
SEZON POLOWAŃ NA GRANTY 



O czym będzie? 
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O konkursach wojewódzkich 

O konkursie powiatowym 

O FIO Mazowsze Lokalnie 



Konkursy wojewódzkie 
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www.dialog.mazovia.pl 



Ogólne zasady 

• 20% wkład własny (wkład finansowy niewymagany) – większość konkursów 

• Składanie wniosków przez e-PUAP (nie ma generatora) 

• Zwraca się uwagę na liczbę osób objętych zadaniem 

 

Ocena wniosków 

• Ocena możliwości realizacji zadania: 20% 

• Ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób : 20% 

• Ocena kalkulacji kosztów: 15% 

• Ocena wkładu własnego: 15% 

• Stopień uwzględnienia oczekiwań zleceniodawcy: 15% 

• Specyficzne kryteria: 15% 
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Konkursy wojewódzkie 

1) „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”  
2) „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”;  
3) „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym”;  
4) „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”;  
5) „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”;  
6) „Ochrona i promocja zdrowia”;  
7) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”;  
8) „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”; 
9) „Turystyka i krajoznawstwo”;  
10) „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”;  
11) „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”;  
12) „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”;  
13) „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami”;  
14) „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych”;  
15) „Ratownictwo i ochrona ludności” (WOPR) 



Kultura fizyczna 

1. Przygotowanie i udział reprezentacji województwa mazowieckiego wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w systemie zawodów 
wojewódzkich i ogólnopolskich sportu dzieci i młodzieży. 

2. Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowiskach: szkolnym (międzyszkolna rywalizacja sportowa oraz w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej), akademickim (akademicka rywalizacja sportowa, oraz szkolenie i udział wytypowanej reprezentacji w 
zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich), wiejskim ( organizacja zawodów, szkolenie i udział wytypowanej reprezentacji środowiska 
wiejskiego w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich) i osób niepełnosprawnych (rywalizacji sportowej o zasięgu ponadpowiatowym, 
wojewódzkim i ogólnopolskim i międzynarodowym) 

 

3. Organizacja na Mazowszu imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu 
ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, 
promujących w województwie kulturę fizyczna i osiągnięcia sportowe regionu.  

 Priorytet -sport dzieci i młodzieży.  

Termin 26 lutego 2016 
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Wybrany zostanie 
tylko jeden operator 
wojewódzki 

4. Wspieranie szkolenia sportowego kadry wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych Mazowsza, 
wytypowanych na podstawie osiąganych wyników sportowych w systemie współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży.  

5 Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików wytypowanej przez okręgowe związki sportowe, w oparciu o 
ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.  

6. Program powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I – III „Umiem pływać”.  

7. Program poprawy stany zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I – III „Mały mistrz”.  
8. Program pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci klas IV – VI „Multisport”.  



Turystyka i krajoznawstwo 

1. Szlaki turystyczne: - projekty mające na celu wytyczanie, oznakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych zgodnie ze 
standardami PTTK - projekty zmierzające do obudowania klasycznego szlaku turystycznego nowoczesnymi atrakcjami (takimi 
jak np. aplikacje, geocaching, questy itp.). I kwartał 2016 r. 

 2. Inwentaryzacja szlaków turystycznych Mazowsza Działania związane z przeprowadzaniem audytu istniejących szlaków pieszych 
i rowerowych: 1) oznakowanych zgodnie z „Instrukcją znakowania szlaków turystycznych” PTTK; 2) znakowanych w inny sposób, 
o zasięgu minimum powiatowym 

3. Produkt turystyczny Projekty mające na celu wsparcie przekształcania poniższych szlaków w produkty turystyczne, m.in. 
poprzez obudowywanie ich w nowoczesne atrakcje oraz działania promocyjne zwiększające ich rozpoznawalność i turystyczną 
atrakcyjność. • Szlak - Mazowsze na Filmowo; • Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej; • Szlak Bitwy Warszawskiej 1920 
r.; • Szlak Śladami Chopina; • Szlak Zamków Książąt Mazowieckich. I kwartał 2016 r. 

 

 4. Aktywna turystyka W ramach zadania wspierane będą projekty mające na celu 
aktywizację młodzieży do uprawiania różnych form turystyki kwalifikowanej, 
przełamujące stereotypowe wycieczki szkolne. I kwartał 2016 r. Około 5 projektów 

 

 5. Mazowiecki Szlak Literacki Celem zadania jest oznakowanie jednej z tras ww. szlaku (Trasa Zielona) poprzez umieszczenie 10 
tablic informacyjnych w wyznaczonych miejscowościach. 
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Kultura 1/3 

1. Patriotyzm Inicjatywy mające na celu podtrzymywanie oraz krzewienie wartości i 
tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, a także rozwój świadomości 
narodowej i obywatelskiej. Upamiętnienie osób i miejsc zasłużonych dla Mazowsza. 
Około 20 projektów. 

2. Kultura puka do drzwi Przełamywanie wykluczenia terytorialnego z kultury, likwidowanie tzw. białych plam na mapie 
kulturalnej województwa poprzez inicjowanie działań kulturalnych bezpośrednio w środowiskach lokalnych. I kwartał 2016 r.  

3. Kultura łączy pokolenia Projekty mające za zadanie przełamywanie barier 
pokoleniowych w kulturze, poprzez odpowiedzialne i aktywne włączanie w nie 
różnych grup wiekowych. Około 5 projektów  

4. Kultura buduje spójność Inicjatywy zmierzające do włączenia twórczości artystycznej w odbudowywanie spójności społecznej 
w województwie mazowieckim. Ich celem jest skuteczne przełamywanie wykluczenia poprzez projekty o wysokiej wartości 
artystycznej. I kwartał 2016 r.  

5. Zabytki i muzea – żywe atrakcje Projekty obudowujące obiekty i zasoby dziedzictwa 
żywymi elementami kulturowymi, włączającymi aktywnie dziedzictwo we 
współczesne życie regionu. Minimum 10 projektów.  

6. To także nasze dziedzictwo Inicjatywy kulturalne mające na celu: - podtrzymywanie 
w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu(…) - przywracanie 
dziedzictwa grup etnicznych, narodowości, wspólnot religijnych, środowisk 
społecznych i zawodowych, które stały się nieobecne w krajobrazie społecznym. 
Około 20 projektów 
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Kultura 2/3 

7. Lokalni liderzy obywatelskich polityk kulturalnych Projekty przewidziane dla 
organizacji pozarządowych, które zamierzają podjąć się roli lidera tworzenia 
obywatelskiej polityki kulturalnej w środowiskach lokalnych, m.in. poprzez działania 
organizacyjne, promocyjne, animatorskie i edukacyjne oraz samoedukacyjne i 
doradcze (np. warsztaty, konferencje).  

 Minimum 2 inicjatywy zmierzające do stworzenia obywatelskiego projektu strategii 
lub polityki kulturalnej;. 

8. Kultura zaprasza Projekty służące „wyjściu” sztuki z gmachów instytucji i jej ciekawej prezentacji szerokiemu gronu odbiorców, 
dotychczas mającemu jedynie incydentalny kontakt z działalnością artystyczną.  

9. Kultura podniebna – kultura podziemna Inicjatywy polegające na twórczym 
łączeniu projektów artystycznych z zakresu tzw. „kultury wysokiej” z kulturą 
alternatywną. Minimum 6 projektów. 

 

10. Niech nas poznają Projekty mające na celu promowanie wzajemnego poznawania się grup odmiennych kulturowo poprzez 
działalność artystyczno – edukacyjną oraz animacyjno – kulturalną. Podejmowane inicjatywy powinny w ciekawy sposób 
prezentować tożsamość środowisk poczuwających się do odrębności kulturowej. Ich odbiorcą powinny być społeczności, co do 
których można mieć uzasadnione przypuszczenie, że kultywują stereotypy na temat grupy, jaka zamierza się zaprezentować.  

 11. Kto ty jesteś? Inicjatywy zmierzające do stworzenia z działalności artystycznej narzędzia dialogu służącego przełamywaniu 
wzajemnych stereotypów między grupami i środowiskami postrzeganymi jako kulturowo wzajemnie na siebie zamknięte.  
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Kultura 3/3 

12. Wokół wspólnoty Projekty artystyczne, edukacyjno-kulturalne oraz animacyjne 
formułujące na nowo pojęcie wspólnoty w kontekście współczesności województwa 
mazowieckiego 

 

13. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez 
organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, 
konferencjach i imprezach plenerowych, czego wynikiem będzie składanie wniosków 
do uczestnictwa w Sieci przez beneficjentów 

Termin 31 marca 2016 

 
14. Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z 

Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, 
festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych, czego wynikiem będzie składanie 
wniosków do wpisu na listę przez beneficjentów. I kwartał 2016 r.  
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Ekologia i ochrona zwierząt 

1. Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczo-leśną ze szczególnym 
uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i 
właściwych metod ochrony przyrody 

2. Działania informacyjno-edukacyjne na temat zanieczyszczeń powietrza ich wpływu 
na zdrowie i możliwości zmniejszenia tych zanieczyszczeń przez społeczeństwo 

3. Kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie 
konieczności oszczędzania wody, energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o 
szkodliwości spalania paliw niskiej jakości.  

4. Prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa o 
szkodliwości spalania odpadów i wypalania traw.  

 

Dofinansowanie 20 ofert 
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Nauka i edukacja 

1. Inicjatywy mające na celu rozpoznanie, wsparcie i rozwój ucznia 
zdolnego głównie w zakresie przedmiotów ścisłych, technologii 
informatycznych oraz języków obcych, kierowane do uczniów 
gimnazjów i szkół podstawowych z terenu województwa 
mazowieckiego.  

2. Inicjatywy propagujące postawy przedsiębiorczości wśród uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy i studentów 
kształcących się na terenie województwa mazowieckiego.  

3. Inicjatywy o charakterze edukacyjno-doradczym, mające na celu 
ukierunkowanie w właściwym wyborze ścieżki rozwoju i kształcenia, 
kierowane do uczniów gimnazjów z terenu województwa 
mazowieckiego.  

4. Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

Termin 26 lutego 2016 

 

W ramach zadań nr 1-3 - dofinansowanie ok. 40 ofert  

W ramach zadania nr 4 dofinansowanie ok. 10 ofert 
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Termin  
29.02.2016 
 



Inne 

1. Regionalny wymiar działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami w związku z 25-leciem podpisania 
Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie oraz 25-rocznicy współpracy w ramach Trójkąta 
Weimarskiego oraz Grupy Wyszehradzkiej.  2 oferty. Dotyczy miast partnerskich 

Termin 4 marca 2016 r. 

2. Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji 
pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej , w tym projekty z 
zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji 
pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii 
indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne.  

 (5 pkt. za powiat, 10 pkt. za partnerstwo; ponadlokalność!) 20 ofert. 

Termin 29 lutego 2016 

3. Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego na obszarach wodnych 
województwa mazowieckiego. 10 ofert  (II kwartał) 
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Więcej na www.dialog.mazovia.pl 



Konkurs powiatowy 
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www.pwz.pl 

Kultura fizyczna, sport i rekreacja 
 
Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury, 
tradycji i dziedzictwa narodowego 



Konkurs powiatowy 
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Poza oceną formalną i merytoryczną brane będzie pod uwagę: 
•Zasięg terytorialny 
•Korzyści dla mieszkańców powiatu. 
•Dodatkowo premiowane będą oferty zawierające elementy 
promujące bezpieczeństwo na drogach. 
 
Wnioski wyłącznie w wersji papierowej 
 

W 2015 r. przyznano  13 dotacji w wysokości  

Od 950 zł do 20 000 zł 

Szczegóły na www.pwz.pl 



Inicjatywy oddolne 

Konkurs dla grup nieformalnych  
wspieranych przez NGO 

 
www. mazowszelokalnie.pl 

poradnik 
generator 
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Wnioskodawca 

Realizator 

Grupy 
samopomocowe 

Rozwój  
organizacji 



Wsparcie 
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Fundacja DIALOG jest pomyślana jako 
narzędzie wspierania różnych inicjatyw 
 
• namawiamy, przekonujemy, zachęcamy, 
• zbieramy i przekazujemy informacje, 
• pomagamy w organizacji i rozliczeniach, 
• możemy być Waszym opiekunem 

 
• ale… się nie narzucamy. 



Fiszka – 1 strona 
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FISZKA FIO – MAZOWSZE LOKALNIE 2015 
INICJATYWA ODDOLNA 

 
Informacja o organizacji i/lub grupie nieformalnej/samopomocowej  
  
1.Miejsce realizacji projektu ............. 
                  
2. Nazwa organizacji/ grupy nieformalnej:  
Dialog – Fundacja Inicjatyw Obywatelskich/.............   
Forma prawna organizacji  
b) fundacja 
W jakim rejestrze figuruje organizacja?  
a) KRS  
Proszę podać: Numer w rejestrze: 0000 552190   
           Data wpisu do rejestru: 9.04.2015   
Siedziba organizacji:  a) miejscowość: Łomianki 
     b) powiat: warszawski zachodni      
Osoba do kontaktu  
   ............. 
W przypadku grup nieformalnych/samopomocowych  
potrzebne będą także dane dotyczące 
 Uczestników grupy:    ............. 
   .............  
Osoby do kontaktu      ............. 
 

Niebieskie kratki – 
ustalacie sami 



Fiszka – 2 strona 
w sześciu krokach 
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•Tytuł projektu  
•Co chcecie zrobić?  
•Ile czasu potrzebujecie na realizację? 
•Dlaczego chcecie to zrobić? 
•Dla kogo i z kim planujecie działać? 
•Finansowanie 

•Wnioskowana kwota mikrodotacji 
•Najważniejsze wydatki w projekcie 

•Co dacie od siebie? 
 

•Opiszcie jakie działania 
chcecie zrealizować. 
•Przedstawcie w jaki 
sposób zaangażujecie 
lokalną społeczność. 
•Uwzględnijcie w opisie na 
ile Wasz pomysł jest 
nietypowy i oryginalny. 

1 



FIO Mazowsze Lokalnie 

20 

•Tytuł projektu  
•Co chcecie zrobić?  
•Ile czasu potrzebujecie na realizację? 
•Dlaczego chcecie to zrobić? 
•Dla kogo i z kim planujecie działać? 
•Finansowanie 

•Wnioskowana kwota mikrodotacji 
•Najważniejsze wydatki w projekcie 

•Co dacie od siebie? 
 

Określcie czas trwania 
działań w tygodniach lub 
miesiącach. Nie wpisujcie 
tu harmonogramu działań. 
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FIO Mazowsze Lokalnie 
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Uzasadnijcie chęć podjęcia 
działań, wskazując na 
potrzebę/problemy. 
Napiszcie skąd o niej/o 
nich wiecie i w jaki sposób 
doszliście do jej/ich 
określenia.  
Pokażcie, co się zmieni w 
otoczeniu, poprzez 
realizację Waszych działań. 

•Tytuł projektu  
•Co chcecie zrobić?  
•Ile czasu potrzebujecie na realizację? 
•Dlaczego chcecie to zrobić? 
•Dla kogo i z kim planujecie działać? 
•Finansowanie 

•Wnioskowana kwota mikrodotacji 
•Najważniejsze wydatki w projekcie 

•Co dacie od siebie? 
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FIO Mazowsze Lokalnie 
 

22 

4 

•Tytuł projektu  
•Co chcecie zrobić?  
•Ile czasu potrzebujecie na realizację? 
•Dlaczego chcecie to zrobić? 
•Dla kogo i z kim planujecie działać? 
•Finansowanie 

•Wnioskowana kwota mikrodotacji 
•Najważniejsze wydatki w projekcie 

•Co dacie od siebie? 
 

•Opiszcie kim będą 
uczestnicy i odbiorcy 
Waszych działań (osoby, 
które będą korzystać z 
projektu np. uczestnicy 
warsztatów, spotkań, 
pikników itp.). 
•W jaki sposób, jakich i ilu 
partnerów oraz 
wolontariuszy (instytucje i 
osoby) planujecie 
zaangażować we wspólne 
działania. Za co będą oni 
odpowiedzialni? 



FIO Mazowsze Lokalnie 
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Wymieńcie tylko 
najważniejsze wydatki w 
budżecie projektu (max. 5). 
Szczegółowe wyliczenia 
konieczne będą w kolejnym 
etapie oceny.  
Wydatki powinny 
uwzględniać wyłącznie 
koszty kwalifikowalne 
zgodnie z Regulaminem 
i „Poradnikiem dla 
Wnioskodawców”; 
Pamiętajcie, aby wydatki 
były spójne z 
zaplanowanymi 
działaniami. 

•Tytuł projektu  
•Co chcecie zrobić?  
•Ile czasu potrzebujecie na realizację? 
•Dlaczego chcecie to zrobić? 
•Dla kogo i z kim planujecie działać? 
•Finansowanie 

•Wnioskowana kwota mikrodotacji 
•Najważniejsze wydatki w projekcie 

•Co dacie od siebie? 
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FIO Mazowsze Lokalnie 
 

Opiszcie krótko, co możecie 
wnieść do prowadzonych 
przez siebie działań (pracę 
osób zaangażowanych, 
zasoby materialne własne, 
partnerów, wiedzę itp.).  
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•Tytuł projektu  
•Co chcecie zrobić?  
•Ile czasu potrzebujecie na realizację? 
•Dlaczego chcecie to zrobić? 
•Dla kogo i z kim planujecie działać? 
•Finansowanie 

•Wnioskowana kwota mikrodotacji 
•Najważniejsze wydatki w projekcie 

•Co dacie od siebie? 
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Ocena merytoryczna 1/4 
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Zaangażowanie lokalnej społeczności 
•Projekt wskazuje formy aktywnego uczestnictwa społeczności 
lokalnej. 
•Projekt angażuje różnorodne grupy mieszkańców (także w 
przypadku, adresowania działań do wąskiej grupy głównych 
odbiorców projektu). 
•Projekt włącza wolontariuszy i/lub partnerów oraz opisuje 
zakres ich działania. 



Ocena merytoryczna 2/4 
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Dobro wspólne 
•Projekt mieści się w katalogu sfer pożytku publicznego oraz 
aktywizuje społeczność lokalną wokół działań o charakterze 
dobra wspólnego. 
•Przedmiot projektu jest ważny dla społeczności, nie tylko dla 
wąskiej grupy (w przypadku grup samopomocowych wystarczy, 
że przedmiot projektu jest ważny dla grupy).  
•Określenie potrzeby/problemu zostało potwierdzone analizą/ 
diagnozą. 

 



Ocena merytoryczna 3/4 
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Forma projektowanych działań 
•Zaplanowane działania są odpowiedzią na potrzebę/problem 
oraz skierowane są do grup wymienionych we wniosku. 
•Projekt wyróżnia się zaproponowaną formułą (oryginalność/ 
nowatorstwo/ kreatywność/ innowacyjność). 
•Działania uwzględniają włączenie własnych/różnych (także 
np. lokalnej społeczności, samorządów, przedsiębiorców, itp.) 
zasobów. 



Ocena merytoryczna 4/4 
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Trwałość efektu i spójność działań 
•Zaplanowane działania, zasoby, włączeni partnerzy oraz 
planowane środki w połączeniu ze sobą są spójne. 
•Projekt ma potencjał do zapoczątkowania trwałej zmiany w 
społeczności lokalnej. 
•Przedstawione wydatki są niezbędne i uzasadnione cenowo. 



Uczymy się na błędach 
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•Otwarte ogrody nad Wisłą + mural 
• Pierwszy łomiankowski bieg sztafetowy 
• Tablice ogłoszeniowe 

 
 
•Urządzanie klombu  
•Dni Dąbrowy i piknik osiedlowy 
•Miejska gra rowerowa 
•Akademia zdrowego żywienia 
•Zajęcia łucznicze dla młodzieży 

 

W 2015 r. przygotowanych zostało ok. 10 wniosków. 
3 uzyskały dofinansowanie: 

Nie przeszły eliminacji: 



Uwagi do projektów 
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 Gra W fiszce jest mało informacji o tym, czym zajmą się mieszkańcy w 

związku z organizacją gry. W jaki sposób będą zaangażowani w 
przygotowania? Dość dużym kosztem jest druk gazetki, a wydaje się, że nie 
jest to wydatek niezbędny do zrealizowania projektu.   

Dąbrowa Wydatki związane z wystawą (przygotowanie zdjęć - obróbka i 

druk) wydają się wysokie - ponad połowa dotacji - 3.000 zł.  

Klub Mam Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu warsztatów, w 

których uczestniczyliby mieszkańcy – jednak to bierne uczestnictwo. 
Preferujemy projekty, w które mieszkańcy są aktywnie zaangażowani, 
pomagają przy realizacji.   

Klomb Ciekawy projekt. Jednak dość ubogo opisany, zawiera mało 

szczegółów, ale idea jak najbardziej dobra.   

Łucznicy Nie ma informacji o zaangażowaniu lokalnej społeczności. 

Skrótowy opis.  



Co dalej? 
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26.02 do 15:00 – składamy wnioski 

     do 25.02 do końca dnia przesyłacie tekst na 
witold.gawda@dialoglomianki.pl   

18.02 – czas start 

     lub jeśli chcecie żebyśmy to zrobili za was 

mamy tydzień 
czasu 

Możecie przesłać wnioski do 
oceny przez „ambasadora” 

mailto:witold.gawda@dialoglomianki.pl


Co jeszcze dalej? 
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REALIZACJA PROJEKTÓW 15 KWIETNIA – 30 WRZEŚNIA 



JEST CO ROBIĆ! 

 prezentacja do pobrania ze strony 
www.dialoglomianki.pl   

http://www.dialoglomianki.pl/

