
Z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Walki z Rakiem, 
na całym świecie mówi się 
głośno o problemie zacho-
rowalności na nowotwory. 
To również dobry moment, 
by zwrócić uwagę na co-
dzienne problemy pacjen-
tów onkologicznych. 

Jednym z bardzo poważnych wy-
zwań jest prawidłowe odżywie-
nie organizmu. Jak przekonuje  
dr n. med. Tomasz Olesiński z 
Centrum Onkologii w Warsza-
wie, odpowiednia dieta ma istot-
ne znaczenie dla prawidłowego 
działania układu odpornościo-
wego, odbudowy uszkodzonych 
komórek, lepszej tolerancji le-
czenia, co może przełożyć się na 
efektywność terapii.

Nowotwory...
... są drugą co do częstości 
przyczyną zgonów w Polsce. 
Z danych Krajowego Rejestru 
Nowotworów wynika, że ich 
liczba w ciągu ostatnich trzech 
dekad wrosła ponad dwukrotnie, 
na nowotwory złośliwe choruje 
ok. 140 tys. Polaków, a rocznie 
umiera blisko 100 tys. Pacjen-
ci onkologiczni są szczególnie 
narażeni na problemy z niedo-
żywieniem. Często dochodzi u 
nich do zaburzeń apetytu i spad-
ku masy ciała wynikających z 
samej choroby lub też okresowo 
z działań ubocznych terapii prze-
ciwnowotworowej.

– Bez właściwego odżywiania 
pacjent nie podoła leczeniu on-
kologicznemu. Niedożywienie 
warunkuje nie tylko powikłania 
chirurgiczne, ale także może 

mieć wpływ na odpowiedź na le-
czenie – podkreśla w rozmowie z 
agencją Newseria dr n. med. To-
masz Olesiński z Centrum Onko-
logii - Instytutu im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Warszawie.

– W czasie choroby onkologicz-
nej często wzrasta tempo prze-
miany materii oraz zapotrzebo-
wanie organizmu na składniki 
odżywcze. Co więcej, nierzad-
ko pojawiają się liczne efekty 
uboczne utrudniające przyjmo-
wanie posiłków na przykład nud-
ności, wymioty, biegunki, nie-
przyjemny metaliczny smak w 
ustach, czy wręcz jadłowstręt. W 
takiej sytuacji zapewnienie od-
powiedniego poziomu odżywie-
nia organizmu jest prawdziwym 
wyzwaniem – wskazuje Ewa Ce-
borska-Scheiterbauer, dietetyk 
specjalizująca się w odżywianiu 
osób chorych onkologicznie.

Odpowiednie żywienie...
... wspiera organizm w walce z 
nowotworem i wspomaga pro-
ces leczenia. Wciąż jednak krąży 
wiele mitów dotyczących die-
ty pacjenta onkologicznego. Z 
badania zrealizowanego na zle-
cenie firmy Nutricia Medyczna 
wynika, że 28 proc. uważa, że 
raka można zagłodzić i podczas 
choroby należy ograniczyć spo-
życie produktów wysokokalo-
rycznych, witamin i minerałów. 
Nieco ponad 20 proc. ocenia, że 
białko żywi raka .

Tymczasem problemy z odży-
wianiem, w tym szczególnie nie-
dobór białka, mogą powodować 
osłabienie mięśni, pogorszenie 
sprawności psychoruchowej czy 
upośledzenie odporności. Dłużej 
goją się rany, częściej dochodzi 

do rozwoju zakażeń, wydłuża się 
czas pobytu w szpitalu.

Podczas choroby...
... nowotworowej zapotrzebo-
wanie organizmu na energię i 
składniki odżywcze znacząco 
rośnie, w przypadku białka na-
wet dwukrotnie. Oznacza to, że 
osoba chora może potrzebować 
dodatkowo, poza standardowy-
mi posiłkami, np. 6,5 jajka lub 
1,5 litra mleka dziennie. Dlate-
go często pokrycie tych potrzeb 
żywieniowych poprzez tradycyj-
ną dietę jest bardzo trudne lub 
wręcz niemożliwe.

– Warto wówczas wprowadzić 
do jadłospisu doustne preparaty 
odżywcze typu Nutridrink, które 
w małej objętości zawierają dużą 
dawkę energii, białka oraz skład-
niki odżywcze uzupełniające 
codzienną dietę we właściwych 
proporcjach. Pacjenci mogą je 
kupić w aptece bez recepty po 
konsultacji z lekarzem lub die-
tetykiem. W rezultacie pomagają 
one w zachowaniu prawidłowe-
go poziomu odżywienia organi-
zmu osoby chorej, co zwiększa 
szanse na poprawę ogólnej kon-
dycji – wskazuje dietetyk.

Żywienie medyczne to stoso-
wanie wysokoenergetycznych, 
specjalistycznych preparatów 
zawierających odpowiednią 
kompozycję składników odżyw-
czych: białek, tłuszczów, węglo-
wodanów, witamin i składników 
mineralnych. Przy problemach z 
jedzeniem u pacjenta, czy diecie 
niepokrywającej zwiększonego 
zapotrzebowania na poszczegól-
ne składniki, wcześnie wprowa-
dzone preparaty odżywcze mogą 
istotnie wzmocnić organizm i 
dodać sił w czasie walki z cho-
robą.

(msl)
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Gazety Piastowskiej

tel. 602 49 84 25 
e-mail: mediama@op.pl

WYPOCZYNEK W ALPACH!!!

Mieszkania letniskowe,  świetne 
warunki,  noclegi: 

ENGADINA - SZWAJCARIA  
Cena specjalna dla gości z Polski: 

80 złotych za dobę.
Większe grupy: rabaty.

Kontakt, telefon  w Polsce: 
602 49 84 25

TWÓJ PRODUCENT TOREB 
PAPIEROWYCH

Zadzwoń: 531  642 792

ZAKŁADY PRODUKCYJNE, PIEKARNIE, CUKIERNIE, 
RESTAURACJE, DRUKARNIE !!!

Zapraszamy  do bezpłatnych prezentacji czyszczenia maszyn  
metodą laserową

Zasada działania
Czyszczenie laserem polega na użyciu krótkiego impulsu światła 
lasera jako czynnika pracującego.
Kiedy światło wchodzi w kontakt z powierzchnią, warstwa za-
brudzenia i znajdujące się pod spodem tlenki absorbują energie, 
utleniając lub odpryskując zabrudzenia nie pozostawiając żad-
nych pozostałości. Podłoże (głównie metal) nie absorbuje energii, 
dlatego też nie zostaje uszkodzone.

Zalety
Laser, to bezkontaktowy proces czyszczenia, który gwarantuje 
optymalne rezultaty. Używanie lasera do czyszczenia gwarantuje 
korzyści których nie zagwarantują inne technologie czyszczące.

W rezultacie, oszczędzamy czas i zostajemy z dokładnie wy-
czyszczoną powierzchnią.

• Czyszczenie na sucho
• Eco-przyjazne, zielona technologia

• Niskie koszty utrzymania
• Niezawodne
• Zero hałasu

• Łatwo adoptowalny
• Żadnych dodatkowych zużywających

sie czynnikow
• Bezkontaktowa technologia

• Brak jakichkolwiek chemicznych pozostałości do usunięcia
• Proste w użyciu

Kontakt: tel. 602 49 84 25



Gdy w 1795 roku, między Austrią, 
Niemcami a Rosją podpisany zo-
stał akt ostatecznego rozbioru 
Polski, nasi ówcześni rodacy, mu-
sieli mierzyć się z wszelką niespra-
wiedliwością i tyranią ze strony 
zaborców. 

Robotnicy pracujący w fabrykach, zmuszani 
byli do pracy ponad normatywny czas pracy, 
bez godziwego zabezpieczenia finansowego. 
Często też, bez wcześniejszego wypowiedze-
nia wyrzucani byli oni z pracy, mimo że Po-
lacy pracowali bardzo sumiennie. Rządy cara, 
na dobre rozdzierały serca Polaków. Podobnie 
rzecz się miała w Rosji, tam też tyrania car-
ska, zbierała swoje żniwo. 

Marsz na Pałac Zimowy
Pracujący lud Rosji, zorganizował marsz pod 
Pałac Zimowy, aby tym sposobem zademon-
strować carowi swoje żądania oraz aby oso-
biście wręczyć mu petycję, noszącą ponad 
135 tysięcy podpisów. Protestujący domagali 
się 8-godzinnego dnia pracy, a także amnestii 
dla więźniów politycznych. Pokojowa mani-
festacja zorganizowana w 1905 roku, została 
rozbita przez siły carskie. W demonstracji tej 
udział wzięło ponad 100 tysięcy ludzi, ro-
botnicy nieśli portrety cara i śpiewali pieśni, 

zostali oni nagle w kilku punktach miasta za-
atakowani przez uzbrojoną carską kawalerię. 
Zabitych i rannych było ponad 1000 osób, w 
tym kobiety i dzieci. Ówczesne władze car-
skie, przyznały się do 130 zabitych. Krwawa 
niedziela pociągnęła za sobą falę niezadowo-
lenia wielu grup społecznych w Rosji oraz 
podległemu rządom carskim Królestwie Pol-
skim. 

Zaogniona sytuacja
Decyzje o pacyfikacji demonstracji oczywi-
ście podjął car Mikołaj II. Od tego momen-
tu, nosił on przydomek Krwawy. Odsunięty 
wówczas od dostojników carskich Witte są-
dził, iż car powinien przyjąć petycję, choć-
by nawet poprzez pośrednika. Zaś  cesarz 
niemiecki Wilhelm, twierdził natomiast, że 
Mikołaj II powinien przemówić do protestu-
jących z balkonu swojej zimowej rezydencji, 
a on sam zbiegł ze stolicy do Carskiego Sioła. 
Strajki robotnicze, znalazły swoją eskalację 
nie tylko w Rosji, ale też i w Królestwie Pol-
skim. 

Od lutego do marca
W początkowym okresie miesiąca lutego 
1905 roku, zamknięto wszystkie wyższe 
uczelnie w większych miastach Rosji. W 
Warszawie natomiast, w licznych prote-
stach ulicznych i starciach demonstrantów z 
wojskiem carskim, zginęło około stu osób. 

Śmiercią 32 osób zakończyła się nadmorska 
demonstracja, zaś w Łodzi strajk włóknia-
rzy od lutego, prowadzony był do miesiąca 
czerwca. W jego efekcie zginęło około dwóch 
tysięcy osób. Ostatnim strajkowym elemen-
tem rewolucji było proklamowanie, po raz 
kolejny strajku powszechnego. Natomiast w 
Ostrowcu Świętokrzyskim, proklamowano 
powstanie Republiki Ostrowieckiej, która w 
drastyczny sposób, walczyłaby o pracujących 
tam robotników i ich rodziny. W tłumieniu 
robotniczych starć z kozakami, współdziałali 
przemysłowcy, a także przedstawiciele ende-
cji i kościół katolicki. 

Skąpane w polskiej krwi
Rewolucja ta, mimo swojego krwawego prze-
biegu, przyniosła szereg pozytywnych zmian 
na ziemiach polskich, tych które znajdowały 
się pod rosyjskim zaborem. Pojawiła się wów-
czas możliwość tworzenia polskich instytucji 
takich jak ruch spółdzielczy oraz stworzenie 
Polskiej Macierzy Szkolnej. Dopuszczono też 
używanie języka polskiego w urzędach gmin-
nych i w niektórych szkołach. 

Ewa Michałowska-  Walkiewicz

Rewolucja 1905 roku

Burmistrz   Przemkowa   informuje,  że  w  siedzibie  Urzędu  Miej-
skiego  wPrzemkowie  przy  ul.  Plac  Wolności  25  wywieszono  
wykazy nieruchomości przeznaczonych  do  dzierżawy: w drodze 
bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele rolne - dz. nr 80 obręb 
Łężce gmina Przemków zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/17  Burmistrza 
Przemkowa z dnia 04.01.2017 r., w drodze bezprzetargowej z prze-
znaczeniem  na  cele  rolne  -  dz.  nr  20/2  obręb Przemków zgodnie 
z Zarządzeniem  Nr  7/17  Burmistrza Przemkowa z dnia 23.01.2017 
r., w drodze bezprzetargowej  z  przeznaczeniem  na  cele  ogrodowe  
- dz. nr 1155 obręb Przemków  zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  8/17  
Burmistrza  Przemkowa  z dnia 23.01.2017 r., w drodze bezprzetar-
gowej z przeznaczeniem na cele ogrodowe - cz.  dz. nr 262/3 obręb 
Przemków zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/17 Burmistrza Przemkowa  
z  dnia 24.01.2017 r., w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem 
na  cele ogrodowe - cz. dz. nr 804 obręb Przemków zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 12/17  Burmistrza  Przemkowa  z  dnia  24.01.2017  
r.,  w  drodze przetargu nieograniczonego  z  przeznaczeniem  pod  
garaż  -  cz. dz. nr 681/22 obręb Przemków  zgodnie  z  Zarządzeniem  
Nr  9/17  Burmistrza  Przemkowa  z dnia 23.01.2017  r.,  w  drodze  
przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod garaż  -  cz.  dz.  
806/12  obręb  Przemków zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/17 Burmi-
strza Przemkowa z dnia 24.01.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że stosownie do art. 35 ust. 1 w 
związku  z art. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-

ściami (tekst jednolity Dz. U. rok 2016 poz. 2147 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Świerzawie przy Placu Wolności 60 wywieszono na okres 21 

dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

1. lokal użytkowy położony w Świerzawie przy Placu Bolesława Piasta 14

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu użytkowego przysługuje najemcy.
 
 Osoby fizyczne i prawne którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-

ści z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst 
jednolity Dz. U. rok 2016 poz. 2147 ze zm.) lub odrębnych przepisów winny złożyć 

wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
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BLISKO 3

Dzień Bezpiecznego In-
ternetu (DBI) obchodzo-
ny jest 7 lutego. Kadra 
wrocławskiej Dwujęzycz-
nej Szkoły Podstawowej 
ATUT Fundacji Edukacji 
Międzynarodowej bez-
pieczeństwem w sieci zaj-
muje się jednak nie tylko 
„od święta”. Zespół psy-
chologów i pedagogów we 
współpracy z nauczyciela-
mi i wychowawcami klas 
oferuje młodzieży cykl 
zajęć uczących zasad bez-
piecznego surfowania po 
Internecie. Oferta szkoły 
adresowana jest również 
do rodziców.

Zajęcia dla uczniów organizo-
wane są podczas lekcji wycho-
wawczych, lekcji informatyki 
oraz zajęć z przedmiotu „Stra-
tegia nauki”. Tematy dotyczą 
m.in. następujących zagad-
nień:
- Jak radzić sobie z cyberprze-
mocą?
- Jaką odpowiedzialność pono-
simy za własny wizerunek w 
internetowych mediach?
- Jak bezpiecznie korzystać 
z portali społecznościowych, 
czatów i komunikatorów oraz 
gier online?
Działania adresowane do 
uczniów uzupełnia akcja infor-
macyjna skierowana do rodzi-
ców. Zespół psychologiczno – 
pedagogiczny oraz zaproszeni 
eksperci spotykają się z rodzi-
cami, by wpierać ich w zapo-
bieganiu cyberprzemocy. Z 
okazji tegorocznego Dnia Bez-
piecznego Internetu skierowa-
na została do rodziców akcja 
informacyjna, upowszechnia-
jąca wiedzę o następujących 
zagadnieniach:
- dzieci bezpieczne online
- szkodliwe treści
- cyberprzemoc i mowa niena-
wiści
- internet mobilny
- nadużywanie internetu
- promowanie zachowań auto-
destrukcyjnych w internecie
- portale społecznościowe
- reputacja online

- narzędzia ochrony rodziciel-
skiej
Ogólnopolskim organizatorem 
Dnia Bezpiecznego Interne-
tu jest Polskie Centrum Pro-
gramu Safer Internet, którego 
partnerami są szkoły prowa-
dzone przez Fundację Eduka-
cji Międzynarodowej. Na stro-
nie internetowej DBI można 
przeczytać więcej na ten temat 
oraz pobrać ciekawe materiały 
edukacyjne: http://www.safe-
rinternet.pl/pl/dzien-bezpiecz-
nego-internetu
Poniżej publikujemy artykuł 
szkolnego pedagoga, adreso-
wany do rodziców uczniów 
ATUTu w ramach szkolnej 
Akademii Rodzica.

Cyberprzestrzeń okiełznana

Poruszanie się po cyberprze-
strzeni dla młodych ludzi jest 
czymś oczywistym. Stanowi 
jedną z dominujących form 
aktywności. Internet jest nie-
ocenionym narzędziem ko-
munikacji, edukacji i rozryw-
ki. Pozwala na rozwijanie 
zainteresowań, nawiązywanie 
nowych znajomości, uczest-
niczenie w dyskusjach, naukę 
języków obcych, komuniko-
wanie się z rodziną i  znajo-
mymi, poznawanie kultur i po-
glądów oraz ciekawych ludzi. 
Komputerowe gry edukacyjne 
nie tylko rozwijają spostrze-
gawczość, uczą myślenia prze-
strzennego i strategicznego, 
ale także pozytywnie wpływa-
ją na rozwój mózgu.
Niestety wirtualny świat to nie 
tylko korzyści. Z korzystaniem 
z Internetu wiążą się także za-
grożenia. Ze względu na bły-
skawiczne tempo przekazywa-
nia informacji oraz dostępność 
drugiego człowieka, młodzi 
ludzie bardzo chętnie komuni-
kują się za pomocą Internetu. 
Nic dziwnego, że przemoc ró-
wieśnicza częściowo przenio-
sła się do świata on-line. 

Co to jest cyberprzemoc?

Przemoc cyfrowa to wszelkie 
formy dysfunkcyjnego wy-

korzystania nowych mediów, 
które mają na celu krzywdze-
nie innych. Sprawcą cyber-
przemocy często bywa osoba, 
która ma niskie kompetencje 
społeczne. Ktoś taki nie potrafi 
za pomocą dostępnych, spo-
łecznie akceptowanych metod 
komunikacji zwrócić na siebie 
uwagi i zrealizować ważnych 
dla siebie potrzeb. Chcąc za-
istnieć, posługuje  się  tekstem 
pisanym, zdjęciami lub filma-
mi za pośrednictwem Internetu 
lub telefonu. W takiej sytuacji 
agresor nie ma bezpośredniego 
kontaktu z ofiarą. Nie odbiera 
wysyłanych przez nią sygna-
łów, nie widzi jej reakcji, cier-
pienia. Często nie ma świado-
mości wyrządzonej krzywdy. 
Mechanizm ten przypomina 
tzw. „efekt kabiny pilota”, 
czyli zjawisko, dzięki któremu 
pilotom samolotów bojowych 
łatwiej zrzucać bomby na nie-
winną ludność, ponieważ nie 
widzą swoich ofiar i traktują je 
przedmiotowo. 
Młodzi ludzie zamieszczając 
w Internecie np. film z udzia-
łem kolegi uważają, że to tyl-
ko żart. Często nie mają na 
tyle rozwiniętej wrażliwości 
emocjonalnej, aby wczuć się 
w położenie prześladowanego 
i przewidzieć skutki własnych 
działań. 
Do najczęściej spotykanych 
form cyberprzemocy należą: 
• prześladowanie, zastraszanie, 
nękanie i szantażowanie przy 
wykorzystaniu Internetu, 
• rejestrowanie niechcianych 
filmów i zdjęć,
• publikowanie i rozsyłanie 
ośmieszających informacji, 
zdjęć lub filmów, 
• podszywanie się pod kogoś, 
wbrew jego woli. 
Ofiary cyberprzemocy trudniej 
zauważyć niż te, które są ofia-
rami przemocy tradycyjnej. 
Zazwyczaj są one zastraszone 
groźbami kolegów lub nie wie-
dzą, kto jest agresorem. Z tru-
dem przyznają, że zostały pod-
dane przemocy elektronicznej. 
W konsekwencji trudnych do-
świadczeń może u nich wystą-
pić obniżenie nastroju, depre-

sja, problemy z koncentracją, 
lęk oraz poczucie bezradności. 
Warto mieć na uwadze, że 
ofiarą agresji elektronicznej 
może paść każdy. Żyjemy w 
rzeczywistości, w której na-
wet dziecko jest w stanie w 
krótkim czasie założyć własną 
stronę internetową, bloga, na-
kręcić i wysłać film. Kompro-
mitujące treści potrafią zrobić 
w Internecie szybką „karierę” 
i pozostają tam przez długi 
czas. Bywają przypadki, że 
poszkodowany nie może się 
od nich uwolnić. Nawet, jeśli 
ich pierwotne źródło zosta-
nie usunięte, wcześniej mogły 
zostać zapisane, skopiowane i 
przetrwają. Pamiętajmy o tym! 

Netykieta

Warto zwracać uwagę na 
wszelkie zmiany w zachowa-
niu dziecka oraz kontrolować 
jego aktywność w sieci. Waż-
ne jest również, żeby młodzi 
ludzie mieli świadomość za-
grożeń czyhających na nich w 
cyberprzestrzeni oraz poznali 
zasady netykiety (zbiór zasad 
przyzwoitego zachowania w 
Internecie, swoista etykieta 

obowiązująca w sieci). Żeby 
ochronić dzieci przed niebez-
pieczeństwami w sieci, należy 
z nimi rozmawiać nie tylko 
o zagrożeniach, ale również 
o możliwościach, które dają 
nowe media. Rodzice, wspól-
nie odkrywajcie wirtualny 
świat! Uświadomcie dziecko, 
by chroniło swoje dane oso-
bowe oraz nie publikowało w 
sieci swoich zdjęć bez Waszej 
wiedzy! Przypominajcie, by 
dziecko nie do końca ufało no-
wopoznanym osobom w sieci. 
Wspólnie ustalcie zasady ko-
rzystania z komputera, Inter-
netu i telefonu komórkowego 
i dbajcie o ich przestrzeganie. 
Jeśli uda się zdobyć zaufanie 
dziecka, będzie ono informo-
wało Rodziców o wszelkich 
zdarzeniach w wirtualnym i 
realnym świecie.

Katarzyna Domżalska
pedagog szkolny

Dwujęzyczna Szkoła  
Podstawowa ATUT
Fundacji Edukacji  
Międzynarodowej

Bezpieczeństwo w sieci
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to nowoczesna formuła sku-
piająca w jednym miejscu 
portal internetowy, kanał 
wideo  i gazetę internetową 
Brzmienie Miasta. Bardzo 
prężnie rozwijamy się rów-
nież na portalach społeczno-
ściowych.

Jesteśmy zawsze na bieżąco z tym 
co dzieje się na Dolnym Śląsku, 
informujemy o unikalnych werni-
sażach, koncertach, warsztatach i 
innych wydarzeniach jako pierwsi, 
a czasem jedyni w regionie.

Autorskie reportaże, relacje i wy-
wiady tworzone są przez  dzien-

nikarzy, ludzi sztuki, nauki i pa-
sjonatów mediów. Poruszamy 
aktualne sprawy z regionu Dol-
nego Śląska głównie z  dziedziny 
kultury, sztuki, nauki i  turystki. 
Poszukujemy amatorskich działań 
artystycznych,  lokalnych imprez 
kulturalnych i charytatywnych 
wartych nagłośnienia w mediach.
Współpracujemy z Gazetą Pia-
stowską, Gazetą Osiedle i gazetą 
Dolnośląska Piłka.

Na zamówienie rejestrujemy całe 
wydarzenia, oraz produkujemy fil-
my promocyjne. 

Reklamują się u nas firmy, organi-
zacje i ludzie pełni pasji do swojej 

pracy, tak jak my. Dołącz do grona 
naszych reklamodawców!

ZASKOCZYMY 
WAS BRZMIENIEM!

Więcej informacji na stronie
www.brzmieniemiasta.pl

www.brzmieniem.pl
www.facebook.com/brzmieniem

kontakt@brzmieniem.pl
tel. 531 642 792

DOLNOŚLĄSKI PORTAL KULTURALNY Brzmienie M

więcej  na: gazetapiastowska.pl


