
Protokół obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach 

w dniu 25 maja 2022 roku (obrady on-line poprzez aplikację Microsoft Teams) godz. 12:00

Obrady, w związku z zagrożeniem epidemicznym odbyły się w sposób zdalny.

Przebieg obrad: Projekty nadesłane przez architektów wysłano pocztą elektroniczną 

do członków Rady, celem zapoznania się z materiałem. W przypadku występowania pytań 

i wątpliwości członkowie Rady kontaktowali się bezpośrednio z projektantem. Karty oceny 

są na bieżąco podpisywane przez Panią Przewodniczącą Barbarę Grześ w dogodnym dla niej 

terminie.

W obradach on-line udział wzięło 2 członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Katowicach, tj.:

Pani Bożena Werner -  Wiceprzewodnicząca Rady,

Pani Sylwia Siudak -  Sekretarz Rady,

Natomiast Przewodnicząca Rady Pani Barbara Grześ oraz Członek Rady Pan Piotr Borgulat 

oddali swoje głosy za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po posiedzeniu Rady. 

Zaproszeni goście:

Pan Artur Maciaszczyk -  Stowarzyszenie Bona Fides.

Harmonogram obrad przebiegał zgodnie z porządkiem obrad z dnia 25 maja 2022 r. (załącznik 

nr 1 do protokołu).

1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 13 kwietnia 2022 r.

W głosowaniu wzięły udział 4 osoby -  4 głosy „za".

2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 20 kwietnia 2022 r.

W głosowaniu wzięły udział 4 osoby -  głosy 4 „za".

3. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: „MDK Witosa - budowa domu kultury 

wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku".

Do projektanta wysłano opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
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dotyczącą projektu „MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów 

przyległych w formie parku" stanowiącą załącznik nr 2. Rada zatwierdza ww. projekt 

po uwzględnieniu przez projektanta uwag i sugestii przedstawionych w załączniku.

Uchwała nr 1 

z dnia 25 maja 2022 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: "MDK Witosa - budowa domu kultury wraz 

z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku".

§ 1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. "MDK Witosa - budowa domu kultury 

wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku".

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 4 członków Rady, oddano 4 głosy za, 

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

4. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: „Remont alejki w Katowickim Parku Leśnym przy 

ul. Francuskiej w Katowickim Parku L e ś n y m remont istniejących nawierzchni pieszych wraz 

ze schodami terenowymi i kładką dla pieszych przy ul. Francuskiej w Katowickim Parku 

Leśnym.

Do projektanta wysłano zalecenie dotyczące płyt stosowanych na alejce aby przerwy między 

nimi były jak najmniejsze. Przerwy bardzo utrudniają poruszanie się po alejce osobom 

z niepełnosprawnościami. Ponadto zwrócono uwagę na zachowanie ciągłości krawężnika, jako 

jednej linii, ponieważ w tej formie jest on pomocny dla osoby niewidomej w prowadzeniu laski. 

Przerwy w nawierzchni dezorientują taką osobę czy może iść dalej.

Ustalono z projektantem, iż sporadyczny brak zastosowania krawężnika wzdłuż alejki wynika 

z potrzeby zachowania w nienaruszonym stanie istniejącego drzewostanu (wiązów).

Rada zatwierdza projekt po uwzględnieniu powyższych uwag.
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Uchwała nr 2

z dnia 25 maja 2022 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Remont alejki w Katowickim Parku Leśnym przy 

ul. Francuskiej w Katowickim Parku Leśnym"- remont istniejących nawierzchni pieszych 

wraz ze schodami terenowymi i kładką dla pieszych przy ul. Francuskiej w Katowickim Parku

Leśnym.§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Remont alejki w Katowickim Parku 

Leśnym przy ul. Francuskiej w Katowickim Parku Leśnym".

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 4 członków Rady, oddano 4 głosy 

za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

5. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: "L10/02/VIIIZielony Wypoczynek-rewitalizacja 

skwerku zielonego wraz z wymianą nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną 

na osiedlu Ściegiennego przed budynkiem ul. Jabłoniowej 54" - remont nawierzchni.

Rada zatwierdziła projekt.

Uchwała nr 3 

z dnia 25 maja 2022 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: "L10/02/VIII Zielony Wypoczynek -  rewitalizacja skwerku 

zielonego wraz z wymianą nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na osiedlu 

Ściegiennego przed budynkiem ul. Jabłoniowej 54" - remont nawierzchni.

§ 1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. "L10/02/VIII Zielony Wypoczynek -  

rewitalizacja skwerku zielonego wraz z wymianą nawierzchni żwirowej na nawierzchnię 

utwardzoną na osiedlu Ściegiennego przed budynkiem ul. Jabłoniowej 54" - remont 

nawierzchni.
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Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 4 członków Rady, oddano 4 głosy 

za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§2

6. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: "L20/10/VIII Eko-ostoja fauny i flory 

na „Szarotek" -  mieszkańcy dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego".

Rada zatwierdziła projekt.

Uchwała nr 4 

z dnia 25 maja 2022 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: "L20/10/VIII Eko-ostoja fauny i flory na „Szarotek" -  

mieszkańcy dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego".

§1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. "L20/10/VIII Eko-ostoja fauny i flory 

na „Szarotek" -  mieszkańcy dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego".

§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 4 członków Rady, oddano 4 głosy 

za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

7. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: "L3/03/VIII Rawa - to nasza sprawa! Remont 

części bulwarów Rawy koło ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne i przystosowanie 

go do potrzeb mieszkańców Zawodzia" - remont nawierzchni.

Rada zatwierdziła projekt.

4



Uchwała nr 5

z dnia 25 maja 2022 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: "L3/03/VIII Rawa - to nasza sprawa! Remont części 

bulwarów Rawy koło ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne i przystosowanie 

go do potrzeb mieszkańców Zawodzia" - remont nawierzchni.

§ 1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. "L3/03/VIII Rawa - to nasza sprawa! 

Remont części bulwarów Rawy koło ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne 

i przystosowanie go do potrzeb mieszkańców Zawodzia" - remont nawierzchni.

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 4 członków Rady, oddano 4 głosy 

za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

8. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: „Remont fontanny na placu św. Huberta 

w Katowicach".

Rada ustaliła, że ww. projekt nie wymaga opiniowania.

W głosowaniu wzięło udział 4 członków Rady, 4 głosy „za".

9. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 

(POR) dla wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz Strefy Płatnego 

Parkowania w Katowicach".

W nawiązaniu do przesłanych wcześniej opracowań pojawiły się następujące kwestie 

do wyjaśnienia dot. poniższych obszarów:

- B3.4 zlikwidowano kopertę na tyłach kościoła ewangelickiego, której lokalizacja jest 

zdecydowanie niezbędna w tym miejscu,

- B2.2 w tabeli 4.2.4 zestawienie projektowanych stanowisk wykazano 169 miejsc 

ogólnodostępnych i 0 dla osób z niepełnosprawnościami,

5



- B I.3 w tabeli 4.2.4 zestawienie projektowanych stanowisk wykazano 66 miejsc 

ogólnodostępnych i 0 dla osób z niepełnosprawnościami,

- C3.1 brak tabeli 4.2.4.

Ponadto zaproponowano aby poprosić projektanta o przesłanie mapki, na której zaznaczone 

są wszystkie miejsca dla osób z niepełnosprawnościami dla całej strefy płatnego parkowania 

(bez miejsc ogólnodostępnych) oraz przedstawienie sumarycznej liczby miejsc parkingowych 

dla osób z niepełnosprawnościami (kopert) dla śródmieścia oraz całej strefy płatnego 

parkowania.

Zaproponowano omówienie projektu na kolejnym posiedzeniu 

oraz zaproszenie osoby odpowiedzialnej za ten projekt (projektanta) na kolejne posiedzenie 

celem omówienia wątpliwości dotyczących projektu.

Projekt skierowano do ponownego opiniowania.

10. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu ustawienia elementów małej 

architektury dla zadania pn.: „Wybieg dla psów przy ul. Kościuszki w Katowicach".

Rada zatwierdziła projekt.

Uchwała nr 6 

z dnia 25 maja 2022 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Wybieg dla psów przy ul. Kościuszki

w Katowicach".

§1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Wybieg dla psów przy ul. Kościuszki 

w Katowicach".

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 4 członków Rady, oddano 4 głosy

za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§3
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Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

11. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu ustawienia elementów małej 

architektury w miejscu publicznym pn.: „Wybieg dla psów na osiedlu Tysiąclecia przy 

ul. Mieszka I w Katowicach".

Rada zatwierdziła projekt.

Uchwała nr 7 

z dnia 25 maja 2022 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „ Wybieg dla psów na osiedlu Tysiąclecia przy

ul. Mieszka I w Katowicach".

§1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Wybieg dla psów na osiedlu 

Tysiąclecia przy ul. Mieszka I w Katowicach".

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 4 członków Rady, oddano 4 głosy 

za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

12. Omówienie I etapu prac nad projektem „ Programu współpracy miasta Katowice 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2023".

Do członków Rady zostało przesłane ogłoszenie informujące o rozpoczęciu prac nad projektem 

ww. programu oraz możliwości przesłania propozycji na wskazane adresy e-mail do 12 czerwca 

2022 r.

13. Wolne wnioski

- omówiono sposób prowadzenia korespondencji z Kurią Metropolitalną w Katowicach.
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- omówiono możliwość zgłaszania przez mieszkańców Katowic miejsc z niedogodnościami 

dla osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez stronę naprawiamyto.pl.

- wyznaczono prawdopodobną datę spotkania z Radami Dzielnic.

Głosy członków Rady w dniu 25 maja 2022 zebrała Marta Kordas.

Kolejne obrady zaplanowano na 13 czerwca 2022 roku.

Załącznik do protokołu:

1. Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 

25 maja 2022 roku.

2. Uwagi i sugestie do koncepcji Miejskiego Domu Kultury Witosa, udostępniające 

budynek oraz teren wokół dla osób z niepełnosprawnościami cz.2

PRZEWODNICZĄCA 
Powiatewej Społeczne} Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
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w. ^

Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 
25 maja 2022 roku (obrady on-line poprzez aplikację Microsoft Teams) godz. 12:00

1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 13 kwietnia 2022 r.
2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 20 kwietnia 2022 r.
3. Konsultacja; opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: "MDK Witosa - budowa domu 

kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku".
4. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Remont alejki w Katowickim 

Parku Leśnym przy ul. Francuskiej w Katowickim Parku Leśnym"- remont istniejących 
nawierzchni pieszych wraz ze schodami terenowymi i kładką dla pieszych przy 
ul. Francuskiej w Katowickim Parku Leśnym.

5. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: "L10/02/VIII Zielony 
Wypoczynek -  rewitalizacja skwerku zielonego wraz z wymianą nawierzchni 
żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na osiedlu Ściegiennego przed budynkiem 
ul. Jabłoniowej 54" - remont nawierzchni.

6. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu zieleni pn.: "L20/10/VIII Eko-ostoja 
fauny i flory na „Szarotek" -  mieszkańcy dla zachowania dziedzictwa 
przyrodniczego".

7. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: "L3/03/VIII Rawa - to nasza 
sprawa! Remont części bulwarów Rawy koło ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint 
Etienne i przystosowanie go do potrzeb mieszkańców Zawodzia" - remont 
nawierzchni.

8. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Remont fontanny na placu św. 
Huberta w Katowicach".

9. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Opracowanie projektu stałej 
organizacji ruchu (POR) dla wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania 
oraz Strefy Płatnego Parkowania w Katowicach".

10. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu ustawienia elementów małej 
architektury dla zadania pn.: „Wybieg dla psów przy ul. Kościuszki w Katowicach".

11. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu ustawienia elementów małej 
architektury w miejscu publicznym pn.: „Wybieg dla psów na osiedlu Tysiąclecia przy 
ul. Mieszka I w Katowicach".

12. Omówienie / etap prac nad projektem „Programu współpracy miasta Katowice 
z organizacjami pozarządowymi na rok 2023".

13. Wolne wnioski.

P R Z E W O D N I C Z Ą C A  
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w. 1

Uwagi i sugestie do koncepcji Miejskiego Domu Kultury Witosa, udostępniające 
budynek oraz teren wokół dla osób z niepełnosprawnościami cz.2

TOALETY
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne, łazienka, toaleta musi być przystosowane 
i wyposażona w sprzęty przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami oraz spełniać następujące 
wymagania:

• zapewniać przestrzeń manewrową o wymiarach 160x160 cm od strony otwarcia skrzydła 
drzwi oraz 120x120 cm po drugiej stronie.

• Zapewniać powierzchnię manewrową przed muszlą toaletową o wymiarach przynajmniej 
150x150 cm.

• Powierzchnia do przesiadania obok muszli toaletowej po lewej i prawej stronie powinna mieć 
szerokość min. 90 cm.

• Wysokość muszli toaletowej mieścić się powinna w przedziale między 42-48 cm.
• Oś muszli nie powinna znajdować się bliżej niż 45 cm od ściany.
• Przycisk spłukiwania powinien być umieszczony z boku na wysokości nie większej niż 80-110 

cm.
[Uwagi Rady: zbyt wysoko umieszczony przycisk spłukiwania.]

• Uchwyty należy umieścić po lewej i prawej stronie (uchwyt składane od strony przesiadania 
się, UWAGA na niekontrolowane opadanie uchwytu) w odległości 30-40 cm od osi muszli (do 
osi poręczy) oraz na wysokości 70-85 cm (górna krawędź poręczy), oraz wystające 10-15 cm 
przed muszlę.

• Deska sedesowa powinna być z tworzywa sztucznego i wolnoopadająca.
• Podajnik papieru toaletowego powinien znajdować się na wysokości 60-70 cm, w okolicy 

przedniej krawędzi miski ustępowej.

• Górna krawędź umywalki na wysokości 75-85 cm.
• Dolna krawędź umywalki nie niżej niż 60-70 cm.
• Przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 90x150 cm, z czego nie więcej niż 40 

cm tej przestrzeni może znajdować się pod umywalką.
• Dolna krawędź lustra nie wyżej niż 80 cm lub bezpośrednio nad umywalką.

[Uwagi Rady: lustra uchylne zamontowane zbyt wysoko również nie pozwalają osobom na 
wózkach zobaczenie się w nich. Zaleca się uwzględnić to przy projektowaniu wysokości 
luster.]

• Baterie kranowe powinny być uruchamiane dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), 
przyciskiem lub automatycznie (nie należy stosować kurków).

• Dozownik mydła, suszarka/ręczniki powinny być zlokalizowane jak najbliżej umywalki na 
wysokości 80-110 cm.

• Poręcze po obu stronach umywalki na wysokości 90-100 cm, w odległości nie mniejszej niż 5 
cm pomiędzy krawędzią poręczy a umywalką.

• System alarmowy w toaletach na wysokości 40 cm i powinien być zintegrowany z 
pomieszczeniem obsługi.

• Włączniki światła na wysokości 80-110 cm.
• Wieszaki na ubrania na wysokości 110 cm oraz 180 cm.
• Kontrastowe ściany względem podłogi, w przypadku braku takiej możliwości zastosować 

listwy lub cokoły kontrastowe.

• Komfortki, to nowoczesne toalety dla zależnych osób z niepełnosprawnościami, w których 
jest możliwość wykonania czynności higienicznych w pozycji leżącej. Sugerowana 
powierzchnia takiej toalety wynosi 12 m2. W pomieszczeniu poza kozetką lub przewijakiem 
dla osób niepełnosprawnych, który może być podnoszony ręcznie lub elektrycznie, powinien



znajdować się sedes, umywalka i kosz na odpady, w miarę możliwości szczelny. Wskazany jest 
też podnośnik -  ręczny lub elektryczny -  w celu oszczędzenia kręgosłupów opiekunów. 
Zalecane jest żeby zlokalizowana była blisko wejścia do budynku oraz czytelnie oznakowana.

• Kozetka lub przewijak dla osób niepełnosprawnych (optymalnie z regulowaną ręcznie lub 
elektrycznie wysokością i możliwością złożenia na ścianę). Leże o wymiarach min. 160x90 cm 
(optymalnie 200x90 cm), z wolną przestrzenią od dłuższego boku o szerokości min. 150 cm i 
od krótszego boku min. 90 cm. Pożądana opcja leża powinna mieć barierkę zabezpieczającą.

• Sedes spełniający wymogi projektowania uniwersalnego.
• Umywalka spełniający wymogi projektowania uniwersalnego (optymalnie: wysokość 

regulowana elektrycznie).
• Podnośnik: sufitowy, ścienny lub jezdny.
• Kosz na odpady 20-30 I, w miarę możliwości szczelny, z opcją otwierania bezdotykowo 

pedałem oraz manualnie ręką.
• Fakultatywnie bezprogowa kabina prysznicowa lub prysznic.
• Fakultatywnie mobilny parawan dla zapewnienia intymności i komfortu.

PAS PROWADZĄCY - system Fakturowych Oznaczeń Nawierzchniowych we wnętrzach jak i na 
zewnątrz.

• Oznakowanie ciągów pieszych ścieżkami dotykowymi - płyty naprowadzające, pola uwagi, 
pasy ostrzegawcze.

• Zaleca się zachowanie odstępu min. 0,8 m pomiędzy osią pasa prowadzącego a przeszkodą, 
np. małą architekturą, drzewem itp.

• Zalecana szerokość pasa: 0,30 - 0,50 m.
• Zalecane wykonanie pasa prowadzącego z materiału o kolorze kontrastowym względem 

otaczającej nawierzchni.
[Uwagi Rady: zalecamy zastosowanie ścieżek dotykowych w projekcie. Na kwietniowym 
posiedzeniu Rady zostało ustalone obligatoryjne stosowanie ścieżek dotykowych we 
wszystkich nowych projektach.]

• Należy stosować 2 cm krawężniki wzdłuż ciągów pieszych lub faktury obrzeży ciągów pieszych 
np. łupana kostka brukowa, rabata, jako punkt odniesienia dla osób z niepełnosprawnością 
wzroku.

• Należy stosować kontrastowe obrzeże ciągów pieszych, jako punkt odniesienia dla osób z 
niepełnosprawnością wzroku.

• W przypadku parkingów o nawierzchni gruntowej, zaleca się utwardzenie nawierzchni 
geokratami stalowymi lub z tworzyw sztucznych o wymiarze/średnicy „oczka" d < 2 cm. 
Zaleca się też doprowadzenie do wszystkich miejsc parkingowych ciągów pieszych z 
nawierzchni bezfazowej, dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami.
[Uwagi Rady: zalecamy na parkingu na ciągach pieszych zastosowanie nawierzchni 
dostępnej, bezfazowej. Nie wszystkie osoby z problemami w poruszaniu się posiadają 
uprawnienia do parkowania na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami np. seniorzy, 
osoby z czasowymi kontuzjami, osoby z wózkami dziecięcymi, dlatego dostępność 
wszystkich miejsc jest tak ważna.]

• Zapewnić w strefach sportowych, siłowniach plenerowych 1/3 urządzeń integracyjnych, 
przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

• Przewidzieć na widowni sali wielofunkcyjnej miejsca dla osób z niepełnosprawnościami -  
optymalnie na dole i górze widowni.

Bożena Werner 
Powiatowa Społeczna Rada 
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