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Osiedle ZARZEW 

 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania Kwota po 
weryfikacji 

W0001ZA 

Bezpieczny pieszy - przejście na połączeniu dwóch części 
Parku Podolskiego. 
W30 działki 18/76, 18/70. 
Przebudowa przejścia dla pieszych (wyniesienie przejścia dla 
pieszych) przez ul. Tatrzańską łączącego dwie części Parku 
Podolskiego. Pochylenie ramp najazdowych powinno umożliwić 
ruch autobusów. 

36 000,00 zł 

W0002ZA 

Bezpieczny pieszy - przejście przez ulicę Łęczycką. 
W29-250/31— przejście dla pieszych przez ulicę Łęczycką 
pomiędzy ulicami Poznańską i Płocką. 
Wyniesione przejście dla pieszych. Kąt natarcia najazdu na 
przejście powinien wymuszać ograniczenie prędkości do           
30 km/h (powinien być wyższy niż te na ulicy Rojnej), tak by 
nie było konieczności instalacji dodatkowych urządzeń Brd. 

36 000,00 zł 

W0003ZA 

KINO LETNIE w Parku Podolskim na Osiedlu Zarzew. 
Działki numer 54/9 oraz 54/10 na osiedlu Zarzew (Park 
Podolski). 
KINO LETNIE w Parku Podolskim na Osiedlu Zarzew to cykl 
otwartych wieczornych seansów plenerowych dla wszystkich 
mieszkańców osiedla. Od czerwca do września co tydzień 
wszyscy mieszkańcy będą mogli bezpłatnie, bezpiecznie,             
w milej atmosferze oglądać filmy na dużym ekranie leżąc na 
leżakach i kocach. 

60 000,00 zł 

W0004ZA 

Montaż elektronicznych tablic wyświetlających czas 
odjazdu tramwajów na przystanku tramwajowym  
al. Śmigłego-Rydza /ul. Zbaraska. 
Zespół przystanków tramwajowych MPK Łódź al. Śmigłego-
Rydza/Zbaraska nr 1139 i 1155. 
Montaż dwóch elektronicznych tablic Systemu Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej wyświetlających rzeczywisty czas 
odjazdu tramwajów na przystanku al. Śmigłego - Rydza /ul. 
Zbaraska w kierunku północnym i południowym. Zrealizowanie 
zadania bardzo ułatwi mieszkańcom osiedla Zarzew 
korzystanie z komunikacji miejskiej. Zalety - informacja                
o rzeczywistym czasie odjazdu tramwaju, zatrzymaniu ruchu       
i objazdach (pasażer szybko może podjąć decyzje o dojściu do 
najbliższego przystanku innej linii). 

120 000,00 zł 

W0005ZA 

Bezpieczny pieszy - przejście przez ulicę Przędzalnianą  
do szkoły, sklepu, Parku Podolskiego. 
W29-123/7— przejście dla pieszych przez ulicę Przędzalnianą 
przy sklepie Biedronka. 
Wyniesione przejście dla pieszych. Kąt natarcia najazdu na 
przejście powinien wymuszać ograniczenie prędkości do           
30 km/h (powinien być wyższy niż te na ulicy Rojnej), tak by 
nie było konieczności instalacji dodatkowych urządzeń Brd. 

36 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0013ZA 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Zarzew. 
Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd 
Dróg i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych 
osiedla Zarzew. 
Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby 
ułatwić korzystanie z niego mieszkańcom osiedla, należy także 
tutaj postawić stacje dekujące i dokupić rowery, aby zwiększyć 
atrakcyjność i mobilność mieszkańców osiedla. Projekt zakłada 
zakup określonej liczby rowerów oraz stacji dekujących                
i montaż ich na terenie osiedla. System musi być kompatybilny 
z działającym już w naszym mieście systemem Roweru 
Publicznego. 

494 336,00 zł 

W0016ZA 

Kolorowy Świat Moli Książkowych - zakup książek, worków 
sako i foteli obrotowych do Biblioteki dla dzieci                        
i młodzieży. 
Filia Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew, ul. 
Tatrzańska 63. 
Zakup książek dla dzieci i młodzieży do Filii Nr 9 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew przy ul. Tatrzańskiej 63. 
Zakup 3 worków sako i 2 kolorowych foteli obrotowych dla 
dzieci, mających na celu zwiększenie komfortu oraz 
uatrakcyjnienie młodym czytelnikom pobytu w bibliotece. 

6 000,00 zł 

W0017ZA 

Każdy dorosły na Zarzewie znajdzie w naszej bibliotece 
książkę dla siebie. 
Filia nr 10 dla Dorosłych, MBP Łódż-Widzew, ul. Tatrzańska 63. 
Zakup książek - nowości wydawniczych poszukiwanych przez 
czytelników, mieszkańców osiedla Zarzew. Należy nadmienić, 
że co 18 mieszkaniec tego osiedla jest czytelnikiem Filii nr 10 
MBP Łódż-Widzew. Książki są coraz droższe i nie każdego stać, 
zwłaszcza emeryta, na ich zakup. Realizacja projektu zwiększy 
atrakcyjność biblioteki, podniesie wskaźniki czytelnictwa oraz 
wyeliminuje obszary wykluczenia społecznego z powodu 
ubóstwa. 

10 000,00 zł 

W0018ZA 

Mała, ale prawdziwa TĘŻNIA solankowa dla Zarzewa - 
zdrowe powietrze z parku dla wszystkich mieszkańców. 
Działki nr 17/50 i 17/37, 17/56 w obrębie W-30. 
W Parku Podolskim na Zarzewie zbudujemy TĘŻNIĘ, działającą 
jak w Ciechocinku, ale mniejszą, długości ok.10 m i wysokości 
ok. 3,5 m. Podobna jest już na Retkini! Zarzew także zasługuje 
na oczyszczone i zdrowe powietrze unoszące się między 
naszymi blokami. Wokół tężni postawimy kilkanaście ławek, by 
każdy mógł odpocząć wdychając zdrowe powietrze oraz „mini 
zdrój" ze źródełkiem wody pitnej doskonałej na gorące lato. 

354 500,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0019ZA 

Instalacja dwóch wandaloodpornych poideł miejskich  
w Parku Podolskim. 
Źródła wody pitnej w Parku Podolskim. Montaż                              
2 wandaloodpornych poideł w obu częściach parku. 
Montaż jednego poidła w części zachodniej parku i jednego 
poidła w parku po wschodniej stronie ul. Tatrzańskiej.                 
W ostatnich latach w Parku Podolskim utworzono kilka 
obiektów do aktywnego wypoczynku wykorzystywanych 
zarówno przez ludzi młodych jak i seniorów dlatego warto 
stworzyć punkty gdzie można umyć ręce, opłukać owoce, napić 
się lub napoić zwierzęta. Istniejąca w parku infrastruktura 
zmniejszy koszty inwestycji. 

84 000,00 zł 

W0021ZA 

Park Osiedlowy Zarzew. 
PM 142 ul. Brzechwy 3, W30-22/7, W30-22/5, W30-22/3,  
W30-19/87. 
Na osiedlach jest dużo przestrzeni która może być zazieleniona 
co poprawia samopoczucie mieszkańców i wygląd osiedli. 
Jednym z tych miejsc jest teren przedszkola. Dosadzonych 
zostanie 40szt. drzew różnych gatunków, postawiony zostanie 
plac zabaw z nastawieniem na zjeżdżalnie. Więcej 
http://zielona_lodz.manifo.com/park-osiedlowy-zarzew 

54 000,00 zł 

W0023ZA 

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 193 
dla mieszkańców Widzewa. 
Ul. Standego 1, nr działki W30 - 57/2/4.  
Występujemy z wnioskiem o wybudowanie wielofunkcyjnego 
boiska sportowego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, zgodnie 
z projektem. Zadania do realizacji: 1. Przygotowanie podłoża.    
2. Budowa boiska sportowego z bezpieczną nawierzchnią do 
piłki ręcznej,  koszykowej, siatkówki oraz tenisa ziemnego           
o wymiarach 44x22 m; 3.Modernizacja trybun. 4. Budowa 
bieżni tartanowej. 5. Budowa ogrodzenia. 6. Zainstalowanie 
oświetlenia. 

850 000,00 zł 

W0025ZA 

Zarzew bez drzew - spróbujmy temu zaradzić! 
Ulica Łęczycka (na terenie osiedla Zarzew). 
Posadzenie 20 szt. drzew w pasie drogowym ul. Łęczyckiej. 
Nasadzenia powinny być wykonane w miejsce drzewostanu, 
który na skutek starości bądź chorób został wycięty na 
przestrzeni ostatnich lat. Ta część osiedla posiada prawie 
wyłącznie stare drzewa, a jesienne wichury uszczuplają 
rokrocznie ich ilości. Zawczasu zadbajmy o zielone a nie szare 
osiedle. 

10 500,00 zł 

W0064ZA 

Budowa miejsc parkingowych w ul. Nurta Kaszyńskiego. 
Działka 160/3, ul. Nurta Kaszyńskiego. 
Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom możliwości 
swobody komunikacyjnej na odcinku ulicy majora Nurta 
Kaszyńskiego. Zakres prac obejmowałby odcinek od działek do 
nowo wyremontowanego dojazdu do drogi Nurta Kaszyńskiego, 
dodatkowo w zakres prac włącza się budowę miejsc 
postojowych (łącznie 135 m2) wraz z budową koryt wzdłuż 
remontowanej ulicy (ok 100 m) od strony osiedla Majowego. 

240 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0071ZA 

Budowa przyjaznego dzieciom środowiska do zabaw               
i nauki poprzez odnowienie parkietów w salach 
dydaktycznych PM 146. 
W-30 działki o numerach 61/2, 61/4, 61/6, 61/5. 
Projekt skierowany jest do społeczności związanej z PM 146 
oraz mieszkańców osiedla Zarzew, zainteresowanych estetyką       
i funkcjonalnością obiektów użyteczności publicznej w swej 
okolicy. Projekt zakłada wymianę parkietów w dwóch salach 
dydaktycznych oraz konserwację i odnowienie struktury 
parkietów w trzech kolejnych. Z sal dydaktycznych codziennie 
korzystają Przedszkolaki w wieku 3-6 lat. Chcemy zapewnić 
dzieciom komfort i bezpieczeństwo. 

60 000,00 zł 

W0076ZA 

Termomodernizacja budynku Żłobka 23. 
Ul. Tatrzańska 27/29. 
Żłobek 23 istnieje od 40 lat, przebywa w nim ponad 100 dzieci 
w wieku od 1-3 lat. Zadaniem żłobka jest pomoc w opiece             
i wychowaniu dzieci, których rodzice pracują. Czterdziestoletni 
budynek wymaga szeregu nakładów inwestycyjnych                       
i remontowych: wykonania docieplenia dachu, docieplenia 
ścian, pomalowania elewacji budynku, wymiany instalacji c.o. 
wraz z grzejnikami. Remont jest konieczny aby zapewnić 
bezpieczne i komfortowe warunki najmłodszym mieszkańcom 
naszego osiedla, aby mogły korzystać z niego następne 
pokolenia. 

330 000,00 zł 

W0090ZA 

Ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy działkami a Osiedlem 
Majowym. 
Działki: 162/46,162/43, 162/12, 208/4. Chodzi o teren od 
zakrętu utwardzonej płytami/asfaltem ulicy „Nurta" 
Kaszyńskiego do końca ogrodzenia Osiedla Majowego (długość 
około 200-220 m). 
Wraz z budową osiedla Majowego ciąg pieszy został bardzo 
zwężony. Ścieżka jest bardzo uczęszczana, bo stanowi drogę od 
szkoły dla dzieciaków z osiedla Majowego, „Nurta" 
Kaszyńskiego, „Piwnika" Ponurego, Przybyszewskiego.                
W ramach zadania usunięty był istniejący drzewostan, a ścieżka 
poszerzona do szerokości 2,5 m oraz wyłożona asfaltem. 

390 000,00 zł 

W0097ZA 

Bezobsługowa ścianka wspinaczkowa na wolnym 
powietrzu. Bouldering dla dzieci i zaawansowanych 
wspinaczy. 
Park Podolski (działka do konsultacji). 
Budowa ogólnodostępnego kompleksu ścianek 
wspinaczkowych do boulderingu, umiejscowionego na terenie 
Parku Podolskiego. Ścianki do boulderingu wykonane będą         
z certyfikowanych trwałych materiałów imitujących prawdziwą 
skałę. Ścianka zostanie przygotowana wg indywidualnego 
projektu, tak aby mogły korzystać z niej dzieci oraz 
zaawansowani wspinacze. Ścianka taka nie wymaga obsługi ani 
nadzoru, co gwarantuje jej powszechną dostępność. Asekurację 
stanowić będzie podłoże amortyzujące pod ścianką. Parametry: 
wysokość 3-4 m, szerokość 16-20 m, powierzchnia 50 m². 

110 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0113ZA 

Wymiana chodnika na ul. Częstochowskiej  
od ul. Tatrzańskiej do nr 61/62. 
Obręb W28, nr działek: 64/16, 112/17, 112/18, 112/26, 
112/31, 112/32, 112/33.  
Zadanie polega na wymianie chodnika o szerokości 1,5 m po 
obu stronach ul. Częstochowskiej. Nowy chodnik wykonany 
będzie z płytek chodnikowych o wymiarach 25 x 25 cm 
stosowanych obecnie standardowo w mieście. Dodatkowo         
w okolicy Powiatowego Urzędu Pracy zostaną zamontowane 
estetyczne niskie czarne słupki odgradzające trawnik od jezdni, 
aby zapobiegać nielegalnemu parkowaniu i degradacji 
trawnika. 

427 000,00 zł 

W0209ZA 

Piknik integracyjny. 
Działka W31-4/27. 
Zorganizowanie pikniku mającego na celu integracją osób 
zamieszkałych w dzielnicy Łódź -Widzew i naszych 
podopiecznych. Piknik ten połączony jest z występami 
artystycznymi. W programie przewidywane są następujące 
punkty: 1. zabawa taneczna przy muzyce na żywo; 2. występy 
artystyczne np. kabaret, występy dzieci z sąsiadujących 
placówek; 3. rekreacja przy muzyce; gry i zabawy muzyczne         
i muzyczno-ruchowe; 4. poczęstunek. 

16 700,00 zł 

W0210ZA 

„Trzeźwa myśl" -wyposażenie sali terapeutycznej w meble 
oraz materiały edukacyjne 
Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej 
w Łodzi nr działki W31-4/27. 
Wyposażenie sali terapeutycznej w meble i materiały 
psychoedukacyjne. W sali będą prowadzone zajęcia wsparcia 
psychologicznego dla mieszkańców DPS-u oraz mitingi 
Anonimowych Alkoholików (dla naszych podopiecznych               
i chętnych mieszkańców Widzewa). 

7 300,00 zł 

W0211ZA 

Psia Oaza - wybieg dla psów na Nowym Osiedlu  
na Zarzewie. 
Działka nr W198/21. 
Celem zadania jest wybudowanie bezpiecznego miejsca do 
zabaw z psem bez konieczności trzymania go na smyczy. 
Miejsce to byłoby wyposażone w kosze na odchody. 
Dodatkowym atutem byłby hydrant z bieżącą wodą szczególnie 
potrzebną pupilom w gorące dni. Regulamin odpowiednio by 
informował o prawach i obowiązkach osób i pupili 
korzystających z wybiegu dla psów. 

26 300,00 zł 

W0212ZA 

Wielkie huśtanie - huśtawka gniazdowa na Nowym Osiedlu. 
Działka nr 198/13 w obrębie W30. 
Celem zadania jest zakup i instalacja huśtawki typu "Bocianie 
gniazdo". Przyrząd byłby idealnym uzupełnieniem istniejącego 
placu zabaw. Korzystanie z niej byłoby nieodpłatne dla 
wszystkich mieszkańców. 

8 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0214ZA 

Częściowa wymiana starego ogrodzenia na nowe w ramach 
poprawy wizerunku i bezpieczeństwa. 
Działka nr W30-21/6. 
Wymiana starych elementów ogrodzenia na nowe (furtki, 
brama wjazdowa, słupki, siatka, ławy fundamentowe). 
Istniejące ogrodzenie jest w bardzo złym stanie technicznym 
zagrażającym bezpieczeństwu pensjonariuszy Domu Dziennego 
Pobytu i klientów II WPŚ. Budynek usytuowany między 
odnowionymi zasobami spółdzielni. 

110 000,00 zł 

W0215ZA 

Pracowania Muzyczna na miarę XXI wieku. 
ul. Standego 1, SP 193, nr działki: W30-57/4. 
Występujemy z wnioskiem o wyposażenie pracowni nr 3           
w zestaw interaktywny szt.1 (tablica interaktywna - 1 szt., 
rzutnik - 1 szt., laptop -1 szt, pianino elektryczne - 1 szt. oraz 
zestaw mebli (szafek dla uczniów) do pracowni. 

20 500,00 zł 

W0216ZA 

Wymarzona klasa. 
ul. Standego 1, SP 193, nr działki: W30-57/4. 
Meble do Sali lekcyjnej uwzględniające szafki dla dzieci, dla 
nauczycieli, półki na pomoce dydaktyczne  oraz biurko.  
Ok. 30 małych szafek dla uczniów, dwie duże szafki na pomoce 
dydaktyczne oraz komoda. 

5 000,00 zł 

W0217ZA 

"Cool school" - multimedialna pracownia języka 
angielskiego. 
ul. Standego 1, SP 193, nr działki: W30-57/4. 
Zestaw interaktywny (tablica multimedialna, projektor                  
z uchwytem) wraz z montażem i szkoleniem kadry 
pedagogicznej do pracowni języka angielskiego (sala nr 4). 

7 700,00 zł 

W0218ZA 

Z technologią informatyczną po wiedzę i przygodę. 
ul. Standego 1, SP 193, nr działki: W30-57/4. 
Występujemy z wnioskiem o wyposażenie pracowni nr 37         
w zestaw interaktywny szt. 1 (tablica multimedialna - 1 szt., 
projektor krótkoogniskowy - 1 szt., uchwyt ścienny -1 szt.) 
tablety - 25 szt. 

15 200,00 zł 

W0219ZA 

"BIBLIOTEKA - DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA" - remont 
biblioteki szkolnej w SP 193. 
ul. Standego 1 
Remont biblioteki szkolnej: malowanie ścian, wymiana podłogi, 
zakup mebli i wyposażenia oraz laptopa i programu do obsługi 
czytelników. 

30 000,00 zł 

W0221ZA 

Utwardzenie dojazdu do 3 bram, 4 miejsca postojowe  
przy 3 bramach wjazdowych. Doprowadzenie oświetlenia. 
W31 działki nr 1/7, 1/12, 1/13, 1/14, 1/20. 
Utwardzenie wjazdu do 3 bram, po 4 miejsca parkingowe obok 
wjazdu przy 3 bramach wjazdowych. Doprowadzenie 
oświetlenia. 

160 800,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0223ZA 

Skwer im. Darii "Duśki" Trafankowskiej. 
Park Podolski I, obok placu zabaw dla dzieci, od strony  
al. Śmigłego-Rydza. 
24 ławki, 12 koszy na śmieci, posadzenie liii oraz róż, 15 
nowych drzew, 30 krzewów, 150 roślin kwietnikowych, 1270 
m² rekultywacji trawnika, budowa chodnika w kostce brukowej 
1300 m², wykonanie przyłącza wod-kan. i elektrycznego. 

704 390,00 zł 

W0257ZA 

Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. 
Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla. 
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne 
warsztaty z robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć 
programowania i budowy robotów, w oparciu o specjalne 
zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych 
form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki. 

10 280,00 zł 

W0259ZA 

Zielony Zarzew - część 1. Obsadzenie ozdobnymi drzewami 
i krzewami zarzewskich ulic, rekultywacja trawników oraz 
utworzenie parkingów (zastąpienie dzikich parkingów). 
Ulica Milionowa na odc. od ul. Łęczyckiej do ul. Do Folwarku;  
ul. Tatrzańska na odc. od ul. Milionowej do ul. Zbaraskiej. 
Zadanie ma polegać na uporządkowaniu przestrzeni na osiedlu 
Zarzew poprzez zastąpienie „dzikich parkingów miejscami do 
parkowania utworzonymi z płyt ażurowych oraz 
zagospodarowanych zielenią wysoką. Propozycja zadanie ma na 
celu poprawę estetyzacji osiedla poprzez dokonanie nasadzeń 
w przedmiotowych lokalizacjach drzew i krzewów oraz 
rekultywację trawników. 

860 000,00 zł 

W0260ZA 

Projekt Łodzi - tańczą młodzi. 
Pawilon handlowy nr 48, działka nr 19/179 - UKS Tiger Team. 
Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży osiedla. Celem jest 
kształcenie i doskonalenie młodzieży poprzez taniec, 
uwrażliwienie na piękno, sztukę i muzykę. Chcemy propagować 
zdrowy tryb życia, integrować młodzież, uczyć 
współzawodnictwa i samodyscypliny. 

24 000,00 zł 

W0261ZA 

Żegnamy poprzednie tysiąclecie. Nowe komputery w PG 31. 
Działka W30-36/12, Gimnazjum nr 31 
Wymiana przestarzałych komputerów, które utrudniają  
lub uniemożliwiają naukę i zabawę na nowe. Zakup 32 
zestawów komputerowych, dwóch wielofunkcyjnych 
telewizorów co najmniej 50 cali, 32 kompletów słuchawek 
multimedialnych, dwóch drukarek kolorowych laserowych oraz 
dwóch tablic multimedialnych. 

95 480,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0262ZA 

Sport na ZARZEWIE przy PG 31. 
Teren boiska przy PG 31. 
Obiekt outdoor sport & fitness: z urządzeniami 
sprawnościowymi z nawierzchnią poliuretanową: twister, 
wahadło, prostownik pleców, prasa nożna, wyciskanie siedząc, 
koła tai chi, wspinacz na linach wysokich i niskich. Strefa 
odpoczynku i rekreacji dla seniora -dwa stoły betonowe do gry 
w szachy i warcaby oraz dwa zestawy betonowo - drewnianych 
ławek parkowych otoczonych oazą kwiatową: kwiaty, bluszcz, 
krzewy (10 sztuk) 

150 000,00 zł 

W0263ZA 

Bez barier do kościoła i do szkoły (PG 31). 
Działki: W30-37/34, W30-40/3. 
Remont nawierzchni, dostosowanie dla starszych                             
i niepełnosprawnych: rozebranie chodników, wykonanie 
koryta, ułożenie kostki brukowej, wykonanie podjazdów dla 
niepełnosprawnych. Remont wejścia do Gimnazjum: rozbiórka 
podestu betonowego i zadaszenia, montaż zadaszenia                    
z poliwęglanu, ułożenie chodnika j.w. montaż nawierzchni           
z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Dodatkowo 
rekultywacja istniejącego trawnika oraz wyznaczenie miejsc 
parkingowe dla mieszkańców i pracowników Gimnazjum 
kostką betonowej. 

110 000,00 zł 

 


