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Stowarzyszenie Polska 2050  to ruch społeczny zainicjowany przez Szymona Hołownię po wyborach prezydenckich w 2020 roku. Chcemy Polski solidarnej, zielonej i demo-
kratycznej dla naszych dzieci i wnuków. Chcemy zmieniać Polskę, działając lokalnie, charytatywnie, proekologicznie. Powołaliśmy regionalne biura, nasi wolontariusze są 
aktywni na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a także za granicą. Polska 2050 to nowa jakość w polityce rozumianej jako służba obywatelom. Tu bierzemy 
sprawy w swoje ręce i zmieniamy rzeczywistość krok po kroku. Dyrektorem ds. regionów w Stowarzyszeniu Polska 2050 jest Agnieszka Buczyńska. 

KIM JESTEŚMY? 

STOWARZYSZENIE POLSKA 2050, CO UDAŁO SIĘ DO TEJ PORY?

Zadaniem Instytutu jest zapewnienie bieżącego wspar-
cia analitycznego dla Stowarzyszenia i partii politycznej, 
przygotowywanie i analiza badań społecznych, a także 
opracowywanie kompleksowych planów dla Polski pod 
zbiorczym hasłem #WiemyJak, które wytyczają kierunki 
programowe ruchu w poszczególnych dziedzinach. Insty-
tut działa w całej Polsce. Uważamy, że poszukiwanie do-
brych rozwiązań dla naszego kraju wymaga zrozumienia 
tego jak wygląda sytuacja w poszczególnych regionach 
i powiatach. Nasze oddziały powstały już w 14 wojewódz-

twach. Współpracuje z nami ok. 150 ekspertów i eksper-
tek z całej Polski. Eksperci na bieżąco wspierają Koło 
Parlamentarne Polska 2050 w pracach legislacyjnych 
analizując projekty ustaw, tworząc założenia do dzia-
łań legislacyjnych ruchu i poprawki do procedowanych 
w parlamencie projektów. Przygotowują również zało-
żenia do ważnych wystąpień polityków ruchu. Stowarzy-
szenie to serce ruchu - oddolna aktywność społeczna. 
Głowa to wiedza ekspertów Strategii 2050. Z głowy i ser-
ca wypływa dobra polityka - wrażliwa na potrzeby ludzi 
i profesjonalna. Taka polityka to nasze ręce.

INSTYTUT STRATEGIE 2050

OKRĘGI WYBORCZE DO SEJMU W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM

 ZACHODNIOPOMORSKIE
POLSKA 2050
facebook.com/PL2050    facebook.com/Polska2050ZP   instagram.com/polska.2050  instagram.com/polska2050.zachodniopomorskie

Kontrakty obywatelskie.Kontrakty obywatelskie. Zawarliśmy od października 
2020 roku już kilkadziesiąt tzw. kontraktów, czyli zobo-
wiązań wobec lokalnych społeczności, które dotyczą ich 
konkretnych spraw. Chodzi np. o powstanie w Krakowie 
parkletów - mobilnych, zielonych przestrzeni miejskich, 
w których mieszkańcy mogą przysiąść i odpocząć, prze-
budowę niebezpiecznego przystanku na Podkarpaciu 
lub monitoring smogu w Białymstoku czy nielegalnych 
wysypisk na pomorskich plażach.  Jak działamy? Uży-
wamy wszelkich możliwych narzędzi, które są w rękach 
obywateli, tj. lokalnych inicjatyw uchwałodawczych, 
funduszy sołeckich, budżetów obywatelskich, orzecz-
nictwa, lokalnych działań, akcji i interpelacji. Dzięki co-
raz większej współpracy z przedstawicielami samorzą-
dów, którzy dołączają do Polski 2050 lub współpracują 
z nami w ramach programu “Partnerstwo na rzecz Sa-
morządu Otwartego”, działamy szybciej i sprawniej. 
  
Jesteśmy eko.Jesteśmy eko. Zrealizowaliśmy setki, jeśli nie tysiące 
różnorodnych działań ekologicznych i prośrodowisko-
wych. Powołaliśmy ogólnopolską grupę złożoną z ko-
ordynatorów, którzy pilotują m.in. sprzątania terenów 
zielonych “od morza do gór”, przygotowują i składa-
ją interpelacje lub petycje związane np. z wycinką lub 
składowaniem niebezpiecznych dla zdrowia odpadów. 
Stworzone przez nas łąki kwietnie rosną m.in. w Augu-
stowie, Piasecznie, Rzeszowie czy Opolu. W szycie to-
reb z recyklingu zaangażowało się kilka województw. 
W ramach lokalnych działań wolontariusze, nierzadko 
specjaliści w swoich dziedzinach, prowadzą też akcje 
edukacyjne i informacyjne. Jeśli nie wiecie, jak stworzyć 
bomby nasienne czy zbudować domki dla jerzyków 
(tych przez “rz”), murarek lub owadów, zgłoście się do 
nas! 

Prowadzimy w wielu miastach Polski stałą pomoc pomoc 
dla osób w kryzysie bezdomnościdla osób w kryzysie bezdomności, w tym regularny  
streetworking. Uruchomiliśmy też stronę na Facebo-
oku: Polska 2050 – Pomoc w Kryzysie Bezdomności. 
Publikujemy tam aktualnie podejmowane działania 
Stowarzyszenia. Tylko w lipcu 2021 roku zakończyli-
śmy pierwszą część ogólnopolskiej akcji #WodaToŻy-
cie polegającej na wyposażeniu osób w kryzysie bez-
domności w bidony na wodę, w którą włączyli się też 
wolontariusze z Wielkiej Brytanii. Podczas piątkowych 
cyklicznych wyjść krakowskiej grupy “Plantacja Dobra” 
wiele osób może zjeść ciepły- posiłek. Dzięki wolonta-
riuszom z woj. mazowieckiego mogliśmy spisać kolej-
ne osoby w Narodowym Spisie Powszechnym i ofiaro-
wać kilkadziesiąt par nowych tenisówek. 
  
“Razem dla rodzin zastępczych”.“Razem dla rodzin zastępczych”. Wspieramy rodziny 
zastępcze poprzez darmowe, zdalne korepetycje dla 
dzieci. W roku szkolnym 2020/2021 projekt objął oko-
ło 1300 dzieci, zaangażował ponad 800 korepetytorów, 
włączył w akcje pomocowe i informacyjne dotyczące 
sytuacji prawnej i materialnej tych rodzin. A wszystko 
dzięki oddolnej inicjatywie wolontariuszki z Mazowsza. 
 Prowadzimy warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy 
i członków Stowarzyszenia. Wspieramy ich działania 
MINIGRANTAMIMINIGRANTAMI.. W ciągu ostatniego roku naszej dzia-
łalności powstały: Klub Krwiodawców Polska 2050, Klub Krwiodawców Polska 2050, 
Dyskusyjne Kluby Książkowe “2050 Myśli” Dyskusyjne Kluby Książkowe “2050 Myśli” orazoraz Kluby  Kluby 
Seniora Polska 2050Seniora Polska 2050, których na koniec czerwca jest 
już około 20. W efekcie działań Klubów Seniora od 12 
do 17 września organizowany jest ogólnopolski zjazd 
Seniorów w Poroninie! 
W woj. zachodniopomorskim znajdziesz klub w Białym 
Zdroju oraz Wałczu.

Jestem współliderką Szczecina i niemalże 
“pasjonatką” Polski 2050. Z powodu mojego 
zamiłowania do kolorów, mam pseudonim 

“Tęcza”. Mam wspaniałą rodzinę, dla której chcę zmieniać Pol-
skę zgodnie z wartościami ruchu. 
Odskocznią od stresującej pracy, którą wykonuję na co dzień, 
jest również kilka pasji. Śpiewam w Chórze Collegium Maio-
rum, fotografuję owady, w szczególności ważki. Dużo czytam, 
a od kilku miesięcy remontuję własną żaglówkę, którą na-
zwałam właśnie “Ważka”. W najbliższych dniach zamierzam 
ją zwodować. Kocham ludzi i życie we wszystkich jego odcie-
niach, może dlatego tak dużo się uśmiecham. 

AGNIESZKA MALINOWSKA-WASILUK
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM. 

AGNIESZKA KOSIŃSKA
LIDERKA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM
Nazywam się Agnieszka Kosińska. Na Pomo-
rzu Zachodnim działam od samego początku, 
bo wierzę w wartości, na których budowana 

jest Polska 2050. Niektórzy mówią, że jestem idealistką, ale nie 
ma w tym nic złego. Aby osiągnąć cel, czyli solidarną, zieloną 
i demokratyczną Polskę, musimy skupić się na pracy. Ludzi 
o podobnym podejściu spotkałam w Stowarzyszeniu. To my-
ślenie przekłada się także na moją rodzinę, która jest dla mnie 
najważniejsza. 
W regionie mamy to szczęście, że przedstawiciele poszcze-
gólnych filarów, tj. działacze społeczni, polityczni i eksperci, 
dogadują się i współpracują. Dla mnie jest to dowód na to, że 
wiara w drugiego człowieka ma sens i może być solidnym fun-
damentem budowy lepszej przyszłości.

JUSTYNA ŚMIDECKA
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM
Jestem mamą trojaczków: Dominiki, Hani i Fi-
lipa. Z Koszalinem jestem związana od blisko 
30 lat, po studiach ekonomicznych prowa-

dzę tu własną działalność gospodarczą. Jestem też ławnikiem 
w Sądzie Pracy. Działam w koszalińskiej Fundacji „Zdążyć z Mi-
łością”. Od momentu jej założenia pełnię funkcję wiceprezesa 
zarządu. Pomoc kierowana jest głównie do samotnych matek 
w kryzysie bezdomności, które wychowują małe dzieci. Jestem 
częścią Koszalińskiej Rady Kobiet działającej przy Prezydencie 
Miasta Koszalina. 
Szymon towarzyszy mi od czasów kampanii prezydenckiej. 
Uważam, że w naszym kraju potrzeba diametralnych zmian na 
scenie politycznej, a Hołownia byłby ich gwarantem.

Szybkie tempo rozwoju nowych środków 
przekazu, postępująca cyfryzacja, jak również 
trudne doświadczenie pandemii koronawiru-

sa istotnie wpłynęły na dynamikę zmian w dzisiejszej Polsce. 
Polacy oczekują, że będą traktowani na równi, a ich potrzeby 
słyszane. Ten system nie może już dłużej ich ignorować. To 
musi się przełożyć na nową jakość tworzenia polityki. Swoją 
wiedzą i doświadczeniem chcę służyć tej sprawie w zakresie 
nowych rozwiązań prawnych i administracyjnych.

JULITA MIŁOSZ-AUGUSTOWSKA
KOORDYNATORKA INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. 
ZACHODNIOPOMORSKIM

Do ruchu Polska 2050 dołączyłem tuż po wy-
borach prezydenckich. Powiedziałem wtedy: 
“Dobrze się stało, bo to szansa, aby teraz ruch 

zmienił nasz kraj”. Obecnie jestem w ruchu koordynatorem 
ds. mediów regionalnych, członkiem Instytutu Strategie 2050 
oraz jednym z odpowiedzialnych za pion polityczny w regio-
nie. Moją aktywność w Polsce 2050 łączę z pracą zawodową. 
Jak się to udaje? Bo spotkałem tu ludzi, którym nie trzeba tłu-
maczyć, dlaczego wziąć udział w proteście przeciwko wycince 
drzew, czy posprzątać fragment lasu. Wystarczy powiedzieć 
“kiedy”. Jest dla mnie oczywiste, że jeśli podejście polityków do 
spraw bliskich mieszkańcom się nie zmieni, będziemy działać.

PRZEMYSŁAW ŁONYSZYN
ODPOWIEDZIALNY ZA ROZWÓJ STRUKTUR POLITYCZ-
NYCH W REGIONIE

Jestem Policzaninen, absolwentem politolo-
gii, od niemal dwudziestu lat radnym gminy 
i reprezentantem lokalnego stowarzysze-

nia samorządowego. W mojej działalności kieruję się hasłem 
„MAM COŚ DO ZROBIENIA”. Za najważniejsze zawsze uważa-
łem stały i bliski kontakt z mieszkańcami mojej gminy. Od 10 
lat prowadzę swoją stronę internetową. W 2015 roku wymyśli-
łem i wdrożyłem projekt „Spotkajmy się na podwórku”. Moją 
pasją jest historia. Amatorsko gram na pianinie i gitarze, od 
jakiegoś czasu także basowej. Jestem wegetarianinem. Pró-
buję swoich sił w wyprawach rowerowych, choć jako miłośnik 
pojazdów elektrycznych, na co dzień jeżdżę elektrycznym sku-
terem.

GRZEGORZ UFNIARZ
ODPOWIEDZIALNY ZA ROZWÓJ STRUKTUR POLITYCZ-
NYCH W REGIONIE

Jestem Darłowianinem, absolwentem zarzą-
dzania administracją publiczną i organiza-
cjami pozarządowymi, działaczem społecz-

nym, samorządowcem drugą kadencję. Pracuję w branży 
hotelarskiej i gastronomicznej. Moją pasją są zwierzęta, mam 
pięć psów i spore “stado” kotów. W ramach hobby fotografu-
ję i morsuję. Polska 2050 jest naszą nadzieją na normalność, 
ludzką twarz polityki i sprawiedliwość społeczną. Od kilkunastu 
miesięcy zajmuję się organizacją struktur na terenie Powiatu 
Sławno i Regionu Koszalin. Wszystko po to, aby doczekać się 
nowej wizji Polski – kraju demokracji obywatelskiej, poszano-
wania każdego człowieka, jego potrzeb i wyznawanych warto-
ści. To jedyna formacja, w której taką wizję można realizować.

PAWEŁ BRESZKA
ODPOWIEDZIALNY ZA ROZWÓJ STRUKTUR POLITYCZ-
NYCH W REGIONIE



DLACZEGO DZIAŁAM W POLSCE 2050?DLACZEGO DZIAŁAM W POLSCE 2050?

CO MÓWIĄ O NAS LICZBY?

KONTAKT

1893
członków

stowarzyszenia

26 000
wolontariuszy
w całej Polsce
i za granicą

17
zarządów

regionalnych

99
ton zebranych

śmieci

6500
rozdanych

sadzonek drzew

zespół redakcyjny: Marianna Łoboda, Bartłomiej Niemkiewicz, Marika Miechowicz, Katarzyna Suwała, Dorota Cichocka. Dziękujemy lokalnym biurom Polski 2050 za dostarczenie treści i pomoc sekretarzy w opracowaniu.

Bez złotówki podarowanej przez państwo, dzięki Bez złotówki podarowanej przez państwo, dzięki 
wpłatom setek tysięcy ludzi, mamy możliwość wpłatom setek tysięcy ludzi, mamy możliwość 
tworzenia największego w Polsce ruchu obywa-tworzenia największego w Polsce ruchu obywa-
telskiego. Dobitnie udowadniamy, że dobra po-telskiego. Dobitnie udowadniamy, że dobra po-
lityka nie musi “przepalać” gigantycznych sum, lityka nie musi “przepalać” gigantycznych sum, 
że może być tworzona i finansowana przez nas, że może być tworzona i finansowana przez nas, 
którzy dzielimy tę samą wizję dobrego państwa, którzy dzielimy tę samą wizję dobrego państwa, 
te same marzenia i plany zmiany Polski na po-te same marzenia i plany zmiany Polski na po-
kolenia. Wyłącznie dzięki wpłatom osób takich kolenia. Wyłącznie dzięki wpłatom osób takich 
jak Ty, możemy budować ruch w całej Polsce, jak Ty, możemy budować ruch w całej Polsce, 
opłacić biura, czy prowadzić prace programowe opłacić biura, czy prowadzić prace programowe 
w ważnych obszarach, jak np. zdrowie Polaków w ważnych obszarach, jak np. zdrowie Polaków 
czy neutralność klimatyczna. Pomóż nam budo-czy neutralność klimatyczna. Pomóż nam budo-
wać Polskę demokratyczną, zieloną i solidarną już wać Polskę demokratyczną, zieloną i solidarną już 
dziś - wystarczy, że ustawisz zlecenie cykliczne na dziś - wystarczy, że ustawisz zlecenie cykliczne na 
stronie wspieraj.polska2050.plstronie wspieraj.polska2050.pl

wesprzyj nas zleceniem stałym

25 zł
FUNDACJA 

POLSKA OD NOWA
85 1600 1462 1885 1849 6000 0001

albo dowolną inną kwotą

wspieraj.polska2050.pl

DLACZEGO POTRZEBUJEMY 
WPŁAT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ?

#MINIGRANTY#MINIGRANTY
nasz najnowszy projektnasz najnowszy projekt
Wspieramy finansowo inicjatywy tworzone przez wo-
lontariuszy i członków Stowarzyszenia, których od-
biorcami mogą być wszyscy mieszkańcy i mieszkanki 
Polski. 
Członek Stowarzyszenia Polska 2050 składa wniosek 
w imieniu grupy wolontariuszy o dofinansowanie pro-
jektu. Pozyskane środki służą do zakupu materiałów 
niezbędnych do realizacji działania. Sfinansowaliśmy 
już 75 projektów, 50 w pierwszej, wiosennej edycji 
i 25 w dodatkowej, którą zorganizowaliśmy jeszcze 
w czerwcu ze względu na duże zainteresowanie. Te-
raz zbieramy pomysły na kolejnych 50 inicjatyw, które 
wybierzemy w edycji jesiennej. Przyznane jak dotąd 
MINIGRANTY dotyczą: aktywizacji i edukacji obywatel-
skiej, ekologii, pomocy potrzebującym, warsztatów dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Fundusz jest dla osób, 
którzy chcą zrobić coś na rzecz innych, zmienić kawa-
łek naszego kraju, choć o centymetr. Wszystkie projek-
ty można znaleźć na stronie 
minigranty.polska2050.pl.

Polska 2050

@polska.2050

@PL_2050

DOŁĄCZ DO NAS!
Wspierać nasze działania można na wiele spo-Wspierać nasze działania można na wiele spo-
sobów. Jeżeli działasz na rzecz naszego ruchu sobów. Jeżeli działasz na rzecz naszego ruchu 
– czy to poprzez czynny udział w organizowa-– czy to poprzez czynny udział w organizowa-
nych przez nas akcjach, czy poprzez działania nych przez nas akcjach, czy poprzez działania 
w internecie – to już możesz nazywać się wo-w internecie – to już możesz nazywać się wo-
lontariuszemlontariuszem

Aby zostać wolontariuszem 
zarejestruj się na stronie 

polska2050.pl 
i zacznij działać!

liwość wybrania się do ciekawych miejsc znajdu-
jących się naprawdę blisko, a jednocześnie nam 
obcych. Pomyśleliśmy, żeby to wspólne zwiedza-
nie było okazją do spotkań, dlatego postaramy się 
przygotować spacery, podczas których nasi wo-
lontariusze pokażą odwiedzane miejsca i opowie-
dzą o nich. Zapraszamy do poznawania kolejnych 
interesujących punktów, publikować je będziemy 
na naszej regionalnej stronie Polski 2050 na Fa-
cebooku. Naprawdę warto poznać bliżej tradycję, 
kulturę narodową i przyrodę najbliższych okolic. 
A tak między nami, kto z Was odwiedził przynaj-
mniej jedno miejsce związane z naszą historią lub 
dziedzictwem kulturowym w każdym powiecie 
naszego województwa?

Współczesny człowiek, który większość dnia spę-
dza przed komputerem, zarówno w pracy jak i po 
pracy, zwykle nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń 
wynikających z nadmiernego spędzania czasu 
przed monitorem. Jak wiadomo, podróże kształ-
cą. Ale to nie tylko wyprawy poza granice nasze-
go kraju, to również wycieczki w najbliższej oko-
licy. „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie 
wiecie, co posiadacie” pisał Stanisław Jachowicz 
już w pierwszej połowie XIX wieku. Postanowili-
śmy uruchomić w woj. zachodniopomorskim cykl 
wakacyjny „Cudze chwalicie…”. Przez najbliższe 
tygodnie nasi wolontariusze, członkowie Instytu-
tu Strategie 2050 i liderzy powiatowi przedstawią 
najciekawsze miejsca ze swoich okolic. Takie, które 
koniecznie trzeba zobaczyć. Będziemy mieć moż-

“CUDZE CHWALICIE” - Wakacje z Polską 2050 na Pomorzu Zachodnim

MAREK KRAWCZYK - wolontariusz biura Stowarzy-
szenia Polska 2050
Jako prawnik i osoba zainteresowana samorządem te-
rytorialnym od samego początku zwróciłem uwagę na 
tzw. kontrakty obywatelskie, unikatowy projekt Stowa-
rzyszenia, polegający na podejmowaniu zobowiązań 
wobec lokalnej społeczności. Obok wielu inicjatyw po-
mocowych, edukacyjnych czy społecznych uważam, 
że jest to wyjątkowy koncept. 
To, co zaskakuje mnie każdego dnia, to skala naszych 
działań. Wiele projektów, takich jak wspieranie osób 
w kryzysie bezdomności, udzielanie korepetycji dzie-
ciom wychowujących się w rodzinach zastępczych, 
dociera swoim zasięgiem do wszystkich zakątków 
naszego kraju, a nawet poza jego granice. To właśnie 
powoduje, że chętnie włączam się w kolejne działa-
nia, które dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowa-
niu wielu osób, od pomysłu potrafią się przeobrazić 
w ogólnopolską akcję. 
Dla mnie Stowarzyszenie Polska 2050 to przede 
wszystkim niezwykli, fajni ludzie, a dzisiaj moi koleżan-
ki i koledzy, którzy poświęcają codziennie wiele energii 
i czasu, aby zmieniać kawałek po kawałku świat wokół 
nas. 

MAGDALENA DOROŻAŁA - koordynatorka akcji 
ekologicznych w woj. mazowieckim i autorka cyklu 
rozmów „Eko-kawka”
Jes  tem w Stowarzyszeniu, bo wierzę w lepsze jutro. 
Ale nic nie dzieje się samo. Czuję, że jedyną drogą jest 
praca u podstaw poprzez edukację, budzenie świa-
domości i oddolne działania. To, czego nikt nigdy nas 
- jako narodu - nie uczył, czyli zasad funkcjonowania 
społeczeństwa obywatelskiego. Wiem, że nie jest to 
łatwe, ale może się udać, jeśli każdy z nas poczuje się 
współodpowiedzialny i zamiast czekać na zmiany, sam 
zacznie je wprowadzać.
Bliskie są mi tematy związane z kryzysem klimatycz-
no-przyrodniczym. Nasza wiedza w tym obszarze “ku-
leje”, przez co nie zdajemy sobie sprawy, że każda na-
sza decyzja ma konsekwencje dla naszego środowiska. 
Od początku wiedziałam, że w ruchu jest przestrzeń, 
aby działać w tym obszarze z ludźmi o podobnej eko-
logicznej wrażliwości. I miałam rację.

W woj. zachodniopomorskim w ramach minigrantu 
wolontariusze i sympatycy z Powiatu Polickiego wzięli 
pod opiekę fragment lasu przylegającego do duże-
go osiedla Anny Jagiellonki w Policach. W pierwszym 
sprzątaniu wzięło udział 35 osób, które zebrały ponad 
450 kg śmieci, w drugim - 50 osób wyniosło z lasu około 
500 kg odpadów, a w trzecim -  ponad 380 kg. Wolon-
tariusze zawiesili na drzewach tabliczki nawołujące do 
utrzymania porządku w lesie. Wystąpili do wszystkich 
instytucji, które mają wpływ na zachowanie porządku 
i czystości w lesie (Nadleśnictwo Trzebież, Gmina Poli-
ce, Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK) z petycją, któ-
rą podpisało ponad 100 mieszkańców Polic, o podjęcie 
określonych działań. Dzięki dotacji z projektu udało się 
zakupić odpowiednią ilość worków, rękawiczki oraz 
opłacić usługi poligraficzne, aby wyprodukować afisze 
oraz plakaty promujące naszą akcję.

Polska 2050 Zachodniopomorskie

@polska2050.zachodniopomorskie
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email: zachodniopomorskie@polska2050.pl 
tel: 500 686 763
Szczecin, ul. Dworcowa 2, pok 104.


