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EC GRUPA TWORZY SPÓŁKĘ
TYPU VENTURE CAPITAL
EC Grupa wkracza w następny etap rozwoju biznesowego, powołując do życia
spółkę przeznaczoną do inwestowania w nowe produkty i innowacyjne technologie.
W grupie wybrano drogę rozwoju produktów poprzez tworzenie dedykowanych
firm typu start-up. Jest to sposób bardzo skuteczny i mało ryzykowny. Polega
na tworzeniu spółki przez pomysłodawców oraz osoby potrafiące dany pomysł
skomercjalizować. Spółka venture capital (VC) należąca do EC Grupy ma zamiar
zainwestować w każdą z tworzonych spółek około miliona złotych i posiadać
w nich 49 proc. udziałów. W ten sposób nowo powstała spółka będzie mogła
być zaliczona do małych firm, a to pozwoli jej aplikować o fundusze na rozwój
produktu dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), dla których pula środków
unijnych jest obecnie znacznie większa niż wcześniej.
Jeśli chodzi o kierunki inwestowania, interesują nas: ICT, energetyka i branże z nią
związane, a także woda − jej pozyskiwanie, przetwarzanie oraz oczyszczanie.
Inwestujemy przede wszystkim w nowe produkty, których wytwarzanie
w przyszłości będzie stanowić podstawy funkcjonowania naszych spółek. Już
obecnie z firmy usługowej przekształcamy się w firmę produkcyjną. W ubiegłym roku przychody z produkcji wyniosły ponad
25 proc. przychodów grupy, a w przyszłym roku, według naszych założeń, przekroczą 40 proc. całkowitych przychodów.
Poszukiwania autorów pomysłów na nowe produkty prowadzimy głównie wśród studentów i doktorantów wyższych
uczelni w kraju i za granicą. Jedną z form nawiązywania kontaktów z nimi jest sponsoring konstrukcji studenckich, które
biorą udział w różnego typu konkursach i zawodach. Przyjęliśmy zasadę sponsorowania tylko tych projektów, których
celem jest udział w konkursach międzynarodowych. Chcemy, aby nasze przyszłe firmy, tworzone na bazie sponsorowanych
zespołów studenckich, umiały konkurować globalnie. W tym roku ci, których wsparliśmy finansowo, odnieśli spektakularne
sukcesy: zespół studentów z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH zrealizował projekt satelity studenckiego
typu CanSat i zwyciężył w międzynarodowych zawodach w Teksasie w USA, inny zespół z tego samego wydziału zbudował
bezzałogowy samolot, który na ogólnoświatowych zawodach w Kalifornii w kwietniu br. zdobył drugie miejsce, a jego
konstrukcja została uznana za najbardziej zaawansowaną.
Jest to nasza długofalowa polityka rozwoju firmy i chcemy jej stosowanie potwierdzić utworzeniem i inkubacją
przynajmniej dwóch spółek typu start-up.
Z nowymi wysokotechnologicznymi produktami coraz szerzej wchodzimy na rynki międzynarodowe, mamy swoich
przedstawicieli w wielu krajach. Ostatnio spółka EC Systems uruchomiła działalność swojego reprezentanta na terenie
Niemiec i ma już pierwsze sukcesy biznesowe na tym rynku. Inne firmy prowadzą podobną działalność już od kilku lat,
a ich przedstawiciele są obecni w wielu krajach świata. Nasza polityka rozwoju przewiduje również prowadzenie szerokiej
działalności promocyjnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym na Słowacji, w Czechach, Słowenii, Chorwacji,
Rumunii i na Węgrzech. Liczymy, że te kraje będą inwestować w nowe technologie, a my będziemy mogli dostarczać tam
nasze innowacyjne produkty i usługi.

prof. Tadeusz Uhl
prezes EC Grupy
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PESA ATR 220 TERAZ
Z ZABEZPIECZENIEM OD EC SYSTEMS
Inżynierowie EC Systems we współpracy ze specjalistami z firmy
PESA udoskonalili moduł VT1002D dla zastosowania w pociągu
ATR 220. VIBtransmitter (VT) to rozwijana od niemal 10 lat seria
produktów przeznaczonych do monitorowania i diagnostyki maszyn
wirnikowych o stałej i zmiennej prędkości obrotowej.
Moduł VT1002D standardowo wykorzystywany jest w układach automatyki do
zabezpieczeń maszyn i urządzeń. Zmiany w projekcie dla firmy PESA polegały
między innymi na dostosowaniu produktu, procesu produkcyjnego oraz samej
linii produkcyjnej do następujących norm:
• 
EN50155 − związanej z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych w taborze
• 
EN61373 − związanej z odpornością urządzeń na udary i wibracje
• 
EN50121 − związanej z kompatybilnością elektromagnetyczną aparatury
w taborze.
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Dzięki spełnieniu rygorystycznych wymagań od połowy
2014 roku VIBtransmitter może być bez przeszkód wykorzystywany także w taborze kolejowym.
Firma PESA, która jest producentem pojazdów szynowych
dla transportu kolejowego i miejskiego, wykorzystuje moduł VT1002D w obwodzie zabezpieczeń odcięcia zasilania
pompy paliwa silników diesla podczas kolizji. Zmodyfikowane urządzenie teraz znalazło zastosowanie w niedawno udoskonalonym pojeździe szynowym ATR 220. Pierwsze

tego typu pojazdy eksploatowane są obecnie we Włoszech, przez narodowego przewoźnika Trenitalię. Pociąg
ten został zaprojektowany i zbudowany z myślą o obsłudze
pasażerskiego ruchu regionalnego i międzyregionalnego.
Jego konstrukcja i wyposażenie zapewnia duży komfort
podróżowania przy znikomym oddziaływaniu na środowisko. Obecnie we Włoszech eksploatowanych jest 41 pociągów ATR 220. Firma realizuje kolejne zamówienia, w tym
także dla polskich przewoźników.

Dzięki spełnieniu rygorystycznych wymagań od połowy 2014 roku
VIBtransmitter może być bez przeszkód wykorzystywany także
w taborze kolejowym.

EC ENGINEERING Z NOWYMI
PRODUKTAMI NA TARGACH TRAKO
Firma EC Engineering zaprezentuje się na targach TRAKO, które
będą trwały od 22 do 25 września br. w Centrum WystawienniczoKongresowym AmberExpo w Gdańsku.
TRAKO to drugie pod względem wielkości spotkanie branży transportu kolejowego w Europie. W 11. Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO
2015 weźmie udział ponad 600 wystawców z kraju i zagranicy.
EC Engineering będzie uczestniczyć
w tej imprezie po raz trzeci. Na targach
przedstawimy ofertę naszej firmy z zakresu projektowania oraz produkcji.

EC Engineering wykonuje usługi inżynierskie, badania symulacyjne oraz pomiary konstrukcji pojazdów. Firma posiada certyfikaty: ISO 9001, AS9100oraz
IRIS. Jesteśmy producentem zaprojektowanych przez siebie produktów. Nasz
bogaty park maszynowy jest regularnie
rozbudowywany, co pozwala sprawnie
rozwijać nowe produkty w zależności
od potrzeb rynku.

Obecnie w ofercie firmy EC Engineering
są m.in.: pantograf kolejowy 160EC, pantograf tramwajowy 70EC, toaleta próżniowa EC VAC, podnóżek motorniczego
lub maszynisty z zabudowanymi systemami sterowania, winda dla niepełnosprawnych, wycieraczki, pozycjoner
spawalniczy, typoszereg obrotników jednoosiowych oraz podnośników z funkcją
obrotu, przyrządy spawalnicze, przyrządy specjalne. Firma oferuje też stanowiska zrobotyzowane oraz kompletne wyposażenie linii produkcyjnych.
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EC Engineering będzie
uczestniczyć w tej imprezie
po raz trzeci. Na targach
przedstawimy ofertę
naszej firmy z zakresu
projektowania oraz produkcji.
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NA TARGACH POKAŻEMY M.IN.:
Prototyp pantografu kolejowego 200EC
Pantograf ten będzie się wyróżniać niską masą. Zostanie
wyposażony w napęd z wewnętrznym prowadzeniem
oraz systemy: ADD (Auto Drop Device), PPD (Pantograph
Position Detection) i OHD (Overheight Detection). Będzie
dostosowany do prędkości 200 km/h oraz wysokiego prądu
do 2500A z dwóch kabli trakcyjnych.
To innowacyjne rozwiązanie jest efektem projektu
realizowanego w konsorcjum z Akademią GórniczoHutniczą w Krakowie w ramach przedsięwzięcia „InnoTech”,
współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju.

Kompaktowy moduł toalety próżniowej EC VAC
Kompaktowość rozwiązania polega na skoncentrowaniu
pneumatyki, hydrauliki i elektroniki w jednym, kompletnym
urządzeniu o niewielkich rozmiarach, gotowym do instalacji
w pojeździe.
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Automatycznie regulowany podnóżek P400
Znajduje on zastosowanie w kabinach pojazdów tramwajowych. Podnóżek stosuje się w celu zapewnienia bezpiecznej
i komfortowej pozycji maszynisty w czasie eksploatacji pojazdu. Rozwiązanie to pozwala automatycznie dostosować
wysokość platformy ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi do wzrostu obsługującego.

Przyrząd spawalniczy w wersji do spawania
manualnego oraz zrobotyzowanego
Firma EC Engineering oferuje swoim klientom kompleksową
obsługę w trybie zaprojektuj-dostarcz, począwszy od
wykonania projektu, poprzez opracowanie technologii (np.
WPS, WPQR), produkcję, aż do walidacji u klienta na etapie
produkcji seryjnej.
Przykładem może tu być przyrząd spawalniczy, który
będzie prezentowany na targach. Został on zainstalowany
na obrotniku jednoosiowym (sterowanym elektrycznie),
współpracującym z robotem firmy ABB.
EC Engineering wykonuje dwa rodzaje przyrządów
spawalniczych:
− z dociskami pneumatycznymi − do spawania
zrobotyzowanego
− z dociskami mechanicznymi − do spawania
manualnego.

Winda dla niepełnosprawnych
Winda typu ECL900 służy do transportu pomiędzy pojazdem
szynowym a peronem osób z ograniczoną zdolnością
poruszania się. Transportowane osoby mogą poruszać się
zarówno o własnych siłach, jak i na wózkach inwalidzkich.
Winda zabudowywana jest w pojeździe szynowym,
w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi wejściowych. W stanie
złożonym urządzenie mieści się w obudowie (szafce), nie
zmniejszając prześwitu tych drzwi. Na powierzchni szafki
zwróconej w stronę drzwi wejściowych montowana jest
poręcz ułatwiająca wchodzenie i wychodzenie z pojazdu.

JUBILEUSZOWY KONGRES
POLMAINTENANCE
Pod koniec maja br. w pięknych wnętrzach
warszawskiego hotelu Airport Okęcie odbyła
się dziesiąta edycja Kongresu PolMaintenance
– prestiżowego wydarzenia dla sektora produkcji.
Firma EC Systems po raz drugi wzięła udział
w spotkaniu, tym razem jako partner imprezy.
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W jubileuszowym kongresie wzięło
udział ponad 200 osób zajmujących
się utrzymaniem ruchu (UR) w produkcji oraz 22 wystawców. Tak jak w latach ubiegłych uczestnicy spotkania
mogli wybierać spośród zróżnicowanych tematycznie prelekcji, mieli również okazję porozmawiać z wystawcami na ich stoiskach. Odbyła się także
sesja networkingowa, podczas której
przedstawiciele firm odpowiadali na
pytania dotyczące oferowanych produktów i usług. Wieczorem pierwszego dnia kongresu odbył się bankiet,
który sprzyjał integracji oraz rozmowom kuluarowym.

Prelekcja naszego eksperta dra Adama Jabłońskiego pt. „Monitoring
kontra diagnostyka, czyli jak nie pomylić jabłek z gruszkami” spotkała się z dużym uznaniem uczestników kongresu. Słuchacze docenili jej
wysoki poziom merytoryczny i niekomercyjny charakter. Również stoisko EC Systems, na którym prezentowany był najnowszy produkt firmy − system VIBstudio do zdalnego monitoringu i diagnostyki maszyn,
cieszyło się sporym zainteresowaniem.

KONGRES BYŁ IDEALNĄ OKAZJĄ DO POZYSKANIA NOWYCH KONTAKTÓW, WYMIANY OPINII ORAZ POZWOLIŁ NA AKTUALIZACJĘ WIEDZY NA TEMAT TRENDÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W BRANŻY UR.

BIURO ZARZĄDZANIA
PROJEKTAMI OTWIERA SIĘ
NA NOWĄ PERSPEKTYWĘ
Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej to dla polskich
przedsiębiorców szansa na rozwój, a tym samym wypracowanie
przewagi konkurencyjnej zarówno na rynku lokalnym, jak
i europejskim. Każda branża może pozyskać wsparcie w postaci dotacji
na realizację innowacyjnych projektów. Współpraca z doświadczoną
firmą, która w profesjonalny sposób przygotuje wniosek
o dofinansowanie, znacząco zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.
Misją Biura Zarządzania Projektami jest zapewnienie klientom zewnętrznego
źródła finansowania ich projektów, a także realizacja przedsięwzięć w sposób
kompleksowy, z zachowaniem najwyższych standardów jakości oraz w granicach zaplanowanego budżetu. Biuro oferuje wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, począwszy od etapu koncepcyjnego, poprzez wskazanie najlepszego
źródła finansowania i opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, aż do
końcowego rozliczenia i monitoringu wskaźników w okresie trwałości projektu.
Oferta firmy skierowana jest zarówno do jednostek naukowych, przedsiębiorstw,
jak i do podmiotów publicznych (w tym również jednostek samorządu terytorialnego). Obejmuje profesjonalne wsparcie w zdobywaniu środków unijnych oraz
krajowych funduszy pomocowych. Działając na zasadzie outsourcingu, Biuro Zarządzania Projektami przygotowuje dla swoich klientów wszystkie dokumenty
wymagane przy występowaniu o środki unijne oraz nadzoruje cały proces rozliczania projektów aż do wypłaty ostatniej transzy dotacji. Firma zatrudnia doświadczonych specjalistów, posiadających międzynarodowe certyfikaty w zakresie zarządzania projektami: International Project Management Association
(IPMA) oraz PRINCE2 Foundation. Ponadto blisko współpracuje z naukowcami,
co pozwala realizować nawet najtrudniejsze projekty z wielu dziedzin.
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH W RAMACH TRWAJĄCYCH
ORAZ ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ KONKURSÓW. SĄ TO:
• 
Szybka ścieżka dla MŚP − wsparcie projektów obejmujących badania przemysłowe i (lub) prace rozwojowe,
a także prowadzących do innowacji produktowej lub
procesowej co najmniej w skali kraju. Konkurs jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorców. Maksymalny poziom dofinansowania może wynieść nawet
80 % kosztów kwalifikowanych dla badań przemysłowych i 60 % dla prac rozwojowych. Minimalna wartość
kosztów kwalifikowanych projektu to 2 mln zł. Okres oceny trwa ok. 60 dni. Nabór trwa do 31 grudnia 2015 roku.
• 
Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw − projekty
B+R realizowane przez dużych przedsiębiorców. Dzięki
temu konkursowi można uzyskać wsparcie na realizację
badań przemysłowych i (lub) eksperymentalnych prac
rozwojowych. Poziom dofinansowania wyniesie 50 % dla
badań przemysłowych oraz 25 % dla prac rozwojowych.
Planowany nabór: od 14 października do 30 listopada
2015 roku. Alokacja wyniesie 750 mln zł.
• Projekty aplikacyjne − wsparcie projektów innowacyjnych w skali świata, obejmujących badania przemysłowe i (lub) prace rozwojowe realizowane w ramach konsorcjum tworzonego przez jedną jednostkę naukową i co
najmniej jednego przedsiębiorcę. Nabór: od 21 października do 19 listopada 2015 roku. Alokacja: 200 mln zł.
• Centrum Badawczo-Rozwojowe − dotacje na utworzenie lub rozbudowę Centrów Badawczo-Rozwojowych
firm sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Tego typu centra mogą następnie świadczyć usługi badawcze
dla dowolnych podmiotów, czy to w ramach tej samej
grupy kapitałowej, czy też dla podmiotów zewnętrznych,
w Polsce i na całym świecie. Poziomy dofinansowania
będą uzależnione od miejsca realizacji inwestycji (pomoc regionalna), a maksymalny poziom wsparcia wyniesie 70 % kosztów kwalifikowanych. Nabór wniosków
trwa do 30 października 2015 roku.

Oferta firmy skierowana jest zarówno do jednostek naukowych,
przedsiębiorstw, jak i do podmiotów publicznych (w tym również
jednostek samorządu terytorialnego).
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

METRO DLA RIJADU
Spółka EC Engineering rozpoczęła współpracę
z firmą Alstom Konstal Chorzów w zakresie
kompleksowej dostawy linii produkcyjnej, na
której montowane będą pociągi metra do Rijadu
− stolicy Arabii Saudyjskiej. Jest to jeden
z największych projektów realizowanych dotąd
przez EC Engineering.
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W czerwcu tego roku podpisana została umowa, na mocy której krakowska
firma przygotuje zarówno stanowiska montażowe, jak i przyrządy służące do podmontażu. Całość prac jest
wykonywana na zasadzie co-engineeringu, czyli równoległego planowania procesu produkcyjnego, przygotowywania produkcji oprzyrządowania

oraz opracowywania designu. Koncepcja konstrukcji została przygotowana przez firmę francuską. EC Engineering dostosowuje ją do aktualnych
zmian i możliwości technologicznych.
W EC Engineering został utworzony
zespół projektowy, który przygotowuje dokumentację oprzyrządowania.

Po uzgodnieniach i zatwierdzeniu
przez przedstawicieli firmy Alstom
Transport, przyrządy wykonywane są
w zakładzie produkcyjnym EC Engineering w Mielcu oraz u podwykonawców. Planowany termin zakończenia
projektu to koniec tego roku.

BADANIE ODKSZTAŁCEŃ
METODĄ DIC
Cyfrowa metoda korelacji obrazu (Digital Image Correlation,
w skrócie DIC) bazuje na wykonywaniu serii zdjęć przed, w trakcie
i po obciążeniu analizowanego obiektu.

Metoda DIC jest bardzo efektywna przy
odwzorowaniu odkształceń w makroskopowych badaniach i testach mechanicznych. Przy zastosowaniu odpowiednich markerów (zwykle jest to
siatka losowo naniesionych punktów,
tworząca strukturę losowych plamek)
obiekt umożliwia dalszą analizę korelacyjną z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania. Image Systems
proponuje specjalistyczne rozwiązanie

do analizy typu DIC w oparciu o zdjęcia zarejestrowane przy pomocy kamer.
Oprogramowanie TEMA DIC zapewnia
zarówno analizę, jak i wizualizację wyników.
Istotą metody korelacyjnej DIC jest obraz referencyjny, czyli jedno ze zdjęć
w serii, które jest wybierane do wszystkich następnych analiz. Obraz referencyjny zostaje podzielony na niewielkie
prostokątne regiony zwane subseta-

mi, których wielkość to MxM pikseli.
Algorytm DIC opiera się na śledzeniu
pozycji subsetów z klatki referencyjnej
w każdym następnym obrazie z serii
zdjęć pomiarowych. Wykorzystując zaawansowane metody interpolacji, osiągamy dokładność subpikselową. Wyjściowym wynikiem jest zbiór punktów
przemieszczeń, które pozwalają na obliczanie odkształceń.
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DOKŁADNOŚĆ WYNIKÓW
Algorytmy śledzenia używane w oprogramowaniu firmy
Image Systems są opracowywane i ulepszane od blisko 30 lat.
System TEMA jest najobszerniejszym i najskuteczniejszym
systemem do wszelkiego rodzaju analiz: ruchu, korelacyjnych,
2D, 3D, 6DoF.
TEMA DIC zapewnia najbardziej dokładne i obszerne funkcje
programistyczne do analiz korelacyjnych spośród wszystkich

systemów dostępnych na rynku. Pomiary z użyciem metody DIC
pozwalają osiągnąć niespotykaną dokładność pomiarową na
poziomie 0,01 piksela.

POTĘŻNE NARZĘDZIA POMIAROWE
Modułowość oprogramowania daje użytkownikowi prawie
nieograniczone możliwości zastosowania. TEMA DIC
to potężne algorytmy śledzące powierzchnię analizowanej
próbki.

PEŁNA KOMPATYBILNOŚĆ I INTEGRALNOŚĆ
Oprogramowanie TEMA DIC jest kompatybilne z wszystkimi
popularnymi urządzeniami rejestrującymi dostępnymi
na rynku. Dodatkowo oprogramowanie umożliwia
przechwytywanie i kontrolę nad sekwencją obrazów
pochodzącą z wielu kamer. Dzięki temu uzyskujemy jeden
spójny system.

PROSTA OBSŁUGA
Interfejs użytkownika oprogramowania TEMA został
zaprojektowany w intuicyjny sposób, tak aby obsługa nie
sprawiała większych problemów.

Przykładowe aplikacje:

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

MECHANIKA POWSTAWANIA PĘKNIĘĆ

Metoda DIC umożliwia przeprowadzenie analizy
materiałowej: odkształcenia, naprężenia, pęknięcia.

Oprogramowanie TEMA DIC zostało stworzone
z myślą o przeprowadzaniu analiz powstawania pęknięć
w materiałach. Użytkownik otrzymuje dokładną informację
na temat całkowitego rozkładu odkształcenia i propagacji
pęknięcia. Uzyskane wyniki umożliwiają szczegółową analizę
zjawiska i określnie istotnych parametrów materiałowych.
Szereg narzędzi i funkcji w oprogramowaniu pozwala na
obszerną wizualizację pozyskanych wyników pomiarowych,
a w dalszym etapie − na ich obróbkę i eksport.

TEMA DIC to wszechstronne narzędzie umożliwiające
analizę danych w oparciu o algorytmy korelacyjne. Pozwala
wyznaczyć między innymi amplitudę maksymalnego
odkształcenia, co jest istotną funkcją w przypadku
zastosowań w dziedzinie inżynierii materiałowej.

TARGI MAINTENANCE 2015
– WARTO TU BYĆ
6 października w Krakowie po raz szósty
odbędą się Targi Utrzymania Ruchu
i Optymalizacji Produkcji – MAINTENANCE
2015. Jak co roku imprezie tej będą
towarzyszyć Targi Obróbki, Magazynowania,
Transportu i Logistyki Materiałów Sypkich
i Masowych SyMas.
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Targi organizowane są w hali EXPO Kraków. Na ponad 9 tys.
mkw. powierzchni wystawienniczej swoje rozwiązania
z zakresu diagnostyki, monitorowania maszyn, mechaniki, hydrauliki oraz pneumatyki zaprezentuje czołówka firm
z całego świata.
W program towarzyszący targom na dobre wpisał się już
cykl szkoleniowy pod nazwą Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu. Szkolenia te są skierowane do kadry inżynierskiej, kierowników utrzymania ruchu i produkcji oraz do
wszystkich osób chcących pogłębiać nie tylko teoretyczną,
ale przede wszystkim praktyczną wiedzę z zakresu obsługi
technicznej maszyn i urządzeń. Wykłady oraz case study
prowadzone są przez najlepszych specjalistów z dziedziny
utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych.
W trakcie targów nasza firma przedstawi działanie systemu
VIBstudio – inteligentnej platformy do ciągłego monitorowania stanu technicznego, zabezpieczania przed awarią
oraz diagnostyki drganiowej maszyn i urządzeń. Dodatkowo zaprezentujemy najnowszą ofertę czujników drgań naszego angielskiego partnera Monitran.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO ROZMOWY
NA NASZYM STOISKU C13.
TERMIN:
6 – 7 października 2015 r.
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