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I. Wprowadzenie do monitoringu LSR 
 

 Niniejszy raport został sporządzony przez pracowników biura LGD „Kraina Rawki”. 

Monitoring realizacji LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” stanowi równoległy do jej 

wdrażania, ciągły i rutynowy proces wymagający zbierania i analizy danych oraz 

raportowania wyników w określonych przedziałach czasowych. Raport z monitoringu 

dostarcza informacji o realizacji działań prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania 

„Kraina Rawki” w I połowie 2019 roku.  

II. Postęp we wdrażaniu LSR.  

2.1 Stopień realizacji celów i wskaźników produktu LSR 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w  2018 roku 

przeprowadziło pięć naborów wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów 

grantowych nr 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G, 4/2018/G i 5/2018/G. Nabory zostały 

zrealizowane w zakresach: Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz 

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. W styczniu 2019 

roku zostały podpisane umowy z 15 Grantobiorcami. 

Informacje o kolejnych naborach wniosków w ramach projektów grantowych zostały 

ogłoszone 12 czerwca 2019 roku. Nabory ogłoszono zgodnie z zaktualizowanym 

harmonogramem naborów wniosków w ramach 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Nie zostały 

ogłoszone nabory na wnioski o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięć 3.1.2 Budowa 

infrastruktury turystycznej i 3.1.4 Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację  

i promocję zabytków ze względu na zmniejszenie liczby pracowników w biurze LGD. 

 

Nabór nr 1/2019/G 

 Czas trwania naboru: od 27.06.2019 r. do dnia 26.07.2019 r. 

 Zakres tematyczny naboru: Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej. 

 Realizowany przez przedsięwzięcie: 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnych miejsc 

kulturalno-integracyjnych. 

 Wskaźnik produktu – Liczba rozwiniętych ogólnodostępnych miejsc kulturalno-

integracyjnych. – 7 szt. 

 Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 284 776,00 tys. zł 

 

Nabór nr 2/2019/G 

 Czas trwania naboru: od 27.06.2019 r. do dnia 26.07.2019 r. 

 Zakres tematyczny naboru: Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej  

 Realizowany przez przedsięwzięcie: 1.1.2 Rozwój ogólnodostępnych miejsc 

rekreacji dla dzieci i dorosłych. 

 Wskaźnik produktu – Liczba rozwiniętych ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla 

dzieci i dorosłych – 7 szt. 

 Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 300 000,00 tys. zł 

 

Nabór nr 3/2019/G 

 Czas trwania naboru: od 27.06.2019 r. do dnia 26.07.2019 r. 

 Zakres tematyczny naboru: Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej.   
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 Realizowany przez przedsięwzięcie: 3.1.5 Tworzenie obiektów pełniących funkcję 

lokalnych muzeów.  

 Wskaźnik produktu – Liczba powstałych obiektów pełniących funkcję lokalnych 

muzeów - 2 szt.  

 Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 90 000,00 tys. zł. 

 

Nabór nr 4/2019/G 

 Czas trwania naboru: od 27.06.2019 r. do dnia 26.07.2019 r. 

 Zakres tematyczny naboru: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów 

lub usług lokalnych. 

 Realizowany przez przedsięwzięcie: 3.1.6 Realizacja operacji mających na celu 

promocję obszaru.   

 Wskaźnik produktu – Liczba operacji mających na celu promocję obszaru. – 6 szt. 

 Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 150 896,00 zł 

 

Nabór nr 1/2019 

 Czas trwania naboru: od 27.06.2019 r. do dnia 26.07.2019 r. 

 Zakres tematyczny naboru: Podejmowanie działalności gospodarczej 

 Realizowany przez przedsięwzięcie: 2.1.1 Organizacja doradztwa prowadzonego 

przez ekspertów z zakresu pozyskiwania funduszy z budżetu LGD na podjęcie 

działalności gospodarczej. 

 Wskaźnik produktu – Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa w wyniku udzielonego doradztwa – 1 szt. 

 Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 70 000,00 zł. 

 

Nabór nr 2/2019 

 Czas trwania naboru: od 27.06.2019 r. do dnia 26.07.2019 r. 

 Zakres tematyczny naboru: Rozwijanie działalności gospodarczej 

 Realizowany przez przedsięwzięcie: 2.1.2 Organizacja doradztwa prowadzonego 

przez ekspertów z zakresu pozyskiwania funduszy z budżetu LGD na rozwój 

działalności gospodarczej. 

 Wskaźnik produktu – Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa w wyniku udzielonego doradztwa – 3 szt. 

 Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 300 000,00 zł. 

 

Nabór nr 3/2019 

 Czas trwania naboru: od 27.06.2019 r. do dnia 26.07.2019 r. 

 Zakres tematyczny naboru: Rozwijanie działalności gospodarczej  

 Realizowany przez przedsięwzięcie: 3.1.1 Podejmowanie lub rozwój działalności 

mających na celu świadczenie usług noclegowych w tym podejmowanie działalności 

przez osoby z grup defaworyzowanych 

 Wskaźnik produktu – Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego lub 

rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa mających na celu świadczenie usług 

noclegowych w tym liczba podjętych działalności przez osoby z grup 

defaworyzowanych – 1 szt. 

 Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 112 290,00 zł. 

 

Nabór nr 4/2019 

 Czas trwania naboru: od 27.06.2019 r. do dnia 26.07.2019 r. 

 Zakres tematyczny naboru: Zachowanie dziedzictwa lokalnego. 

 Realizowany przez przedsięwzięcie: 3.1.4 Realizacja przedsięwzięć mających na 

celu renowację i promocję zabytków. 

 Wskaźnik produktu –  Liczba przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję 

zabytków. – 1 szt. 

 Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 300 000,00 zł. 
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Tabela nr 1: Stopień realizacji celu ogólnego 1 i wskaźników LSR. 

 

CEL OGÓLNY 1 

„Kraina Rawki” mieszkańcami silna 

 DO ZREALIZOWANIA  

2016-2018 

ZREALIZOWANO 

2016-2019 

NAZWA WSKAŹNIKA PRODUKTU WARTOŚĆ Z 

JEDNOSTKĄ 

MIARY 

KWOTA WARTOŚĆ Z 

JEDNOSTKĄ 

MIARY 

KWOTA 

1.1.1 Rozwój ogólnodostępnych miejsc 

kulturalno - integracyjnych 

Liczba rozwiniętych 

ogólnodostępnych miejsc kulturalno-

integracyjnych 

10 sztuk 450 888,00 6 sztuk 265 926,00 

1.1.2 Rozwój ogólnodostępnych miejsc 

rekreacji dla dzieci i młodzieży 

Liczba rozwiniętych 

ogólnodostępnych miejsc rekreacji 

dla dzieci i dorosłych 

13 sztuk 613 000,00 6 sztuk 289 591,00 

1.1.3 Stworzenie ofert spędzania wolnego 

czasu i podnoszenia kompetencji dla osób 

do 25 roku życia i osób w wieku 50+ 

Liczba stworzonych ofert spędzania 

wolnego czasu i podnoszenia 

kompetencji dla osób w wieku do 25 

roku życia i osób w wieku 50+ 

3 sztuki 100 000,00 9 sztuk 117 991,00 

1.1.4 Organizacja wydarzeń integrujących 

mieszkańców i rozwijających ich pasje 

Liczna wydarzeń integrujących 

mieszkańców i rozwijających ich 

pasje 

- - - - 
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Tabela nr 2: Stopień realizacji celu ogólnego 2 i wskaźników LSR. 

 

CEL OGÓLNY 2 

Obszar LGD „Kraina Rawki” atrakcyjny dla 

inwestorów 

 DO ZREALIZOWANIA  

2016-2018 

ZREALIZOWANO 

2016-2019 

NAZWA WSKAŹNIKA PRODUKTU WARTOŚĆ Z 

JEDNOSTKĄ 

MIARY 

KWOTA WARTOŚĆ Z 

JEDNOSTKĄ MIARY 

KWOTA 

2.1.1 Organizacja doradztwa przeprowadzonego 

przez ekspertów z zakresu pozyskiwania 

funduszy z budżetu LGD na podjęcie działalności 

gospodarczej. 

Liczba operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa w wyniku 

udzielonego doradztwa 

3 sztuki 210 000,00 7 sztuk  490 000,00 

2.1.2 Organizacja doradztwa prowadzonego 

przez ekspertów z zakresu pozyskiwania 

funduszy z budżetu LGD na rozwój działalności 

gospodarczej. 

Liczba operacji polegających na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa w wyniku 

udzielonego doradztwa. 

2 sztuki 600 000,00 8 sztuk 2 077 394,00 

2.1.3 Podnoszenie wiedzy i kompetencji 

mieszkańców w zakresie przedsiębiorczości. 

Liczba zrealizowanych projektów 

współpracy międzynarodowej 

2 sztuki 300 000,00 2 sztuki 296 955,00 
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Tabela nr 3: Stopień realizacji celu ogólnego 3 i wskaźników LSR. 

CEL OGÓLNY 3 

LGD „Kraina Rawki” turystyczna marką 

regionu 

 DO ZREALIZOWANIA  

2016-2018 

ZREALIZOWANO 

2016-2019 

NAZWA WSKAŹNIKA PRODUKTU WARTOŚĆ Z 

JEDNOSTKĄ MIARY 

KWOTA WARTOŚĆ Z 

JEDNOSTKĄ MIARY 

KWOTA 

3.1.1 Podejmowanie lub rozwój 

działalności mających na celu świadczenia 

usług noclegowych w tym podejmowanie 

działalności przez osoby z grup  

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego lub 

rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa mających na celu 

świadczenie usług noclegowych w tym liczba podjętych 

działalności przez osoby z grup defaworyzowanych. 

4 sztuki 540 000,00 3 sztuki  427 710,00 

3.1.2 Budowa infrastruktury turystycznej. Liczba operacji polegających na budowie infrastruktury 

turystycznej. 

- - - - 

3.1.3 Organizacja szkoleń z zakresu 

podniesienia wiedzy mieszkańców nt. 

działalności w sferze turystyki. 

Liczba przeprowadzonych szkoleń. 1 sztuka 5 000,00 1 sztuka 2 945,73 

3.1.4 Realizacja przedsięwzięć mających na 

celu renowację i promocję zabytków. 

Liczba przedsięwzięć mających na celu renowację i 

promocję zabytków. 

2 sztuki 70 000,00 2 sztuki 59 781,00 

3.1.5 Budowa obiektów pełniących funkcję 

lokalnych muzeów 

Budowa obiektów pełniących funkcję lokalnych muzeów 1 sztuka 50 000,00 - - 

3.1.6 Realizacja operacji mających na celu 

promocję obszaru. 

Liczba operacji mających na celu promocję obszaru. 9 sztuk 272 000,00 5 sztuk 164 539,00 

3.1.7 Promocja walorów turystycznych 

regionu 

Liczba zrealizowanych inwestycyjnych projektów 

współpracy 

- - - - 
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2.2  Stopień realizacji budżetu 
Budżet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” na lata 2014-2020 

wynosi 9 milionów złotych, z czego 7 milionów przeznaczone jest na realizację LSR 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność”, 350 000 zł zaplanowano na realizację 

projektów współpracy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań 

w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, 1 650 000 zł zostanie przeznaczonych 

na poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.  

W ramach poddziałania 19.4 środki przeznaczone były głównie na bieżące koszty 

prowadzenie biura i wynagrodzenia pracowników. Zestawienie rzeczowo – finansowe 

funkcjonowania biura LGD "Kraina Rawki" oraz aktywizacji społeczności lokalnych 

w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ujęte w tabeli nr 4 obejmuje 

okres realizacji wydatków od września 2016 roku do czerwca 2019 roku. 

Tabele nr 5-7 obrazują poziom realizacji budżetu dla celów ogólnych 1-3 w ramach 

poszczególnych przedsięwzięć do I połowy 2019 roku.  



9 | S t r o n a  
 

Tabela nr 4: Zestawienie rzeczowo-finansowe funkcjonowania biura LGD „Kraina Rawki” - wydatki poniesione w okresie styczeń-czerwiec 2019 r.  

Lp. Zestawienie zadań BUDŻET WYDATKI 

1 Realizacja Planu Komunikacji z lokalną społecznością w tym: 105 000,00 zł 6 031,91 zł 

1.1 
Organizacja spotkań konsultacyjnych i konferencji informacyjno - promocyjnych, materiały informacyjne, 
promocyjne 

40 000,00 2 138,00 

1.2 
Prowadzenie strony internetowej i profilu LGD na portalu społecznościowym, informowanie o terminach naborów, 
organizacja szkoleń i wydarzeń animacyjnych 

50 000,00 3 598,91 

1.3 Ocena jakości doradztwa - ankiety, inne 5 000,00 0,00 

1.4 Inne zadania 10 000,00 295,00 

2 Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze etatów zgodnie z par. 5 ust 1 pkt 3 umowy o przyznaniu pomocy  1 215 000,00 zł 80 973,77 zł 

2.1 Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR poprzez: 15 000,00 zł 546,00 

2.1.1 Szkolenia pracowników 12 000,00 546,00 

2.1.2 Inne zadania 3 000,00 - 

2.2 Wynagrodzenie pracowników 1 200 000,00 80 427,77 

3 Realizacja wykonanego planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD  45 000,00 zł 4 036,05 zł 

3.1 Szkolenia 45 000,00 4 036,05 

4 Koszty prowadzenia biura LGD 30 000,00 zł 30 404,01  zł 

4.1 Koszty bieżące prowadzenia biura 175 000,00 25 744,86 

4.2 Materiały biurowe, artykuły spożywcze 15 000,00 1 993,23 

4.3 Podróże służbowe 40 000,00 2585,68 

4.4 Inne zadania 5 000,00 80,24 

5 Aktywizacja  25 000,00 zł 4 575,00 zł 

5.1 Szkolenia/warsztaty 20 000,00 1950,00 

5.2 Inne zadania 5 000,00 2625,00 

 RAZEM 1 650 000,00 zł 126 020,74 zł 
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Tabela nr 5: Poziom realizacji budżetu LSR w ramach celu ogólnego 1. 

 

Tabela nr 6: Poziom realizacji budżetu LSR w ramach celu ogólnego 2. 

CEL OGÓLNY 1 
 

“Kraina Rawki” mieszkańcami 
silna 

Nazwa wskaźnika 
produktu 

RAZEM LATA 
2016–2023 

I połowa 2019 

Razem 
planowane 

wsparcie (zł) 

Wykorzystane 
środki 

(zł) 
2.1.1 Organizacja doradztwa 

prowadzonego przez ekspertów 
z zakresu pozyskiwania funduszy 

z budżetu LGD na podjęcie 
działalności gospodarczej. 

Liczba operacji polegających 
na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa w wyniku 
udzielonego doradztwa. 

560 000,00 490 000,00 

2.1.2 Organizacja doradztwa 
prowadzonego przez ekspertów 
z zakresu pozyskiwania funduszy 

z budżetu LGD na rozwój 
działalności gospodarczej. 

Liczba operacji polegających 
na rozwoju    istniejącego 

przedsiębiorstwa w wyniku 
udzielonego doradztwa. 

2 400 000,00 2 077 394,00 

2.1.3. Podnoszenie wiedzy i 
kompetencji mieszkańców w 
zakresie przedsiębiorczości. 

Liczba zrealizowanych 
projektów współpracy 

międzynarodowej 
300 000,00 296 955,00 

Razem cel ogólny 2 3 260 000,00 2 689 932,00 

 

 

 

 

 

CEL OGÓLNY 1 
 

“Kraina Rawki” mieszkańcami 
silna 

Nazwa wskaźnika 
produktu 

RAZEM LATA 
2016–2023 

I połowa 2019 

Razem 
planowane 

wsparcie (zł) 

Wykorzystane 
środki 

(zł) 
1.1.1 Budowa nowych lub 

przebudowa mająca na celu 
podniesienie standardu istniejących 

ogólnodostępnych miejsc 
kulturalno-integracyjnych. 

Liczba nowo wybudowanych 
lub przebudowanych 

ogólnodostępnych miejsc 
kulturalno-integracyjnych. 

884 776,00 265 926,00 

1.1.2 Budowa ogólnodostępnych 
miejsc rekreacji dla dzieci 

i dorosłych. 

Liczba wybudowanych 
ogólnodostępnych miejsc 

rekreacji dla dzieci 
i dorosłych. 

1 237 664,00 289 591,00 

1.1.3 Stworzenie ofert spędzania 
wolnego czasu i podnoszenia 

kompetencji dla osób do 25 roku 
życia i osób w wieku 50+. 

Liczba stworzonych ofert 
spędzania wolnego czasu 

i podnoszenia kompetencji 
dla osób do 25 roku życia 

i osób w wieku 50+. 

231 664,00 117 991,00 

1.1.4.Organizacja wydarzeń 
integrujących mieszkańców 

i rozwijających ich pasje. 

Liczba wydarzeń 
integrujących mieszkańców 

i rozwijających ich pasje. 
45 000,00 0 

Razem cel ogólny 1 2 399 104,00 673 508,00 



11 | S t r o n a  
 

 
Tabela nr 7: Poziom realizacji budżetu LSR w ramach celu ogólnego 3. 

CEL OGÓLNY 3 
 

LGD „Kraina Rawki” 
turystyczną marką regionu. 

Nazwa wskaźnika produktu 

RAZEM LATA 
2016–2023 

I połowa 2019 

Razem 
planowane 

wsparcie (zł) 

Wykorzystane 
środki 

(zł) 

3.1.1 Podejmowanie lub rozwój 
działalności mających na celu 

świadczenie usług noclegowych 
w tym podejmowanie działalności 

przez osoby z grup 
defaworyzowanych. 

Liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego lub rozwoju 

istniejącego przedsiębiorstwa 
mających na celu świadczenie 

usług noclegowych w tym liczba 
podjętych działalności przez 

osoby z grup defaworyzowanych 

540 000,00 427 710,00 

3.1.2 Budowa infrastruktury 
turystycznej. 

Liczba operacji polegających na 
budowie infrastruktury 

turystycznej. 
95 000,00 0 

3.1.3 Organizacja szkoleń 
z zakresu podniesienia wiedzy 
mieszkańców nt. działalności 

w sferze turystyki. 

Liczba przeprowadzonych 
szkoleń. 

5 000,00 2 945,73 

3.1.4. Realizacja przedsięwzięć 
mających na celu renowację 

i promocję zabytków. 

Liczba przedsięwzięć mających 
na celu renowację i promocję 

zabytków. 
420 000,00 59 781,00 

3.1.5. Budowa obiektów 
pełniących funkcję lokalnych 

muzeów. 

Liczba powstałych obiektów 
pełniących funkcję lokalnych 

muzeów. 
90 000,00 0 

3.1.6. Realizacja operacji mających 
na celu promocję obszaru. 

Liczba operacji mających na celu 
promocję obszaru. 

495 896,00 164 539,00 

3.1.7. „Rawka Blues” 
Liczba zrealizowanych 

inwestycyjnych projektów 
współpracy 

50 000,00 0 

Razem cel ogólny 3 1 695 896,00 654 975,73 
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2.3 Realizacja Planu Komunikacji  
 

 

Tabela nr 8: Realizacja planu komunikacji styczeń-czerwiec 2019 r. 

Lp. 
Działania 

komunikacyjne 
Środki przekazu Osiągany wskaźnik 

Planowane 

wskaźniki 

Osiągnięte 

wskaźniki 

1. Poinformowanie  

o planowanych 

konkursach  

Ogłoszenie na tablicach informacyjnych 

w siedzibach instytucji użyteczności 

publicznej. 

Liczba instytucji, w których 

umieszczono ogłoszenie 
27 37 

Artykuły w prasie lokalnej. Liczba artykułów 3 6 

Artykuły na stronie internetowej LGD. 
Liczba wejść na stronę 

internetową z artykułem 
540 500 

Aktualności na stronach internetowych 

urzędów gmin z linkiem do www LGD. 

Liczba zamieszczonych 

aktualności 
6 18 

Artykuły na profilu LGD na portalu 

społecznościowym. 

Liczba osób, które zobaczyły 

artykuł 
270 2810 

Spotkanie informacyjne dla grupy 

docelowej konkursów grantowych. 
Liczba spotkań 3 2 

2. Poinformowanie  

o wynikach 

konkursów  

Artykuły na stronie internetowej LGD. 
Liczba wejść na stronę 

internetową z artykułem 
540 0 

Artykuły na profilu LGD na portalu 

społecznościowym. 

Liczba osób, które zobaczyły 

artykuł 
270 0 
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Lp. 
Działania 

komunikacyjne 
Środki przekazu Osiągany wskaźnik 

Planowane 

wskaźniki 

Osiągnięte 

wskaźniki 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

Poinformowanie  

o planowanych  

i dokonanych 

zmianach  

Artykuły na stronie internetowej LGD 
Liczba wejść na stronę 

internetową z artykułem 
90 136 

Artykuły na profilu LGD na portalu 

społecznościowym. 

Liczba osób, które artykuł 

zobaczyły 
45 702 

Podsumowanie 

dotychczas 

zrealizowanych 

działań oraz 

przedstawienie 

działań 

planowanych  

Artykuły w prasie lokalnej. Liczba artykułów 2 7 

Artykuły na stronie internetowej LGD. 
Liczba wejść na stronę 

internetową z artykułem 
180 464 

Aktualności na stronach internetowych 

urzędów gmin z linkiem do www LGD. 

Liczba zamieszczonych 

aktualności 
9 0 

Artykuły na profilu LGD na portalu 

społecznościowym. 

Liczba osób, które zobaczyły 

artykuł 
90 6381 

Spotkanie/warsztaty/szkolenia dla grup 

defaworyzowanych określonych w LSR. 
Liczba spotkań 1 0 

Bezpłatny biuletyn LGD w wersji 

papierowej i elektronicznej. 
Liczba wydanych biuletynów 4 2 

Warsztat refleksyjny nad realizacją LSR 
Liczba przeprowadzonych 
warsztatów 

1 1 

Spotkania informacyjno-promocyjne 
Liczba spotkań informacyjno-
promocyjnych 

1 0 

 


