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Mi chał Choł ka – ak tor
Te atru im. W. Sie masz -
ko wej w Rze szo wie zo -
stał na gro dzo ny przez
kra kow ski Od dział
ZASP Na gro dą Lo ży dla
Mło de go Zdol ne go Ak -
to ra.

Za rząd Od dzia łu
ZASP w Kra ko wie pod kre -
śla, że przy na jąc Na gro dę
Lo ży dla Mło de go Zdol ne -
go Ak to ra, chce zwra cać
uwa gę na mło dych ak to -
rów, któ rzy pra cu ją
w mniej szych ośrod kach
te atral nych i nie ma ją tak
du żych moż li wo ści pro -
mo cji jak ak to rzy te atrów
z więk szych miast.

Kra kow ski Od dział
ZASP uza sad nia swo ją
de cy zję w na stę pu ją cy
spo sób:

„Mi chał Choł ka –
uro dzo ny w Lę bor ku, ab -
sol went PWST w Kra ko -
wie. Ak tor po sia da ją cy sze -
reg wy róż nia ją cych go przy miot ni ków,
nie zbęd nych do wy ko ny wa nia te go ar cy -
trud ne go za wo du – bar dzo pra co wi ty,
am bit ny, każ de po wie rzo ne mu za da nie
ak tor skie wy ko nu je z ogrom ną pa sją oraz
za an ga żo wa niem. Uta len to wa ny wo kal nie
oraz cho re ogra ficz nie, po sia da za cię cie

ko me dio we. Je go ro le wzbu dza ją en tu -
zjazm oraz ogrom ną sym pa tię pu blicz no -
ści. Po dej ście do za wo du, któ re pre zen tu -
je Mi chał jest do ce nia ne i wy so ko oce ni -
na ne przez star szy znę te atru. Dał się za -
uwa żyć kry ty ce, jak też pu blicz no ści ja ko
mło dy, zdol ny, obie cu ją cy ak tor”.

Mi chał Choł ka na gro dzo ny
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Wiel ka noc to czas, kie dy na sto łach rzą dzą tra dy -
cyj ne po tra wy – żur ki i barsz cze bia łe, pie cze nie,
pasz te ty, wio sen ne sa łat ki i przede wszyst kim ja -
ja na kil ka dzie siąt róż nych spo so bów. 

War to jed nak w tym ro ku nie co zmie nić swo je
ku li nar ne przy zwy cza je nia i wpro wa dzić do wiel ka -
noc nej kuch ni po wiew świe żo ści. Jak to zro bić? Sze -
fo wie kuch ni Knorr pro po nu ją prze pi sy na wiel ka -
noc ne po tra wy, któ re od świe żą świą tecz ne me nu –
cza sem wy star czy nie ty po wy do da tek, ory gi nal ne po -
da nie, nie co in ny spo sób przy go to wa nia da nia. Oto
re cep tu ry wraz z po ra da mi Pio tra Mu raw skie go, sze -
fa kuch ni Knorr, dzię ki któ rym uroz ma ici my wiel ka -
noc ne da nia lub po da my je w spo sób bar dziej wy -
kwint ny. Po mo gą nam też one na no wo spoj rzeć
na tra dy cyj ne skład ni ki wiel ka noc nej kuch ni.

JAJ KA NA RÓŻ NE SPO SO BY
Świą tecz na ga la ret ka dro bio wa z jaj kiem 
czas przy go to wa nia: 90 mi nut
ilość por cji: 7-9
Skład ni ki:
– 1 fi let z kur cza ka
– 10 jaj
– 1 Bu lio net ka Do mo wa wa rzyw na Knorr
– 8 ły że czek że la ty ny
– 100 g mar chew ki z grosz kiem

– na tka pie trusz ki do de ko ra cji
– ok. 1 litr wo dy
Przy go to wa nie:
1. Fi let z kur cza ka piecz w fo lii alu mi nio wej

w pie kar ni ku na grza nym do 180 stop ni oko ło 15 mi -
nut, a na stęp nie po krój go na ka wał ki, naj le piej
w drob ną kost kę. Ugo tuj ja ja na twar do, obierz i prze -
krój na po ło wy. 

2. Za go tuj wo dę i roz puść w niej bu lio net kę.
Po chwi li zdej mij z ognia i do daj że la ty nę do bu -
lio nu.

3. Przy go tuj pla sti ko we ku becz ki, w któ rym przy -
rzą dzisz ga la ret kę. Do daj na dno po dwie łyż ki bu lio -
nu z że la ty ną i po zo staw do stę że nia. Na stęp nie włóż
po po łów ce jaj ka żółt kiem do do łu. 

4. Ob łóż ja ja wa rzy wa mi i ka wał ka mi kur cza ka
oraz do lej resz tę bu lio nu z że la ty ną. Wstaw do lo -
dów ki

5. Stę żo ne tym ba li ki wy łóż na pół mi sek i ude ko -
ruj na tką.

Fa sze ro wa ne jaj ka
czas przy go to wa nia: 1/2h
ilość por cji: 3-5
Skład ni ki:
– 300 g ugo to wa ne go mię sa, naj lep sze bę dzie

mię so z ro so łu
– 8 jaj
– 1 łyż ka Przy pra wy do mięs Knorr
– 2 łyż ki ma jo ne zu
– 1/2 pęcz ka na tki pie trusz ki
– 1 ły żecz ka so li
– 1 łyż ka ma sła
– 1 łyż ka ka pa rów do de ko ra cji
Przy go to wa nie:
1. Ugo tuj ja ja na twar do w po so lo nej wo dzie, na -

stęp nie obierz, prze krój na po ło wy i wy drąż żółt ka.
2. Mię so roz drob nij i pod sma żaj przez chwi lę

na łyż ce ma sła z do dat kiem przy pra wy do mięs Knorr.
3. Ostudź mię so, a na stęp nie zmiel ma szyn ką

wraz z żółt ka mi. Wy mie szaj z ma jo ne zem i pie trusz -
ką, aż do po wsta nia jed no li tej ma sy.

4. Pa stę na kła daj naj le piej za po mo cą wor ka cu -
kier ni cze go do wy drą żo nych po łó wek, de ko ru jąc ka -
pa ra mi lub pie trusz ką.

Na dzia ne pi san ki 
czas przy go to wa nia: 1/2h
ilość por cji: 3-5
Skład ni ki:
– 300 g wę dzo ne go ło -

so sia
– 5 jaj
– Przy pra wa w Mi ni

kost kach Ba zy lia Knorr – 1
kost ka

– 100 g ser ka na tu ral -
ne go Ra ma Cre me Bon -
jo ur

– świe ży ko pe rek
– czer wo ny ka wior i/lub czar ne oliw ki
Przy go to wa nie:
1. Ugo tuj ja ja na twar do, a na stęp nie prze krój

na po ło wy. Aby sta bil nie uło żyć je na ta le rzu, mo żesz
ściąć wy sta ją ce koń ców ki.

2. Wy drąż na stęp nie żółt ka i po łącz z ser kiem,
ma jo ne zem i ło so siem. Użyj do te go mik se ra lub
blen de ra. Je śli nie po sia dasz ta kich urzą dzeń, mo -
żesz rów nież po sie kać wszyst kie skład ni ki ostrym
no żem.

3. Do tak przy go to wa nej ma sy do daj ba zy lię i prze -
łóż ca łość do rę ka wa cu kier ni cze go. Za po mo cą ozdob -
nej koń ców ki wy ci skaj ró życz ki do wy drą żo nych ja jek.
Ude ko ruj po szat ko wa nym szczy pior kiem, ka wio rem
lub ka wał ka mi oli wek.

Smacz nych Świąt Wiel ka noc nych!

Wiel ka noc na no wo!
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Wraz z roz po czę ciem na bo ru
do przed szko li, ru sza ją za pi sy do no -
we go przed szko la nie pu blicz ne go,
po wsta ją ce go w oko li cy uli cy Rej ta -
na (w po bli żu Są du Re jo no we go)
w Rze szo wie. Bę dzie to pla ców ka
prze zna czo na dla dzie ci w wie ku
od dwa i pół ro ku do pię ciu lat. W su -
mie w pla ców ce przy go to wy wa ne
jest miej sce dla ok. 40 dzie ci. Mi mo
du żej ilo ści miejsc, za in te re so wa niu
ro dzi ce mu szą się spie szyć, po nie -
waż pierw sze miej sca już są zaj mo -
wa ne.

Przed szko le „Tę czo wa Kra ina” zo -
sta nie utwo rzo ne na wzór pla ców ki

kro śnień skiej, któ ra cie szy się bar dzo
do brą opi nią wśród ro dzi ców, jak
i sym pa tią pod opiecz nych. W trak cie
two rze nia pla ców ki wy ko rzy sta ne zo -
sta nie do świad cze nie na by te w trak cie
czte ro let nie go funk cjo no wa nia przed -
szko la w Kro śnie.

Du ży na cisk zo sta nie po ło żo ny
na bez pie czeń stwo dzie ci, stąd spe cjal -
nie przy sto so wa ne i ate sto wa ne wnę -
trze oraz mo ni to ring na te re nie przed -
szko la, jak rów nież sys tem kon tro li
do stę pu przy drzwiach wej ścio wych,
któ ry to unie moż li wi wej ście do bu -
dyn ku oso bom nie po wo ła nym. Do -
dat ko wo, wszyst kie dzie ci ob ję te zo -
sta ną ca ło do bo wym ubez pie cze niem
NNW.

Po cząt ko wa ofer ta pla ców ki bę -
dzie obej mo wa ła za ję cia lo go pe dycz -
ne, ję zyk an giel ski, ryt mi kę, ba let, re -
li gię (dla chęt nych), a w okre sie let -
nim rów nież za ję cia na kry tej pły wal -
ni. Prze wi dzia ne są tak że licz ne wy -
jaz dy i wy ciecz ki do cie ka wych
miejsc, jak i za ba wy na przy ja znym
i bez piecz nym pla cu za baw znaj du ją -
cym się na te re nie przed szko la. Po -

nad to, dzie ci ob ję te bę dą opie ką spe -
cja li stów: pla no wa ne jest prze pro wa -
dza nie ba dań wad po sta wy oraz
prze glą dy sto ma to lo gicz ne u dzie ci.
Wszel kie ma te ria ły dy dak tycz ne, nie -
zbęd ne do za jęć bę dzie za pew nia ło
przed szko le. 

W „Tę czo wej Kra inie” za dba my
o wszech stron ny roz wój przed szko la -
ków po przez pra cę w ma łych gru pach.
W mia rę moż li wo ści, do przed szko la
przyj mo wa ne bę dą rów nież dzie ci nie -
peł no spraw ne.

Przed szko le bę dzie funk cjo no wa ło
przez ca ły rok, łącz nie z okre sem wa -
ka cyj nym, w go dzi nach 6.30-18.30,
w no wym, prze stron nym i ja snym bu -
dyn ku, speł nia ją cym wszel kie wy mo gi
bez pie czeń stwa. Opie kę spra wo wać

bę dą mi łe, życz li we i kom pe tent ne na -
uczy ciel ki wy cho wa nia przed szkol ne -
go (w każ dej gru pie wie ko wej znaj dzie
się wy cho waw ca i po moc na uczy cie la),
któ re za dba ją o cie płą i ro dzin ną at -
mos fe rę te go miej sca. 

Wię cej in for ma cji moż na uzy -
skać pod nu me rem tel. 662 116 761,
kon tak tu jąc się z bez po śred nio z Dy -
rek cją przed szko la, bądź też zaj rzeć
na stro nę in ter ne to wą pla ców ki kro -
śnień skiej: www.te czo wa kra -
ina.edu.pl, w ce lu po zna nia ogól ne go
za ry su i idei po wsta ją ce go przed szko -
la na te re nie Rze szo wa. 

Zgło sze nia na le ży prze sy łać na ad -
res ma ilo wy: rze szow@te czo wa kra -
ina.edu.pl. 

Otwar cie Pry wat ne go Przed szko -
la „Tę czo wa Kra ina” w Rze szo wie za -
pla no wa ne jest na czer wiec bie żą ce -
go ro ku. 

SER DECZ NIE ZA PRA SZA MY
RO DZI CÓW I ICH PO CIE CHY DO
KON TAK TU Z „TĘ CZO WYM PRZED -
SZKO LEM”: – KRA INĄ ZA BA WY,
UŚMIE CHU I RA DO ŚCI. 
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KUPIĘ GOSPODARSTWO 
LUB GRUNT ROLNY 
TEL. 531 998 690
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Je dze nie po za do mem jest bez
wąt pie nia co raz częst szym
zwy cza jem Po la ków, a śnia da -
nie jest uwa ża ne za naj waż niej -
szy po si łek dnia. Od dziś mo że
to być rów nież naj bar dziej sty -
lo wy po si łek. McDo nald’s za -
pra sza na śnia da nia w sty lu
wiel kich miast. 

W McDo nald’s od świe żo -
na ofer ta śnia da nio wa, w któ rej
zna la zła się zu peł na no wość –
Kaj zer ka Kur czak Pre mium
oraz Kaj zer ka Jaj ko Be -
kon. Pierw sza pro po zy cja
to przede wszyst kim so -
czy sty ko tlet z kur cza ka
w lek ko pi kant nej pa nier ce.
Do te go świe ży po mi dor, sa ła ta
i ru ko la a ca łość do pra wio -
na de li kat nym so sem ma jo ne zo -
wym. Dru ga ka nap ka to so czy -
sta wie przo wi na, pysz ne jaj ko
sa dzo ne, wy sma żo ny be kon
i pla ste rek żół te go se ra ched dar.
Do te go jesz cze świe ży po mi dor
i sa ła ta a ca łość do pra wio na wy -
ra zi stym so sem musz tar do wym.
Obie no wo ści ser wo wa ne są
w praw dzi wie śnia da nio wej
chru pią cej, cie płej kaj zer ce. 

Oprócz no wo ści w me nu
McDo nald’s pro po nu je ze sta wy

śnia da nio we w sty lu wiel -
kich miast. Kaj zer ki i go -

rą ca ka wa to pod sta wa ty po we go
śnia da nia wie deń skie go. Po czą tek
dnia w sty lu pa ry skim to wy śmie -
ni ty McCro is sant w to wa rzy stwie
lek kie go Owo co gur tu. Mi ło śni cy
No we go Jor ku za czy na ją dzień
od ka nap ki śnia da nio wej, a po si -
łek koń czą słod ki mi McGrid dles.
Śnia da nie w sty lu lon dyń skim to
pysz ny McMuf fin, naj le piej z jaj -
kiem sa dzo nym, chru pią cy pla cek
ziem nia cza ny i du ży ku bek so ku
po ma rań czo we go. Ostat nia pro -
po zy cja to ty po we śnia da nie ser -
wo wa ne w Bar ce lo nie – McW rap
w to wa rzy stwie ka wy. 

Po za pysz ny mi i sty lo wy mi
śnia da nia mi na po ran nych go ści
McDo nald’s cze ka dar mo wa ma -
ła ka wa, do da wa na do za ku pu
każ de go po sił ku w cza sie ser wo -
wa nia me nu śnia da nio we go.
A do każ de go McZe sta wu Po -
więk szo ne go go ście otrzy ma ją
ku bek McCafé gra tis. 

Za pra sza my na fan pa ge
McDo nald’s Pol ska – www.fa ce -
bo ok.com/McDo nald sPol ska

Oso by, któ re ja ko pierw sze
za dzwo nią do re dak cji 28
mar ca, o godz. 10, otrzy -
ma ją za pro sze nie do re -

stau ra cji McDo nald’s.

McDo nald’s® za pra sza na śnia da nia w sty lu wiel kich miast

W me nu zu peł na no wość – chru pią ca
kaj zer ka, a do te go ka wa gra tis

To wszyst ko tyl ko w McDo nald’s®!

Po wsta je no we, pry wat ne przed szko le w Rze szo wie…
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PO LE CA MY
Ma secz ka 

na wil ża ją co -od żyw cza
Iwo stin Sen si tia

Ma secz ka na wil ża ją co -od żyw cza Iwo -
stin za wie ra kom pleks wi ta min A, E i B5.
Do star cza skó rze cen ne skład ni ki od żyw -
cze i na wil ża ją ce. Sku tecz nie re ge ne ru je
oraz po pra wia ko lo ryt i struk tu rę skó ry. 

Sub stan cje ak tyw ne: Fu co gel®, olej
z pe stek wi no gron, wi ta mi na A, wi ta mi -
na E, pro wi ta mi na B5 (pan te nol), wo da
ter mal na z Iwo ni cza Zdro ju

Ce na: ok 26 zł (50 ml)

Krem in ten syw nie 
na wil ża ją cy SPF 20

Iwo stin Sen si tia

Krem in ten syw nie na wil ża ją cy SPF 20
Iwo stin chro ni skó rę wraż li wą i aler gicz ną
przed ne ga tyw nym wpły wem śro do wi ska:
pro mie nio wa niem UVA i UVB, smo giem
i ozo nem. Dłu go trwa le na wil ża i pie lę gnu -
je. Na da je się ja ko pod kład pod ma ki jaż.

Sub stan cje ak tyw ne: Pre re gen®, wi -
ta mi na E, wi ta mi na C, gli ce ry na ro ślin -
na, fil try UVA i UVB, wo da ter mal -
na z Iwo ni cza Zdro ju

Zi ma nie oszczę dza na szej ce ry. Z ze wnątrz ata -
ku ją mróz, wiatr i su che po wie trze. W tym okre -
sie trud niej też o wi ta mi ny, mi kro ele men ty
i skład ni ki od żyw cze, dzię ki któ rym mo gły by śmy
oprzeć się szko dli wym wa run kom. Nic dziw ne go,
że gdy ta trzy mie sięcz na ge hen na do bie gnie koń -
ca, skó ra jest od wod nio na, szorst ka i po draż nio -
na. Jak więc przy wró cić ją do ży cia?

Zrzu cić sta rą skó rę
Pierw szym kro kiem do pięk nej, wio sen -

nej ce ry jest po zby cie się mar twe go na skór ka.
Złusz cze nie zro go wa cia łych ko mó rek od kry -
wa war stwy świe żej, ży wej skó ry. Po bu dza za -

war te w niej fi bro bla sty do pro duk cji ko la ge -
nu i ela sty ny – ami no kwa sów od po wia da ją -
cych za jędr ność i sprę ży stość tkan ki. Prze pi -
sów na usu nię cie ob umar łe go na skór ka jest
wie le. Po czy na jąc od zro bio nej sa mo dziel nie
mie szan ki, np. z mie lo ne go sie mie nia lnia ne -
go i otrę bów pszen nych z kil ko ma łyż ka mi
cie płej wo dy, przez wi zy tę w SPA i ku ra cje
na ba zie kwa sów owo co wych aż po chi rur -
gicz ne złusz cza nie la se rem. Im głęb szy pe -
eling, tym sku tecz niej sza od no wa skó ry. –
Usu nię cie mar twe go na skór ka nie tyl ko po bu -
dza fi bro bla sty, ale rów nież czy ni tkan kę bar -
dziej po dat ną na od ży wia nie i pe ne tra cją

skład ni ka mi ak tyw ny mi – mó wi Da nie la Stier
ze SPA Ho te lu Za mek Lu bli niec – W ra zie po -
waż niej szych za bie gów te go ty pu war to jed -
nak od dać się w rę ce spe cja li stów. Ce ra otwar -
ta na po zy tyw ne dzia ła nia, jest za ra zem wraż -
liw sza na po draż nie nia. War to ją przed tym
pro fe sjo nal nie za bez pie czyć.

Je śli jed nak zde cy du jesz się złusz czyć skó rę
sa ma, nie sto suj zbyt sil nych pre pa ra tów (np.
kwa sów o stę że niu wyż szym niż 20%), prze pro -
wa dzaj za bieg wie czo rem, a na stęp ne go dnia
użyj kre mu z wy so kim fil trem. Przy za cho wa niu
za sad bez pie czeń stwa moż na (a na wet na le ży) ro -
bić pe eling raz w ty go dniu.

Czas re lak su
Po zrzu ce niu brze mie nia war stwy zbęd ne go,

zi mo we go na skór ka, ce ra jest go to wa na od po czy -
nek. Na co dzień mo że my sto so wać re lak su ją ce ma -
secz ki „do mo wej ro bo ty”. Zmę czo nej skó rze war to
za ser wo wać na przy kład wy mie sza ne żółt ko, sok
z po ło wy cy try ny, łyż ki oli wy i pół ły żecz ki mio du.
Po 15 mi nu tach zmy wa my ca łość cie płą wo dą. Al -
ter na ty wą jest wi zy ta u ko sme tycz ki lub SPA dys po -
nu ją cym urzą dze nia mi do bar dziej za awan so wa -
nych ku ra cji. – Za bie ga mi szcze gól nie po le ca ny mi
dla po draż nio nej ce ry są jo no fo re za i ul tra dź wię ki –
pod po wia da Da nie la Stier ze SPA Ho te lu Za mek
Lu bli niec – Dzia ła ją one ko ją co i sty mu lu ją re ge ne -

ra cję ko mó rek, a dzię ki przy stęp nej ce nie mo gą
kon ku ro wać z wła sno ręcz nie stwo rzo ny mi pre pa ra -
ta mi. Po ta kim przy go to wa niu po zo sta je tyl ko na -
wil żyć i od ży wić ce rę skład ni ka mi, któ re przy wró cą
jej blask, do dat ko wo pod kre ślo ny pierw szy mi pro -
mie nia mi wio sen ne go słoń ca. 

Czego pragnie Twoja skóra
Gdy zima wreszcie dobiegnie końca,

możemy odstawić gęste, tłuste kremy ochronne.
Idealne na wiosnę będą lekkie, energetyzujące
preparaty. Każda z nas powinna dobrać kosmetyk
odpowiedni dla swojej cery. Ważne jednak, by
zawierał on składniki, które pozwolą skórze wrócić
do pełni sił. Czego szukać na opakowaniach?
Najlepszymi odżywkami są witaminy A, C, E oraz
D-pantenol. Nawilżaniu sprzyjają gliceryna, kwas
hialuronowy, mocznik i polisacharydy. Naturalną
ochronną barierę lipidową pomogą odbudować
ceramidy i kwasy tłuszczowe. 

Wio sen ne prze bu dze nie
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21 mar ca w rze szow skim Ra tu szu od by ła się kon fe ren cja pra so -
wa po świę co na Ga li Bok su Za wo do we go „Wo jak Bo xing Ni ght”.
Zja wi li się na niej głów ni ak to rzy te go wy da rze nia: Ar tur Szpil ka,
Pa weł Ko ło dziej i Krzysz tof Gło wac ki, był rów nież pro mo tor i szef
gru py Urlich Knoc ko ut Pro mo tion Piotr Wer ner.

– Od bę dą się dwie wal ki 10- run do we z udzia łem Ar tu ra Szpil -
ki i Krzysz to fa Gło wac kie go – mó wi Piotr Wer ner. – Ko ło dziej sto -
czy wal kę 8-run do wą z uwa gi na fakt, że jest świe żo po kon tu zji.
Oprócz te go w wal kach czte ro - i sze ścio run do wych zo ba czy my
wscho dzą ce gwiaz dy: Krzysz to fa Ko pyt ka w wa dze pół śred niej, Ka -
mi la Łasz czy ka w su per piór ko wej i nasz no wy na by tek Prze my sła wa
Ru now skie go. Bę dzie też jesz cze jed na wal ka za wo do wa oraz dwie
ama tor skie.

De dy ka cje dla „Cy ga na”
Szpil ka już na po cząt ku po ru szył te mat prze by wa ją ce go w wię -

zie niu Da wi da „Cy ga na” Ko stec kie go.

– Cie szę się, że bę dę mógł wy stą pić w wal ce wie czo ru w mie ście
gdzie wy cho wał się Da wid, je go tu nie mo że być, cze go ża łu ję, ale za -
rów no ja, jak i ko le dzy wła śnie je mu de dy ko wać bę dzie my na sze wal -
ki – za czął swo ją wy po wiedź Szpil ka. 

– Nie pierw szy raz bę dę wal czył w Rze szo wie i lu bię tu wal czyć.
Za wsze ki bi ce faj nie tu do pin go wa li, by ła wspa nia ła at mos fe ra. Obie cu -
ję, że bę dę bar dzo do brze przy go to wa ny i po ka żę co po tra fię naj le piej. 

Nie da ło się omi nąć te ma tu ostat niej wal ki Szpil ki z Mi kiem
Mo lo w Chi ca go. Po lak dwu krot nie le żał na de skach, ale osta tecz nie
wy grał przez cięż ki no kaut. 

– Ar tur po tej wal ce doj rzał i te raz to męż czy zna w każ dym ca -
lu. Wy cią gnął wnio ski i po ka że do bry boks – za koń czył Wer ner.

20 kwiet nia Ga la bok su w Rze szo wie, godz. 19.
Bi le ty, w ce nie od 40 PLN, do stęp ne są już w sprze da ży

na stro nach even tim. pl i ebi let. pl. 
Ma rek Grze sik

Ar tur Szpil ka w Rze szo wie 
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