




450 000 zł 

1. Międzypokoleniowe centrum sportowo-
rekreacyjne oraz remont chodnika 



Lokalizacja 

ul. Jana Długosza 107, okolice placu zabaw Nivea – Kamień 

https://www.google.pl/maps 



• Stworzenie centrum sportowo 

rekreacyjnego wokół placu zabaw Nivea 

• Budowa boiska do siatkówki 

• Utworzenie skweru obejmującego alejki, 

hamaki, ławki i zieleń 

• Wybieg dla psów 

1. Międzypokoleniowe centrum sportowo-
rekreacyjne oraz remont chodnika 



• Budowa stołów do gry w szachy, 

piłkarzyki i ping – ponga 

• mini siłownia pod chmurką 

• stworzenie łąki kwietnej 

• Remont chodnika i schodów  

1. Międzypokoleniowe centrum sportowo-
rekreacyjne oraz remont chodnika 

Źródło: www.pixabay.com  



1. Międzypokoleniowe centrum sportowo-
rekreacyjne oraz remont chodnika 



700 000 zł 

2. Parkuj Wygodnie i bezpiecznie swój 
samochód- parking dla mieszkańców 



Lokalizacja 

Brzeziny Śląskie, ul. Hutnicza, za budynkiem przy ul. Roździeńskiego 65 

https://www.google.pl/maps 



Lokalizacja 

• Budowa ogólnodostępnego parkingu  

z ażurowej kostki brukowej 

• Wyznaczenie 60 miejsc parkingowych oraz 

2 miejsc dla osób niepełnosprawnych 

• Oświetlenie terenu 

• Zagospodarowanie istniejącej zieleni 



140 379,68 zł 

3. Toaleta Miejska w Parku – Kamień 



Lokalizacja 

Park w Kamieniu przy ul. Wyspiańskiego 

Źródło: materiały projektodawcy 



3. Toaleta Miejska w Parku – Kamień 

• Budowa toalety na terenie Parku w Kamieniu 

• Umożliwienie różnym grupom społecznym 

dłuższe przebywanie 

• Zwiększenie komfortu użytkowania 

przestrzeni 

Źródło: materiały projektodawcy  



10 000 zł 

4. Bezpieczne przejście przy Miejskim 
Przedszkolu nr 10 



Lokalizacja 

Zakręt przy Miejskim Przedszkolu nr 10 – ul. M. Curie - Skłodowskiej 61 

https://www.google.pl/maps 



4. Bezpieczne przejście przy Miejskim 
Przedszkolu nr 10 

• Montaż 2 progów zwalniających przy 

przejściu dla pieszych prowadzącym  

do MP nr 10 

• Zwiększenie bezpieczeństwa rodziców  

i dzieci 

https://www.google.pl/maps 



430 000 zł 

5. Na Osiedlu Wieczorka parkingów brakuje - 
zagłosuj na jego budowę - to nic nie kosztuje 
 



Lokalizacja 

Stare Osiedle Wieczorka, rejon ulic : Maczka, Olimpijskiej, Roweckiego, Waculika  
(teren po byłej przychodni) 

https://www.google.pl/maps 



5. Na Osiedlu Wieczorka parkingów brakuje - 
zagłosuj na jego budowę - to nic nie kosztuje 

Stan obecny: 
• Klepisko zamiast trawnika       
• Rozjeżdżony teren wykorzystywany jako “dziki” parking, 
• Krzywe stare krawężniki, zarwane kostki (pozostałość po dawnej przychodni zdrowia)  

Źródło: materiały projektodawcy  



5. Na Osiedlu Wieczorka parkingów brakuje - 
zagłosuj na jego budowę - to nic nie kosztuje 

• Budowa parkingu z wykorzystaniem 
kostki betonowej wraz z odwodnieniem 

• Nasadzenia roślinności wokół parkingu 

• Instalacja monitoringu 

• Doświetlenie parkingu i okolicy 



6. Leżaki miejskie przy Kopcu Wyzwolenia 

Szanowni Państwo!  
Tylko od Nas, naszego zaangażowania 

zależy czy parking ten powstanie.  
Zbierzmy wspólne siły i zagłosujmy 

solidarnie na otoczenie Naszego 
wspólnego osiedla, by żyło nam się po 

prostu na nim jeszcze lepiej  
i wygodniej!  

Dziękuję za uwagę!  
Autor projektu : Marcin Kobyłecki 



28 000 zł 

6. Leżaki miejskie przy Kopcu 
Wyzwolenia 



Lokalizacja 

Tereny wokół Kopca Wyzwolenia 



6. Leżaki miejskie przy Kopcu Wyzwolenia 

• Montaż 12 leżaków miejskich na 
terenach zielonych  wokół Kopca 
Wyzwolenia 

• Stworzenie dodatkowych miejsc 
umożliwiających wypoczynek  
i rekreację  

źródło www.pmo.com.plblogrealizacjelezaki-miejskie.html 



6. Leżaki miejskie przy Kopcu Wyzwolenia 

Zagłosuj i spraw by to 
miejsce było jeszcze 

bardziej rekreacyjne!  

Dziękuję za uwagę!  
Autor projektu : 

Marcin Kobyłecki 



50 000 zł 

7. Zestaw przyrządów w siłowni parkowej 
 



Lokalizacja 

Park Wolności – skrzyżowanie ul. Bytomskiej i Ziętka 

https://www.google.pl/maps 



7. Zestaw przyrządów w siłowni parkowej 

• montaż przyrządów siłowni 

zewnętrznej 

• promowanie aktywnego spędzania 

wolnego czasu 

• poprawa stanu zdrowia mieszkańców 



500 000 zł 

8. Budowa ogólnodostępnych miejsc 
parkingowych na osiedlu Powstańców 
Śląskich - etap II 



Lokalizacja 

Wzdłuż ul. Marii Curie- Skłodowskiej nr 109- 127 

https://www.google.pl/maps 



8. Budowa ogólnodostępnych miejsc 
parkingowych na osiedlu Powstańców Śląskich - 
etap II 

• Budowa ok. 65 ogólnodostępnych 

miejsc parkingowych na  

Osiedlu Powstańców Śląskich 

• Budowa chodnika wzdłuż parkingu 

• Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu 

mieszkańców 
Źródło: www.pixabay.com  



200 000 zł 

9. Utwardzenie terenu w rejonie ulic 
Alojzjanów, Śląskiej i Szeptyckiego 



Lokalizacja 

Okolice ulic Alojzjanów, Śląskiej i Szeptyckiego 



9. Utwardzenie terenu w rejonie ulic Alojzjanów, 
Śląskiej i Szeptyckiego 

• Utwardzenie nawierzchni, które 

pozwoli na postój samochodów 

• Uporządkowanie terenu 

• Zwiększenie komfortu mieszkańców 

https://www.google.pl/maps 



200 000 zł 

10. Biblioteka ZS nr 1 - Krok do 
nowoczesności 



Lokalizacja 

Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich 
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 49 

https://www.google.pl/maps 



10. Biblioteka ZS nr 1 - Krok do nowoczesności 



10. Biblioteka ZS nr 1 - Krok do nowoczesności 



10. Biblioteka ZS nr 1 - Krok do nowoczesności 

Biblioteka ZS1 jest centrum życia naszej społeczności szkolnej. Niestety jej wygląd  
i funkcjonalność są rodem z ubiegłego stulecia, co nie wychodzi na przeciw potrzebom 

dzisiejszej młodzieży i nowoczesnej edukacji. 



300 000 zł 

11. Plac zabaw z boiskiem przy Miejskim 
Przedszkolu nr w 2 Piekarach Śląskich 



Lokalizacja 

Miejskie Przedszkole nr 2, ul. Cicha 38 
Osiedle Wieczorka 

https://www.google.pl/maps 



11. Plac zabaw z boiskiem przy Miejskim 
Przedszkolu nr w 2 Piekarach Śląskich 

• Budowa nowego placu zabaw wraz  

z bezpieczną nawierzchnią 

• Budowa boiska wraz z bramkami 

• Montaż ławek i koszy na śmieci 

• Prace ogrodnicze 



700 000 zł 

12. Piekarskie Miasteczko Rowerowe 



Lokalizacja 

Park przy ul. Armii Krajowej – Osiedle Wieczorka 

https://www.google.pl/maps 



12. Piekarskie Miasteczko Rowerowe 

• Budowa miasteczka rowerowego wraz ze znakami 

drogowymi i utwardzona powierzchnią 

• Umożliwienie nauki jazdy na rowerze  

i zdobywania kart rowerowych  

• Podnoszenie poziomu świadomości rowerzystów  

i bezpieczeństwa na drodze 

• Odtworzenie warunków drogowych  

w bezpiecznym otoczeniu 
Źródło: www.pixabay.com 



225 000 zł 

13. Remont toalet w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym nr 1 w Piekarach Śląskich 



Lokalizacja 

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Piekarach Śląskich ul. Tarnogórska 40 

https://www.google.pl/maps 



13. Remont toalet w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym nr 1 w Piekarach Śląskich 

Kompleksowy remont toalet w szkole obejmujący: 

•  wymianę posadzki oraz glazury na ścianach,  

• wymianę kabin toaletowych oraz stolarki 

drzwiowej,  

• tynkowanie ścian,  

• wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej 



50 000zł 

14. Oświetlenie wybiegu dla psów  
w Szarleju 



Lokalizacja 

Wybieg dla psów w rejonie ulic Janty i Gimnazjalnej – Szarlej 

https://www.google.pl/maps 



14. Oświetlenie wybiegu dla psów  
w Szarleju 

• Doświetlenie wybiegu dla psów 

• Zwiększenie bezpieczeństwa  

• Zwiększenie dostępności wybiegu dla 

psów- oświetlenie umożliwi korzystanie  

z niego po zmroku 



200 000 zł 

15. Renowacja łazienek w Miejskim 
Przedszkolu nr 15 w Piekarach Śląskich 



Lokalizacja 

Miejskie Przedszkole nr 15 w Piekarach Śląskich ul. Marii Curie- Skłodowskiej 104 

https://www.google.pl/maps 



15. Renowacja łazienek w Miejskim Przedszkolu  
nr 15 w Piekarach Śląskich 

• Remont pięciu łazienek  ( 3 dla dzieci, 2 dla 

pracowników) 

• Wymianę posadzki oraz glazury na 

ścianach,  

• Wymianę toalet oraz umywalek  

• Tynkowanie ścian, wymianę instalacji 

wodno-kanalizacyjnej 



550 000 zł 

16. BEZPIECZNI NA DRODZE - poprawa 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniach  
w Brzezinach Śląskich 



Lokalizacja 

Skrzyżowanie ulic Bednorza i Roździeńskiego oraz Bednorza i DK94 

https://www.google.pl/maps 



16. BEZPIECZNI NA DRODZE - poprawa 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniach  
w Brzezinach Śląskich 

• Dodatkowe oznakowanie znakami 

pionowymi i poziomymi skrzyżowania ulic 

Bednorza i Roździeńskiego 

• Montaż tablicy świetlnej informującej  

o aktualnej prędkości przy MSP nr 14 

• Budowa progów wyspowych na prawym 

pasie ul. Roździeńskiego i Bednorza 
Źródło: www.pixabay.com  



16. BEZPIECZNI NA DRODZE - poprawa 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniach  
w Brzezinach Śląskich 

• Odmalowanie przejść dla pieszych 

• Budowa sygnalizacji świetlnej acyklicznej – 

akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. 

Bednorza i DK94 

• Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej 

na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu  

ul. Bednorza i DK 94 Źródło: www.pixabay.com  



130 000 zł 

17. Miejsca postojowe wraz z infrastrukturą 



Lokalizacja 

ul. Cicha pomiędzy blokami 36 i 38, Osiedle Wieczorka 

https://www.google.pl/maps 



17. Miejsca postojowe wraz z infrastrukturą 

• Wykonanie 6 miejsc postojowych  

• Instalacja 5 urządzeń siłowni 

zewnętrznej 

• Montaż stołu do ping-ponga, tablic  

do rysowania oraz ławek 

Źródło: www.pixabay.com  



19 500 zł 

18. Wypożyczalnia gier planszowych  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 



Lokalizacja 

Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich wraz ze wszystkimi filiami 



18. Wypożyczalnia gier planszowych  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

• Zakup 250 gier planszowych do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich 

 

• Utworzenie wypożyczalni gier w bibliotece 
 

• Możliwość wypożyczania gier planszowych 
zarówno w Bibliotece Centralnej jak i we 
wszystkich filiach na terenie miasta 

 

• Kreatywne spędzanie wolego czasu 

Źródło: www.pixabay.com  



27 000 zł 

19. Zielony Zakątek w cieniu blokowisk - 
czytelnia letnia przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej 



Lokalizacja 

Biblioteka Centralna – ul. Kalwaryjska 62D 



19. Zielony Zakątek w cieniu blokowisk - czytelnia 
letnia przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 

• zakup stołów, parasoli i krzeseł 

ogrodowych 

• remont ogrodzenia oraz nasadzenie roślin 

• budowa kręgu z ławkami do zabaw  

z dziećmi i pracą z młodzieżą 

• organizacja czytelni letniej w ogródku MBP 

 



700 000 zł 

20. Bieżnia lekkoatletyczna na terenie 
obiektu MOSiRu ulica Skłodowskiej- 
Curie 49 



Lokalizacja 

Obiekt MOSiR, ul. M. Curie - Skłodowskiej 49, Brzozowice- Kamień 

https://www.google.pl/maps 



20. Bieżnia lekkoatletyczna na terenie obiektu 
MOSiRu ulica Skłodowskiej- Curie 49 

• Budowa 4 torowej bieżni lekkoatletycznej 

wokół boiska piłkarskiego 

• Stworzenie miejsca umożliwiającego 

przeprowadzenie zawodów i treningów 

• Promocja biegania i zdrowego trybu życia 

Źródło: www.pixabay.com  



10 000 zł 

21. Pomyśl o zdrowiu - ZAKUP STOŁÓW 
DO TENISA STOŁOWEGO 



Lokalizacja 

Katolicka Szkoła Podstawowa ul. Bytomska 207 

https://www.google.pl/maps 



21. Pomyśl o zdrowiu - ZAKUP STOŁÓW DO TENISA 
STOŁOWEGO 

• zakup 2 profesjonalnych stołów do ping – 

ponga 

• konstrukcja stołów umożliwiająca 

rozgrywki zarówno w budynku jak i poza 

nim 

• Promowanie aktywnego spędzania wolego 

czasu zarówno przez dzieci jak i dorosłych Źródło: www.pixabay.com  



400 000 zł 

22. Pomyśl o zdrowiu - TĘŻNIA 
SOLANKOWA PIEKARY SZARLEJ 



Lokalizacja 

Park Wolności – skrzyżowanie ul. Bytomskiej i Ziętka 

https://www.google.pl/maps 



22. Pomyśl o zdrowiu - TĘŻNIA SOLANKOWA 
PIEKARY SZARLEJ 

• Budowa tężni solankowej wraz   

z zadaszeniem, oświetleniem i ławeczkami 

• Poprawa samopoczucia i stanu zdrowia 

mieszkańców 

• Lokalizacja w centrum, umożliwiająca 

dostęp wszystkim mieszkańcom 



19 999 zł 

23. Pomyśl o zdrowiu - Rozwój turystyki 
krajoznawczej 



Lokalizacja 

Hufiec ZHP Piekary Śląskie 

Źródło: Profil FB, ZHP Piekary 



23. Pomyśl o zdrowiu - Rozwój turystyki 
krajoznawczej 

• Zakup namiotów i mat samonapełniających 

dla harcerzy z Hufca ZHP Piekary Śląskie 

• Promowanie turystyki krajoznawczej wśród 

dzieci i dorosłych 

• Edukacja w zakresie przepisów dotyczących 

turystyki krajoznawczej 

Źródło: www.pixabay.com  



71 000 zł 

24. Kultura na bloku! 



Lokalizacja 

Spółdzielczy Dom Kultury, ul. Kazimierza Wielkiego 1 

Źródło nagranie z drona, HIGH CAM 



24. Kultura na bloku! 

• Przeprowadzenie badań dotyczących 

oczekiwań mieszkańców pod kątem oferty 

kulturalnej 

• Organizacja darmowych wydarzeń 

kulturalnych i szkoleniowych 

• Tematyka i forma wydarzeń zależna  

od potrzeb i oczekiwań wskazanych  

w badaniach 



131 000 zł 

25. Festiwal muzyki Hip-Hopowej  
w Piekarach Śląskich 



Lokalizacja 

Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich 



25. Festiwal muzyki Hip-Hopowej  
w Piekarach Śląskich 

Organizacja festiwalu muzyki hip-hopowej 

zawierającego takie elementy jak: 

• DJing, malowanie graffiti, pokazy 

skateboardowe i pokazy tańca 

• Festiwal umożliwi także integrację 

społeczności lokalnej 



40 000 zł 

26. Tablice na ulice 



Lokalizacja 

Wszystkie dzielnice Piekar Śląskich 

https://www.google.pl/maps 



26. Tablice na ulice 

• Projekt zakłada umieszczenie 15 tablic 

informacyjnych w miejscach związanych  

z wielkimi (i nie zawsze znanymi) piekarzanami. 

 

• M. in August Glazowski, Bartłomiej Płonka,  

Jan Przybyłek, Józef. Czempiel, Józef Graniczny, 

Maksymilian Jasionowski, Ryszard Dyrgałła 

  Źródło: Pwww.piekarskiwerk.pl 



26. Tablice na ulice 

• Tablice zawierać mają krótki życiorys, 
ciekawostki i zdjęcia związane z daną osobą. 
Celem inicjatywy jest zwiększenie 
świadomości mieszkańców na temat  
historii miasta 
 

• W każdej dzielnicy miasta znalazłaby się 
minimum 1 tablica, a sam projekt  
w następnych latach mógłby być 
kontynuowany 

Źródło:https://www.stojaknarower.pl/tablice-ogloszeniowo-informacyjne-
zewnetrzne/773-13942-tablica-z-konstrukcja-varna.html 



265 000 zł 

27. Naturalny ogród zabaw ze ścieżką 
zdrowia na terenie Miejskiego 
Przedszkola nr 17 w Piekarach Śląskich 



Lokalizacja 

Miejskie Przedszkole nr 17, ul. Piotra Skargi 55 

https://www.google.pl/maps 



27. Naturalny ogród zabaw ze ścieżką zdrowia  
na terenie Miejskiego Przedszkola nr 17  
w Piekarach Śląskich 

Stworzenie naturalnego ogrodu ze ścieżką zdrowia - miejsca, w którym dzieci  
w otoczeniu przyrody i naturalnych przeszkód będą mogły rozwijać różnorodne umiejętności i bawić się  
w sposób kreatywny 

Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród przedszkolaków poprzez wyrabianie u nich nawyku ruchu 

Źródło: https://pl.pinterest.com/  



27. Naturalny ogród zabaw ze ścieżką zdrowia  
na terenie Miejskiego Przedszkola nr 17  
w Piekarach Śląskich 

 

Aranżacja niewykorzystanej przestrzeni podwórka wokół Miejskiego Przedszkola nr 17  
w Piekarach Śląskich i wykonanie ogrodu z torami sprawnościowymi i stacjami poznawczymi,  
budzącymi w dzieciach ciekawość, stymulującymi ich rozwój psychomotoryczny  
i umożliwiającymi dostrzeganie piękna przyrody wraz z zachodzącymi w niej cyklicznymi 
zmianami 

 
 

 
 

 
 

Źródło: https://pl.pinterest.com/  



27. Naturalny ogród zabaw ze ścieżką zdrowia  
na terenie Miejskiego Przedszkola nr 17  
w Piekarach Śląskich 

Wydzielenie w ogrodzie przedszkolnym stref:     
Edukacyjnej                                relaksu    i zabawy 

Źródło: https://pl.pinterest.com/  



700 000 zł 

28. Modernizacja terenu Miejskiej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Piekarach Śląskich 



Lokalizacja 

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 ul. ks. Jerzego Popiełuszki 8 

https://www.google.pl/maps 



28. Modernizacja terenu Miejskiej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Piekarach Śląskich 

• Miejsca postojowe na terenie szkoły. 

• Wymiana ogrodzenia wokół szkoły. 

• Wymiana siatki zabezpieczającej wokół boiska 

wielofunkcyjnego. 

• Budowa miejsca postojowego Kiss & Ride.  



400 000 zł 

29. Brzeziny Śląskie - sygnalizacja 
świetlna skrzyżowanie Bednorza  
i Roździeńskiego 



Lokalizacja 

Skrzyżowanie Bednorza i Roździeńskiego – Brzeziny Śląskie 

https://www.google.pl/maps 



29. Brzeziny Śląskie - sygnalizacja świetlna 
skrzyżowanie Bednorza i Roździeńskiego 

• Poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie ilości 
wypadków i kolizji na skrzyżowaniu  

• Rozładowanie korków. 

 
Mieszkańcy Brzezin wskazują, że to skrzyżowanie 
jest bardzo niebezpieczne. Często dochodzi tu do 
niebezpiecznych zdarzeń. 
 
Przynajmniej raz w miesiącu coś się tutaj dzieje. 
Problem rozwiązałaby sygnalizacja świetlna. 

Źródło: www.pixabay.com  



260 000 zł 

30. Modernizacja i poprawienie 
funkcjonalności parku miejskiego  
w Kamieniu 



Lokalizacja 

Park w Kamieniu przy ul. Wyspiańskiego 

https://www.google.pl/maps 



30. Modernizacja i poprawienie funkcjonalności 
parku miejskiego w Kamieniu 

• Modernizacja parku miejskiego  

• Poprawa funkcjonalności parku  

• Instalacja solarnych wiat umożlwiających 

ładowanie rowerów i hulajnóg, a także 

chroniących przed nagłymi zmianami 

pogody oraz umożliwiających parkowanie 

urządzeń Źródło: https://seedia.city/pl/ 



30. Modernizacja i poprawienie funkcjonalności 
parku miejskiego w Kamieniu 

• Instalacja stacji ładowania USB 

zapewniających stały dostęp do energii  

w parku 

• Wyposażenie wiat w funkcje informacyjne  

i dźwiękowe umilające czas przebywania  

w parku 

Źródło: https://seedia.city/pl/ 



198 000 zł 

31. Nowe łazienki w Miejskiej Szkole 
Podstawowej nr 1 



Lokalizacja 

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szpitalna 9 



31. Nowe łazienki w Miejskiej Szkole  
Podstawowej nr 1 

• Stworzenie nowych łazienek dla uczniów 

poprzez przebudowę sali lekcyjnej 

• Gruntowny remont pomieszczenia  

• Zapewnienie odpowiednich warunków 

higieniczno- sanitarnych uczniom szkoły 



100 000 zł 

32. Remont zniszczonej drogi  
i wybrukowanie placu w rejonie 
Bytomskiej i Konstytucji 3 Maja 



Lokalizacja 

Boczna uliczka w okolicy skrzyżowania ulic Bytomskiej oraz Konstytucji 3 maja 

https://www.google.pl/maps 



32. Remont zniszczonej drogi i wybrukowanie  
placu w rejonie Bytomskiej i Konstytucji 3 Maja 

• Remont nawierzchni  na krótkim odcinku 

drogi dojazdowej, na wysokości  

ul. Bytomskiej 198  

• Wybrukowanie placu na skrzyżowaniu ulic 

Bytomskiej i Konstytucji 3 Maja 

• Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu 

mieszkańców https://www.google.pl/maps 



Harmonogram 

Do 20 
maja 

21 maja 
1 – 17 

czerwca 
Do 30 

czerwca 

Możliwość 
wycofania projektu 

Głosowanie 

Ogłoszenie ostatecznej 
listy projektów 

Ogłoszenie wyników 
głosowania 



Dziękujemy za uwagę! 


