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Niniejszy raport stanowi składową dokumentu opisującego 18 Dzielnic miasta Dąbrowa Górnicza.
Powstał on w oparciu o spostrzeżenia i opinie mieszkańców, zebrane podczas spotkań warsztatowych
w poszczególnych osiedlach, wywiadów indywidualnych, analizy poszczególnych funkcji oraz usług
działających na terenie osiedla.
Jego celem jest krótka charakterystyka Dzielnicy oraz zebranie danych i wniosków, które mają służyć
mieszkańcom, organizacjom pozarządowym, radom dzielnic, radnym rady miejskiej i administracji
samorządowej jako punkt wyjścia do zarządzania Dzielnicą na zasadach współpracy
w rozwiązywaniu problemów i realizacji wyzwań rozwojowych.
Raport składa się z opracowania oraz tzw. diagnoz dla poszczególnych osiedli. Jego kluczową
częścią są odnośniki do internetowej mapy google zawierającej miejsca niebezpieczne, jak również
te, o które należy zadbać w pierwszej kolejności. Zawarto w nim również wypracowane
priorytetowe obszary dla procedury Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.
Raport jest efektem współpracy między: mieszkańcami, animatorami oraz Wydziałem Organizacji
Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej. Został
przygotowany w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa w ramach
zadania zleconego przez Gminę Dąbrowa Górnicza w ramach ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie. Opiera się na diagnozie dla każdego osiedla, 3 spotkaniach
warsztatowych – po jednym w każdym z osiedli oraz 18 wywiadach indywidualnych z mieszkańcami
Dzielnicy. Na obecnym etapie raport stanowi punkt wyjścia do dalszej pracy z mieszkańcami
w poszczególnych Dzielnicach.
Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
Centrum Aktywności Obywatelskiej
ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 518 270 597
cao@dg.pl
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Dzielnica Gołonóg Północny
Powierzchnia: 1,27 km2

0,67 % powierzchni miasta

Liczba mieszkańców: 10 970

10 % mieszkańców miasta

Dzielnica Gołonóg Północny składa się z 3 osiedli:
● Brodway: powierzchnia 0,72 km2, liczba mieszkańców 4 5321
● Gołonóg: powierzchnia 0,26 km2, liczba mieszkańców 3 8122
● Stary Gołonóg: powierzchnia 0,29 km, liczba mieszkańców 2 626

1. Charakterystyka Dzielnicy:
Dzielnica znajduje się na północnej granicy najgęściej zaludnionej części miasta.
Do kluczowych miejsc w centrum miasta można dotrzeć pieszo w ciągu kilkudziesięciu minut.
W Dzielnicy występują trzy typy zabudowy: wysokie bloki znajdujące się w zasobach SM
Lokator oraz wspólnot mieszkaniowych ulokowanych na osiedlu Brodway oraz Gołonóg.
Niskie bloki, które stanowią właściwie jedyną zabudowę Starego Gołonoga. Śladowa
zabudowa jednorodzinna występuje przy ul. Srokowskiego. Na granicy z Dzielnicą Reden,
przy Centrum Administracyjnym, powstaje nowa zabudowa wielorodzinna.

1
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Dane na 28.02.2022
Dane na 28.02.2022
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Na terenie Dzielnicy znajduje się kilka zakładów przemysłowo-usługowych o małej
uciążliwości dla mieszkańców. Skoncentrowane są na obrzeżach Dzielnicy w okolicy ulic
Granicznej, Srokowskiego oraz al. Zagłębia Dąbrowskiego. Na terenie Dzielnicy funkcjonuje
ryneczek.

2. Komunikacja:
Dzielnica jest bardzo dobrze skomunikowana z innymi miejscami w mieście oraz miastami
ościennymi. W obrębie Dzielnicy znajdują się dwa węzłowe przystanki autobusowe na ul.
Wybickiego oraz Piłsudskiego. Linia tramwajowa przebiega wzdłuż południowej granicy
Dzielnicy, wzdłuż ul. Piłsudskiego. Dzięki komunikacji miejskiej do centrum miasta można
dostać się z osiedla: Brodway w ciągu ok. 11 min, ze Starego Gołonoga autobusem w ciągu
ok. 16 min, a tramwajem w ciągu ok. 14 min. z Gołonoga autobusem w ciągu ok. 18 min.
Pieszo do centrum miasta z Gołonoga dojdziemy w ok. 45 min, ze Starego Gołonoga w ok.
40, a z Brodway’u w ok. 35 min. Na terenie Dzielnicy powstaje kolejowe centrum
przesiadkowe Gołonóg.

3. Zaplecze usługowe i rekreacyjne Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy prosperuje wiele małych sklepików oraz punktów usługowych
gwarantujących zaspokojenie najważniejszych potrzeb mieszkańców Dzielnicy. Działa tu
jeden klub osiedlowy. Na terenie Dzielnicy funkcjonują sklepy wielobranżowe. Na terenie
osiedla Brodway funkcjonuje ryneczek. Na uwagę zasługuje ciąg handlowy w obrębie
ul. Wybickiego, który jako jedyny zachował swój handlowo-usługowy charakter, skupiając
w tym miejscu drobnych rzemieślników i handlowców.
W Dzielnicy występuje wiele miejsc umożliwiających aktywność na świeżym powietrzu:
5 siłowni plenerowych (2 na osiedlu Stary Gołonóg: jedna znajdująca się na terenie III
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Andersa, druga na wewnętrznym podwórku
przy ul. Bema; 1 na osiedlu Gołonóg znajdująca się na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 im.
W. Broniewskiego; 2 na osiedlu Brodway: (jedna przy sklepie “Biedronka” na al. Zagłębia
Dąbrowskiego, druga wśród nowych bloków na rogu ul. Granicznej i al. Zagłębia
Dąbrowskiego); 9 placów zabaw (na osiedlu Stary Gołonóg 3 place zabaw: jeden znajdujący
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na wewnętrznym podwórku przy ul. Bema trzeci na wewnętrznym podwórku przy ul. Szulc
na osiedlu Brodway: 3 place zabaw jeden przy sklepie “Biedronka” na Al. Zagłębia
Dąbrowskiego, drugi na wprost Dziennego Domu Pomocy Społecznej, trzeci wśród nowych
bloków na rogu ul. Granicznej i al. Zagłębia Dąbrowskiego; na osiedlu Gołonóg: 3 place
zabaw, jeden duży i nowoczesny w okolicy Przedszkola nr 4 oraz dwa wymagające remontu
w rejonie ul. Tiereszkowej) 6 boisk (na osiedlu Brodway: Kompleks "Orlik" znajdujący się
przy Szkole Podstawowej nr 29 im. A. Szklarskiego. Jedno boisko wielofunkcyjne ze sztuczną
nawierzchnią, jedno boisko do piłki nożnej pokryte sztuczną trawą. Na terenie szkoły
znajdują się również obiekty lekkoatletyczne; na osiedlu Gołonóg: 1 obiekt znajdujący się
na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 im. W. Broniewskiego. W jego skład wchodzi boisko
wielofunkcyjne pokryte sztuczną nawierzchnią, 1 boisko do piłki nożnej pokryte sztuczną
nawierzchnią oraz kort tenisowy) oraz 1 pływalnia znajdująca się w Szkole Podstawowej
nr 29 im. A. Szklarskiego.
4. Instytucje użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze ponaddzielnicowym:
✓ III Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Andersa;
✓ Komenda Miejska Policji;
✓ Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Senior - WIGOR";

Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze dzielnicowym:
✓ Szkoła Podstawowe nr 18 im. W. Broniewskiego;
✓ Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego;
✓ Przedszkole nr 4;
✓ Przedszkole nr 12;
✓ Przedszkole nr 13;
✓ Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej;
✓ Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej;
✓ Klub osiedlowy “Zodiak”;
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5. Pozytywne wyróżniki Dzielnicy:
Podczas warsztatu oraz wywiadów indywidualnych pytaliśmy mieszkańców co ich zdaniem jest
charakterystycznym wyróżnikiem osiedla, co im się w osiedlu najbardziej podoba oraz z jakich jego elementów
są dumni.

✓ Dostępny jest ryneczek z małymi sklepikami – wielu mieszkańców ma dostęp do
zakupów świeżych towarów, co stanowi alternatywę dla marketów;
✓ Cały ciąg ulicy Wybickiego utrzymał charakter handlowy i usługowy - to wyjątkowa
i jedyna taka ulica w mieście;
✓ Duży dostęp do usług w Dzielnicy, przez co staje się ona samowystarczalna;
✓ Dzielnica dobrze skomunikowana, dzięki czemu można podróżować po mieście
i okolicach w swobodny sposób – ścieżki rowerowe, kolejowe centrum przesiadkowe,
przystanki węzłowe;
✓ Duże odległości między ciągami bloków na osiedlu Brodway, co przemawia za
„kameralnością” osiedla;
✓ Dzielnica znajduje się w geograficznym środku miasta przez co postrzegana jest jako
atrakcyjna – przekłada się to na wysokie ceny mieszkań;
✓ W Dzielnicy dominują w większości zmodernizowane place zabaw oraz siłownie pod
chmurką. Wyremontowany został plac przy Przedszkolu nr 4, a także zmodernizowano
podwórka na ul. Wybickiego;
✓ Duży potencjał ma wewnętrzny plac od strony przystanku tramwajowego w stronę
placu Bema;
✓ Dużą zaletą jest usytuowanie Dzielnicy w pobliżu szkół i przedszkoli;
✓ Kompleks Orlik przy Szkole Podstawowej nr 29 – koncentruje się tam życie
mieszkańców. Przestrzeń ta ma duży potencjał w zakresie animowania życia
społeczności lokalnej;
✓ Dzienny dom opieki “Senior-Vigor”. Miejsce gdzie mogą spędzać czas osoby samotne
i niepełnosprawne;
✓ W Dzielnicy znajduje się dużo zieleni – zauważa się w tym aspekcie potencjał
rozwojowy. Drzewa na terenie osiedla są utrzymywane i pielęgnowane - nie wycina się
ich, co więcej, pojawiają się nowe nasadzenia. Tym samym nie ma tendencji do
betonowania osiedla na parkingi kosztem zieleni;
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✓ Trasa spacerowa prowadząca do kościoła na Górce Gołonoskiej stanowi nie tylko
miejsce do uprawiania aktywności na świeżym powietrzu, ale jest również
doskonałym punktem widokowym – przy dobrej widoczności jesteśmy w stanie
obserwować z tego miejsca góry;

6. Miejsca, w których mieszkańcy spędzają czas wolny:
Podczas warsztatu oraz wywiadów indywidualnych pytaliśmy mieszkańców czy w osiedlu są miejsca, w których
lubią spędzać wolny czas? Jeśli nie ma takiego miejsca w osiedlu to staraliśmy się wskazać inne najbliższe
osiedle oraz wskazać miejsce z potencjałem. Kolejne pytanie dotyczyło sposobu spędzania „tam” czasu – Jakie
formy aktywności towarzyszą mieszkańcom, co robią w czasie wolnym? Jakie warunki/elementy/ wyposażenie
/atuty miejsca sprawiają, że czas wolny spędzają właśnie tam? Czy czas ten spędzają grupowo czy
indywidualnie?

Wewnątrz Dzielnicy:
✓ Skwery alejki wewnątrz Dzielnicy, po których mieszkańcy mogą spacerować;
✓ Ławeczki do siedzenia na terenie Dzielnicy, na których mieszkańcy mogą odpocząć
i spotkać się z sąsiadami;
✓ Jazda rowerem wokół Dzielnicy (dobrze rozwinięta infrastruktura w tym zakresie);
✓ Plac Bema jako naturalne centrum osiedla Stary Gołonóg;
✓ Boiska szkolne;
✓ Place zabaw (z wnukami);
✓ Filie Biblioteki;
✓ Dla dorosłych oraz seniorów (50+) nie ma odpowiedniej oferty w Dzielnicy;
✓ Siłownie pod chmurką;
✓ Klub “Zodiak”;
✓ Pub “Rzułf”.

Poza Dzielnicą:
✓ Pogoria III;
✓ Górka Gołonoska;
✓

Park Podlesie;

✓ Wyjazdy poza miasto.
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7. Miejsca niebezpieczne w Dzielnicy:
Podczas warsztatu oraz wywiadów indywidualnych pytaliśmy mieszkańców czy w osiedlu są miejsca, w których
czują się niebezpiecznie. Próbowaliśmy odnaleźć przyczynę, dlaczego są niebezpieczne; jaki jest to rodzaj
niebezpieczeństwa/co wpływa na postrzeganie tego miejsca jako niebezpiecznego?

INFRASTRUKTURA DROGOWA:
✓ Skrzyżowanie ul. Kościelna na Górce Gołonoskiej;
✓ Niebezpieczne skrzyżowanie Al. Zagłębia Dąbrowskiego z ul. Wybickiego;
✓ Al. Zagłębia Dąbrowskiego od Tysiąclecia do Gołonoga - złej jakości nawierzchnia drogi
oraz chodników;
✓ Trzy bramy przy ul. Piłsudskiego - ruch dwukierunkowy, złej jakości nawierzchnia,
zapadnięte studzienki, brak oświetlenia. Mimo zakazu wjazdu jest ruch samochodowy;
✓ Na niewyremontowanych wewnętrznych podwórkach na Starym Gołonogu słabej jakości
chodniki – duże ryzyko kontuzji. Miejsca niedostosowane do przemieszczania się
niepełnosprawnych;
✓ Droga wewnątrzosiedlowa Cieszkowskego od Żabki. Samochody jadą tam zbyt szybko
względem ograniczeń prędkości oraz jakości jezdni;
✓ Przejazdy dla rowerów przez ulicę - kierowcy nie znają przepisów i nie ustępują
pierwszeństwa. Równocześnie jest za dużo znaków drogowych;
✓ Wjazd do Biedronki na al. Zagłębia Dąbrowskiego - źle parkujący kierowcy;
✓ Brak znaku “Strefa zamieszkania” przy wjeździe do Biedronki na al. Zagłębia
Dąbrowskiego. Całe skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne;
✓ Chodnik na środku osiedla Brodway w stronę Kauflanda;
✓ Przejście podziemne między osiedlem Broadway a osiedlem Manhattan;
✓ Nawierzchnia ul. Wybickiego od samego ronda BHK jest w fatalnym stanie;
✓ Przejście dla pieszych przed rondem BHK jest niedoświetlone. W złym stanie chodnik
w stronę szkoły za rondem BHK;
✓ Nie ma wystarczającej ilości parkingów.
✓ Rondo BHK - rondo które nie jest rondem;
✓ W złym stanie nawierzchnia na ul. Imielińskiego;
✓ Krzyżówka Tiereszkowej z Wybickiego jest niebezpieczna;
✓ Ciasnota ulic i parkowanie na chodnikach utrudnia widoczność zarówno pieszych jak
i kierowców;
✓ W tragicznym stanie chodnik od Cieszkowskiego 2 do Żabki;
✓ W złym stanie nawierzchnia ulic Cieszkowskiego oraz Tierieszkowej;
✓ Wybickiego to ulica cudów - jest bardzo szeroka, ludzie nie przestrzegają przepisów,
jeżdżą pod prąd;
✓ Na ul. Cieszkowskiego koło przychodni, w stronę Tiereszkowej cały chodnik do wymiany
po obu stronach drogi;
✓ Wewnętrzna ulica przy blokach Tiereszkowej 7,8,10 ma zniszczoną nawierzchnię i jest do
wymiany. Wzdłuż niej, na dużej jej części nie ma chodnika;
✓ Skrzyżowanie Folwarcznej z Al. Zagłębia;
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✓ Można byłoby ograniczyć fizycznie geometrię dróg a nie tylko poprzez namalowanie
pasów;
✓ Przestrzeń wokół Lidla nie jest dostępna dla pieszych;
✓ Wjeżdżające pod wejście SP29 samochody - jadą po chodnikach. Brak przejścia dla
pieszych na wysokości Lidla;
✓ Parking przy Morcinka 10, jest zbudowany na przecięciu jednego z głównych pieszych
szlaków tranzytowych przez osiedle. Generuje niebezpieczeństwo dla pieszych.

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

INNE:
Plac Bema - osoby pijące alkohol w ciągu dnia. Najprawdopodobniej są to mieszkańcy
noclegowni, którzy nie są wpuszczani na teren obiektu pod wpływem alkoholu;
Dworzec PKP w Gołonogu (słabe oświetlenie, w jego okolicy spożywa się alkohol, blisko
ul. Łączna);
Okolice Intermarche – wieczorem głośne popisy samochodowe na parkingu, problem ze
spożywaniem alkoholu w okolicy;
W niedzielę samochody dostawcze dojeżdżające do ryneczku na Brodway’u jeżdżąc
chodnikami i parkują na nich. Zauważalne są wszechobecne śmieci na całym osiedlu,
ponieważ Użytkownicy targu nie sprzątają po sobie;
Ulica Wybickiego wieczorem jest niebezpieczna;
Na Wybickiego skupiska młodzieży przy sklepie z alkoholem, na placach zabaw. Są głośni
i bardzo wulgarni;
Mieszkańcy zwracają uwagę na fatalne zachowanie młodzieży z III Liceum. Wulgarny
język, śmieci i hałas. Ludzie boją się zwracać im uwagę, bo grozi to wybiciem szyby;
Samochody na ul. Kwiatkowskiego parkują wzdłuż ulicy, utrudniają widoczność
wyjeżdżającym z Bema pojazdom;
Dzieci wracają ze szkoły w stronę ul. Tiereszkowej, idą chodnikami na południe od
w boiska, przemieszczają się przez zupełnie nie oświetlony teren;

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI:
Słabe oświetlenie w wyremontowanych częściach osiedla Stary Gołonóg w okolicach ul.
Bema;
Wewnętrzne podwórka mają stare nawierzchnie betonowe oraz zniszczoną małą
architekturę. Układ komunikacyjny utrudnia reakcję służb ratowniczych;
Niedoświetlone boiska na Cieszkowskiego. Wieczorami pije się tam alkohol;
Niebezpieczny i niedoświetlony teren garaży;
Przystanki autobusowe wokół Dzielnicy, które pełne są śmieci, a ludzie spożywają na
nich alkohol;
Budynek dawnego Universalu - teren jest zaniedbany i niedoświetlony;
Teren wokół pomnika tzw. “Czerwonej gwiazdy” - dużo krzaków;
Ciemno przy przewiązkach przy blokach na Brodway’u. Brak lamp na skwerach pomiędzy
blokami;
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✓ Ul. Tiereszkowej na wysokości bloków 7 i 8 nie jest oświetlona, a tędy również dzieci
wracają ze szkoły;
✓ Róg ulicy Tysiąclecia z al. Piłsudskiego, wzdłuż ulicy koło Banku jest niedoświetlone;
8. Priorytety do realizacji:
Podczas warsztatu oraz wywiadów indywidualnych pytaliśmy mieszkańców co w osiedlu
w najbliższym czasie należy bezwzględnie poprawić/ o jaki aspekt osiedla należy zadbać. Mieszkańcy mieli za
zadanie spojrzeć na osiedle pod kątem następujących aspektów: bezpieczeństwo i zdrowie, czystość
i zieleń, warunki do uprawiania aktywności fizycznej i dbania o zdrowie, dostępność do usług i łatwość
poruszania się; kultura, edukacja, rozwój, rozrywka, w tym: dostępność i jakość oferty; kontakty społeczne
i aktywność obywatelska.

OSIEDLE BROADWAY:
Infrastruktura drogowa:
✓ Inwentaryzacja oraz naprawa chodników wewnątrzosiedlowych;
✓ Remont al. Zagłębia Dąbrowskiego;
✓ Przywrócenie blokad w okolicach kościoła.
Zagospodarowaniem przestrzeni:
✓ Demontaż starych asfaltowych boisk wraz z zagospodarowaniem tego terenu;
✓ Poprawa estetyki i zieleni na osiedlu;
✓ Modernizacja boiska Orlik;
Inne:
✓ Remont przejścia podziemnego.
OSIEDLE STARY GOŁONÓG:
Infrastruktura drogowa:
✓ Naprawa niewyremontowanych chodników;
✓ Zmiana organizacji ruchu na wysokości trzech bram na ul. Piłsudskiego;
✓ Kontynuacja remontu na al. Zagłębia Dąbrowskiego.
✓ Naprawę dróg i budowa parkingów w rejonie ulic Dzieci Wrześni 4.6,8 , III Powstania
Śląskiego , Piłsudskiego 33 , Kasprzaka 2 - tył budynku.
✓ Zlikwidowanie nawierzchni asfaltowych wewnętrznych placów w rejonie ulic Dzieci
Wrześni 4.6,8 , III Powstania Śląskiego , Piłsudskiego 33 , Kasprzaka 2 - tył , budynek
i ul. Prusa z tyłu przy przedszkolu - dojście na targowisko.
Mała architektura:
✓ Modernizacja małej architektury wraz z zielenią na wewnętrznych podwórkach;
✓ Pielęgnacja starych drzew w Dzielnicy – usunięcie starych spróchniałych drzew
i zastąpienia ich nowymi nasadzeniami; usunięcie suchych gałęzi, prześwietlenie oraz
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ogłowienie; usunięcie starych przerzedzonych żywopłotów lub zastąpienie ich nowymi
nasadzeniami.
Bezpieczeństwo:
✓ Poprawa oświetlenia na ryneczku miejskim;
✓ Poprawa oświetlenia w miejscach „niezrewitalizowanych”;
✓ Poprawa stanu chodników i dróg wewnętrznych w rejonie ulic Dzieci Wrześni 4,6,8,
III Powstania Śląskiego, Piłsudskiego 33 , Kasprzaka 2 – tył budynku.

Inne:
✓ Przekształcenie terenu na wewnętrznych podwórkach umożliwiający dojazd służb
ratunkowych;
✓ Likwidacja nieużywanych stoisk na targowisku;
✓ Przeprowadzenie, w porozumieniu z mieszkańcami, modernizacji ul. Wybickiego.

OSIEDLE GOŁONÓG:
Infrastruktura drogowa:
✓ Remont nawierzchni chodników – na ul. Cieszkowskiego, przy Szkole Podstawowej nr 18
oraz w rejonie przepompowni;
✓ Dodatkowe miejsca parkingowe;
✓ Zorganizowanie ruchu wewnątrz osiedla (problemy z wyjazdem);
✓ Przywrócenie blokad i znaków drogowych w okolicy kościoła.
Zagospodarowanie przestrzeni:
✓ Uporządkowanie zielni w okolicach Intermarche;
✓ Doświetlenie rejonu boiska wraz z garażami przy ul. Cieszkowskiego.

9. Priorytetowe obszary w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego:
Na warsztacie dzielnicowym, który odbył się 10 marca 2022 roku, mieszkańcy dokonali
wyboru priorytetów do realizacji w swoich osiedlach w ramach Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego na rok 2023:
GOŁONOG:
Priorytet pierwszy: Infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze;
Priorytet drugi/alternatywny: Miejsca postojowe i parkingi
STARY GOŁONÓG:
Priorytet pierwszy: Infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze;
Priorytet drugi/alternatywny: Zieleń, łąki kwietne, dosadzenie, pielęgnacja
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BRODWAY:
Priorytet pierwszy: Infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze;
Priorytet drugi/alternatywny: Zieleń, łąki kwietne, dosadzenie, pielęgnacja / projekty
miękkie/społeczne
10. Diagnoza dla osiedla Mydlice Północne – załącznik
nazwa pliku
11. Diagnoza dla osiedla Mydlice Południowe – załącznik
nazwa pliku
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