

Rozporządzenie obowiązuje od soboty 6 lutego do 31 marca 2021.
 

Według premiera Szwecji, Stefana Löfvena, nowe mutacje koronawirusa budzą
niepokój i wymagają czujności społeczeństwa. Obecne zaostrzenie jest uzupełnieniem
poprzednich zakazów wjazdu na terytorium Szwecji.
Wcześniej zamknięto granice dla podróżnych z Danii, Norwegii i Wielkiej Brytanii, 
a od wiosny ubiegłego roku zakaz wjazdu obowiązuje osoby zamieszkujące kraje
spoza UE i strefy Schengen. Wymóg testu nie będzie dotyczył m.in. nieletnich, osób
zamieszkałych w Szwecji czy podróżujących z powodu ważnych przyczyn rodzinnych,
sektora transportu. 
W przypadku pracowników przygranicznych obowiązuje wymóg okazania
negatywnego wyniku testu, który został wykonany maksymalnie tydzień wcześniej.

Więcej szczegółów na temat wymogów: psig.com.pl, swedenabroad.se
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i wiele więcej...
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Zaproszenie na spotkanie Polsko-Szwedzkiej Izby
Gospodarczej 4 marca online, godz.12.00

Szanowni Państwo,

Szwedzki parlament, Riksdag przyjął ustawę
wprowadzającąpojęcie pracodawcy ekonomicznego oraz zmianę
przepisówpodatkowych dotyczących pracy tymczasowej w
Szwecji.W związku z wieloma zapytaniami Polsko - Szwedzka
IzbaGospodarcza zaprasza

4 marca 2021 roku o godz. 12.00

na spotkanie ONLINE nt. nowych przepisów
podatkowychobowiązujących w Szwecji dla zagranicznych firm i
delegowanychpracowników do Szwecji od 2021 roku. 

Tematy przedstawi doradca PSIG Mikael Foxenius. 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: psig@psig.com.pl
Zapraszam !
Magdalena Pramfelt

 

 
 
 
 

 
 

 

 COVID-19 w Szwecji - Aktualności
 
 
 

 

Świadczone przez nas usługi spełniają wymogi RODO. Można usunąć swój adresu email z naszej bazy pisząc na adres psig@psig.com.pl.
Więcej informacji o RODO znajduje się na stronie www.psig.com.pl 

 
Materiały i oferty do publikacji w Informacjach Biznesowych  lub rezygnację prosimy przesyłać  na adres e-mail: psig@psig.com.pl
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NASI CZŁONKOWIE- AKTUALNOŚCI

PRESS GLASS SA - Liderem Rynku Stolarki 2020!

2020 rok był trudny, ale nie bez sukcesów! Liderem Rynku Stolarki 2020 w segmencie
szyb zespolonych został PRESS GLASS SA, Członek PSIG. Gratulujemy!

Od początku działalności firma ma jasną wizję. Budują nowoczesną, dynamiczną i
aktywną globalnie organizację, która przyczynia się do rozwoju swoich Partnerów
Biznesowych i tworzy wartościowe miejsca pracy.
Misją Press Glass jest wzmacnianie konkurencyjności naszych Klientów przez
zaspokajanie ich wymagań. Czytaj więcej...

Prezentacja PRESS GLASS 

Port Lotniczy Gdansk pomaga w walce z koronawirusem!
"Ze środków Portu Lotniczego Gdańsk zakupiono 60 sztuk pomp infuzyjnych
strzykawkowych, a także niezbędnych do tego 15 zestawów złożonych ze stacji
dokujących i pokryw do stacji oraz 17 wózków, które umożliwiają łatwe i bezpieczne
transportowanie pomp po oddziale, tym samym poprawiając ich dostępność. 
Jak informują Szpitale Pomorskie, od początku pandemii wyjątkowa pomoc spływa
od wielu firm i osób prywatnych. 
Teraz dzięki wsparciu finansowemu Portu Lotniczego Gdańsk do szpitali trafiła
nowoczesna aparatura medyczna o wartości 300 tysięcy złotych, niezbędna do
leczenia i diagnostyki pacjentów." Czytaj więcej

W Porcie Lotniczym Gdańsk można wykonać szybkie testy wymagane głównie
podczas podróży do Holandii, więcej informacji: kilknij tutaj.

C R E D I T S :  W W W . P R E S S G L A S S . C O M

C R E D I T S :  W W W . A I R P O R T . G D A N S K . P L  

Strona internetowa:

Serdecznie witamy! Życzymy wielu skucesów!

Yameo - Nowy członek PSIG

https://yameo.eu/
https://www.pressglass.com/pl/otrzymalismy-certyfikat-lidera-rynku-stolarki-2020/?fbclid=IwAR18E9mcbc7YsZGYF6Xa367JdwIVJQN7SNRRAR5PEIxkW2-DS7b7xJ5Nhlk
https://www.pressglass.com/pl/o-firmie/
https://www.pressglass.com/pl/o-firmie/
https://www.airport.gdansk.pl/lotnisko/aktualnosci/port-lotniczy-wspiera-walke-z-koronawirusem--n1955.html?fbclid=IwAR3sqymP62oV4oXDw1XJSKUbf9Dz3EqmMt0MLrQ0bqnis50kbvMG_FNPNj8
https://www.airport.gdansk.pl/lotnisko/aktualnosci/testy-antygenowe-na-lotnisku-sprawdz-godziny-n1964.html


 

INFORMACJE ZE SZWECJI 

FIND US: 

Lockdown w Szwecji

Zamknięcie Szwecji w celu zatrzymania rozwoju pandemii przeistoczy kryzys zdrowotny w kryzys
gospodarczy. "Uważam, że politycy chcą pokazać, że starają się przeciwdziałać obecnej sytuacji,
lecz ich dążenia nie są poparte wynikami badań. Te z kolei dowodzą, że lockdown nie ogranicza
śmiertelności na COVID-19" - stwierdza profesor ekonomii Lars Jonung na Uniwersytecie w Lund.  
Czy Szwecja powinna zostać zamknięta, aby powstrzymać rozwój pandemii? Między innymi
Fredrik Elgh, profesor wirusologii na Uniwersytecie w Umeå stwierdził, że konieczne może być
całkowite zamknięcie. Lars Jonung, nie wierzy w takie rozwiązanie, uważa, że długofalowe
przestoje negatywnie wpływają na gospodarkę bez wyraźnego zmniejszenia liczby ofiar
śmiertelnych. Twierdzi, że całkowity lockdown mocno uderzyłoby w dobrobyt, zwłaszcza wobec
najsłabszych w społeczeństwie, zagrożonych bezrobociem. "Musimy utrzymać gospodarkę w
ruchu, aby szpitale, służba zdrowia, szkoły i edukacja działały. Niemcy są wzorem do
naśladowania. Mają bardzo niską śmiertelność przy mniejszych ograniczeniach niż na przykład
Francja czy Hiszpania. Jeśli wszyscy zejdą teraz do podziemia,to nie będzie do czego wracać.”

 

 

Koronawirus i najistotniejsze restrykcje z nim związane

Od września 2021r. obowiązuje tymczasowe prawo dotyczące pandemii. Oznacza to, że niektóre
działania, które nie są objęte innymi przepisami dotyczącymi kontroli zakażeń, mogą zostać
częściowo lub całkowicie ograniczone. Na chwilę obecną nie więcej niż 8 osób może uczestniczyć
w zgromadzeniach i wydarzeniach publicznych. Policja ma prawo odwołać wydarzenie, jeśli
restrykcja ta nie jest egzekwowana. Organizatorowi grozi wówczas kara grzywny bądź
pozbawienie wolności na maksymalnie 6 miesięcy. Wyjątek stanowią pogrzeby, które mogą mieć
do 20 uczestników. W sklepach, salach gimnastycznych i krytych obiektach sportowych, a także w
łaźniach może przebywać 1 osoba na 10 metrów kwadratowych.  Szkoły, transport publiczny oraz
centa handlowe i restauracje nie są objęte tymi nakazami. Podawanie napojów alkoholowych w
lokalach jest zabronione w godzinach 20.00-11.00. Od 7 stycznia 2021r. w transporcie publicznym
w godzinach 7-9 oraz 16-18 w dni robocze na terenie całego kraju zaleca się noszenie maseczek.
Szwecja nie wprowadziła do tej pory obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych.

 
 

Polsko - Szwedzka Izba
Gospodarcza

psig.com.pl
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Koronawirus w liczbach

Całkowita liczba zgonów wynosi 12 428 od początku pandemii. Potwierdzono zakażenie
koronawirusem łącznie u ponad 608 000 osób w Szwecji. Do 12 lutego włącznie, ponad 341 000
Szwedów rozpoczęło szczepienia i otrzymało co najmniej jedną dawkę. Z kolei ponad 116 000 z
nich otrzymało dwie dawki i jest już w pełni zaszczepionych.

Poziom koncentracji koronawirusa w systemie ściekowym ustabilizował się

Nowe pomiary pokazują, że w Sztokholmie i Uppsali poziom COVID-19 w systemie ściekowym
ustabilizował się. W Örebro i Umeå wciąż oczekuje się wyników analiz, natomiast w Göteborgu
ilość cząsteczek wirusa nieznacznie spadła. Badanie ścieków pod kątem obecności RNA
koronawirusa okazała się skuteczną metodą przewidywania, ile osób zachoruje na COVID-19 w
danym obszarze i została wykorzystana między innymi przez kierownictwo szpitalu Sahlgrenska w
Göteborgu do obliczenia nadchodzącego obciążenia pracą.

Źródła: svt.se, krisinformation.se

https://www.facebook.com/Polsko-Szwedzka-Izba-Gospodarcza-164594343734010/
http://psig.com.pl/pl/
https://www.facebook.com/Polsko-Szwedzka-Izba-Gospodarcza-164594343734010/
http://psig.com.pl/pl/


FIND US: 

Szwecja uchyla drzwi do NATO

Komisje obrony oraz spraw zagranicznych opowiedziały się za wpisaniem do strategi
bezpieczeństwa możliwości członkostwa kraju w Sojuszu. Szwecja będzie mogła dołączyć do
NATO jeśli zajdzie taka konieczność. Strategię poparły opozycja wraz z prawicową partia
Szwedzkich Demokratów, która do tej pory była przeciwna członkostwu. Decyzja została
skrytykowana przez Ann Linde, minister spraw zagranicznych rządzącej partii socjaldemokratów.
To przełomowe wydarzenie w historii Szwecji.

Źródło:sverigesradio.se

Szwecja na prowadzeniu w rankingu "Top countries
for climate action"

Według raportu Szwecja, Wielka Brytania i Dania znalazły się
oficjalnie na czwartym, piątym i szóstym miejscu pod
względem działań na rzecz klimatu.
„Nawet gdyby wszystkie kraje były tak samo zaangażowane
jak obecni liderzy, to i tak nie wystarczyłoby, aby zapobiec
niebezpiecznym zmianom klimatycznym” - stwierdza raport
Climate Change Performance Index 2021. W rezultacie nawet
te, które zajęły wysokie pozycje, takie jak Szwecja, Wielka
Brytania i Dania, „nie mają powodu, by ustępować”.

Źródło:euronews.com

Od 2030 roku Volvo będzie sprzedawać tylko elektryczne samochody?

Szwedzki producent samochodów Volvo być może przestawi się na sprzedaż w
pełnielektrycznych pojazdów do 2030 roku, oświadczył dyrektor generalny Håkan Samuelsson.
Producent planuje, że w tym roku co piąty samochód Volvo będzie zelektryfikowany, a 50% z nich
będzie w pełni elektrycznedo 2025 r. Volvo zobowiązało się do posiadania miliona
zelektryfikowanych samochodów nadrogach do 2025 roku.
„Rozwiązaniem byłoby ustalenie jasnych zasad dotyczących tego, kiedy musimy zrezygnować
zsilnika spalinowego. Kiedy już zdamy sobie sprawę, że silniki benzynowe i wysokoprężne tak
naprawdę nie są częścią przyszłości, uznamy, że musimy szybkoprzenieść się do nowego świata
samochodów elektrycznych” - mówi Samuelsson.

Źródło: businessinsider.com

Polsko - Szwedzka Izba
Gospodarcza

psig.com.pl
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Miliardowe straty dla skandynawskiej linii lotniczej SAS – obroty spadły o 10
miliardów koron

SAS odnotował ogromne straty w ostatnich miesiącach 2020 roku. Początek 2021 roku również
nie zapowiada się szczególnie obiecująco. Dyrektor generalny Rickard Gustafson przewiduje
utrzymanie się słabych wyników i kolejny rok strat. Linia lotnicza w ostatnich miesiącach 2020
roku poniosła straty w wysokości 3 043 mln koron. Można porównać to z zyskiem w wysokości
1226 mln koron w tym samym okresie ubiegłego roku. Przychody SAS-u spadły do 3035 mln
koron w porównaniu z 13 435 mln koron.
W sezonie letnim nastąpiło pewne ożywienie popytu, ale kiedy liczba zaobserwowanych
przypadków covid-19 w Europie i Ameryce Północnej we wrześniu i październiku ponownie
wzrosła, nowe ograniczenia w podróżowaniu odwróciły ten pozytywny trend - pisze w raporcie
dyrektor generalny Rickard Gustafson. Działania spółki wzbudziły zastrzeżenia, ponieważ klienci,
których loty zostały odwołane, długo muszą czekać na zwrot pieniędzy.  W tym kwartale zwrócono
klientom 1 miliard koron za odwołane loty, co stanowi wzrost o ponad 50 procent w porównaniu z
poprzednim kwartałem. Będziemy kontynuować nasze starania, dopóki wszystkie uzasadnione
wymagania nie zostaną spełnione - pisze Rickard Gustafson.

Źródło:svt.se
 

 
Wzmocnienie bezpieczeństwa i demokracji w Europie priorytetami szwedzkiej
prezydencji w OBWE w 2021 r. 

Bezpieczeństwo, demokracja, praworządność – to  niektóre priorytety przewodnictwa Szwecji w
OBWE w 2021 roku. Zaingurowała je 14 stycznia szwedzka minister spraw zagranicznych Ann
Linde. Szwedzkie przewodnictwo Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE,
szw.OSSE) będzie podczas tego roku pracować nad wzmocnieniem ważnej roli instytucji w
przyczynianiu się do bezpieczeństwa w regionie. Szwecja stała na jej czele po raz ostatni 28 lat
temu. Od tego czasu pojawiły się nowe konflikty, kryzysy i zagrożenia - od zmian klimatycznych
po cyberbezpieczeństwo i pandemię. Czytaj więcej

Źródło: regeringen.se
 

https://www.facebook.com/Polsko-Szwedzka-Izba-Gospodarcza-164594343734010/
http://psig.com.pl/pl/
https://sverigesradio.se/artikel/7564852?fbclid=IwAR0YUY71o_YMiqLMNSk8t1Lz1_NeqejMAfPmBG0ddEJjzAZfeJxYsWou2NM
https://www.businessinsider.com/swedish-carmaker-volvo-fully-electric-by-2030-2020-12?r=US&IR=T&fbclid=IwAR3E2xOw8OuPyVlEWc-egtwrt9A5ch_FDxXAqWbjiRasrwmjSJ1Dy_xg2nY
https://www.facebook.com/Polsko-Szwedzka-Izba-Gospodarcza-164594343734010/
http://psig.com.pl/pl/
http://psig.com.pl/pl/wzmocnienie-bezpieczenstwa-i-demokracji-w-europie-priorytetami-szwedzkiej-prezydencji-w-obwe-w-2021-r/


 

 

OGŁOSZENIA

Wynajem lub sprzedaż hali Gdańsk-Osowa magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową

Nowo wybudowana hala magazynowo-produkcyjna hala 960 m2 z możliwością podzielenia na 2 niezależne części
po połowie. Na I piętrze powierzchnia biurowa 190 m2 z możliwością podziału w planie zagospodarowania. Działka
2000 m2. Lokalizacja Gdansk Osowa - Bardzo blisko obwodnicy - dojazd w ciągu 5 min. Nowa droga dojazdowa
na całym odcinku od obwodnicy do wjazdu do hali. Hala gotowa do użytkowania z pozwoleniem od 15.12.2020.
Wykończona i wykonana z wysokiej jakości materiałów, konstrukcja stalowa pokryta płytami warstwowymi. Okna
aluminiowe, drzwi firmy Porta wewnątrz hali, a na zewnątrz stalowe firmy Wiśniowski. Zaplecze socjalne na dole z
szatnią i łazienkami z prysznicami. Na I piętrze łazienki oraz aneksy kuchenne. Wysokość hali 4,5 mi 2 poziomy po
3 m - na jednym poziomie parter nadal część hali a na I piętrze część biurowa. Instalacja elektryczna
rozprowadzona z gniazdami 230 i 380 siła na całej powierzchni. Wentylacja mechaniczna w części biurowej i
grawitacyjna na hali. Posadzka przemysłowa niepylna o wytrzymałości 2,5 tony na m2. Świetliki zapewniają
idealne doświetlenie powierzchni magazynowo-produkcyjnej. Ogrzewanie gazowe z nagrzewnicami wodnymi na
terenie hali, w pozostałych pomieszczeniach kaloryfery. Wokół budynku płot wraz z bramą elektryczną i furtką
wejściową oraz 2 bramy wjazdowe o szerokości 4 m z drzwiami po bokach. Możliwość przejazdu samochodami
wokół budynku i parkowania 15-20 samochodów. Możliwość wynajmu na dłuższy okres bądź sprzedaż od zaraz. 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu +48 668 677 611,
 e-mail: produkcjavd@gmail.com

 
 



Congratulations!

 

A B S O L W E N C I  A T E N E U M

Filologia szwedzka

"Od liceum interesowałem się językami skandynawskimi ale głównie szwedzkim i
fińskim. Z tego powodu chciałem związać swoją przyszłość z jednym z nich. Jako,
że na skandynawistykę jest się bardzo ciężko dostać zacząłem szukać alternatyw.
Natrafiłem wtedy na Ateneum, które oferowało kierunek filologia szwedzka. W
listopadzie 2020 roku po trzech latach studiów obroniłem swój licencjat. Studia
wspominam z uśmiechem, nie zawsze było łatwo. Bardzo często ogrom pracy jakim
jest nauka języka mnie przytłaczał, ale dzięki wsparciu wykładowców radziłem sobie
z coraz to nowymi wyzwaniami jakie były przede mną stawiane. Studia dały mi nie
tylko zdolności językowe ale również niezliczone możliwości, takie jak wyjazd na
miesięczne stypendium do Szwecji, liczne wycieczki do Szwecji, warsztaty oraz
spotkania z niesamowicie interesującymi i ważnymi osobistościami w świecie nauk
skandynawistycznych. Doświadczenie, kontakty i przyjaźnie, które zawarłem
podczas tych studiów są dla mnie nieocenione i jest to coś za co będę na zawsze
wdzięczny. Teraz po studiach pracuje z językiem w dwóch firmach tym samym
spełniając swoje licealne marzenie."

Jan Borowski, 22 lata

Strona internetowa:

Nowo��: 
Możliwo�� kontynuacji studi�w na studiach

magisterskich!

https://kierunki.ateneum.edu.pl/filologia-szwedzka/


 

 

DODATEK DO NEWSLETTERA
Stockholm Fashion Week 2021 w nietypowej formie
Stockholm Fashion Week powrócił w tym sezonie w dniach 9-11 lutego w formie zdalnej. Z powodu pandemii marki zostały zmuszone do
przejścia na technologię cyfrową, stawiając sobie wyzwanie stworzenia strawnej treści, która przekłada ich kolekcje jesień/zima 2021 z
fizycznego doświadczenia na wirtualną prezentację. Na liście projektantów pojawili się Stand Studio, ATP Atelier, BLK DNM, Weekday, House
of Dagmar, A Day’s March, Beckman’s College of Design, Chimi Eyewear i wielu innych. 
„Co więc nie uległo zmianie?”– na postawione tak pytanie szwedzka marka House of Dagmar, odpowiedziała: „Zmieniło się wszystko.
Sposób, w jaki projektujemy, budujemy markę, komunikujemy się, produkujemy, sprzedajemy, tworzymy tzw. Tygodnie Mody”. Pomimo
formatu online, Stockholm Fashion Week wciąż miał na celu poruszyć i zaangażować publiczność. Pojawiła się seria seminariów
poświęconych zrównoważonemu rozwojowi, różnorodności, stanie mody i skutkom pandemii, działaniom klimatycznym, nowym cyrkularnym
modelom biznesowym, różnorodności, płynności płciowej w modzie oraz nowym influencerom. Sztokholmski Tydzień Mody otworzyła w
swojej oficjalnej rezydencji w pałacu Haga księżniczka Wiktoria. Wspomniała o tym, jak szwedzkie marki modowe przejęły inicjatywę w
zmienianiu swojej branży, która ma na celu realizowanie strategii zrównoważenia środowiskowego. Podzieliła się także swoimi nadziejami
związanymi z branżą modową, która tworzy dla wszystkich rozmiarów i „wyzwala, a nie ogranicza”. Według księżniczki to różnorodność
napędza innowację. Wyraziła ona nadzieję, że szwedzki przemysł modowy będzie inspiracją i wzorem do naśladowania dla innych.

Link do inauguracji Fashion Stockholm Fashion Week
 

Źródła: flaunt.com, hypebae.com, royalcenter.co.uk
 

Pielęgniarz z Katowic zdobył nagrodę królowej Szwecji!

Nagroda Pielęgniarska Królowej Szwecji, Queen Silvia Nursing
Award (QSNA) przyznawana jest w Szwecji, Finlandii, Polsce,
Niemczech, Litwie oraz na Uniwersytecie w Waszyngtonie. 
Wyniki konkursu ogłaszane są 23 grudnia, w dniu urodzin JKM
Królowej Szwecji Sylwii. Stypendium to 25 000 zł oraz udział w
stażu w sektorze zdrowia i opieki u polskich i międzynarodowych
partnerów. 
Laureatem piątej polskiej edycji QSNA jest Radosław Romanek,
pielęgniarz pracujący w Górnośląskim Centrum Medycznym im.
prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach.
Zwycięski pomysł to ''Pielęgniarska opieka środowiskowa
ozdrowieńców COVID-19''. Laureat chciałby stworzyć program,
mający na celu monitorowanie stanu zdrowia pod kątem
prawdopodobieństwa wystąpienia udaru mózgu, zakrzepicy oraz
problemów z pamięcią krótkotrwałą.

Czytaj więcej
 

"Jeśli działacie razem - zwyciężacie, jeśli się dzielicie - to przegrywacie" -
Nirmal Purja, jeden ze zdobywców K2 - ostatniego ośmiotysięcznika, który

nie został jak dotąd zdobyty zimą.
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https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellt/kronprinsessaninvigdestockholmfashionweek?fbclid=IwAR3ZK9jajjJhBT3Z4rs4LsoAD35QwLOmnBS2sIq5zxXYMNeqJ4rul0yBJZ0
https://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Pielegniarz-z-Katowic-zdobyl-nagrode-krolowej-Szwecji-Dostanie-25-tys-zl-stypendium-i,217393,10.html

