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Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Pakosz w wyjątkowo 

ważnej dla wszystkich mieszkańców miasta społecznej sprawie dotyczącej tzw. Południowej 

Obwodnicy Śródmieścia. 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

w Państwa rękach leżą decyzje określające najważniejsze kierunki rozwoju naszego miasta, 

również te dotyczące układu komunikacyjnego.Jedną z nich chcemy dzisiaj przedstawić na 

forum Rady Miasta z prośbą o jej rozważenie niezależnie od Państwa  przynależności 

klubowej i poglądów politycznych i niepopieranie w kształcie proponowanym przez Pana 

Prezydenta i podległe mu instytucje, kierując się wyłącznie interesem mieszkańców miasta. 

Chodzi o tzw. południową obwodnicę śródmieścia. Od wielu lat toczy się dyskusja na temat 

realizacji tej inwestycji Zgadzamy się, że jest ona konieczna. Kluczowym jest jednak 

wyznaczenie, którędy ta obwodnica ma przebiegać. W naszej ocenie winny o tym decydować 

takie czynniki, jak interes mieszkańców miasta, upłynnienieobecnego i przyszłego ruchu 

kołowego orazpodwyższenie poziomu bezpieczeństwa. Nie mamy też wątpliwości, że ulice: 

Pakosz, Marmurowa, Husarska i Wapiennikowa wymagają remontu i modernizacji. 

Nie możemy jednak zaakceptować pomysłu Pana Prezydenta, który forsuje przy tej 

okazji rozbudowę drogi przez Pakoszi Kadzielnię do monstrualnych rozmiarów (droga klasy 

Z, 2 jezdnie, 30 m szerokości), bowiem jego celem jest wpuszczenie w ten ciąg 

komunikacyjny ruchu tranzytowego, w tym ciężkich pojazdów, tzw. tirów. Zdecydowanie 

wzrośnie natężenie ruchu o cały ruch tranzytowy. Obecnie mogą poruszać się tędy jedynie 

samochody osobowe, a ruch tranzytowy tirów prowadzony jest ulicą Krakowską i Tarnowską. 

Szanowni Państwo, proszę zapytać Prezydenta miasta – dlaczego nie podaje do 

publicznej wiadomości, że tą drogą będą jeździły tiry? Jakie będzie natężenie ruchu w tym 

rejonie i ile tych ciężkich pojazdów będzie tędy jeździło? Trzeba pomyśleć o docelowych 

rozwiązaniach, które na kilkadziesiąt lat rozwiążą problem i wyprowadzą ruch tranzytowy 

poza obszary miasta.  

Pomysł budowy prawdziwej obwodnicy powstał i był zresztą rozważany do 2008 

roku. Miał połączyć drogę nr762 poprzez gminę Sitkówka-Nowiny i obrzeża miasta Kielce z 

drogą nr 73 w kierunku Tarnowa. Gmina Sitkówka-Nowiny zabezpieczyła Uchwałą Rady 

Gminy nr RG – XXII/168/08 już w roku 2008korytarz dla przebiegu tej drogi na swoim 

terenie. Uchwała ta, wraz z kolejnymi aneksami obowiązuje do dzisiaj. Zapewne Pan 

Prezydent zabezpieczył dalszy przebieg tej drogi na terenach miejskich, aż do włączenia jej 

do drogi nr 73.Szanowni Państwo, proszę zapytaćPana Prezydenta, czy istotnie prowadził 

takie rozmowy z gminą Sitkówka Nowiny, czy wyznaczył przebieg korytarza na terenach 

miejskich i dlaczego zaniechał tego projektu?Dlaczego zamiast realizacji tej mocno już 

negocjacyjnie zaawansowanej koncepcji miasto zleciło w tym samym 2008 roku opracowanie 

projektu quasi-autostrady dla tirów w centrum miasta krakowskiej firmie Ekkom? To są 

bardzo istotne pytania, bo odstąpienie wtedy od realizacji tej zdroworozsądkowej inwestycji 

skutkuje bardzo poważnymi konsekwencjami dla miasta i jego mieszkańców, o których 



będzie mowa w dalszej części mojego wystąpienia.To od Państwa zależy, czy miasto 

skorzysta z tej perspektywicznej, prawie gotowej, mało skomplikowanej, omijającej siedziby 

ludzkie koncepcji. Na pewno nie tak kosztownej społecznie i finansowo jak inwestycja na 

Pakoszu. 

A skutki zaniechania tej inwestycji są poważne. Niewielu mieszkańców miasta wie, że 

Kielce zajmują niechlubną dziewiątą pozycję w rankingu miast o najbardziej 

zanieczyszczonym pyłami zawieszonymi PM10 powietrzu w Polsce (dane uzyskane z 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2014 r.) i dwudziestą siódmą w Europie 

(raport Europejskiej Agencji Środowiska na 2011 r. opublikowany w 2013 r.) Dostrzegając 

ten problem i implementując stosowne dyrektywy Unii Europejskiej Sejmik Województwa 

Świętokrzyskiego podjął Uchwałę Nr XIII/234/1 z dnia 14 listopada 2011 roku, której 

Załącznik nr 1 nosi nazwę: 

Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego Część A strefa miasto 

Kielce ze względu na przekroczenia pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Chodzi tutaj 

o walkę ze smogiem. 

Załącznik ten szczegółowo opisuje stan istniejący, zagrożenia, system pomiaru i ostrzegania 
ludności, jak również katalog działao krótko- i długoterminowychmających poprawid ten stan 
rzeczy. Określony normami poziom szkodliwych substancji, obecnie znacznie przekroczony, 
powinien zostad osiągnięty w roku 2020. Niestety, już w tej chwili, mimo podejmowanych 
działao, stwierdzid można, że jakośd powietrza nie ulega poprawie, a w wielu aspektach 
wręcz się pogarsza.Dopuszczalny poziom pyłu zawieszonego PM2,5 powinien zostad 
osiągnięty docelowo do 1 stycznia 2015 r., a benzo(a)pirenu jeszcze wcześniej, bo do 2013r. 
Żaden z tych celów nie został osiągnięty w założonym terminie.  Powietrze w 
mieście,również w ostatnich publikacjach WIOŚ,zostało zaliczone do najgorszej klasy - klasy 
C,ze względu na przekroczeniastężeo pyłu PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu oraz do klasy D2 ze 
względu na przekroczenia poziomu celu długoterminowego ozonu.Z WIOŚ otrzymaliśmy 
dane z dwóch stacji pomiarowych znajdujących się w Kielcach- przy ul. 
Kusocioskiego/Pakosz/ i Jagiellooskiej zlat 2010-2013.iAlarmująco przedstawiają się wartości 
pyłu PM2,5, który w zanieczyszczeniach pochodzących z transportu drogowego stanowi 90% 
zawartości PM10. To są bardzo drobne pyły, które natychmiast poprzez nasze płuca 
przenikają do krwioobiegu. Zgodnie z dyrektywą unijną poziom dziennej koncentracji PM2,5 
może wynosid 25µg/m3 a w czasie pomiarów godzinowych mierzonych automatycznie na 
stacji przy ul. Jagiellooskiej, często osiąga wartośd ponad 200 µg/m3.  Mają Paostwo 
możliwośd sami zweryfikowad te dane wchodząc na 
stronęhttp://aqicn.org/city/poland/swietokrzyski/kielce-ul.-jagiellonska/,  gdzie jest 
bezpośredni podgląd wyników poziomu zanieczyszczeo z danej godziny. Przekonacie się 
wtedy, jak często  w ciągu doby bywa przekraczany  poziom 200 µg/m3. Jeśli taki wynikjest 
średnią dobową, to występuje stan zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, i oznacza on 
koniecznośd poinformowania społeczeostwa o tym zagrożeniu. Oczywiście, zanieczyszczenia 
te nie biorą się tylko z emisji liniowej,ale również powierzchniowej, punktowej i napływowej. 

Ponieważ jednak sprawa dotyczy inwestycji drogowej, chcemy przedstawić Państwu 

tylko i wyłącznie skutki, jakie niesie dla zanieczyszczenia powietrza transport drogowy, 

pomijając inne źródła. 

Pośród zadań krótkoterminowych w Załączniku nr 1 znalazł się m.in. bezwzględny 

zakaz wjazdu samochodów ciężarowych na wyznaczone trasy miasta w dniach alarmowych, a 

w zadaniach długookresowych – działania związane ze zmniejszeniem uciążliwości 

transportu na terenie miasta i wyprowadzenie ruchu tranzytowego. Zalecenie wyprowadzenia 

ruchu tranzytowego istnieje również w Studium uwarunkowań i kierunków 

http://aqicn.org/city/poland/swietokrzyski/kielce-ul.-jagiellonska/


zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce uchwalonym przez Radę Miasta Kielce 

26.10.2000 r., obowiązującym do dziś. 

Działania p. Prezydenta dotyczące planowanej inwestycji stoją zatem w jawnej 

sprzeczności do działań zaleconych w Załączniku nr 1 i w Studium uwarunkowań. Forsowana 

inwestycja nie wyprowadza ruchu tranzytowego. Ruch ten zostaje wprowadzony w nowy 

korytarz, po zachodniej i południowej stronie ścisłego centrum. W żaden sposób nie polepszy 

to stanu powietrza ani w ścisłym centrum, ani w całym mieście.  Taka koncentracja ruchu w 

tej części miasta spowoduje, że znacznie wzrośnie liczba dni ze smogiem, która i tak już w tej 

chwili regularnie przekracza kilkadziesiąt dni w roku. Szanowni Państwo,proszę zapytać Pana 

Prezydenta, wjaki sposób zamierza zrealizować zadania ochrony powietrza i osiągnąć 

zamierzonew opisanym wyżej Załącznikucele długoterminowe doroku 2020, nie 

wyprowadzając ruchu tranzytowego z miasta. 

Chcemy podkreślić, że docelowa decyzja, wyprowadzająca ruch poza obszar miasta, 

będzie korzystnie wpływać na jakość powietrza i jakość życia wszystkich mieszkańców. 

Dlatego należy korzystać z dobrych wzorów, a błędem byłoby powielać złe rozwiązania.  

Jako przykład chcemy wskazać miasto Kraków. Przy Prezydencie została tam 

powołana Rada ds. Ochrony Powietrza, ponieważ ogromne środki zaangażowane w wymianę 

pieców i zakaz palenia węglem nie dają oczekiwanych rezultatów. W Krakowie władze 

miasta zrozumiały, że wpływ z innych źródeł emisji, zwłaszcza z transportu drogowego, 

został niedoszacowany. Twierdzi tak przewodniczący tej komisji prof. Mazur i ta teza będzie 

weryfikowana poprzez badania w laboratorium AGH. Ma ona oparcie we wstępnej analizie 

ilości pojazdów poruszających się po drogach Małopolski, w stwierdzeniu, że większość z 

nich ma silniki diesla/zwłaszcza ciężarówki/ i nie mają one podstawowych zabezpieczeń 

przed emisją trucizn do atmosfery. Jakość pojazdów poruszających się po drogach pozostawia 

wiele do życzenia. Diagnoza co do jakości pojazdów tranzytowych dotyczy również Kielc.  

Kolejnym przykładem potwierdzającym szkodliwość spalin samochodowych w 

miastach jest sytuacja w Londynie. Rząd brytyjski został oskarżony o niedotrzymywanie 

dopuszczalnych limitów zanieczyszczeń powietrza i odpowie za to przed Sądem Najwyższym 

Zjednoczonego Królewstwa.  

Brytyjczycy po doświadczeniach z 1952 r., kiedy to zpowodu smogu zmarło 12 tys. 

osób, wprowadzili w 1956 roku restrykcyjną ustawę o ochronie powietrza, obowiązującą do 

dziś. Smog z 1952 r. powstawał z powodu spalania dużej ilości zasiarczonego węgla, co 

obecnie nie ma już miejsca. Dzisiejsze zanieczyszczenia powietrza w Londynie są wynikiem 

szkodliwego działania spalin samochodowych. Choroby tym spowodowane są przyczyną 

ok.29 tys. zgonów każdego roku.Przeliczając te zanieczyszczenia na ilość wypalanych  

papierosów możemy  porównawczo stwierdzić, że londyńczycy wypalają średniorocznie 25 

sztuk papierosów, mieszkańcy Krakowa 2.500, natomiast kielczanie ponad 1.000 sztuk. W 

wyliczeniach tych chodzi o statystycznego mieszkańca z uwzględnieniem dzieci. Brytyjczycy 

mają możliwość realnego wpływu nato, co dzieje się z ich powietrzem. Mogą skierować 

sprawę do sądu i to rząd musi się tłumaczyć i podjąć odpowiednie działania. My takiej 

sądowej możliwości nie mamy. Co prawda WIOŚ ma narzędzia finansowe zmuszające 

zakłady pracy do realizacji programu ochrony powietrza. Niestety tego typu sankcje nie grożą 

Prezydentowi naszego miasta  i być może dlatego Pan Prezydent zapytany przez dziennikarza 

o 27 pozycję wśród najbardziej zanieczyszczonych miast Europy zbagatelizował sprawę i 

odpowiedział [cytuję]„Nie wierzę w takie rankingi. Czasami są one publikowane po to, aby 

nas zdyskredytować. Nie mamy przecież przemysłu, który mógłby produkować tyle 

zanieczyszczeń” 

Tak, Panie Prezydencie, przemysł już się dostosował, żeby nie płacić ogromnych kar, 

a nasze zanieczyszczenia powietrza powstają głównie z dwóch źródeł: powierzchniowych 



(czyli niskiej emisji) i liniowych (czyli transportowych) na które to czynniki ma Pan również 

wpływ. 

 Zważywszy na fakt, że ilość samochodów w Polsce systematycznie wzrasta i nie są to 

samochody nowe, ponieważ 75% samochodów w Polsce to samochody 10-letnie i starsze, 

oraz biorąc pod uwagę tezę prof. Mazura można wyciągnąć wniosek, że udział transportu w 

ogólnej emisji zanieczyszczeń z roku na rok rośnie.Są miasta –na przykład Warszawa, w 

których 63% zanieczyszczeń powietrza pochodzi z komunikacji samochodowej.      

Dlatego to Państwo mają w tej kwestii do odegrania najważniejszą rolę. Mając realny 

wpływ na decyzje Prezydenta, akceptując lub odrzucając jego projekty, mogą Państwo 

doprowadzić do definitywnego wyprowadzenia ruchu tranzytowego z miasta i nie dopuścić 

do zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Tym bardziej, że wszyscy oddychamy tym 

samym powietrzem i takie samo zagrożenie niesie ono dla nas, dla Was i dla naszych dzieci. 

Sama natura nie jest w stanie zapobiec szkodliwym działaniom ludzkości. Nie w 

każdym mieście naturalne „przewietrzanie” może usunąć nagromadzenie szkodliwych 

substancji w powietrzu.Decyduje otym róża wiatrów i ukształtowanie terenu. Kielce ze 

średnią 2,8 m/s zaliczone są do strefy średniej i małej wietrzności. Przeważają wiatry słabe i 

bardzo słabe (74%).Wieją głównie z kierunków zachodnich. Miasto położone jest w pasie 

osłabionej cyrkulacji przyziemnej. Wiatry wieją 10 miesięcy w roku. Ważnym wskaźnikiem 

wentylacji miasta są cisze atmosferyczne, których obecność powoduje występowanie zastoisk 

zanieczyszczonego powietrza. Ze względu na kotlinowatą morfologię miasta i zamknięcie od 

południa, swobodny odpływ powietrza w kierunku naturalnego spadku południowo-

zachodniego może być utrudniony. Najbardziej niekorzystne warunki pod względem zastoisk 

zanieczyszczonego powietrza występują w śródmieściu. Ma to miejsce również wzdłuż 

korytarza planowanej inwestycji:przy Kadzielni od strony ulicy Marmurowej, na Baranówku, 

na Barwinku i osiedlu Kochanowskiego /patrz mapka/. 

Nietrudno zrozumieć, dlaczego po wprowadzeniu ruchu tirów jeszcze bardziej 

pogorszy się stan powietrza na Pakoszu.Emisja spalinowa pyłu PM10 do atmosfery z tirów 

jest dwukrotnie wyższa niż z samochodów osobowych. W przypadku pyłu PM2,5 są to 

wartości trzykrotne. 

Zagraża nam również niekorzystne usytuowanie korytarza planowanej inwestycji w 

stosunku do głównego kierunku wiejących wiatrów. W Kielcach lepiej przewietrzane są ulice 

równoległe do głównego, zachodniego kierunku wiatrów. Na ulicach prostopadłych, a tak 

niewątpliwie w zdecydowanej większości przebiega ciąg ulic Pakosz, Marmurowa, Husarska, 

Wapiennikowa, powstaje często cień wiatrowy sprzyjający kumulowaniu się 

zanieczyszczeń.Co nam grozi? Oprócz hałasu i innych niedogodności – odkładanie się w 

tkankach benzo(a)pirenu powodującego raka, oddychanie smogiem powodujące zwiększoną 

śmiertelność i zachorowalność na choroby związane z oddychaniem i krążeniem krwi. 

Szanowni Państwo, proszę zapytać Prezydenta, dlaczego chce nam wszystkim to zrobić? I to 

na obszarze, który w świadomości kielczan pozostaje zielonymi płucami miasta, gdzie 

przychodzą lub przyjeżdżają z całymi rodzinami uprawiać sport.  

Poziom zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM10, PM2,5 i 

benzo(a)pirenem jest w przypadku źródeł samochodowych najbardziej zależny od natężenia 

ruchu na poszczególnych trasach komunikacyjnych. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z 

miasta powoduje zmniejszenie ruchu w mieście samochodów ciężarowych o 70%, a 

osobowych i dostawczych o 30%. Jest więc o co walczyć. 

Niezależnie od powyższych argumentów zwracamy uwagę, że proponowana 

koncepcja narusza obszar chronionego krajobrazu Kadzielnia. Jest ona naszym wspólnym 

dobrem i obowiązkiem włodarzy miasta jest dbanie o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. 

Niestety, planowana inwestycja przebiega tuż przy Kadzielni i wchodzi w jej obszar. Jest to o 

tyle niebezpieczne, że w rejonie Kadzielni są skały węglanowe, w których występują zjawiska 



krasowe. Nie wiemy, jaki jest układ podziemnych korytarzy krasowych i jaki to może mieć 

wpływ na wytrzymałość podłoża na obciążanie. Według opracowania ekofizjograficznego 

wykonanego na zlecenie miasta przez SGGW, „W takich terenach wykonanie inwestycji 

powinno poprzedzać przeprowadzenie analiz geofizycznych oraz hydrogeologicznych”. 

Zwracamy uwagę, że wibracje i drgania pochodzące z ciężkich samochodów ciężarowych 

mogą zniszczyć Skałkę Geologów, która będzie znajdowała się kilkadziesiąt metrów od 

planowanej inwestycji a jest przecież rezerwatem ścisłym. 

Wyjątkową atrakcję będą mieli młodzi ludzie w niedawno powstałym skate parku, 

wykonując swoje ewolucje  przy huku ciężarówek i oddychając „czyściutkimi” spalinami.  

W celu objęcia szczególną ochroną przyrody i krajobrazu Kadzielni i Karczówki ich 

bezpośrednie otoczenie jest pecjalną strefą planowania przestrzennego K /patrz Studium 

uwarunkowań/. W przypadku Kadzielni obejmuje ona pięciokąt ulic Pakosz – Osobna – Aleja 

Legionów – Gagarina – Krakowska. Z zapisu tego wynika, że częć ulicy Marmurowej, 

pomiędzy ulicami Pakosz i Osobną leży wewnątrz tej strefy.  

Reasumując: Wbrew licznym protestom na przestrzeni wielu lat Pan Prezydent i 

podległe mu instytucje forsują tę inwestycję, ponosząc coraz to nowe koszty na dodatkowe 

projekty i badania.  

W tym miejscu chcemy powiedzieć STOP tym planom – NIE IDŹCIE TĄ 

DROGĄ, podejmijcie działania zmierzające do docelowych rozwiązań, czyli wyprowadzenia 

ruchu tranzytowego poza obszar miasta. Uwagi te dotyczą zarówno południowej obwodnicy 

jak i wschodniej obwodnicy miasta, ponieważ wyrażone w informacjach prasowych zamiary 

przebudowy ul. Radomskiej uważamy za równie nierozsądne i doraźne, nie załatwiające 

istoty problemów komunikacyjnych naszego miasta. Uważamy, że koszty podane w 

informacjach prasowych, przewidywane na realizację obu tych inwestycji, powinny 

wystarczyć na realizację docelowych obwodnic miasta. I nie są to gołosłowne stwierdzenia. 

Możemy podać przykłady kwot zakończonych niedawno przetargów na obwodnice innych 

miast, których koszty wahają się w granicach 15-20 mln zł/km. W tym zestawieniu koszty 

inwestycji przez Pakosz oraz przebudowy ul. Radomskiej urastają do horrendalnych kwot.  

Wracając do Pakosza – jesteśmy świadomymi obywatelami naszego miasta, wiemy, że 

miasto rozbudowało się w kierunkach osiedli Baranówek, Barwinek, Ostra Górka i 

miejscowości Bilcza i Morawica – ludzie tam mieszkający muszą się przemieszczać we 

wszystkim kierunkach i ciąg ulic Husarska-Marmurowa-Pakosz i dalej Armii Krajowej i 

Gosiewskiego jest dogodnym połączeniem z innymi dzielnicami miasta, jak również pozwala 

osiągnąć trasy wyjazdowe w kierunku Łodzi bądź Sandomierza. Oczekujemy, że trasa 

Husarska-Marmurowa-Pakosz będzie należycie zmodernizowana, ale będzie nadal 

służyła wyłącznie ruchowi lokalnemu pojazdów osobowych. 
Nie chcemy protestować na gotowej już drodze. Wiemy, że takie protesty będą wtedy 

bezsensowne. Działamy i protestujemy dzisiaj, kiedy jest na to czas, aby zapobiec tej 

inwestycji. I nie wynika to z naszego widzimisię i działania na szkodę pozostałych 

mieszkańców. Po przedstawieniu powyższych argumentów staje się jasnym, że próbujemy 

przeciwdziałać temu, co jest zagrożeniem dla wszystkich mieszkańców Kielc w wielu sferach 

ich życia i zwracamy się do Państwa o pomoc w przekonaniu Pana Prezydenta, aby 

wyprowadził ruch tranzytowy z miasta, budując prawdziwe obwodnice i zaniechał budowy 

quasi-autostrady przez Pakosz. Każdy z Państwa Radnych otrzyma od nas zestaw 

dokumentów, które pozwolą wyrobić sobie obiektywną opinię na ten temat. Nie wyrzucajcie 

tego do kosza! To są naprawdę ważne społecznie treści, mające znaczenie dla przyszłych 

pokoleń.  

W połowie lutego bieżącego roku ukazały się w prasie codziennej artykuły, z których 

jednoznacznie wynika, że Polska ma od lat najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii 

Europejskiej. Normy unijne w porównaniu do norm WHO i norm wprowadzonych niedawno 



w USA nie są wyśrubowane. Przykładowo, roczna norma emisji PM10 w UE to 40 µg/m
3
, 

norma WHO i amerykańska – 10 µg/m
3
.  

Unia Europejska zamierza nałożyć na Polskę karę w wysokości 4 mld złotych, aby 

zmobilizować rząd i samorządy do walki z zanieczyszczonym powietrzem. Kara może 

również polegać na obcięciu funduszy unijnych. Ale to nie wszystko. Unia nie będzie 

dofinansowywać inwestycji, które mogą  pogorszyć jakość powietrza. A tak jest w przypadku 

drogi tranzytowej przez Pakosz. 

 

Jeszcze jedna uwaga. Nasze wystąpienie jest oparte na dokumentach źródłowych, w 

większości opracowaniach naukowych zamówionych przez miasto oraz dokumentach 

Sejmiku Wojewódzkiego i WIOŚ, a także artykułach prasowych. Są one łatwo dostępne i 

mogą Państwo zweryfikować w oparciu o nie prawdziwość naszych tez. 

Zwracamy się również do mediów o pomoc i współpracę w zakresie informowania 

społeczeństwa o prawdziwych powodach naszego protestu, o skutkach i zagrożeniach 

wynikających dla wszystkich mieszkańców z  realizacji tej inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

 


