
 Ulica Pomorska (wcześniej ulica Średnia) to niewątpliwie najdłuż-

szy skarb Łodzi. Mierzy  ponad 11 kilometrów podczas gdy ul. Piotrkowska 

jedynie 4,2 kilometra 

 Jest ona bogata w zabytki takie jak: Centrum Towarzystwa Kredyto-

wego, IV LO - moim zdaniem to  najpiękniejszy zabytek przy Pomorskiej. 

 Centrum Towarzystwa kredytowego zbudowa-

no w latach 1878-1881 według projektu Hilarego Ma-

jewskiego. Podobno był najsłynniejszym łódzkim ar-

chitektem. Na samej górze budynku został wykute 

motto firmy: "VIRIBUS UNITIS" (Wspólnymi siła-

mi). Towarzystwo Kredytowe posiada swoją historię i 

legendę. Mówi ona, że gdzieś jest ukryty skarb. Cieka-

we czy kiedyś go znajdą? 

 IV Liceum Ogólnokształcące w latach 20-tych było  pierwszym 

w Łodzi Państwowym Gimnazjum Żeńskim. Dzisiaj to chyba najlepsze li-

ceum w Łodzi, bo można do niego jeździć rowerem i ma się z tego dodatko-

we korzyści w szkole. 

 Jadąc tramwajem numer 15, możemy zaobserwować życie toczące 

się na ulicy Pomorskiej. Z tramwajowych okien zobaczymy młodzież stoją-

cą w bramach i dzieci bawiące się na szarych podwórkach kamienic. Przy 

skrzyżowaniu z ul. Sterlinga, widzimy skwerek przy Biedronce. To miejsce 

spotkań pobliskich pijaczków. Zdarza się, że pytają się przechodnich o drob-

ne ale nikogo nie zaczepiają. Czasami któryś zaśnie na ławce albo zaczyna 

śpiewać, wtedy jest nawet zabawnie. Przy tym sa-

mym skrzyżowaniu (pod numerem 54) znajdziecie 

naszą świetlicę. Nie widzimy jej z tramwaju, 

bo znajduje się w podwórzu. Teraz dwie sąsiadujące 

kamienice są remontowane i jest dużo panów bu-

dowlańców. Są dla nas mili i czasami nas pozdra-

wiają , kiedy wychodzimy gdzieś całą świetlicą. Jadąc dalej widzimy nowo-

czesne budynki przy Rondzie Solidarności np. Wydział Prawa i Administra-

cji UŁ. Z lotu ptaka ma on kształt paragrafu. Architekci musieli się przy nim 

natrudzić. 

 Ulica Pomorska ma aż 608 numerów i krzyżuję się z 40 łódzkimi 

ulicami. Przy wiadukcie przed rokiem 2009 zdarzyło się wiele poważnych 

wypadków i kolizji. Podczas wojny odnotowano po-

ważny wypadek, w którym wykoleił się tramwaj 

i wjechał w budynek. 

Choć ulica nie cieszy się sławą to jednak jest w niej 

coś takiego, co sprawia, że chce się tu wracać. 

Po prostu coś domowego, czego żadna inna ulica na 

świecie nie ma. 
Tekst: Pawlak Natalia 

Fot: www.wikipedia.org 
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 Świetlica istnieje od grudnia 

2006 roku i mieści się w budynku 

kamienicy przy ulicy Pomorskiej 54 

(swietlica@cwt.org.pl). Opiekuje się 

około 30 podopiecznymi. 

 Nasza świetlica prowadzi 

różne warsztaty na rożne tematy takie 

jak zajęcia z fotografii, z historii gier.  

Organizowane są wyjścia na basen, 

wyjazd do stadniny koni itp. 

 Świetlica Podwórkowa działa 

dzięki wsparciu dobrych ludzi, 

co roku na naszych urodzinach 

w grudniu nadajemy najbardziej za-

służonym honorowe tytuły „Dobrego 

Anioła Świetlicy Podwórkowej”. 

Świetlica jest finansowana w ¼ przez 

MOPS.  Firma BSH finansuje waka-

cyjne wyjazdy na kolonie socjotera-

peutyczne oraz współpracuje 

ze Św. Mikołajem (żeby wiedział, co 

nam sprezentować). Pomaga też Kan-

celaria Inkaso WEC finansuje raz po 

raz spotkania wigilijne. Dzięki firmie 

Virako i Gazecie Wyborczej realizu-

jemy projekt „Gazetki Podwórko-

wej”, a Stowarzyszenie „Przyjaciele 

Świata” kupi dla nas nowe meble. 

Firma Tate&Lyle też o nas dba 

i troszczy się o nasze bezpieczeń-

stwo. Świetlica w dużej części jest 

również finansowana przez osoby 

prywatne. Wszystkim jesteśmy bar-

dzo wdzięczni. 

 W wakacje co roku jeździmy 

do Bełchatowa, do ośrodka wypo-

czynkowego Osir Wawrzkowizna. 

Spędzamy tam 5 dni na zabawie 

i różnych innych ciekawych zaję-

ciach, które wymyśla nasza kadra 

oraz My (podopieczni). Przed przy-

jazdem do Łodzi jedziemy na górę 

Kamieńsk, na której znajduje się tor 

saneczkowy, który polecam jak i inni 

podopieczni. 

W tegoroczne ferie zimowe mieliśmy 

dużo atrakcji. Byliśmy dwa razy w mu-

zeum, w teatrze, na musicalu. Dzięki 

firmie Virako w Manufakturze mogli-

śmy pograć w kręgle, wspinać się na 

ściance wspinaczkowej i bawić się 

w Jazda Park. W muzeum Se-Ma-For 

zrobiliśmy własny film animowany 

o śnieżycy. Byliśmy również w Aqu-

aparku Fala i na kuligu w stadninie koni 

„Zbyszko” na wsi Bedoń. Niektórzy 

z nas odwiedzali te miejsca pierwszy 

raz. To były nasze najlepsze ferie zimo-

we. 

 Według mnie świetlica jest faj-

na dla podopiecznych, ponieważ mogą 

tam robić dużo ciekawych rzeczy. Zaję-

cia prowadzone przez wychowawców 

oraz wolontariuszy i praktykantów roz-

wijają nasze pasje. Uczymy się spędzać 

wolny czas kreatywnie, dając upust na-

szej twórczości i wyobraźni. Podczas 

cotygodniowych zebrań całej grupy 

omawiamy i próbujemy rozwiązać na-

sze problemy. Możemy tu w spokoju 

odrobić lekcje i jeszcze dostajemy za to 

nagrody.  

Świetlica Podwórkowa jest drugim do-

mem dla mnie i innych dzieci, gdyż 

uczymy się tu wielu pożytecznych 

w życiu rzeczy. 

- Pajor Kamil 

A co to za świetlica? 
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„Dlaczego chodzę 

na Świetlicę? 

Bo są tam 

sympatyczne 

panie, dzieci 

i fajne zajęcia. 

Można ciekawie 

spędzić czas np. 

nie siedząc przed 

komputerem. Można 

się czegoś 

nauczyć no i jest 

miła atmosfera.” 

-Sandra Sammo 

mailto:swietlica@cwt.org.pl


 Projekt gazetki Podwórkowej 

wziął udział w konkursie organizowa-

nym przez firmę VIRAKO. Firmie tej 

bardzo spodobał się nasz pomysł, dla-

tego zostały nam przekazane pieniądze 

na jego zrealizowanie. W realizację 

projektu zaangażowała się Gazeta Wy-

borcza. W jej siedzibie odbywają się 

cotygodniowe spotkania naszej małej 

redakcji z Panią Basią - redaktor na-

czelną Gazety Wyborczej. Poznaliśmy 

już tam całą redakcję i wszyscy są 

zawsze dla nas mili. Naszą gazetkę pi-

szemy sami. 

 Liczymy na to, że nasi rodzice  

i nauczyciele  ucieszą się i będą z nas 

dumni. Dzięki pisaniu artykułów może-

my poznawać ciekawych ludzi i posze-

rzyć swoje zainteresowania. Dzięki temu 

uczymy się pracy w grupie. 

Gazetka jest o tym , o czym sami chcemy 

pisać ;) 

-Bajer Ola 

Projekt Gazetka – młodzi adepci sztuki dziennikarskiej 
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W redakcji Gazety Wyborczej. Fot. Bernacka Kamila 
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 Restaurant Day jest to święto kulinarne. Polega ono na tym,  że ludzie 

wymieniają się umiejętnościami i doświadczeniami kulinarnymi. 

 Nasz ostatni Restaurant Day odbył się 16.02.2014r. w Świetlicy Podwór-

kowej przy ul. Pomorskiej 54 pod hasłem "LOS MARISCOS"  czyli owoce mo-

rza po hiszpańsku. 

Menu do naszej jednodniowej restauracji przygotowali między innymi Pani Ka-

mila, Pani Patrycja i Pan Sylwek - według mnie - ważne osobistości, ale też zwy-

kli ludzie. Do naszej akcji dołączyły się również Pani Asia Delbar i Pani Marta 

Jackowska ze stowarzyszenia " Przyjaciele Świata". 

 

W karcie dań 

były do zamó-

wienia dwa 

zestawy posił-

ków - na moje 

oko dość ta-

nie ;) 

Dla ciekawych 

nowych sma-

ków były do-

stępne mule w 

p o m i d o r a c h 

Pani Marty 

oraz gazpacho 

z focaccią Pani 

Joasi. Goście 

mówili, że naj-

bardziej sma-

kowała im 

h i s z p a ń s k a 

zupa serowa. 

 

 

Ja, Mateusz 

B u d n i a k 

wraz z Anią 

Pajor w tym dniu byliśmy kelnerami - mogę stwierdzić, że to bardzo ciężka praca 

obsłużyliśmy aż 30 gości. Możemy się pochwalić, że naszymi gośćmi byli obco-

krajowcy z Anglii, Hiszpanii, Francji, Włoch i jeszcze innych krajów Goście wie-

dzieli o naszej jednodniowej restauracji z wydarzenia utworzonego na FB, 

ze strony www.restaurantday.org oraz od moich koleżanek i kolegów ze świetli-

cy. 

Koszty przygotowania takiego dnia były bardzo wysokie, a zakupy robione przez 

dwa dni. W tej edycji Restaurant Day chcieliśmy uzbierać pieniążki na nowe do-

posażenie Świetlicy Podwórkowej. Niestety tym razem nie udało się uzbierać 

pieniędzy na wymarzony cel ani nawet wyjść na zero.  

Mimo to uważam że była świetna zabawa ;) 

 

Zapraszamy na następną edycje już w maju - nie poddajemy się !!! 

 
- Budniak Mateusz 

Jednodniowy festiwal jedzenia — Restaurant Day 
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Hiszpańska zupa serowa 

www.restaurantday.org 

„ P r z y j e m n o ś ć 

brzucha jest 

p o d s t a w ą 

i korz enie m 

w s z e l k i e g o 

dobra.” 

-Epikur 

http://www.restaurantday.org


„Blender” 

 O restauracji „Blender” dowiedziałem się od wychowaw-

czyń Pani Kamili i Pani Patrycji. Poszedłem tam z ciekawości 

oraz by wesprzeć świetlicę w taki sposób, że zrobię wywiad 

i umieszczę go w naszej gazetce. W restauracji polecono nam zupę, 

smakowała bardzo dobrze. Było w niej coś zielonego i mięso. 

Do dziś nie wiemy czym było to zielone. Z restauracji „Blender” 

zapamiętałem wspaniały rysunek na ścianie przedstawiający boha-

terów bajki „Fineasz i Ferb”.  
- Krysiak Stasiu 

„Chleb i wino” 

 Jedna z jednodniowych restauracji mieściła się przy ulicy 

Kościuszki 32 w siedzibie klubu wino, a nosiła nazwę „Chleb i wi-

no”. Ta restauracja była obsługiwana przez panią, która przyjmo-

wała zamówienia a także przez pana, który doradzał gościom w 

wyborze wina. Były dwie panie kucharki. Każdy klient po wejściu 

podchodził do stolika, za którym siedziała pani i składał zamówie-

nie, ta pani zapisywała na kartce, którą później otrzymywał klient 

i szedł do lady. Następnie dawał tam kartkę, a jak ktoś zamówił 

wino to tuż obok stał pan, który doradzał w tej sprawie (można by-

ło zamówić też wodę). Po zjedzeniu gość wychodząc płacił za za-

mówienie, ta jednodniowa restauracja była po raz drugi zorganizo-

wana przed te same osoby. 
- Budniak Patryk 

„U Stefy” 

Rozmowa z organizatorką: 

Jaką kuchnię Pani proponuje? 

Dziś jest kuchnia prosta, tradycyjna; to są kanapki z kotletem. 

Od kiedy Pani uczestniczy Restaurants Day? 

Organizuję Restaurant Day od prawie roku, to jest już moja 

czwarta restauracja. 

Kto jest pomysłodawcą takiego dnia? 

To jest inicjatywa z jakiegoś skandynawskiego kraju, 

chyba Szwecji a mnie do gotowania namówiły moje przyjaciółki. 

Czy ma Pani dużo klientów? 

Jest bardzo dużo klientów. 

Czy ma Pai w taki dzień rabaty? 

W taki dzień nie ma rabatów, bo sprzedaje się produkty i tak 

po kosztach ich wyprodukowania, bo chodzi o przyjemność a nie 

o zarobek. 

Czy macie coś dla rodzin z dziećmi, chodzi nam tu o danie dla 

dziecka? 

Są takie smaki, które na pewno dzieciom będą pasowały, są bułki 

z owocami, słodkie ciastka więc na pewno dzieci sobie coś wybio-

rą. 

 

 W tej restauracji podobało mi się, ponieważ był ładny wy-

strój a jedzenie było bardzo dobre. Do takiej restauracji chodził-

bym codziennie na obiad. Chciałbym mieć taką restaurację, ponie-

waż bardzo lubię gotować. Od dzieciństwa sprawia mi to radość, 

w przyszłości chciałbym zostać szefem kuchni. 
-Błaszczyk Krystian 
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„Mejk” 

W dzień, w którym ludzie mogą otworzyć 

restaurację jednodniową odwiedziłem wła-

śnie jedną z takich restauracji pod nazwą 

„MEJK”. Ta jednodniowa restauracja była 

ciekawa, ponieważ była bardzo miła ob-

sługa. Organizatorkami były cztery przyja-

ciółki. Wcześniej spotykały się i gotowały, 

ale także wymieniały się doświadczeniami.  

Zostałem poczęstowany domowej roboty 

pączkiem. Zapomniałem dodać, że nazwa 

restauracji pochodziła od złączenia pierw-

szych liter imion tych czterech pań. 
- Budniak Patryk 

„U Stefy”. Fot. Błaszczyk Krystian  



 Jestem opiekunem psa o imieniu Kaja i chomika, który nazywa się Ptyś. 

Gdybym wyjeżdżał, oddałbym je rodzinie albo do hotelu dla zwierząt a potem, 

przyjechałbym po nie. Gdybym musiał przestać się opiekować swoimi zwierząt-

kami, zrobiłbym wszystko żeby oddać je w dobre ręce! 

Napisałbym ogłoszenie i powiesiłbym je na szkolnej tablicy oraz na słupach 

i szukałbym też przez internet. 

Bardzo chciałbym zostać wolontariuszem w schronisku przy ulicy Mar-

murowej, ponieważ bardzo lubię zwierzęta. W lutym wraz z moją koleżanką 

Pauliną Pajor pojechaliśmy do tego schroniska. Uzgodniliśmy z Pauliną, 

że co miesiąc będziemy jeździć i dawać karmę dla podopiecznych. Kiedy poszli-

śmy zobaczyć psy, zrobiło mi się bardzo smutno, ponieważ nie mogłem patrzeć 

na los tych zwierząt. Pracownica schroniska opowiedziała nam historie bernardy-

na, którego znaleziono w lesie przywiązanego do drzewa. Około 5 zwierząt 

dziennie znajduje nowy dom, ale niestety cztery z nich wraca z powrotem 

do schroniska. Schronisku potrzeba karmy, kocy i misek. Kotki potrzebują ko-

szyków i klatek. Przyda się też kasza i makaron, gdyż zwierzęta w zimie powin-

ny jeść coś ciepłego. Dobrze, że pracownicy schroniska mają dobre serca, bo ina-

czej psy i inne niechciane zwierzęta mieszkałyby na ulicy albo zmarłyby przy-

wiązane do drzewa w lesie. To tam trafiają niechciane zwierzęta. 

 

 Dlaczego ludzie wyrzucają zwierzęta??? 

Bo czasami zaczynają wymagać opieki lekarskiej, starzeją się albo ludzie zwy-

czajnie nie chcą zabierać je na wakacje. Bywa, że zwierzątko było nietrafionym 

prezentem. 

 

Zamiast wyrzucać zwierzęta ludzie mogę oddać je rodzinie, znaleźć im nowy 

dom, a nawet oddać je do schroniska. 

Jeśli chciałbyś zaadoptować zwierzątko 

albo pomóc schronisku zadzwoń: 42 6567842 
Tekst: Piotrowski Kacper 

Rysunek: Błaszczyk Klaudia 

Los niechcianych zwierząt 
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www.schronisko.do

skomp.lodz.pl 

„Pies jest 

jedyną istotą 

na świecie, 

która bardziej 

kocha Ciebie 

niż samego 

siebie” 

- J. Billings 



Witamy w dziale gdzie dajemy upust naszej  i wyobraźni. 

Robimy coś z niczego i to bardzo prostego. 

Dołącz do nas i odkryj w sobie dziecko ;) 

i wymieszaj. 

2. Do sypkich składni-

ków dodaj składniki 

płynne (barwniki, 

zapachy, oliwę) 

i bardzo szybko wy-

rób masę aby nie po-

wstała piana. 

3. Masa powinna mieć 

konsystencje mokre-

go piasku. 

4. Jeśli masa jest zbyt 

sucha, uważając by 

nie powstała piana  

dodaj odrobinę wody 

spryskiwaczem. 

5. Ubij masę w forem-

kach i odstaw do wy-

schnięcia. 

6. Po dobie możemy 

wyjąć musujące ba-

beczki do kąpieli 

z foremek i zapako-

wać je np.. w celofan. 

 

Zachęcamy do zrobienia 

Musujące babeczki do 

kąpieli to idealny prezent 

z okazji „Dnia Mamy”. 

Są proste do zrobienia 

i zyskują na wartości 

wykonane własnymi rę-

koma. 

 

Składniki: 

30 ml oliwy (może być 

z pestek winogron) 

200g sody oczyszczonej 

Kilka kropel olejku za-

pachowego 

100 g kwasku cytryno-

wego 

Barwniki 

Miski 

Foremki do babeczek 

 

Instrukcja: 

1. Do miski wsyp 2,5 

torebki sody oczysz-

czonej i 5 torebek 

kwasku cytrynowego 

własnych indywidual-

nych wersji babeczek 

i podzielenia się ich 

zdjęciami na naszej ścia-

nie na FB 

www.facebook.com/

swietlicapodworkowa 

 

Dobrym pomysłem jest 

użycie oleju kokosowego  

zamiast oliwy z pestek 

winogron, musimy jedy-

nie pamiętać o dobraniu 

pasującego do niego 

olejku zapachowego. 

Pamiętajcie żeby robie-

nie babeczek było dla 

Was dobrą zabawą. Za-

chęcamy do wykonania 

ich z najmłodszymi. Jeśli 

któraś z babeczek się 

połamie nie wyrzucaj jej, 

możesz ją pokruszyć 

i użyć jako sól do kąpieli  
Król Martynka 

Stolarska Zuzia 

Zrób to sam 

Musujące babeczki do kąpieli 

5 pojemników 

Odrobina oleju 

 

Instrukcja: 

1 Przygotuj wodę i ocet 

do rozpuszczenia 

barwników. 

2 Umieść barwniki 

w pojemnikach i zalej 

je tylko 1/4  przygoto-

wanego płynu. 

3 Włóż po jednym jaju 

do każdego pojemni-

ka na 2 minuty. 

4 Po 2 min. dolej kolej-

ną 1/4 płynu . 

5 Czynność powtórz aż 

wykorzystasz cały 

płyn. 

6 Po ostatnich 2 min. 

osusz jaja na serwet-

ce papierowej i na-

wilż olejem. 

 

Mamy nadzieję, że 

spodoba Wam się efekt 

końcowy. 

 

Wykonane przez nas 

ozdoby wielkanocne bę-

dą do nabycia na allegro, 

szczegóły na stronie: 
www.swietlicapodworkowa.pl 

Gęsie jaja wielkanocne 

Alternatywą do tradycyj-

nego barwienia kurzych 

jaj może być stopniowa-

ne farbowanie jaj gęsich. 

To tylko troszkę skom-

plikowane i zapewnia-

my, że warto spróbować. 

My gęsie jaja dostaliśmy 

od Fermy Drobiu Wod-

nego Teresa i Andrzej 

Kucharscy. 

 

Składniki: 

5 gęsich jaj 

5 różnych barwników 

do jaj 

Woda 

Ocet 
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„Prawdziwa sztuka 

to taka, która 

powstaje dzięki 

potrzebie 

tworzenia.” 

-A. Einstein   
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trzeba cały czas trenować i najlepiej nie 

opuszczać treningów. 

Zauważyła Pani jakieś zmiany w Łodzi, 

od kiedy zaczęła być Pani rozpoznawal-

na? 

Nie bo jestem z Krakowa. 

Czy posiada Pani zwierzątko (jakie 

i dlaczego)? 

Tak psa Labradora Figo. 
Czy ma Pani rodzeństwo? 

Nie 

Czy ma Pani męża? 

Tak 

Czy ma Pani dzieci, jeśli tak czy wie 

Pani, kim one chciałyby zostać w przy-

szłości? 

Tak córkę, gra ona w siatkówkę. 

Czy miała Pani styczność z dziennikar-

stwem? 

Nie 

Na jaki całkowicie zbyteczny luksus, 

najchętniej by Pani sobie pozwoliła? 

Dla mnie luksusem jest wygrywany mecz 

i czas z rodziną 

Jeśli przedłużono by dobę o kilka godzin, 

na co poświęciłaby Pani ten czas? 

Na pracę w ogródku 

Jaki masz pomysł na wyciągnięcie dzieci 

z łódzkich bram? 

Pokazać jakąś dyscyplinę i miejsca w któ-

rych można trenować. 

Komu przekazuje Pani swój 1% podat-

ku? 

Na hospicjum. 

 
Wywiad przeprowadził Budniak  Patryk 

Fot. Szymański Tadeusz  

Ile miała Pani lat, kiedy zaczęła ćwi-

czyć? 

Byłam w V klasie podstawówki, miałam 

11 lat . 

Gdzie Pani rozpoczęła treningi? 

Na początku zaczęłam treningi w podsta-

wówce a potem w klubie Wisła Kraków 

Czy uczęszczała Pani do klasy  

albo szkoły sportowej? 

Tak, uczęszczałam do klasy sportowej 

o profilu siatkarskim. 

Do jakiej szkoły Pani chodziła? 

Chodziłam do szkoły sportowej. 

Kto był Pani idolem w dzieciństwie? 

Kiedy byłam młodą dziewczyną podawa-

łam piłki na meczach ekstraklasy. Dobrze  

zapamiętałam siatkarki z drużyny LKSu. 

Kim chciała Pani zostać będąc w na-

szym wieku? 

Od zawsze w moim życiu była siatka. 

W jakie zabawy bawiła się Pani na swo-

im podwórku? 

Piłka nożna, siatkówka przez trzepak 

a także gimnastyka. 
Czy uprawiając siatkówkę szybko się 

człowiek męczy? 

Ja tak długo trenuję, że się już nie męczę. 

Czy uprawia Pani jakieś inne sporty? 

Tak piłkę nożną, ręczną, rolki, łyżwy. 

Gdyby nie została Pani siatkarką – to 

kim by Pani teraz była? 

Jak już mówiłam moim życiem jest siatka, 

nie wiem. 

Co jest ważne oprócz zamiłowania 

do sportu, aby osiągnąć sukces jak Pa-

ni? 

Systematyczność, bo żeby osiągnąć sukces 

Wywiad z Magdaleną Śliwą 

Świetlica Podwórkowa 

ul. Pomorska 54 

91-408  Łódź 

Tel.: 042 661 60 95 

E-mail: swietlica@cwt.org.pl 

„Wszyscy Polacy powin-

ni często chodzić do 

kina, teatru i na kon-

certy, ponieważ powin-

ni się uczyć kultury. 

Czyli słów proszę, prze-

praszam i dziękuję. A 

najlepiej raz w miesią-

cu.” 
- Budniak Mateusz Stowarzyszenie Centrum Wsparcia 

Terapeutycznego 

Bank Polskiej Spółdzielczości 

74 1930 1464 2360 0334 5436 0001   

Jesteśmy w necie. 

Sprawdź nas 

Swietlicapodworkowa.pl 

Magdalena Śliwa 
 kapitan i rozgrywa-

jąca zespołu  Beef 

Master Budowlani 

Łódź 

Projekt finansowany z dochodu 

ze sprzedaży Kalendarza Virako 2014 

w ramach akcji "Szczęśliwe Podwórka". 


