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3DNI KL.1-3

Prawdziwa

!

„Żurawiniec”– Pobyt na Zielonej Szkole
dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej
Pobyty3-dniowe

O NAS:

”Żurawiniec” to urokliwy zakątek wśród pól, lasów i jezior na skraju Puszczy Noteckiej,
gdzie przywitają Was przyjazne klimaty, ciepła atmosfera i życzliwość.
Obiekt posiada pokoje z łazienkami, salę z kominkiem, salkę (100m2) z lustrami do ćwiczeń,
zajęć tanecznych i sportowych.
Duży, ogrodzony teren przylegający do lasu, gdzie znajdują się boiska do gry w
piłkę nożną, siatkówkę plażową, koszykówkę, kometkę, stół do gry w tenisa
stołowego, piłkarzyki oraz zadaszone miejsca przy ognisku, co sprzyja aktywnemu
spędzaniu czasu i integracji grupowej.
W okolicy znajdują się liczne jeziora, rzeka Warta z czynnym przewozem promowym. Nad
okolicznymi jeziorami spotkać można czaple siwe i białe, żeremia bobrów, a tuż obok domu, na
łące, wiosną i latem można posłuchać i podziwiać żurawie. Najbliższe miasta to Międzychód
(15km), Sieraków (12km). Odległość od Poznania to ok. 90km.
Zapewniamy pełne wyżywienie, napoje i herbatę w termosach dostępne przez cały
dzień.
Żurawiniec zapewnia kameralne warunki pobytu. W Żurawińcu będzie gościć tylko Państwa grupa (przy il.
Uczestników od 32), możliwe łączenie oddzielnych mniejszych grup po uzgodnieniu lub kalkulacji dla grup poniżej 32
uczestników.
Opiekunów zapraszamy nieodpłatnie! Jeśli potrzeby są inne niż 1 opiekun /10 uczestników prosimy o
informację, aby przygotować ofertę.

JAK SPĘDZIĆ CZAS PODCZAS WYJAZDU DO ŻURAWIŃCA?
OTO PROPOZYCJE:

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:
Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach to ośrodek
założony w wyremontowanych dawnych budynkach folwarcznych, w którym można zapoznać
się z warsztatami ginących zawodów: kowalstwa, garncarstwa, wikliniarstwa, zapoznać się z
warsztatem szewskim, dowiedzieć się, co robił bednarz, obejrzeć wystawę sprzętu
gospodarstwa domowego i urządzeń do przeróbki mleka, urządzeń i sprzętu do prania,
maglowania i prasowania, wystawę maszyn rolniczych, odtworzono wnętrze dawnej klasy
szkolnej, wnętrze składu kolonialnego, a także dioramę poświęconą rezerwatowi przyrody
Dolina Kamionki. Każda pora roku to inny cykl prac rolniczych, dzieci i młodzież będą mieć
okazje poznać cykl prac rolniczych i dawne maszyny rolnicze, zwiedzić ekspozycję przyrodniczą
i historyczną, gdzie znajduje się wiele rodzinnych pamiątek przekazanych przez okolicznych
mieszkańców. Dodatkową atrakcją dla młodszych i starszych jest warsztat wikliniarski lub
zajęcia „Od pióra do drukarki” , a także wyrób świec woskowych (dodatkowo płatne).
Warto podkreślić, że Centrum powstało jako efekt projektu realizowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej.
Czas zajęć ok. 2-3 godz.
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Od kwiatka do miodu- zwiedzanie Pasieki Pszczelej
Ze źródeł archeologicznych wiemy, że polskie bartnictwo znane było już ok. 2000 lat temu.
Pasieka, którą będziemy zwiedzać leży w malowniczej Puszczy Noteckiej. Liczy łącznie ponad 400
uli typu wielkopolskiego.
Pasieka ma charakter wędrowny: w sezonie ule z pszczołami wędrują na pola rzepaku, gryki,
facelii, aleje lipowe i akacjowe, a pod koniec lata - do lasu, na wrzos. Jest to ciężka i
wyczerpująca praca, ale efektem jej jest czysty i pełnowartościowy miód z terenów nieskażonych przemysłem.
W Pasiece poznamy historię bartnictwa i pszczelarstwa , dowiemy się o organizacji życia pszczół, ich biologii i zwyczajach,
jakie produkty prócz miodu dają nam pszczoły oraz dlaczego los pszczół i ludzi jest tak od siebie zależny. Dla chętnych
możliwość zakupu różnorodnych gatunków miodu w małych (od 5 zł) i większych opakowaniach, figurek z wosku
pszczelego i innych produktów z renomowanej pasieki mistrza pszczelarskiego.
Czas zajęć ok. 1-1,5 godz.

„A kto w Puszczę się zapuszcza…”- Puszcza Notecka na mapie to zielona plama, otoczona
dwoma niebieskimi wstęgami rzek- Warty i Noteci, jeden z największych obszarów leśnych w Polsce.
Wśród bogatej fauny spotkać tu można jelenie- najbardziej charakterystyczne zwierzęta dla tych terenów,
dziki, sarny, wilki, bobry, wydry, gniazdują bieliki, czaple, bociany, dzięcioły czarne i zielone, dudki,
żurawie, i wiele innych. Od paru lat, po przeszło 100 latach nieobecności, w Puszczy pojawiły się również
wilki, których jest tu kilkanaście, zebranych w 3 watahach. Świat mieszkańców Puszczy Noteckiej
uczestnicy poznają podczas fascynujących gawęd przyrodniczych. Tu nie ma miejsca na nudę,
jest dużo śmiechu, wiadomości same zapadają w pamięć!
Czas realizacji ok. 1 godz.

Ścieżka do „Bobrowego Okrajka”, gdzie na brzegu leśnego jeziora zamieszkały bobry, a
my możemy podziwiać efekty ich pracy i dowiedzieć się ciekawostek o tych zwierzakach.
Samodzielny spacer oznaczoną ścieżką, czas ok. 1,5 godziny

Zabawa „Las tuż za płotem”. Zapraszamy do lasu przylegającego do naszego ośrodka!
Przygotowaliśmy krótką trasę, na której można rozegrać 3 przyrodnicze zabawy: „Pamięć fotograficzna”,
„Magiczne różdżki”, „Ścieżka mrówek”. Zapewniamy materiały i instrukcje do samodzielnego
przeprowadzenia zabaw. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z pomocy organizatora – 4 zł/ os.
Czas realizacji ok. 45 min/ grupę (do 25 uczestników/ grupę).
Cały blok zajęć jest doskonałym uzupełnieniem wiedzy z zakresu przyrody, ekologii, rzemiosła oraz
elementów etnografii i kultury regionu.

ZAJĘCIA REKREACYJNE:
Zajęcia gwarantują aktywny wypoczynek i integrację. Uczniowie nie mają często okazji, aby
poznawać się w codziennych, nie tylko szkolnych sytuacjach, przebywać ze sobą, poznawać swoje
zainteresowania, upodobania, budować i wzmacniać przyjaźnie. Umożliwiają pracę nad budowaniem
pozytywnych relacji w zespole klasowym, kontaktu z przyrodą i odpoczynku od pędzącej cywilizacji.
Dla Państwa – pedagogów- będzie to możliwość obserwacji relacji między uczniami w innym
otoczeniu niż klasowe. A dla wszystkich świetna zabawa!
Warianty zabaw są tak przygotowane, aby w razie niepogody częściowo mogły być
przeprowadzone
w
Sali
rekreacyjnej
i
na
zadaszonym
tarasie.
Dla klas 1-3 proponowane są 3 programy zajęć:
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TERE-FERE-rywalizacja i zabawa, las i zagadkowa wyprawa
TERE- FERE!To nasz wesoły program o charakterze
integracyjno – zadaniowym, który przysporzy wszystkim wiele
śmiechu i zabawy! Zabawy poprowadzi lubiany przez
wszystkich Gospodarz Wesołek wraz z pomocnikiem ! Drużyny
wykonują zadania i zbierają punkty.
Najpierw bawimy się w 5 konkurencjach, np.:
- kacze jajo,
- zawody młynarzy- konkurencja w workach
- wąwóz pełen jadowitych żmij- uczestnicy muszą się przemieścić do
celu za pomocą przejścia przez skrzynki pamiętając, by nie dotknąć
ziemi
i
być
cały
czas
na
skrzynkach
- zawody drwali
- wio koniku!- zawody „rumaków” na torze przeszkód
Ale to nie koniec! Oprócz udziału w wesołych konkurencjach uczestnicy wyruszą na „Zagadkową wyprawę” (ok. 1,5
godz.)trasą questu, którego nazwy nie możemy teraz zdradzić, gdyż jest ona również finałowym hasłem naszej
wyprawy! Podczas wyprawy zadaniem uczestników będzie odszukanie i rozwiązanie zadań i
zagadek ukrytych w zaskakujących miejscach i zadziwiających skrytkach oraz
zdobycie literek do finałowego hasła. Spacer trasą Wyprawy Odkrywców zapozna uczestników
z przyrodą Puszczy Noteckiej, występującymi tu drzewami, zwierzętami a także ciekawą
historią tych terenów i legendami. Spędzimy miło czas wędrując leśnymi manowcami i
duktami. Rozwiązanie zagadek i zadań oraz odgadnięcie hasła da jest
wskazówka, która umożliwi odnalezienie skrzyni skarbów, a w niej
słodkiej nagrody. Jest to pełna emocji odkryć zabawa!
Ponadto po ogłoszeniu wyników wszystkim uczestnikom wręczamy pamiątkowe
dyplomy ze zdjęciem!
Czas realizacji ok. 3 godz.

BEZBŁĘDNY RYCERZ- trochę o dawnych czasach, zabawa i podpłomyki
Wyruszymy w dawne czasy i dowiemy się jak wyglądał dzień
średniowiecznego rycerza, który wiadomości nie odczytywał ze smartfonu,
lecz od posłańców, na miejsca walki przemieszczał się bez GPS, a damy
bynajmniej nie zaopatrywały się w swoje piękne stroje i ozdoby w sklepach odzieżowych ;). O tym
jak wyglądał rycerski rynsztunek i stroje Panien dowiecie się na pełnym emocji spotkaniu z
rycerzem i średniowieczną damą, którzy również zaprezentują pokazową walkę na miecze.
Podróż w czasie uczestnicy rozpoczynają od opowieści o życiu Słowian przed tysiącem lat – o ich
ubraniach, o sposobach pozyskiwania pożywienia, o wierzeniach i zwyczajach. Programy
prowadzą pasjonaci, historycy z sercem do przygody! Instruktorzy prowadzący zajęcia pokazują i
pozwalają dotknąć rzeczy wzorowane na oryginalnych przedmiotach z czasów Mieszka I.
Uczestnicy mogą sami spróbować jak działają m.in. nożyce kabłąkowe, przeszywanica czy
krzesiwo. Dzieci zobaczą, jak wyglądał i czym zajmował się woj, jak ubierały się dziewczyny i
jakie kto miał zajęcia.
Następnie grupa zaproszona zostaje do aktywnej zabawy podczas
której rywalizują ze sobą w 5 następujących konkurencjach:
-alarm w grodzie
- bieg wesołego woja
- przeciąganie liny
- strzelanie z łuku
- silne łapki czyli słowiańskie zapasy
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Po zmaganiach przychodzi czas na zajęcia indywidualne – strzelanie z łuku i naukę walki bronią białą.
A po pokazie i zmaganiach – dawna kuchnia.
Uczestnicy przygotują podpłomyki, które zostaną upieczone nad ogniskiem. Mniam!
Na zakończenie uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy ze zdjęciem.

Czas realizacji ok. 3 godz.

INDIAŃSKIE PLEMIONA- wyobraźnia, wyzwania i duuużo zabawy
Podczas imprezy uczestnicy zbudują indiańską „wioskę” oraz wyruszą na
„wędrówkę z przygodami” i rozpalą indiańskie ognisko, przy którym odbędzie
się wspólna biesiada. Najlepsze drużyny zostaną nagrodzone a pozostali
uczestnicy otrzymają dyplomy „wojownika ”. Podczas imprezy uczestnicy
zbudują indiańską wioskę oraz wyruszą na wędrówkę z przygodami i rozpalą
indiańskie ognisko, przy którym odbędzie się wspólna biesiada.
Wszyscy uczestnicy otrzymają indiańskie opaski na głowy, chętnym wymalujemy twarze, zostaną
podzieleni na plemiona. W „wiosce” rozlegać się będzie indiańska muzyka, a plemiona wyruszą na
„wędrówkę” pełną przygód, gdzie czekać ich będą zadana rekreacyjno – sportowe do zaliczenia na
czas i punkty. Każda drużyna otrzyma karty startowe, na których będą zapisywane punkty do
klasyfikacji. Na przygotowanych stanowiskach (w tym most linowy)Indianie przy pomocy animatorów
wykonują przygotowane zadania, na przykład:
- wyścigi bizonów
-pędząca strzała - strzelanie z łuku do tarczy,
-sieć pajęcza – konkurencja logiczno – sprawnościowa, przejście przez pajęczynę z lin, wymaga
współdziałania w grupie
-wąwóz pełen żmij -przejście do celu za pomocą pustych skrzynek po napojach,
- próba odwagi ,równoważnia Szoszonów lub tajemniczy łup…
- kulminacyjny punkt – przejście z asekuracją przez most linowy umocowany między drzewami.
Najlepsze drużyny zostaną nagrodzone a pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy „wojownika ”.Program prowadzi
instruktor
rekreacji
pracujący
na
atestowanym
sprzęcie.
Uczestnicy otrzymają dyplomy, a najlepsza drużyna- drobne upominki.
DODATKOWO przy wyborze tych zajęć w cenie pobytu poszukiwanie skrzyni skarbów Szoszonów!
Czas realizacji ok. 4 godz.
PONADTO W CENIE POBYTU REALIZUJEMY NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA
1. „Zwierzyniec”- zajęcia ceramiczne
Glina- niby niepozorna skała osadowa, a mająca tak niezwykłą historię
wykorzystania jej przez człowieka w codziennym życiu a także w
zaawansowanych technologiach i…. w kosmosie. Podczas zajęć
uczestnicy dowiedzą się wielu ciekawostek o tym materiale
ceramicznym. Skąd się bierze glina, jak człowiek korzystał z tego
materiału ceramicznego kiedyś i teraz, jakie właściwości ma glina, jak zrobić z niej kulę pustą
w środku…? Następnie własnoręcznie wykonają pamiątkę (figurkę) wg prawideł sztuki ceramicznej.
Osada, w której mieszkamy nazywa się Zwierzyniec, zapełnimy ją więc figurkami zwierząt .
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2. Kto w Puszczę się zapuszcza- opowieści o faunie Puszczy Noteckiej. Świat mieszkańców
Puszczy Noteckiej uczestnicy poznają podczas fascynujących gawęd przyrodniczych. Tu nie ma miejsca
na nudę, jest dużo śmiechu, wiadomości same zapadają w pamięć!
3. Przejażdżka bryczką po Puszczy Noteckiej- piaszczyste śródleśne drogi i
strzeliste sosny .
4. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
5. Dyskoteka

.

Ogrodzony teren z boiskami do piłki nożnej, siatkówki plażowej, koszykówki,
badminton, ping-pong, piłkarzyki .
DODATKOWO REALIZUJEMY NASTĘPUJĄCE WARSZTATY W ŻURAWIŃCU:
Wystarczy tak niewiele, by stworzyć coś ładnego i niepowtarzalnego. Jeśli macie chęci, zadbamy o resztę!
1. Warsztaty papieru czerpanego
Własnoręcznie zrobione kolorowe arkusze papieru metodą czerpaną,
schnące na wiosennym słońcu, z zatopionymi suszonymi ziołami i
kwiatami, to przyjemnie i twórczo spędzony czas i unikatowa
pamiątka!
Kolorowe kolaże zachwycają za każdym razem, a dzieci otrzymują swoje
prace przygotowane do oprawienia w ramkę (formatA4).
Czas zajęć powyżej 1 godz./ grupę (przy podziale na grupy max ok. 20 os. )- 20 zł/ os.
2. Puszczę znam, a pamiątkę zrobię sam!
To zajęcia plastyczne poprzedzone krótką pracą z „żywym modelem”
w terenie- rozpoznajemy najpopularniejsze drzewa rosnące w Puszczy
Noteckiej, dowiadujemy się jaką korzyść mają z nich przyroda i
człowiek,
uczymy
się
je
scharakteryzować.
Tak przygotowani uczestnicy samodzielnie wykonują i ozdabiają
pamiątkowe drzewka- częściowo wykonane z naturalnych materiałówpamiątkę, która długo przypominać będzie dni spędzone w Puszczy
Noteckiej w Żurawińcu!
Czas zajęć ok. 1 godz./ grupę (przy podziale na grupy ok. 20 os. )- 6 zł/ os.
3. Zagadkowa wyprawa.
Podczas wyprawy zadaniem uczestników będzie odszukanie i
rozwiązanie zadań i zagadek dotyczących przyrody i
regionu. Zadania ukryte są w zaskakujących miejscach i
zadziwiających skrytkach. Tak zdobywane są literki do
finałowego hasła.
Potem wystarczy odnaleźć „ skrzynię skarbów” , a w niej słodką
nagrodę i drobną pamiątkę. Jest to pełna emocji odkryć zabawa!
Czas zajęć ok. 1 godz./ grupę (przy podziale na grupy ok. 20 os. )- 10zł/ os.

4. Malowanie kamieni czyli skarby z kieszeni
Szare kamienie, kamyki o różnych odcieniach i kształtach są ładne same w
sobie, wypatrzone, znalezione- często stają się pamiątką z podróży w góry, czy
nad morze. My dodamy do tych naturalnych form piękny portret zwierzaka czy
roślinki, czy wymyślony motyw przyrodniczy, Jaszczurki, grzyby, owady,
kwiaty nie dosyć, że dodadzą uroku kamieniom, które swą postać zawdzięczają
burzliwym wulkanom i uporczywej pracy wody, to jeszcze opowiedzą o
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bioróżnorodności świata przyrody.
Czas zajęć ok. 1 godz. / grupę (przy podziale na grupy max ok. 20 os. )- 6 zł/ os.

5. Zabawa „Las za płotem”. Zapraszamy do lasu przylegającego do naszego ośrodka!
Przygotowaliśmy krótką trasę, na której można rozegrać 3 przyrodnicze zabawy: „Pamięć fotograficzna”,
„Magiczne różdżki”, „Ścieżka mrówek”. Nieodpłatnie zapewniamy materiały i instrukcje do
samodzielnego przeprowadzenia zabaw. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z pomocy organizatora –
4 zł/ os.
Czas realizacji ok. 45 min/ grupę (do 25 uczestników/ grupę).

Trzeciego dnia w drodze powrotnej można:
- zwiedzić zabytkowe Stado w Sierakowie. Czas
zwiedzania ok. 1 godz. (+8 zł)
- pograć w nowoczesnej sierakowskiej
kręgielni. Czas ok. 1 godz. (+ 8 zł)

ZAJĘCIA W RAMACH POBYTU (DOPUSZCZAMY EW. ZMIANĘ KOLEJNOŚCI DNI I GODZIN ZAJĘĆ):
dzień pierwszy
8.30 – wyjazd ze szkoły

dzień drugi
09.00 – śniadanie

dzień trzeci
09.00 – śniadanie

10.00 do ok. 13.30 - wizyta w
Ośrodku Edukacji Regionalnej i
Przyrodniczej *, możliwość
domówienia warsztatu wikliniarskiego
lub zajęć „Od pióra do drukarki” (10
zł), lub wyrób świec woskowych (5 zł)

Zajęcia ceramiczne, podział na grupy
(ok. 1-1,5 godz. w zal. od grupy)

po śniadaniu porządki, zdanie obiektu ,
przejście na salę z bagażami

oraz przejażdżki bryczką po okolicy.

dla programu „INDIAŃSKIE
PLEMIONA”- poszukiwanie
skrzyni skarbów Szoszonów na
terenie Żurawińca

(*prosimy zaopatrzyć dzieci w drugie śniadanie,
podczas zwiedzania Ośrodka dzieci dostają
herbatę i mają możliwość zjedzenia drugiego
śniadania)

ok. 14.00 –przyjazd do Żurawińca,
obiad, zakwaterowanie, zapoznanie się z
obiektem.
Korzystanie z boisk i innej infrastruktury
obiektu lub samodzielnego przejścia trasą
spacerową do „Bobrowego okrajka”.
Możliwość skorzystania z dodatkowych
warsztatów i zajęć (od 6 zł/os. )

Możliwość przeprowadzenia zabawy „Las
za płotem”(opis pkt.5)- samodzielnie
(nieodpłatnie) lub z pomocą organizatora
(4zł/os.)
Korzystanie z boisk i innej infrastruktury
obiektu.
ok. 13.30 – obiad
Od ok.14.30
Zajęcia rekreacyjne wg wybranego
wariantu-1,2,3.
Ok.18/18.30 – kolacja, ew. dokończenie
programów i ogłoszenie wyników
Ok. 19.00- Kto w puszczę się
zapuszcza- - gawędy przyrodnicze

19.00 – kolacja
20.00 –dyskoteka(dla chętnych grup)

20.00/20.30 – ognisko z kiełbaskami
(Prosimy wyposażyć uczestników w odzież
przeciwdeszczową i dobre buty, ew. kalosze. W
przypadku bardzo złych warunków
atmosferycznych część zajęć może odbywać się
w sali rekreacyjnej)

Możliwość korzystania z infrastruktury
obiektu, oraz skorzystania z
dodatkowych warsztatów i zajęć
(od 6 zł /os.) lub samodzielnego
przejścia trasą do „Bobrowego
okrajka”
przed godz. 13.00 – obiad
po obiedzie- wyjazd z Żurawińca
(autokar prosimy zamówić na godz.
12.30),
przejazd do Pasieki Pszczelej w
Radgoszczy, zajęcia „Od kwiatka
do miodu”, ok. 15.00- wyjazd do
domu
(lub opcjonalnie- przejazd przez
Sieraków i postój – zwiedzanie Stada
Ogierów (koszt dod. 8zł)
lub gra w nowoczesnej kręgielni
(koszt dod. 8 zł)Ok. 15.30- wyjazd do domu

Zastrzegamy możliwość zmian w zajęciach z przyczyn od nas niezależnych, o czym Państwa niezwłocznie poinformujemy.
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CAŁKOWITE CENY ŁACZNE POBYTU 3-DNIOWEGO Z ZAJĘCIAM WG OPISU:
1. „TERE-FERE!”

2. „BEZBŁĘDNY RYCERZ”

3. „INDIAŃSKIE PLEMIONA”

grupy od 42 uczniów 250 zł

grupy od 42 uczniów 270 zł

grupy od 42 uczniów 285 zł

grupy od 32 uczniów 255 zł

grupy od 32 uczniów 275 zł

grupy od 32 uczniów 295 zł

W przypadku mniejszych grup (poniżej 32 uczestników) prosimy o kontakt w celu kalkulacji ceny pobytu.
Możliwość jednoczesnego przyjazdu 2- 3 klas.
CENA OBEJMUJE:

-realizację programu dydaktycznego i rekreacyjnego (część programu, opracowanie, bilety, rezerwacje- realizowane
przez instruktorów oraz organizatora turystyki i rekreacji),
-dwa noclegi (prosimy zabrać własne śpiwory lub pościel),
-wyżywienie (trzy posiłki dziennie - śniadanie, obiad, kolacja, od obiadu w 1szym dniu oraz dodatkowego obiadu w
3cim dniu),
-napoje i herbata w termosach dostępne przez cały dzień,
- uczestnictwo opiekunów gratis (jeśli nie uzgodniono inaczej- 1op./10 dzieci, jeśli konieczny jest udział większej
ilości opiekunów prosimy o informację, aby uzgodnić warunki pobytu).
Dodatkowo dla uczestników ognisko z pieczeniem kiełbasek (oprócz kolacji).
Uczestników prosimy o zabranie śpiworów, lub w przypadku braku śpiwora- spakowanie dziecku poszewki
na kołdrę i prześcieradła. W przypadku zapewnienia pościeli dod. koszt pralni 10 zł/ komplet. Pościel nieodpłatnie
zapewniamy dla opiekunów.
Dla zainteresowanych podajemy kontakt do przewoźnika.
INFORMACJE :
Ireneusz Różyński, Małgorzata Różyńska- terminy, rezerwacje tel. 603 180 303, 727 57 67 07
Aleksandra Ławniczak- informacje dot. wyżywienia i możliwość ew. diet tel. 667 789 117,
Jacek Ławniczak tel. 694 497 544
e-mail: zurawiniec@zurawiniec.pl
www.zurawiniec.pl
www.facebook.pl-zurawiniec

www.zurawiniec.pl
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