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WSCB Logo 
 
 
 
 
 
 

Keeping Children Safe and Healthy in 
Warwickshire 

Bezpiecze!stwo i zdrowie dzieci 
w hrabstwie Warwickshire 

 
 

An E-Safety Information Booklet for Parents, 
Children and Young People  

Ulotka informacyjna o bezpiecze!stwie w sieci 
dla rodziców, dzieci i m"odzie#y  

 
 

In this booklet you will find out more about: 
W ulotce tej znajd$ Pa!stwo nast%puj$ce informacje: 

 
• Komisja Hrabstwa Warwickshire ds. Bezpiecze!stwa 

Dzieci (WSCB) – czym jest i w jaki sposób pomaga 
zapewni&, #e dzieciom zamieszka"ym w hrabstwie 
Warwickshire nie stanie si% krzywda; 

 
• Co zrobi&, je'li niepokoj$ si% Pa!stwo o dziecko lub 

m"odego cz"owieka; 
 

• Z kim mog$ porozmawia& dzieci lub m"odzi ludzie, 
których co' niepokoi; 

 
• Jak dzieci i m"odzi ludzie mog$ bezpiecznie korzysta& z 

internetu – nieco podstawowych informacji oraz 
bardziej szczegó"owe porady, które mog$ okaza& si% 
przydatne; 

 
• Jak dowiedzie& si% wi%cej na temat molestowania przez 

internet; oraz 
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• Bezpiecze!stwo w sieci w szko"ach – jakie dzia"ania 
podejmowane s$ w celu zapewnienia bezpiecze!stwa 
uczniom w Warwickshire.  

 
 

What is the Warwickshire Safeguarding Children  
Board? 
Czym jest Komisja Hrabstwa Warwickshire ds. 
Bezpiecze!stwa Dzieci? 
Zgodnie z zaleceniami rz!dowymi w"adze ka#dego regionu musz! 
zapewni$ organizacjom i profesjonalistom mo#liwo%$ spotykania 
si& w celu zaplanowania, jak chroni$ dzieci i m"odzie# przed 
krzywd!. 
 

 

How does the Warwickshire Safeguarding Children 
Board do this? 
W jaki sposób Komisja Hrabstwa Warwickshire ds. 
Bezpiecze!stwa Dzieci realizuje to zalecenie? 
 
Poprzez: 

• zach&canie cz"onków ca"ej spo"eczno%ci, by postrzega$ 
ochron& dzieci jako obowi!zek ka#dego z nas; 

 
• zapewnienie, #e wszystkie osoby, które maj! w pracy 

styczno%$ z dzie$mi, zostan! odpowiednio przeszkolone, by 
móc zorientowa$ si&, kiedy dziecku dzieje si& krzywda i jak 
temu zaradzi$; 

 
• zapewnienie, #e profesjonali%ci b&d! mieli do dyspozycji 

solidne procedury, jakimi b&d! mogli kierowa$ si& w pracy; 
 

• zapewnienie w"a%ciwego funkcjonowania zespo"ów us"ug 
oraz systemów ustanowionych w celu ochrony dzieci; oraz 

 
• przeanalizowanie najlepszych sposobów ochrony dzieci 

przed krzywd!, w tym poprzez promowanie 
Bezpiecze!stwa w sieci (E-safety).  
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Who is on the Board in Warwickshire? 
Kto zasiada w Komisji Hrabstwa Warwickshire? 

• Lekarze i piel&gniarki ze szczególn! odpowiedzialno%ci! za 
ochron& dzieci; 

 
• Oficerowie policji; 

 
• Cz"onkowie zespo"u ds. kurateli; 

 
• Przedstawiciele szkó" oraz w"adz edukacyjnych; 

 
• Przedstawiciele Opieki Socjalnej ds. Dzieci (dawniej Us"ug 

Socjalnych); oraz 
 

• Przedstawiciele Rad Okr&gowych oraz grup wolontariackich 
w obr&bie spo"eczno%ci. 

 
What do I do if I am concerned that a child is being 
harmed? 
Jak post$pi&, je'li podejrzewam, #e dziecku dzieje si% 
krzywda? 

 
Maltretowanie dzieci mo#e by$ natury fizycznej, seksualnej, 
emocjonalnej lub te# przybiera$ form& zaniedbania. Mo#e ono 
dotyczy$ osób, które wykorzystuj$ internet oraz inne 
technologie, by krzywdzi$ dzieci i m"odzie#. 

 
Je%li s!dz! Pa'stwo, #e jakiemu% dziecku lub m"odemu 
cz"owiekowi dzieje si& krzywda, prosimy o niezw"oczny kontakt 
z zespo"em Us"ug na Rzecz Dzieci Hrabstwa Warwickshire. 
 
Podczas rozmowy prosimy wyra(nie zaznaczy$, #e dzwoni! 
Pa'stwo w sprawie Child Protection Referral (zg"oszenia 
dotycz$cego ochrony dziecka). 
 

W godzinach pracy biura mog! Pa'stwo skontaktowa$ si& z 
Zespo"em ds. Dzieci, z którym pragn! Pa'stwo 
porozmawia$, pod numerem 01926 410410. 

 
W nag"ym przypadku, w godzinach wieczornych lub w 
weekendy prosimy o kontakt z Emergency Duty Service 
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(Zespo"em Dy#urnym w Nag"ych Przypadkach) pod 
numerem 01926 866922. 

 
****** 

 

Who can I speak to if I am a child or young person and 
I need to talk?  
Z kim mog% si% skontaktowa&, je'li jestem dzieckiem 
lub m"od$ osob$ i musz% z kim' porozmawia&?  
 

Mo#esz skontaktowa$ si& z Zespo"em Us"ug na Rzecz Dzieci 
Hrabstwa Warwickshire pod numerem 01926 410410.  
 
Je%li potrzebujesz porady lub po prostu chcesz z kim% 
porozmawia$, z pomoc! mo#e tak#e przyj%$ zespó" telefonu 
zaufania ChildLine. 
 
Czasem b&dziesz w stanie rozwi!za$ swój problem 
samodzielnie. Czasami jednak bardzo Ci pomo#e rozmowa z 
osob! krewn!, opiekunem, przyjació"mi lub nauczycielem. 
 
Mo#esz zadzwoni$ na lini& zaufania Childline pod  numer 
0800 1111 o ka#dej porze. Rozmowy s! bezp"atne i 
traktowane ca"kowicie poufnie.  
 

Mo#esz tak#e odwiedzi$ stron& internetow! Childline pod 
adresem: www.childline.org.uk, gdzie znajdziesz mnóstwo 
po#ytecznych informacji dla dzieci i m"odzie#y. 

 
 

How Can I Keep My Children Safe Online? 
Jak moje dzieci mog$ bezpiecznie korzysta&  
z internetu? 
 
Nie musz! Pa'stwo by$ ekspertami, by móc podj!$ odpowiednie 
kroki! 
 

• Porozmawiajmy z dzie&mi o tym, jak korzystaj! z internetu. 
Pa'stwa zaanga#owanie to najlepszy sposób, by je chroni$. 

 
• Poka#my dzieciom zawarte w niniejszej ulotce Podstawowe 

zasady bezpiecze!stwa w sieci. 
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• B$d(my nastawieni pozytywnie! Internet to wspania"e 

narz&dzie do nauki, komunikacji i zabawy. Tak jak to ma 
miejsce w rzeczywistym %wiecie, tak i tutaj nale#y podj!$ 
pewne rozs$dne kroki w celu zapewnienia dzieciom 
ochrony. 

 
• Starajmy si% nie reagowa& przesadnie! Dziecko mog"oby 

po prostu w wyniku tego zacz!$ ukrywa$ korzystanie z 
internetu i by"oby trudniej nawi!za$ z nim rozmow&. 

 
• Pami&tajmy, #e niniejsze porady co do bezpiecze'stwa maj! 

tak#e zastosowanie w przypadku "$czenia si% z internetem 
za po'rednictwem telefonu komórkowego. 

 
• Je%li postanowimy skorzysta$ z oprogramowania 

filtruj$cego lub monitoruj$cego informacje z internetu, 
porozmawiajmy o tym z dzieckiem. Wszelkie ustalone przez 
nas podstawowe zasady przynios! dzi&ki temu znacznie 
lepszy efekt. 

 
• Umie%$my komputery w pokoju, z którego korzysta ca"a 

rodzina (co jednak mo#e by$ nierealne w przypadku 
nastolatków, które dbaj! o swoj! prywatno%$!). 

 
 

Prosimy upewni& si%, #e Pa!stwa dziecko zna najwa#niejsz$ 
ze wszystkich zasad% bezpiecze!stwa: 

 
Nigdy nie udawaj si& samotnie na spotkanie z osob! poznan! 

przez internet. 
 

Nigdy nie podawaj #adnych osobistych namiarów kontaktowych.  
 

**** 
Centrum ds. Wykorzystywania Dzieci oraz Bezpiecze!stwa w 
Sieci (Child Exploitation and Online Protection Centre, CEOP) 
to ciesz!ca si& poparciem rz!du agencja, której celem jest 
ochrona dzieci korzystaj!cych z internetu. Wi&cej informacji na jej 
temat znajd! Pa'stwo na stronie: www.ceop.gov.uk 
 
W celu uzyskania dost&pu do internetowego centrum 
bezpiecze'stwa CEOP, które oferuje porady i wskazówki dla 
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doros"ych i dzieci w ka#dym wieku, prosimy odwiedzi$ stron&: 
Thinkuknow.co.uk 
 

Top Tips for Staying Safe Online – Podstawowe 
zasady bezpiecze!stwa w sieci 

 
• Pami%taj, #e ka#dy, kogo poznasz przez internet, jest 

osob$ obc$, nawet je%li mo#e si& wydawa$, #e osoba ta jest 
przyjacielem. 

 
• W momencie logowania zawsze korzystaj z pseudonimu 

i nigdy nie wyjawiaj #adnych szczegó"ów, które pozwoli"yby 
komu%, kogo poznasz w sieci, na skontaktowanie si& z Tob!. 
Informacje takie to: Twoje imi& i nazwisko, adres 
zamieszkania lub szko"y, numer telefonu, osobisty adres e-
mail lub numer telefonu komórkowego. 

 
• Je%li umie%cisz w sieci swoje zdj&cie, pami&taj, #e ka#dy 

mo#e dokona& na nim poprawek lub je rozes"a&, lub te# 
wykorzysta$ je, by podj!$ prób& nawi!zania z Tob! 
kontaktu. 

 
• Nigdy nie umawiaj si% na spotkanie samotnie z kim', z 

kim si% zaprzyja(nisz w sieci, jednak je%li tak zrobisz, we( 
ze sob! zaufan! osob& doros"! i ustal spotkanie w miejscu 
publicznym. 

 
• Otrzymywanie e-maili lub otwieranie plików przes"anych 

przez osoby, których tak naprawd% nie znasz, mo#e by& 
przyczyn$ k"opotów – mog! one zawiera$ wirusy, 
obra(liwe tre%ci lub irytuj!ce linki do stron, których nie masz 
ochoty ogl!da$. 

 
• Porozmawiaj z dobrze Ci znan$ osob$ doros"$ i popro% o 

pomoc, je%li martwi Ci& lub denerwuje co%, co wys"a"e%/a% 
lub otrzyma"e%/a% drog! internetow!. 

 
Na stronie Thinkuknow.co.uk znajdziesz najnowsze informacje 
na temat stron, które lubisz przegl!da$, telefonów komórkowych 
oraz nowych technologii. 
 
Sprawd(, co jest dobre, co nie, oraz jak mo#esz temu zaradzi&. 
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Na stronie tej mo#esz skorzysta$ z ogólnodost&pnego narz&dzia 
s"u#!cego do zg"aszania wszystkiego, co jest dla Ciebie (ród"em 
zaniepokojenia, lub gdy nie jeste% pewien/pewna zamiarów osoby, 
z któr! rozmawiasz w sieci. 
 
Martwisz si& z powodu molestowania przez internet? Wi&cej 
informacji o tym, czym jest molestowanie oraz jakie dzia"ania s! 
podejmowane, by spróbowa$ mu zaradzi$, znajdziesz na stronie 
www.warwickshire.gov.uk/bullying.  
 
Znajduj! si& tam linki do informacji dla dzieci i m"odzie#y, jak 
równie# link, z którego mog! skorzysta$ rodzice i opiekunowie. 
The Home Office Task Force – Zespó" Zadaniowy Ministerstwa 
Spraw Wewn%trznych ds. bezpiecze'stwa dzieci w internecie - 
opublikowa" szczegó"owe informacje na temat ochrony dzieci 
korzystaj!cych z serwisów spo"eczno'ciowych  
i interaktywnych. Oto zasadnicze porady: 
 
Czym s! serwisy spo"eczno%ciowe i interaktywne?  
Dlaczego dzieci i m"odzi ludzie lubi! z nich korzysta$? 

 
• Serwisy spo"eczno%ciowe pozwalaj! u#ytkownikom na 

umieszczenie w sieci swych w"asnych tre%ci oraz 
dzielenie si& nimi z olbrzymi! liczb! osób, potencjalnie z 
ca"ym %wiatem. Przyk"ady takich serwisów to: 

 
! Bebo 

! CyWorld 

! Facebook 

! Faceparty 

! Friends Reunited 

! Yahoo. 
 

• Inne serwisy skonstruowane s! wokó" konkretnych 
aspektów lub tematów, jak np. dzielenie si& plikami video. 
Przyk"ady to:  

 

! UTube 

! Daily Motion 

! AOL Uncut 
! Google Video 

! SeeMeTV. 
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• Serwisy te s! popularne w%ród dzieci i m"odzie#y, gdy# 
umo#liwiaj! stworzenie oryginalnych i osobistych tre%ci, 
które mo#na opublikowa$ w formie strony internetowej.   

 

• Dla dzieci i m"odych ludzi serwisy takie stanowi! form& 
wyrazu oraz pozwalaj! im na "atwe "!czenie si& i 
komunikowanie z innymi osobami. G"ówne mo#liwo%ci 
takich serwisów to: 

 

! utrzymywanie kontaktu z przyjació"mi i 
piel&gnacja wspólnych zainteresowa'; 

! eksperymentowanie, je%li chodzi o to#samo%$ i 
opinie; 

! posiadanie “miejsca” lub “przestrzeni”, do której 
ich rodzice lub opiekunowie najprawdopodobniej 
nie b&d! mieli wst&pu; 

! wykazanie swojej ekspertyzy oraz umiej&tno%ci 
technicznych. 

 
Safety tips for parents in relation to these sites and 
services are very much the same: 
Skierowane do rodziców rady dotycz$ce 
bezpiecze!stwa, a odnosz$ce si% do tych stron  
i serwisów, s$ w zasadzie takie same: 

 
• Nie obawiajmy si& zaanga#owania w dzia"ania 

naszego dziecka w internecie. Wi&kszo%$ stron 
spo"eczno%ciowych oraz serwisów interaktywnych 
mo#na "atwo zweryfikowa$ i oceni$.  

 
• Zapytajmy dziecko, z jakich stron 

spo"eczno%ciowych lub serwisów interaktywnych 
korzysta oraz na jakiej zasadzie one funkcjonuj!.  

 
• W zale#no%ci od wieku dziecka we(my pod uwag& 

zastosowanie narz%dzi nadzoru rodzicielskiego 
(parental controls) takich, jak oprogramowanie 
filtruj!ce lub monitoruj!ce. Informacje na temat 
takich narz&dzi znale($ mo#na na stronie 
www.getnetwise.org 
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• Pami&tajmy, #e dost&p do tych stron mo#na 

uzyska$ przez urz$dzenie komórkowe, jak 
równie# przez komputer lub laptop. Warto wi&c 
porozmawia$ z dzieckiem o tym, w jaki sposób 
"!czy si& ono ze stronami spo"eczno%ciowymi i jak z 
nich korzysta, np. przez swój telefon komórkowy. 

 
• Zapoznajmy si% ze stronami spo"eczno%ciowymi 

oraz serwisami interaktywnymi, z których korzysta 
nasze dziecko. Jakie s! warunki i zasady 
korzystania z tych stron; wymogi wiekowe do 
rejestracji; czy udost&pnione s! jakiekolwiek porady 
co do bezpiecze'stwa oraz stosowne narz&dzia 
ochrony? 

 
• Nauczmy dzieci, jak istotne jest zarejestrowanie ich 

prawdziwego wieku, by zapewni$, #e zostan! im 
udost&pnione odpowiednie narz&dzia 
bezpiecze'stwa.  

 
• Podkre%lajmy dziecku, jak wa#na jest ochrona ich 

prywatno'ci w sieci – dorad(my im, by uwa#a$ 
przy podawaniu jakichkolwiek informacji, które 
mog! doprowadzi$ do ich zlokalizowania w 
rzeczywistym %wiecie, jak np. zdj&cie lub nazwa 
ulicy.  

 
• Porozmawiajmy z dzieckiem na temat opcji 

zarz$dzania jego profilem na tych stronach. 
Dziecko mo#e zmieni$ ustawienia dotycz!ce 
prywatno%ci, zablokowa$ u#ytkowników, zg"asza$ 
nadu#ycia i dysponowa$ opcj! usuni&cia swojego 
konta.  

 
Social Networking Sites – Some More Safety Tips for Children 
and Young People 
Serwisy spo"eczno'ciowe – kilka dalszych porad dotycz$cych 
bezpiecze!stwa dla dzieci i m"odzie#y 
 
 

• Stay in Control – Guard Your Privacy:  
• Zachowaj kontrol% – strze# swojej prywatno'ci: 



10

Polish 

SSCHL38 
SS/07/069/08 

10 

 
Poniewa# korzystasz z tych stron g"ównie po to, by po"!czy$ 
si& ze swoimi znajomymi z rzeczywistego %wiata, by$ mo#e 
nie bierzesz pod uwag& mo#liwo%ci, #e osoby obce mog"yby 
zdoby$ Twoje dane osobiste oraz jaki mog"oby to na Ciebie 
wywrze$ wp"yw. Oto gar%$ porad: 

 
! Zanim utworzysz swój profil, zastanów si&, kto powinien mie$ 

dost&p do Twoich danych osobistych. Ró#ne strony posiadaj! 
ró#ne ustawienia dotycz!ce prywatno%ci – dok"adnie si& 
zapoznaj z informacjami na ich temat i zdecyduj, kto zgodnie z 
Twoim #yczeniem b&dzie mia" prawo dost&pu do Twoich danych 
osobistych. Najlepiej jest ustawi$ swój profil na ‘private’ 
(prywatno%$), tak, by informacje o Tobie by"y widoczne tylko dla 
znanych Ci osób.   

 
! Co jaki% czas dokonuj przegl!du swoich kontaktów i znajomych, 

by upewni$ si&, czy nadal chcesz, by mieli oni dost&p do Twoich 
danych osobistych.  

 
! Przemy%l starannie, jakimi informacjami chcesz podzieli$ si& ze 

znajomymi – je%li dojdzie do nieporozumienia lub k"ótni, 
znajome Ci osoby mog"yby pewne szczegó"y wykorzysta$ 
przeciwko Tobie. 

 
! Chro' swoje has"o dost&pu – nie podawaj go znajomym nawet 

dla zabawy. Nigdy nie mo#na mie$ pewno%ci, komu mogliby oni 
je przekaza$. 

 
! Pami&taj o tym, jak "atwo mo#e doj%$ do utraty lub kradzie#y 

telefonów komórkowych, i nie b&dziesz wiedzie$, kto mo#e 
zdoby$ Twoje dane lub si& za Ciebie podawa$. Za"ó# na swoim 
telefonie komórkowym blokad& PIN, by nikt nie móg" z niego 
skorzysta$ bez Twojego zezwolenia.  

 
! Zarejestruj swój prawdziwy wiek, by inne osoby nie s!dzi"y, #e 

jeste% starszy/starsza, ni# w rzeczywisto%ci, i nie odnosi"y si& do 
Ciebie w niestosowny sposób.  

 
• “Going Public” – if you plan to share your profile and 

content with everyone who is online, think about: 
• “Publikacja Twojego profilu” – je'li zamierzasz 

upubliczni& swój profil i jego tre'& dla wszystkich osób 
w sieci, zastanów si%: 

! czy jeste% pewien/pewna, #e chcesz to zrobi$? Nie b&dziesz 
mie$ kontroli nad tym, kto b&dzie móg" mie$ dost&p do Twoich 
danych. 
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! czy publikacja profilu mo#e spowodowa$ wydarzenia, do których 
nie chcia"by%/chcia"aby% doprowadzi$? By$ mo#e nie b&dziesz 
w stanie powstrzyma$ lub wykasowa$ informacji, którymi 
zdecydowa"e%/a% si& podzieli$ – zachowaj ostro#no%$. 

 
 

E-Safety in Schools: Action to help Warwickshire 
pupils stay safe online 
Bezpiecze!stwo w sieci w szko"ach: dzia"ania maj$ce 
na celu ochron% uczniów w hrabstwie Warwickshire  
 

• Jako #e korzystanie z internetu w szko"ach jest coraz 
bardziej rozpowszechnione, niezwykle istotne jest, by 
zach&ca$ uczniów do pos"ugiwania si& nim jako pomoc! 
naukow!, a jednocze%nie wystrzega$ si& zagro#e' w sieci. 

 
• We wspó"pracy z policj! oraz zespo"em ds. wykorzystywania 

dzieci i ochrony w sieci (CEOP) Dzia" Informatyczny (ICT) 
Rady Hrabstwa Warwickshire oferuje program 
bezpiecze'stwa w sieci dla szkó" w Warwickshire, w ramach 
którego zapewnia: 

 
! wytyczne ustawy bezpiecze'stwa w sieci, która mo#e 

nast&pnie zosta$ zaadaptowana i wdro#ona przez 
szko"y; 

 
! kursy szkoleniowe dla nauczycieli na temat promocji 

bezpiecze'stwa w sieci; 
 

! komunikaty o bezpiecze'stwie w sieci dostarczane 
uczniom w szko"ach podstawowych, jak równie# sesje 
dla rodziców o tym, jak uczniowie mog! bezpiecznie 
korzysta$ z internetu w szkole i w domu; 

 
! publikacja pakietów komputerowych – Policy Central 

Enterprise (PCE) oraz Websense – by pomóc 
szko"om monitorowa$ korzystanie z internetu w 
klasach.  

 
• Jak dzia"a PCE? 

 
PCE to rozbudowane oprogramowanie pozwalaj!ce szko"om 
na identyfikacj& potencjalnych nadu#y$. Niestosowny tekst 
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lub zdanie spowoduje, #e system zapisze kopi& tre%ci ekranu 
z nadu#yciem - mo#e ona zosta$ zapisana i poddana 
analizie. Warwickshire jest pierwszym regionem, w którym 
PCE jest rozpowszechniane na du#! skal&. 
 

• A jak funkcjonuje Websense? 
 
Websense pozwala szko"om na filtrowanie stron 
internetowych oraz materia"ów, a tak#e umo#liwia 
ograniczenie lub te# przyznanie dost&pu do stron. 
 
Zapraszamy do odwiedzenia strony ICT Warwickshire 
pod adresem:  www.warwickshire.gov.uk/ictds 
 
 

 
 

 
WSCB Logo 

 
 
 
 
 
 
Dalsze informacje o Komisji Hrabstwa Warwickshire ds. 

Bezpiecze!stwa Dzieci, jej cz"onkach oraz jej 
dzia"alno'ci znajd$ Pa!stwo na stronie 
www.warwickshire.gov.uk/wscb 
 
 

 
Je'li zawarte w niniejszej ulotce informacje s$ trudno  
zrozumia"e, mo#emy je zapewni& w innym formacie, 
np. w du#ym druku, na kasecie audio lub w innym 

j%zyku. Prosimy o kontakt z Dzia"em T"umacze! pod 
numerami 01926 412698 lub 01926 412532. 
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lub zdanie spowoduje, #e system zapisze kopi& tre%ci ekranu 
z nadu#yciem - mo#e ona zosta$ zapisana i poddana 
analizie. Warwickshire jest pierwszym regionem, w którym 
PCE jest rozpowszechniane na du#! skal&. 
 

• A jak funkcjonuje Websense? 
 
Websense pozwala szko"om na filtrowanie stron 
internetowych oraz materia"ów, a tak#e umo#liwia 
ograniczenie lub te# przyznanie dost&pu do stron. 
 
Zapraszamy do odwiedzenia strony ICT Warwickshire 
pod adresem:  www.warwickshire.gov.uk/ictds 
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Bezpiecze!stwa Dzieci, jej cz"onkach oraz jej 
dzia"alno'ci znajd$ Pa!stwo na stronie 
www.warwickshire.gov.uk/wscb 
 
 

 
Je'li zawarte w niniejszej ulotce informacje s$ trudno  
zrozumia"e, mo#emy je zapewni& w innym formacie, 
np. w du#ym druku, na kasecie audio lub w innym 

j%zyku. Prosimy o kontakt z Dzia"em T"umacze! pod 
numerami 01926 412698 lub 01926 412532. 
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