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26
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26	
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32
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w gminie Świdnica
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LA
	Urząd Gminy Świdnica

36
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30	To
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Projekt
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	Rozbudowa pływalni w Pile
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Sauny i łaźnie parowe
Wykonawstwo
40	
Cztery pory roku, czyli sezonowość sauny
Marceli Zawadzki

34	Elementy współczesnego procesu inwestycyjnego – dla
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Wykonawstwo
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44	
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40	
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energiilodowisk, centrów edukacyjnych
term,
	Jacek Słowiński
– cz. 3
44	Czy będzie
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Władysław Sobiech
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Polskachwila dla ochłody
	
Wodne place zabaw
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Witamy w nowej odsłonie
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54	Pozytywny projekt
52	
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	Karolina Sobczak
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	Aleksander
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