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Tajemnica hitlerowskich schronów kolejowych  

Jeden z nich został wydrążony w górze, drugi zbudowany w szczerym polu, 

ale tak, by mógł przetrzymać atak bombowy, chemiczny, a nawet wybuch 

bomby atomowej. Schrony kolejowe w Strzyżowie i Stępinie stanowiły część 

kompleksu zwanego „Obszarem Południe”. To stąd Hitler miał nadzorować 

atak na Związek Radziecki. Ale czy tylko? 

Dokumenty? Może są gdzieś w archiwach niemieckich albo rosyjskich. A może 

nie ma ich wcale. Na pewno pozostało zdjęcie. Na peronie stoją naprzeciw 

siebie Hitler i Mussolini. Choć to koniec sierpnia, musi być zimno, bo obaj 

założyli długie płaszcze. O czymś rozmawiają, ale najpewniej to tylko 

kurtuazyjna wymiana uprzejmości. Po twarzy Hitlera błąka się zdawkowy 

uśmiech, Mussolini wydaje się śmiać w głos. Na drugim planie widać kilku 

niemieckich oficerów, zaś za plecami führera pociąg i – co dla nas 

najważniejsze – wjazd do tunelu. Fotografia została wykonana latem 1941 roku 

w Stępinie na południu okupowanej Polski. 

I to właściwie tyle. Dalej mamy już więcej pytań niż odpowiedzi. Budowlę, 

która majaczy w tle, nadal spowija mgła tajemnicy. – A tam, gdzie tajemnica 

rodzą się legendy – mówi Bartosz Bącal, autor książki „Twierdza Hitlera. 

Wojenne tajemnice Strzyżowa i Stępiny”. 

Führer w wiejskiej chacie  

Strzyżów i Stępina leżą na Podkarpaciu. Niemiecka napaść, a potem okupacja 

postawiły życie tamtejszych mieszkańców na głowie. Samych miejscowości nie 

zdołała jednak do końca odrzeć z atmosfery sennej prowincji. I nagle, gdzieś na 

przełomie 1940 i 1941 roku w okolicy zaroiło się od doborowych jednostek SS. 

Potężny kawał terenu został ogrodzony i obsadzony strażą. Za zasiekami ruszyły 

zakrojone na szeroką skalę prace. Co budowali Niemcy? 

Oficjalnie była to inwestycja realizowana na potrzeby firmy chemicznej 

„Askania Werke” z Berlina. Ale chyba nikt z postronnych nie miał wątpliwości, 

że to przykrywka. Tak czy inaczej okoliczni mieszkańcy zdani byli wyłącznie na 

pogłoski. Co prawda szybko zostali zagnani do pomocy, ale ich furmanki 

wożące żwir, kamienie i cement mogły dojeżdżać jedynie do bramy, która 

stanowiła granicę budowy. Później przejmowali je esesmani. Dziś wiadomo, że 

inwestycję realizowała Organizacja Todt. 

Została ona założona rok przed wybuchem wojny, a jej głównym zadaniem była 

budowa obiektów militarnych na potrzeby III Rzeszy. To właśnie kierowani 
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przez nią robotnicy wznieśli systemy umocnień znane jako Linia Zygfryda i Wał 

Atlantycki. Jej dziełem był też Wilczy Szaniec, kwatera Hitlera położona na 

północy dzisiejszej Polski. Do Organizacji Todta początkowo wcielani byli 

mężczyźni niezdolni do służby wojskowej, a także przedpoborowi. W 

późniejszych latach wykorzystywała ona także jeńców i więźniów obozów 

koncentracyjnych. Pracowali oni także przy budowie w okolicach Stępina i 

Strzyżowa. Ale tylko przy budowie na przykład dróg dojazdowych. 

Roboty zakończyły się kilka miesięcy później. Ich głównym efektem były 

dwa półokrągłe, długie na kilkaset metrów tunele. W literaturze występują 

one pod nazwą Anlage Süd, czyli Obszar Południe. 

Wkrótce w Stępinie doszło do spotkania na szczycie – pod koniec sierpnia 

1941 roku na dwa dni pojawili się tutaj Hitler i jego najbliższy sojusznik, 

przywódca faszystowskich Włoch Benito Mussolini. – Hitler dotarł pociągiem 

do Strzyżowa, a potem w kolumnie samochodów przejechał do Stępina. Tam 

stał już pociąg Mussoliniego – opowiada Maciej Piękoś, przewodnik po 

stępińskiej budowli. Obydwaj przywódcy rozmawiali o rozpoczętej właśnie 

wojnie ze Związkiem Radzieckim. – Co ciekawe, do spotkania doszło nie we 

wzniesionym niedawno kompleksie, lecz w wiejskiej chacie – zaznacza Bącal. 

Oczywiście wcześniej Niemcy wysiedlili jej prawowitych właścicieli, a samą 

chałupę wyposażyli m.in. w boazerię, łazienki, doprowadzili do niej prąd. – 

Nazajutrz przywódcy przejechali na lotnisko w Krośnie, a stamtąd odlecieli 

samolotem na Ukrainę, by wspólnie przeprowadzić inspekcję walczących tam 

wojsk – wyjaśnia Piękoś. 

Dlaczego Hitler i Mussolini postanowili spotkać się właśnie w maleńkiej wiosce 

na Podkarpaciu? Miejsce nie było przypadkowe. Znajdowało się bezpośrednio 

na zapleczu frontu wschodniego, a wzniesione tam dopiero co potężne budowle 

służyły ukryciu specjalnych pociągów nazistowskich dygnitarzy. To właśnie 

stamtąd Hitler miał dowodzić uderzeniem na „sowieckiego niedźwiedzia”. Są 

jednak teorie, które idą znacznie dalej… 

„Ameriką” przez okupowaną Europę  

Strzyżowski tunel ma 438 metrów długości. Zbudowany został pod Żarnowską 

Górą. Ten stojący w Stępinie liczy niespełna 40 metrów mniej. 

Konstruktorzy zaprojektowali go tak, by przetrzymał bombardowanie, a 

także atak chemiczny. Przed trującymi gazami zabezpieczać go miał 

specjalny system śluz i wentylacji, dodatkowo pokryty został maskującą 

siatką. Ale to nie wszystko. – Eksperci badający budowlę po wojnie doszli 

do wniosku, że ma ona odporność klasy „A”. To oznacza, że obiekt byłby w 

stanie przetrwać nawet uderzenie bomby atomowej – podkreśla Bącal. 



3 
 

Hitler zanim jeszcze rozpoczął podbój Europy, założył sobie, że będzie tak 

blisko frontu, jak to tylko możliwe. Według niego poprzednią wojnę Niemcy 

przegrali między innymi na skutek nieudolnego dowodzenia na poszczególnych 

frontach. Atak na Francję na przykład był koordynowany z terytorium 

Luksemburga. Hitler nie chciał powtórki z historii, postanowił więc wszystkiego 

doglądać sam. Pomóc w tym miał pociąg specjalny „Amerika”. 

Składał się on z kilkunastu wagonów. Za lokomotywą i na samym końcu 

znajdowały się otwarte platformy z działkami przeciwlotniczymi. Pośrodku 

wagon sztabowy, łączności, wagon służący do przewożenia limuzyny 

Hitlera, a także jego wagony osobiste (m.in. kąpielowy). Marszruta pociągu 

był ściśle tajna. Nazistowscy planiści wytyczali ją tak, by nie kolidowała z 

rozkładem jazdy zwyczajnych pociągów Przejazd „Ameriki” musiał 

pozostać niezauważony. 

I to właśnie z myślą o pociągu Hitlera, a także innych podobnych składach 

należących do dygnitarzy III Rzeszy zostały wybudowane tunele na 

Podkarpaciu. – Podobny schron powstał na północy okupowanej Francji. Stało 

się to na krótko przed rozpoczęciem powietrznej bitwy o Wielką Brytanię. 

Schrony w Stępinie i Strzyżowie miały pomóc Hitlerowi i nazistowskim 

przywódcom działać w pobliżu frontu ze Związkiem Radzieckim – tłumaczy 

Bącal. Pociągi wjeżdżały do ich wnętrza i stawały się niewidoczne dla 

postronnych. 

Ale czy podkarpackie budowle były tylko i wyłącznie kolejowymi schronami? - 

Budowa całego kompleksu (prócz kolejowych „skrytek” na pewno były tam też 

bunkry – przyp. ŁZ) pochłonęła ponoć więcej pieniędzy niż budowa kwatery w 

Wilczym Szańcu. Czy tak duże pieniądze wydano by wyłącznie na budowę 

schronu? Pytanie to na skutek braku dokumentów pozostaje otwarte – zaznacza 

Piękoś. 

Według niektórych hipotez pod schronami zostały wybudowane ogromnych 

rozmiarów podziemia. Miałaby się tam mieścić fabryka amunicji bądź też 

laboratoria pracujące nad cudowną bronią zdolną przesądzić o losach wojny. – 

Jedna z teorii mówi, że kompleks stanowił zaplecze dla znajdującego się 

nieopodal poligonu w Bliźnie. Testowane tam były rakiety V-2 – przypomina 

Piękoś. Jeszcze niedawno w Stępinie żył człowiek, który brał udział w budowie 

obiektów należących do Obszaru Południe. Ponoć widział on pod schronami 

kolejowymi rozległe pomieszczenia. Miały one zostać zalane, gdy Niemcy 

wycofywali się na zachód pod naporem Armii Czerwonej. 

W podobne rewelacje nie bardzo wierzy Bącal. – W najbliższej okolicy 

znajdowało się tylko niewielkie lotnisko trawiaste, na którym nie mogłyby 

lądować duże samoloty, a bocznica kolejowa była niewielka – wylicza i dodaje, 
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że gdyby w kompleksie działała fabryka, zaplecze wyglądałoby zapewne 

zupełnie inaczej. – A historie o podziemiach? No cóż, sądzę, że autor 

wspomnień mógł wejść do tunelu technicznego, który odchodzi od schronu. Być 

może odniósł wrażenie, że stanowi on część czegoś większego… 

Tak czy inaczej osoby zajmujące się badaniem kompleksu na Podkarpaciu 
zgodnie przyznają, że nadal wiąże się z nim wiele znaków zapytania. – Badania 
archeologiczne, który mogłyby w stu procentach zweryfikować hipotezy o 
podziemiach, nigdy nie zostały przeprowadzone – podkreśla Bącal. 
 

Opis schronów 
 

Zespół schronów obejmuje obszar o wymiarach ok. 1000 x 500 m, leżący 

w dolinie strumienia Stępinka. Zachowało się 7 obiektów o konstrukcji 

żelbetowej. Cały zespół liczył kilkadziesiąt budynków, wieży strażniczych, 

bunkrów bojowych i strzelniczych. W skład zespołu wchodziło także kilka 
budynków drewnianych wraz z willą przeznaczoną dla dowódców 

najwyższej rangi. Około 600 m. od głównego bunkra znajdowało się 

trawiaste lądowisko dla samolotów. Zespół dzieli się na dwie grupy 

budowli: o znaczeniu zasadniczym (tunel i maszynownia) i uzupełniające 
(bunkry osłonowe i pozostałe obiekty). Trzeba zaznaczyć, że całość była 

doskonale z niemiecką precyzją zaplanowana, wybudowana i urządzona. 

Zespół był całkowicie samowystarczalny i przygotowany na wszelkie 

działania wojenne. Niestety brak jakichkolwiek zdjęć i dokumentów, które 
dały by wiedzę na temat wyglądu i prawdziwego przeznaczenia fortyfikacji 

wybudowanej z takim rozmachem. 
 

Żelbetowy schron tunelowy dla pociągu o długości prawie 400 m. 
Usytuowany jest równolegle do rzeki, u stóp pokrytego lasem zbocza. 

Budowla naziemna. Ze względu na znaczną długość, ułatwiającą trafienie 

bombą lotniczą, wyeliminowano prostolinijny narys całej budowli, dlatego 

schron ma w rzucie poziomym kształt wycinka łuku kołowego o załamaniu 
około 10 stopni. Schron podzielony jest na trzy sekcje (159 m, 72 m, 152 

m), oraz przedsionek o dł. około 10 metrów. W poprzecznym przekroju 

pionowym budowla ma kształt niesymetrycznego ostrołuku, dla 

sprowokowania poślizgu trafiających bomb lotniczych. Grubość murów w 
niektórych miejscach przekracza 3 metry. Według niemieckiej klasyfikacji 

odporności obiektów fortyfikacyjnych z 1939r., schron zapewniał 

przebywającym wewnątrz ludziom całkowite bezpieczeństwo przy 

kilkukrotnym trafieniu w to samo miejsce pocisku artyleryjskiego kalibru 
220 mm (waga około 500kg.). Do schronu prowadzi łącznie 9 otworów 

komunikacyjnych, każdy wyposażony był w śluzę chroniącą przed 

wybuchem oraz skażeniami chemicznymi i biologicznymi. Wewnątrz 

schronu znajdowało się szereg pomieszczeń magazynowych i schronowych 

dla załogi i obsługi pociągu.  
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Schron techniczny – maszynownia 
 

Schron kolejowy połączony był podziemnym kanałem ze schronem 

technicznym, który stanowił jego zaplecze. Budynki oddalone są od siebie 

o około 80 m. Maszynownia jest podzielona był na kilka połączonych 

łącznikiem bloków, w każdym z nich znajdowały się urządzenia 

zapewniające funkcjonowanie całego zespołu: grzewcze, zaopatrujące w 
wodę, produkujące energię elektryczną, filtrujące powietrze. W budynku 

tym znajdowały się też zapasy wszelkich paliw i materiałów.  
 

Bunkry bierno - bojowe   
 

- 5 sztuk - są oddalone max. 400 m. od głównego obiektu, zabezpieczały 
teren głównie od strony wschodniej. Wszystkie o doskonałej odporności na 

wybuchy o grubości ścian ok. 2 m. Zadaniem ich było ukrycie drużyn 

piechoty i zablokowanie dostępu do głównych obiektów. Wszystkie 

zaopatrzone były w stanowiska ogniowe i urządzenia filtrujące powietrze.  
 

Stan zachowania obiektów 
 

Stan zachowania wszystkich schronów jest dobry. Jednak z roku na rok 

widoczne są coraz większe uszkodzenia korozyjne na powierzchni 

zewnętrznej ścian. Schron kolejowy i techniczny dzięki częściowemu 

wykorzystywaniu przez okres powojenny były stale nadzorowane i nie 
doszło do ich dewastacji. Schrony bojowe i bierne mają otwarte zasuwy w 

strzelnicach i niedrożne kratki ściekowe co powoduje niewielkie wnikanie 

wód opadowych. Zachowało się kilka sztuk oryginalnych drzwi 

gazoszczelnych i pancerzy strzelniczych. Po roku 1945 zostały 
zdemontowane wszystkie oryginalne urządzenia wentylacyjno-filtrujące, 

elektryczne i inne, ale w późniejszych latach ze względu na rozmaite 

rodzaje wykorzystania obiektów można znaleźć prowizoryczne urządzenia 

zastępcze.  

Schron z pieczarkami  

Hitler w swojej południowej kwaterze był raz, może dwa. Pod koniec wojny 

schrony w Strzyżowie zajęła Armia Krajowa, potem obydwie budowle 

kontrolowali Sowieci. W Stępinie przez pewien czas funkcjonował polowy 

szpital. Po 1945 roku budowle przypadły Ludowemu Wojsku Polskiemu. W 

latach sześćdziesiątych armia wydzierżawiła je jednak instytucjom cywilnym. 

Były wykorzystywane między innymi jako magazyny, garaże. Stępiński tunel 

do 1990 roku stanowił część pieczarkarni, którą prowadziła miejscowa Rolnicza 

Spółdzielnia Produkcyjna. 

Dziś obydwie budowle są zarządzane przez miejscowe samorządy. Stanowią 
jedną z głównych atrakcji turystycznych regionu. Tłumów nie przyciągają, ale 
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Piękoś ma nadzieję, że wkrótce się to zmieni. Na razie założył stronę 
internetową poświęconą tunelowi w Stępinie. Następnym krokiem ma być 
stowarzyszenie, które mogłoby się zająć promocją obiektu i rekonstrukcją jego 
infrastruktury. – Od PKP otrzymamy fragment starego torowiska. Chcielibyśmy 
je ułożyć przy wjeździe do tunelu i w samym schronie. Będziemy się starali też 
pozyskać trochę sprzętu z czasów II wojny światowej. Może jakiś wagon, 
drezynę, małą lokomotywę – tłumaczy. – Nasz tunel to ewenement na skalę 
Europy. Fajnie, żeby ludzie to poczuli–dodaje.  

Po wojnie schronem zarządzało Wojska Polskie. W latach 60. przekazano 

go w dzierżawę Rzeszowskiemu Oddziałowi Narodowego Banku Polskiego. 

Schron miał być składnicą mennicy państwowej, ale NBP przekazał go w 

dzierżawę Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Stępinie, która 

zaadoptowała go na... pieczarkarnię. W roku 2000 schron przekazano 

gminie Frysztak. 

   

Gigantyczna budowla do dziś skrywa swoje tajemnice. 

 

Żelbetowy wąż w Stępinie to schron kolejowy - Anglage Sud, jedna z kilku 

wojennych kwater Adolfa Hitlera, tzw. Fuhrerhauptquartier (FHQ). Schron 

wygląda niemal tak samo, jak 68 lat temu, kiedy to będący u szczytu swoich 

sukcesów wojennych szef III Rzeszy podejmował tu swojego sojusznika.  

Wielka tajemnica         

  

83-letnia Maria Kuternoga w czasie wojny mieszkała (i nadal mieszka!) 

dosłownie kilkadziesiąt metrów od miejsca, gdzie Niemcy wybudowali schron 

kolejowy. Doskonale pamięta tamten czas, jak z rękawa sypie szczegółami, 

wymienia nazwiska itd.           

 

- Niemcy budowali schron w niesamowitym tempie i wielkiej tajemnicy. Plan 

budowy otoczyli wysokim płotem. Byli bardzo ostrożni. Pozwolili nam co 

prawda pozostać w naszym domu, ale tylko w godzinach od 7 do 18. Spać 

musieliśmy chodzić do krewnych, którzy mieszkali dwieście metrów dalej - 

opowiada pani Maria.  
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Hitler witał Duce  

Czy wiesz, że... 

- Pracowało ok. 4000 robotników ściągniętych z Rzeszy. Niektórzy świadkowie 

twierdzą, że w pewnych okresach było ich aż 8-10 tysięcy. Część z nich 

stanowili robotnicy przymusowi, m.in. Żydzi, którzy po zakończeniu prac 

prawdopodobnie zostali zabici.         

- Główna część fortyfikacji, czyli schron kolejowy ma długości 382 i szerokości 

14 metrów.             

- Wybudowano także bunkier techniczny (kotłownia, elektrownia, zbiorniki z 

wodą) oraz trzy schrony bojowe, które ochraniały wjazd do schronu kolejowego. 

Wszystkie fortyfikacje wykonano z żelbetonu.      

- Zespół schronów znajduje się na dziesięciu działkach o łącznej 

powierzchni 2,5 hektara. Podczas wojny były tam grunty rolne 

miejscowych mieszkańców. Niemcy odebrali je im nie płacąc grosza, a 

polski Skarb Państwa zapłacił za nie dopiero w 1973 roku 

Hitler przebywał w swojej kwaterze tylko raz. 27 sierpnia 1941 r. swoim 

pancernym pociągiem Amerika przybył do schronu w pobliskim Strzyżowie, a 

stamtąd udał się samochodem do tunelu w Stępinie. Tego samego dnia dotarł tu 

pociąg wiozący przywódcę faszystowskich Włoch Benitto Mussoliniego. Obaj 

wodzowie spędzili w Stępinie jedną noc, po czym udali się na lotnisko w 

Krośnie. Stamtąd odlecieli na inspekcję wojsk walczących na Ukrainie. 

 

- Już miesiąc przed wizytą Hitlera Niemcy zachowywali nadzwyczajne środki 

ostrożności. Bez przepustki nie można było zrobić kroku - wspomina Maria 

Kuternoga.  

 

Śmierć w tunelu         

  

W późniejszych latach schron przestał pełnić funkcję kwatery Hitlera.  

- Prawdopodobnie urządzono w nim fabrykę zbrojeniową, a ściślej - montownię 

silników lotniczych rzeszowskiej firmy Flugmotorenwerke - opowiada 

Waldemar Brzoskwinia, członek Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, który w 

latach 80. Badał schron w Stępinie.        

 

To jednak tylko przypuszczenie, bo ani w archiwach polskich, ani niemieckich 

nie zachowały się żadne dokumenty dotyczące stępińskiego schronu. 
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- Szukałem ich we wszelkich możliwych źródłach. Nawiązywałem kontakty z 

badaczami z Niemiec i Rosji. Bezskutecznie. Nikt nic nie wie, albo nie chce 

powiedzieć - mów Jerzy Lechowski z Jasła, badacz i znawca poniemieckich 

fortyfikacji. 

Największa zagadka 

Przydatne informacje 

Tunel w Stępinie można zwiedzać z przewodnikiem  

w soboty od godz. 12 do 18 oraz niedziele od godz. 10 do 18.  

W inne dni po wcześniejszym uzgodnieniu. Informacji udziela Urząd 

Gminy Frysztak, ul. ks. Blajera 20. 38 - 130 Frysztak. Kontakt: tel. 017 27 

77 110, 27 77 022, fax 017 27 77 920. emailug@frysztak.pl.www.frysztak.pl

       

 

Jak dojechać           

           

Samochodem - jadąc drogą Rzeszów - Krosno trzeba skręcić we wsi 

Cieszyna (jest drogowskaz na Stępinę). 

Największą zagadką schronu są podziemne, kilkukondygnacyjne komnaty. 

Znajdują się rzekomo bezpośrednio pod schronem lub kilkanaście metrów obok. 

W ich istnienie wierzą niemal wszyscy okoliczni mieszkańcy. Legendy o bogato 

urządzonych pomieszczeniach dla Hitlera i jego świty co jakiś czas podsycają 

relacje nowych "naocznych świadków", którzy "coś" wiedzą, "coś" widzieli lub 

słyszeli. Franciszek Grela z pobliskiej Cieszyny miał być jedynym Polakiem, 

który widział legendarne pomieszczenia. Niestety, nie żyje od paru lat.  

 

- "Coś" tu może być ukryte pod ziemią, ale na pewno nie są to 

wielokondygnacyjne podziemia. Bo Niemcy w takich obiektach ich nie 

budowali. Wiem to na pewno, bo w identycznym schronie kolejowym Jeleń - 

Konewka, koło Tomaszowa Mazowieckiego, wykopaliśmy podkop pod ławą 

fundamentową i nic nie odkryliśmy - mówi Juliusz Szymański, autor książki 

"Kwatery Główne Hitlera w Polsce".        

 

"Kuzyn" opowiada           

 

Jerzy Lechowski jest przekonany, że podziemia istnieją. Powołuje się m.in. na 

materiały majora Stanisława Siorka, zmarłego przed kilku laty oficera 

mailto:emailug@frysztak.pl.www.frysztak.pl
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kontrwywiadu z Wrocławia. Przez wiele lat, najpierw zawodowo, a po przejściu 

na emeryturę hobbystycznie, rozwiązywał on zagadki III Rzeszy. W fachowym 

periodyku dla poszukiwaczy "Explorator" przytoczył relację "Kuzyna".  

 

Był to pragnący zachować anonimowość świadek, który podczas wojny 

pracował w stępińskim schronie. "Kuzyn", opowiedział m.in. o tym, że w jego 

podziemiach znajdowała się luksusowo urządzona kawiarnia dla wysokich 

oficerów niemieckich.           

 

Inny były mieszkaniec Stępiny zarzekał się dziennikarzom, że ma pewność, iż 

pomieszczenia kwatery Hitlera znajdują się dwadzieścia metrów pod ziemią. 

Hipotezę o istnieniu podziemnych komnat potwierdzały także relacje adr. inż. 

Kazimierza Klei, który pracował przy budowie schronu. Latem 1941 roku 

inżynier zdołał uciec ze Stępiny, bo słusznie obawiał się, że Niemcy zabiją 

wszystkich świadków tajnej budowy.       

  

Nikt nie sprawdził         

  

Spekulacje o podziemiach będą się pojawiać, ponieważ poza radiestetami, 

którzy przyjeżdżają do Stępiny, nikt nie przeprowadził profesjonalnych 

badań. Przeszkodą są m.in. wysokie koszty. Maria Kuternoga jest zdania, 

że pod ziemią nic nie ma. Chociaż…       

 

- Cholera ich, Niemców, wie. To była gigantyczna budowla, ciągle wywozili 

ziemię i zwozili materiały budowlane, przesunęli nawet bieg rzeczki, a do 

roboty zaprzątnęli tysiące ludzi - przypomina sobie mieszkanka Stępiny. 

 

 

http://szczecin.naszemiasto.pl/artykul/budowa-domu-wybor-drzwi-z-drewna-czy-pcv,4288780,art,t,id,tm.html#utm_medium=alz&utm_source=nowiny24.pl&utm_campaign=artykul

