
Budżet Obywatelski na 

przykładzie Warszawy



Cele lekcji:

 Przekazanie informacji o sensie budżetu obywatelskiego (BO)

 Wygenerowanie pomysłów na projekty w ramach BO

 Przedstawienie harmonogramu i zasad BO

 Zapoznanie z formularzem BO i przekonanie Was że jego wype

łnienie nie jest trudne

 Zachęcenie Was do udziału w głosowaniu w BO
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BUDŻET OBYWATELSKI W WARSZAWIE

Budżet obywatelski to szczególna forma konsultacji, 

w ramach których mieszkańcy decydują o 

przeznaczeniu części pieniędzy z budżetu 

Warszawy. 

Podstawa prawna:

art. 5a ustawy o samorządzie gminnym 

uchwała Rady m.st. Warszawy

zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy



Włączenie mieszkańców we 
współdecydowanie o najbliższym otoczeniu

Integracja mieszkańców

Edukacja mieszkańców

Rozwijanie świadomości lokalnej

m.st. Warszawa | Budżet partycypacyjny

CELE

m.st. Warszawa | Budżet obywatelski
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CYKL BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

ZGŁASZANIE 

POMYSŁÓW
OCENA GŁOSOWANIE

WPISANIE 

ZADAŃ DO 

BUDŻETU

REALIZACJA

EDUKACJA I PROMOCJA

EWALUACJA

NOWA 

EDYCJA
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ZASADY OGÓLNE

Znane zasady

Można się włączyć na dowolnym etapie

Wyniki głosowania są wiążące

Możliwość uczestnictwa papierowo lub przez Internet
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Kwoty w VI edycji BO

Bemowo 3,9 mln zł

Białołęka 3,9 mln zł

Bielany 4,3 mln zł

Mokotów 7,1 mln zł

Ochota 2,7 mln zł

Praga-Południe 5,9 mln zł

Praga-Północ 2,1 mln zł

Rembertów 0,8 mln zł

Śródmieście 3,8 mln zł

Targówek 4,0 mln zł

Ursus 2,0 mln zł

Ursynów 5,0 mln zł

Wawer 2,5 mln zł

Wesoła 0,8 mln zł

Wilanów 1,2 mln zł

Włochy 1,4 mln zł

Wola 4,6 mln zł

Żoliborz 1,6 mln zł

Projekty ogólnomiejskie 25 mln zł

Łącznie około 83 mln zł 

do dyspozycji mieszkańców 

w ramach VI edycji 

budżetu obywatelskiego.
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KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Nie trzeba być zameldowanym w Warszawie.

Nie trzeba mieszkać w danej dzielnicy, by złożyć w niej projekt czy 

głosować. 

każdy mieszkaniec Warszawy 

• nie trzeba być zameldowanym

• nie trzeba być pełnoletnim

Osoby poniżej 13 r.ż. 

za pośrednictwem opiekuna
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ZGŁASZANIE POMYSŁÓW

3 grudnia 2019 – 21 stycznia 

2020
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OCENA POMYSŁÓW

22 stycznia 2020 – 6 maja 

2020
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GŁOSOWANIE
15 - 30 czerwca 

2020
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JAK MOŻNA GŁOSOWAĆ?

Za pośrednictwem 

przedstawiciela urzędu (w 

przypadku osób mających z 

trudności z poruszaniem się) 

od 1 do 20 czerwca 2020

Papierowo 

w Wydziale Obsługi Mieszkańców

Elektronicznie przez stronę 

app.twojbudzet.um.warszawa.pl

(niezbędny adres e-mail) 
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JAK MOŻNA GŁOSOWAĆ?

Głos można oddać w dowolnie 

wybranej dzielnicy

Osobiście 

Każda uprawniona osoba może 

zagłosować tylko raz

Mieszkańcy wybierają projekty 

na 2 poziomach:

- dzielnicowym (w 1 wybranej 

dzielnicy)

- ogólnomiejskim
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JAK MOŻNA GŁOSOWAĆ?

Do realizacji zostaną skierowane 

projekty, które uzyskały największą 

liczbę głosów, 

a także zdobyły:

- min. 50 ważnych głosów na 

poziomie dzielnicowym

- min. 100 ważnych głosów na 

poziomie ogólnomiejskim

Maksymalnie 25 projektów z 2 poziomów:

- 15 projektów na poziomie dzielnicowym

- 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim
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OGŁOSZENIE WYNIKÓW

od 14 do 16 lipca 

2020
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Eksperci Fundacji Civis Polonus zorganizują i poprowadzą warsztaty kreatywne, 

podczas których wspólnie z uczniami i zaproszonymi specjalistami z różnych 

dziedzin pracować będą nad doprecyzowaniem tematów, jakimi chcą się 

zajmować, sporządzając wniosek do budżetu obywatelskiego.

Warsztaty kreatywne

Warsztaty kreatywne/2018 rok

3 grudnia 2019



Fundacja Civis Polonus

Młodzieżowe grupy projektowe

18

Grupy wyłonione w ramach 
warsztatów kreatywnych otrzymają 
indywidualnego opiekuna 
merytorycznego z Fundacji Civis 
Polonus, który będzie pracował z 
nimi nad opracowaniem projektu do 
budżetu obywatelskiego lub 
inicjatywy lokalnej. 

Młodzi ludzie zyskają tym 

samym poczucie 

sprawczości w zakresie 

decydowania o tym, jakie 

inicjatywy będą 

realizowane w dzielnicy. 
Grupy projektowe wraz z opiekunkami  

2018 rok



Realizacja projektu edukacyjnego oraz nakręcenie 
filmu przy współpracy z młodzieżową rada dzielnicy  

19

Rozszerzymy współpracę z Młodzieżową 
Radą Dzielnicy Wilanów.
Wspólnie opracujemy i wdrożymy projekt 
edukacyjny skierowany do uczniów szkół 
z terenu Dzielnicy Wilanów. 

Dodatkowo wspólnie 

zaplanujemy i nakręcimy 

krótki film promujący budżet 

obywatelski. 

Fundacja Civis Polonus



INSPIRACJE LOKALNYCH 
DZIAŁAŃ MŁODZIEŻOWYCH
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Realizacja: Ethel M. Taylor Academy, Cincinnati, Ohio, Stany Zjednoczone

Szkoła podstawowa w Cincinnati jest częścią The Coalition for Community
Schools. W ramach programu każda szkoła tworzy Lokalny Komitet Decyzyjny,
którego celem jest omawianie bieżących spraw dotyczących szkoły i
społeczności lokalnej oraz decydowanie o współpracy z partnerami. W skład
komitetu wchodzą: dyrektor szkoły, przedstawiciele lokalnej społeczności,
rodziców oraz personelu szkoły (nie tylko nauczyciele). Dzięki pracy komitetu
uczniowie i uczennice mogą korzystać m.in. z darmowej opieki dentystycznej
w szkole, zdrowych posiłków pomiędzy lekcjami, bezpłatnych wycieczek do
szkół wyższych. Uczniowie mający trudności z zachowaniem mają
przydzielonego mentora. Szkoła na stałe współpracuje z siecią wolontariuszy.

Lokalny Komitet Decyzyjny i współpraca z 
partnerami
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Korzystanie z pomocy zewnętrznych ekspertów 
oszczędza czas na poszukiwanie partnerów i 
zmniejsza ryzyko nawiązania niekorzystnej 

współpracy. Rodzice i pozostali członkowie lokalnej 
społeczności czują się współodpowiedzialni za szkołę, 

dlatego też chętniej z nią współpracują. Jest to 
szczególnie ważne w środowiskach, w których 

nauczyciele mają trudności z dotarciem do rodziców. 
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Realizacja: Szkoła podstawowa Pacelli i dom opieki dla seniorów Robijnhof w 
Leiden (Holandia)

Szkoła podstawowa Pacelli i dom opieki dla seniorów Robijnhof są po dwóch 
stronach tej samej ulicy. Obie instytucje chętnie otworzyły się dla lokalnej 
społeczności. Siedmio- i ośmiolatkowie z jednej klasy wraz z grupą seniorów 
wzięli udział w plastycznym projekcie. Na początku obie grupy poznały się 
poprzez krótkie filmiki; dzięki temu ich spotkanie na żywo było mniej 
stresujące, a także rozbudziło wzajemną ciekawość. Na podstawie informacji z 
filmików każda grupa stworzyła układanki, które mogłyby spodobać się drugiej 
grupie. Wreszcie wszyscy spotkali się, wymienili stworzonymi układankami i 
wspólnie je układali. 
W efekcie dzieci przezwyciężyły swoją nieśmiałość a seniorzy cieszyli się z 
towarzystwa i energii najmłodszych.

Starsi i młodsi dopasowani jak elementy układanki



Dzięki inicjatywom podobnym do tej dzieci nie tylko 
uczą się komunikacji ze starszymi osobami i 
przełamują stereotypy, ale również uczą się 

wrażliwości na potrzeby starszych osób. Uczniowie i 
uczennice poznają najbliższe środowisko i dowiadują 

się jak o nie dbać. 
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Realizacja: Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana 
Dałkowskiego, Strzelno

W szkole zaplanowano remont boiska. W celu stworzenia planu 
zagospodarowania terenu, tak by służył zarówno uczniom, rodzicom jak i 
społeczności lokalnej zorganizowano trzy debaty. Uczniowie, rodzice oraz 
członkowie społeczności lokalnej rozmawiali o rozwiązaniach, dzięki 
którym wzrosłoby zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli w życie 
szkoły. Następnie wnioski, skonsultowano z burmistrzem miasta. 
W efekcie powstanie miejsce, gdzie nauczyciele, rodzice oraz uczniowie 
będą spędzać wspólnie czas. Burmistrz i młodzież szkolna z Klubu 
Europejskiego podpisali deklarację w sprawie utworzenia „Zielonej klasy” 
i „Fitness”, następnie zorganizowano konkurs wśród uczniów na projekt. 
Zwycięzcy konkursu uczestniczyli w konsultacjach z architektami. 

„Zielona Klasa” i „Fitness”
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Dzięki tym działaniom poprawiła się  atmosfera w 
szkole. Uczniowie i uczennice nauczyli się 

podejmować inicjatywę i współpracować z 
dorosłymi. Rodzice i lokalna społeczność poczuli się 
współodpowiedzialni za sprawy szkoły. Sukcesem 

była poprawa relacji pomiędzy rodzicami i 
nauczycielami. Wspólna praca okazała się tak 

efektywna, że dyrektor zaprosił członków lokalnej 
społeczności oraz rodziców i nauczycieli do przyszłej 

pracy nad dokumentami szkoły. 
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Realizacja: Zespół Szkół w Klonowej

1 czerwca 2014 roku w szkole odbył się festyn, na który zaproszeni zostali 
wszyscy uczniowie, ich rodzice i mieszkańcy gminy. Włączone zostały 
organizacje i instytucje z terenu gminy. Działania polegały na przygotowaniu: 
przedstawienia o tematyce ekologicznej, prezentacji edukacyjnej dla 
dorosłych dotyczącej negatywnych skutków działania substancji chemicznych 
na środowisko przyrodnicze, prezentacji dotyczącej dzikich wysypisk w gminie 
oraz spotkania z leśniczym w celu kształtowania postaw proekologicznych. 
Rozpowszechniano ulotki  informacyjnej o szkodliwości wypalania traw, 
przeprowadzono, „Potyczki rodzinne” – promujące aktywne i zdrowe formy 
wypoczynku dla całych rodzin. Przygotowano także stoisko z lokalnymi 
produktami spożywczymi, charakterystycznymi dla okolicy. 

Festyn Edukacyjno-Rekreacyjny „Zielono mi”
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Dzięki działaniom udało się nie tylko zwiększyć 
świadomość uczniów i mieszkańców na temat 

zagrożeń dla przyrody oraz uwrażliwić na 
zaśmiecanie środowiska, ale również nawiązać 

współpracę z lokalnymi instytucjami. 
Uczniowie i rodzice mieli okazję wspólnie 

uczestniczyć w procesie uczenia sią. 
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Realizacja: Zespół Szkół Morskich, Darłowo

Rodzice, mieszkańcy okolicy i uczniowie wspólnymi siłami 
uporządkowali zaniedbany ogród na terenie szkoły: wymalowano 
ławki i kwietniki, zagrabiono liście. Z ogrodu mogą korzystać 
również mieszkańcy Darłowa. W trakcie imprezy rozegrany został 
mecz piłki siatkowej nauczyciele kontra uczniowie, a jej 
zwieńczeniem było integracyjne ognisko. Dzięki inicjatywie udało 
się rozwiązać problem uczniów: brak własnego miejsca na 
zewnątrz szkoły. 

Ogród dla Morsaków
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Organizatorzy akcji za największy sukces uznali 
skuteczne przełamanie barier pomiędzy rodzicami, 

nauczycielami i uczniami. Uczniowie i uczennice mieli 
okazję nauczyć się, że warto współpracować na rzecz 

wspólnego dobra. Dzięki inicjatywie zarówno 
mieszkańcy, jak i uczniowie  zyskali miejsce do 

spędzania wolnego czasu za które czują się 
odpowiedzialni.  
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Realizacja: Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, Czysta Forma Studio

16 stycznia br. w sali gimnastycznej szkoły zorganizowano tor dla rolkarzy z
całego miasta. Wydarzenie cieszyło się popularnością, w związku z tym
podczas ferii odbyły się w szkole otwarte, bezpłatne kursy nauki i
doskonalenia jazdy na rolkach, prowadzone przez doświadczonych
instruktorów
W zajęciach uczestniczyli nie tylko uczniowie szkoły i ich rodzice, ale także
mieszkańcy miasta, którzy wcześniej nie byli związani ze szkołą. Obecnie
planowane jest zorganizowanie cyklicznych zajęć dla osób chcących nauczyć
jeździć na rolkach, bądź doskonalić swoje umiejętności.

Budowlanka przyjazna rolkarzom
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Realizacja: Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi

Z racji dużej odległości siedziby Rady Osiedla od terenu jej działania w szkole
działa w trakcie zebrań i konsultacji z rodzicami stały dyżur przedstawicieli
zarządu Rady Osiedla. We współpracy z Radą Osiedla organizowana jest
każdego roku wigilia dla ok. 150 osób oraz Europejski Dzień Sąsiada, który
gromadzi mieszkańców osiedla. W trakcie zebrań i konsultacji organizowano
bezpłatne porady prawne dla rodziców i mieszkańców. Przekazywane przez
Radę Osiedla środki pozwoliły na generalny remont sali gimnastycznej w
szkole oraz renowację terenów sportowych.
Szkoła współpracuje również ze Spółdzielnią Mieszkaniową, której bloki
zamieszkują rodziny uczniów. Spółdzielnia wydaje bezpłatną lokalną gazetę, w
której zamieszczane są informacje z życia szkoły.
Placówka z własnej inicjatywy organizuje również festyny szkolne, gdzie
zaprasza lokalne firmy i instytucje do prezentowania swoich zasobów.

Współpraca z Radą Osiedla oraz Spółdzielnią 
Mieszkaniową 
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Dzięki tym działaniom pozyskano nie tylko środki 
finansowe na rzecz szkoły, ale również ujawniły się 

potrzeby społeczności lokalnej. Nauczyciele i 
nauczycielki lepiej poznali środowisko, w którym 
dorastają uczniowie szkoły. Mieszkańcy osiedla 

zyskali miejsce spotkań, a szkoła miano przyjaznej i 
otwartej placówki. 
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Realizacja: Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie  

40% uczniów szkoły to cudzoziemcy, którzy borykają się z różnymi 
problemami adaptacyjnymi. Szkoła odpowiadając na te potrzeby m.in. 
nawiązała współpracę z ośrodkiem dla uchodźców na Targówku i 
Stowarzyszeniem Praktyków Kultury, Stowarzyszeniem Vox-Humana, Fundacją 
Pomocy Rodzinie SOWA, Fundacją Polskie Forum Migracyjne 
Zorganizowanie specjalistycznej biblioteczki dotyczącej tematu uchodźctwa, 
warsztaty dla dzieci i rodziców integracyjne z udziałem dzieci i matek 
cudzoziemskich, spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności 
cudzoziemskiej. 
. 

Integracja dzieci z różnych kultur
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W efekcie przez 5 lat nie zaobserwowano  przejawów 
agresji na tle narodowościowym i religijnym, 

wzmocniono relacje pomiędzy szkołą, a matkami 
cudzoziemskimi, a uczniowie i uczennice szkoły 

zyskali wiedzę na temat innych kultur oraz 
wykształcili w sobie postawy tolerancji. Dzięki 

włączeniu do działań podmiotów zewnętrznych i 
skorzystaniu z ich wiedzy oraz doświadczenia szkoła 

uniknęła błędów, które mogłyby zaważyć na procesie 
integracji. 
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Realizacja: Szkoła Podstawowa nr 301 w Warszawie

19 marca 2016 roku w sali gimnastycznej szkoły rodzice wraz z
uczniami zorganizowali wydarzenie podczas, którego mieszkańcy
okolicy mieli możliwość wymiany, sprzedania oraz kupienia
przedmiotów znalezionych w domu. Pomysłodawcą byli rodzice z
Rady Rodziców, którzy wraz z Dyrekcją formalnie przygotowali
Regulamin imprezy oraz współpracowali podczas akcji. Rada
Rodziców przygotowała plakaty, ulotki oraz akcję promocyjną
wśród uczniów oraz społeczności lokalnej.

Wyprzedaż garażowa
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Dzięki inicjatywie rodzice, nauczyciele oraz 
mieszkańcy okolicy mogli spotkać się w nieformalnej 

atmosferze. Takie spotkania sprzyjają rozmowom, 
które nie byłyby możliwe podczas oficjalnych zebrań. 

Szkoła staje się ważnym miejscem spotkań i 
integracji lokalnej społeczności na mapie dzielnicy. 
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MALOWANIE NA BOISKU SZKOLNYM PLANSZ DO 
GIER BOISKOWYCH

LINK: http://szkolawspolpracy.pl/malowanie-na-boisku-szkolnym-plansz-do-gier-boiskowych/

SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach
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MALOWANIE NA BOISKU SZKOLNYM PLANSZ DO 
GIER BOISKOWYCH

LINK: http://szkolawspolpracy.pl/malowanie-na-boisku-szkolnym-plansz-do-gier-boiskowych/

SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach
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Siatkale
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Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie przy ulicy Kościuszki 6 nie ma
wielkiego muru do pomalowania, lecz ogrodzenie zrobione jest z siatki. I właśnie na tej
siatce "zainstalowano" wykonane przez młodzież prace - siatkale.
Nazwa "siatkale" to autorski pomysł Urszuli Kopeć-Zaborniak - dyrektorki cieszanowskiej
biblioteki. Z jej inicjatywy została też zorganizowana wakacyjna akcja malowania siatkali.
Młodzi z okolicznych szkół podchwycili pomysł i codziennie przez dwa tygodnie tworzyli w
bibliotece swoje prace - najpierw na papierze, a następnie na plandekach, które potem
zainstalowano na ogrodzeniu. Tematyka prac to: biblioteka, książka, czytanie oraz... sowy,
bo własnie sowa patronuje cieszanowskiej bibliotece.
Siatkale można oglądać od wtorku 19 sierpnia - wystawa przyciaga mieszkańców, a nawet
kierowców, którzy przejeżdżając obok zwalniają, by obejrzeć kolorowe biblioteczne
ogrodzenie...
Więcej informacji o cieszanowskich siatkalach można znaleźć na stronie MBP w
Cieszanowie.

Siatkale

http://www.mbp.cieszanow.eu/siatkale-zamiast-murali,1,335.html


Czytanie i odczytywanie

50

Słowo dźwiękiem pisane" - konkurs na audiobook

MBP w Jaśle zachęca mieszkańców do czytania na różne sposoby – odbywają 

się tu imprezy służące promocji książki i czytelnictwa, organizowane są 

spotkania z autorami, działa Dyskusyjny Klub Książki. Ale biblioteka pokazuje 

też wszystkim zainteresowanym inne możliwości kontaktu z literaturą, takie jak 

e-booki czy audiobooki. Na stronie biblioteki można znaleźć informacje o 

miejscach w Internecie zawierających darmowe książki elektroniczne i 

programach do ich odtwarzania. Ciekawą inicjatywą MBP skierowaną do 

młodzieży był konkurs na audiobook pod hasłem "Słowo dźwiękiem 

pisane", zorganizowany w ramach projektu "Literacki Park". 

Przedmiotem konkursu było nagranie dowolnie wybranego fragmentu 

książki lub wiersza współczesnego autora na nośniku elektronicznym 

umożliwiającym odsłuchanie nagrania. Nagrodzone prace zostały 

opublikowane w serwisie YouTube – można ich 

posłuchać tutaj, tutaj, tutaj i tutaj.
Źródło: www.biblioteki org

http://literackipark.blog.onet.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=fvPycZag_IQ
https://www.youtube.com/watch?v=RoJaU0rhkqU
https://www.youtube.com/watch?v=kOzvQU_mFtg
https://www.youtube.com/watch?v=DaXbR9t4zEE
http://www.biblioteki/
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OŚWIETLENIE BOISKA NA PLACU ZABAW W POWSINIE

W ramach projektu zamontowano 3 latarnie solarno-turbinowe, które oświetlają 
boisko na placu zabaw przy ul. Gronowej. 

ZIELONA PRZYSTAŃ NA POWSINIE 

W ramach projektu ułożono 196 m2 alejki z nawierzchnią mineralną, posadzono 
9 drzew, 88 krzewów, założono rabalię bylinową o pow. 35 m2, ustawiono 4 ławki, 
3 kosze na śmieci. 

POKAZY POPULARNO-NAUKOWE W CENTRUM KULTURY WILANÓW

Odbyły się bezpłatne zajęcia naukowe dla dzieci, np. spektakl chemiczno–fizyczny 
„Cztery żywioły”, wykład historyczny „Jak Sobieski wąsa pokręcał?” i wiele innych.

SKARBY WILANOWA. CZEGO NIE WIESZ O SWOJEJ DZIELNICY?

Zorganizowano serię spacerów po dzielnicy. Uczestnicy przemierzali tematyczne 
trasy, korzystając z instrukcji spacerowania. 
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DOPOSAŻENIE GIMNAZJUM NR 116 W SPPRZĘT SPORTOWY 

Szkoła została doposażona w sprzęt sportowy do wykorzystania na lekcjach 
wychowania fizycznego oraz podczas organizowanych turniejów. 

KOSZE NA ODPADKI ORAZ ŁAWKI WZDŁUŻ AL. RZECZYPOSPOLITEJ

Od ul. Adama Branickiego do Al. Wilanowskiej, po obu stronach, pojawiły się nowe 
kosze na śmieci i ławki.

ROWEREM W KIERUNKU KONSTANCINA

Powstał ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Drewny, na odcinku od ul. Przekornej do 
szlaku turystycznego w kierunku Powsina. 

ZACZAROWANY LAS

Na terenie SP 261 zamontowano dwa zestawy zabawowe oraz domek-szałas, 
huśtawkę bocianie gniazdo, tablicę do gry w kółko i krzyżyk, tablicę do rysowania, 
stół do gry w szachy, chińczyka i warcaby, ławki i kosze na śmieci. 
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SAMOOBSŁUGOWE STACJE DO NAPRAWY ROWERÓW

Na terenie dzielnicy Wilanów pojawiły się 24 stacje służące do samodzielnej naprawy 
rowerów, wózków inwalidzkich, dziecięcych oraz deskorolek. 

PASIEKA EDUKACYJNA

Zorganizowano warsztaty pszczelarskie, w ramach których uczestnicy dowiedzieli się, jak 
prowadzić pasiekę i opiekować się pszczołami oraz poznać ciekawe fakty z życia tych 
owadów. 

BUDOWA STREET WORKOUT PARKU W WILANOWIE 

Street Workout Park powstał tuż przy boiskach na Plaży Wilanów. Jest otwarty dla wszystkich 
mieszkańców całodobowo. 

ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH DO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WILANÓW

Kupiono książki, audiobooki, filmy i inne zbiory i inne zbiory biblioteczne. 

STOP NARKOTYKOM W SZKOLE

Zorganizowano warsztaty profilaktyczne, a także koncerty muzyki rap skierowane do 
gimnazjalistów i licealistów. 

53
The content of this written output is the sole responsibility of the authors and can in no way be taken to reflect the views of the E
uropean Union, the Managing Authority of the Joint Secretariat of the Interreg South Baltic Programme 2014- 2020.


