
POLESIE 

 

OSIEDLE  KAROLEW – RETKINIA WSCHÓD 

 
 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0003KR 

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

     865 088,00 zł    

P0013KR 

Przejezdna Maratońska Wschód. 
Skrzyżowanie Maratońska-Obywatelska, działki P26-114/202, 
P26-114/204, P26-124/7. Skrzyżowanie Maratońska-Przełajowa, 
działki P26-123/92, P26-123/133. 
Celem zadania jest usprawnienie ruchu na ważnej drodze 
stanowiącej alternatywę dla zakorkowanej ul. Pabianickiej. 
Zakłada się wymalowanie pasów do włączenia się do ruchu             
z drogi podporządkowanej na skrzyżowaniu Maratońska-
Przełajowa, Maratońska-Obywatelska. W ten sam sposób 
wykonano wyjazd z CH Retkinia. Utworzenie tych pasów jest 
konieczne ze względów bezpieczeństwa, ruch na ul. Maratońskiej 
jest duży, co w godzinach szczytu powoduje częste przypadki 
zagrożenia na drodze powodowane przez samochody włączające 
się z drogi podporządkowanej.                                                      
Więcej; http://zielona_lodz.manifo.com/rozsadny-transport 

       20 000,00 zł   

P0014KR 

"W zdrowym ciele zdrowy duch” Kompleksowy remont sali 
gimnastycznej i węzła sanitarnego w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1. 
Działki: 17/1,17/3. 
Zadanie ma na celu remont sali gimnastycznej i węzła 
sanitarnego w zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. W zadaniu 
wzięto pod uwagę wymianę okien (spróchniałe), wymianę 
parkietu (wystające klepki), malowanie (farba odchodzi płatami), 
wymiana instalacji elektrycznej, węzeł sanitarny, 
niemodernizowany od 50 lat. Sala stanie się atrakcyjna sportowo 
dla dzieci i mieszkańców osiedla. 

     588 000,00 zł     



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0044KR 

Zakup książek i audiobooków dla filii bibliotecznej MBP 
Łódź-Polesie im. J. Augustyniaka do bezpłatnego 
wypożyczania. 
Ul. Wróblewskiego 67. 
W ramach zadania zakupione zostaną książki (2000 sztuk)              
i audiobooki (1000 sztuk). Nowości wydawnicze (zarówno 
książki jak i audiobooki) obejmować będą literaturę piękną             
i popularnonaukową dla dzieci, młodzieży i dorosłych, lektury 
szkolne, a także książki z dużym drukiem dla osób słabo 
widzących. Skorzystają z nich bezpłatnie dzieci, młodzież                 
i dorośli  z osiedla Karolew - Retkinia Wschód oraz pozostali 
mieszkańcy Łodzi. 

       60 000,00 zł    

P0053KR 

Remont chodnika wzdłuż ul. Wróblewskiego na odcinku od 
ul. Mińskiej w kierunku przejazdu kolejowego przy 
Castoramie - dokończenie zadania. 
Działka P36 1/6 w pasie drogowym ul. Wróblewskiego (strona 
nieparzysta). 
Remont chodnika szerokości 2,0 - 4,0 m wzdłuż ul. 
Wróblewskiego (strona nieparzysta) na odcinku od ul. Mińskiej w 
kierunku wschodnim, w kierunku przejazdu kolejowego przy 
Castoramie - dokończenie zadania realizowanego w roku 2016 ze 
środków RO Karolew - Retkinia Wschód, wraz z zabezpieczeniem 
skarpy długości ok. 50 m na wysokości posesji Wróblewskiego 
39/41. 

     150 000,00 zł     

P0071KR 

Modernizacja tarasu przy PM 133, ul. Krzemieniecka 22b. 
Działka P27- 18/5. 
W ramach realizacji zadania planuje się rozbiórkę istniejącego, 
zniszczonego tarasu (zbudowanego w 1972 r.), wykonanie 
wylewki, ułożenie kostki brukowej, montaż poręczy, remont 
schodów tarasowych. Powierzchnia tarasu 273 m². Modernizacja 
zwiększy bezpieczeństwo dzieci bawiących się na tarasie                
w trakcie przebywania w ogrodzie przedszkolnym. Beneficjenci - 
125 dzieci, ich rodzeństwo, absolwenci oraz rodzice. 

       98 800,00 zł     

P0086KR 

Zakup i montaż słupków z siatką do siatkówki w sali 
gimnastycznej SP 11, ul. Hufcowa 20A.  
Działka P25 - 193. 
Montaż słupków do siatkówki wraz z siatką w sali gimnastycznej 
SP 11. Dwa słupki, siatka oraz elementy zabezpieczające                   
i umożliwiające użytkowanie sprzętu sportowego. 

         8.500,00 zł    

P0087KR 

Parking Miasta Łodzi dla osiedli Karolew - Retkinia Wschód. 
Działka P27- 595/93. 
Budowa parkingu dla osiedla Karolew oraz Retkinia Wschód, 
składającego się z ok. 100 miejsc parkingowych wyłożonych 
kostką betonową. Dodatkowo ustawienie oświetlenia parkingu, 
który miałby służyć mieszkańcom okolicznych bloków. 

     830 000,00 zł     



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0098KR 

Wymiana ogrodzenia wraz z wymianą podmurówki za 
słupkami, przęsłami oraz wymiana bramy i furtek przy PM 
165. 
Działka P25-192/15. 
Projekt przewiduje całkowitą wymianę ogrodzenia: podmurówki, 
słupki i przęsła - 102 szt., siatka lub inny rodzaj ogrodzenia, furtki 
- 2 szt., brama 1 szt. Obecnie istniejące ogrodzenie zagraża 
bezpieczeństwu dzieci przebywających w ogrodzie 
przedszkolnym, nie chroni przed wandalami dewastującymi 
urządzenia ogrodowe oraz zaburza estetykę zadbanego ogrodu,    
z którego korzystają dzieci i ich rodziny zamieszkujące okolicę 
PM 165. 

     132 000,00 zł    

P0113KR 

Nowa pracownia komputerowa w SP 164. 
Działka P27-198/5. 
Chcemy unowocześnić pracownię informatyczną w naszej szkole. 
Obecna pracownia została ufundowana w 2005 r. i jest 
zdecydowanie przestarzała. Modernizacja obejmuje:-) zakup 15 
komputerów stacjonarnych, komputera-serwera dla nauczyciela, 
4 laptopów, tablicy interaktywnej i rzutnika krótkoogniskowego 
oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia atrakcyjnych 
zajęć -) umeblowanie sali informatycznej: 15 stanowisk 
komputerowych, biurko nauczycielskie, 4 szafy. 

       79 200,00 zł     

P0114KR 

Remont szatni w budynku SP 164. 
Działka P27-189/5. 
W ramach realizacji zadania - w miejscu istniejącej szatni 
uczniowskiej, która od początku istnienia szkoły nie była 
poddana kapitalnemu remontowi - planuje się stworzenie 
nowoczesnej, spełniającej przyjazne warunki szatni uczniowskiej 
i wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt. W rozległych 
podziemiach budynku zostanie ponadto wygospodarowane 
pomieszczenie na salę do ćwiczeń rekreacyjno-sportowych. 

     134 400,00 zł     

P0115KR 

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP 164. 
Działka P27-189/5. 
W ramach realizacji zadania, w miejscu zdewastowanego boiska, 
odbędzie się budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego, 
złożonego z boiska wielofunkcyjnego - w skład którego wejdą 
boisko do gry w piłkę ręczną, do gry w koszykówkę i siatkówkę -   
z przylegającą do niego bieżnią lekkoatletyczną. Ponadto 
pozostałe fragmenty betonowych, zniszczonych boisk zostaną 
zagospodarowane tak, by ukształtowane tereny zielone stwarzały 
przyjazne dla użytkowników otoczenie. 

  1 168 186,00 zł    

P0116KR 

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy SP 
137. 
Ul. Florecistów 3b, działki obręb P26, 93/30,93/45,93/46. 
W ramach zadania rozbudowana zostanie część rekreacyjno-
sportowa szkoły. Zamontowanych zostanie 5 urządzeń w siłowni 
plenerowej. Zbudowany zostanie tor sprawnościowy dla dzieci      
z 9 elementami małej architektury oraz altanka do prowadzenia 
zajęć plenerowych. 

     151 000,00 zł     



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0117KR 

MULTIMEDIALNA SZKOŁA (Modernizacja sal 
multimedialnych w SP137). 
Ul. Florecistów 3b, działka P26-93/46. 
W ramach zadania zmodernizowana zostanie sala komputerowa 
z 26 stanowiskami komputerowymi, sala multimedialna                 
w bibliotece z 8 stanowiskami komputerowymi oraz kącik 
multimedialny dla uczniów z 4 stanowiskami komputerowymi. 
Zakupiony zostanie zestaw interaktywny oraz 2 urządzenia 
wielofunkcyjne. W ramach modernizacji wyremontowane 
zostaną również 2 sale multimedialne wraz z zapleczem, poprzez 
wymianę wykładziny, malowanie ścian i sufitu, wymianę 
instalacji elektrycznej i internetowej, wymienione zostaną także 
meble. Ponadto zakupiony zostanie komputer do pokoju 
nauczycielskiego. 

     149 900,00 zł    

P0118KR 

Modernizacja sanitariatów w SP 137. 
Ul. Florecistów 3b, działka P26-93/46. 
Wyremontowane zostaną 2 toalety damskie oraz 2 toalety 
nauczycielskie na I i II piętrze w części dydaktycznej budynku, 
ponadto jedna toaleta w części sportowej. Zakres prac obejmie 
położenie nowych płytek na ścianach i podłogach toalet. 
Zniszczone kabiny zostaną wymienione na nowoczesne kabiny      
z HPL-u. Ponadto wymieniona zostanie armatura łazienkowa, 
okna, grzejniki i drzwi wejściowe, pomalowane zostaną ściany       
i sufity. 

     139 750,00 zł     

P0120KR 

Ławki gimnastyczne dla uczniów z PG 20. 
Ul. Olimpijska 9. 
Planowane zadanie ma polegać na zakupie 2 ławeczek 
gimnastycznych 3m, nogi drewniane, wykonane z bezsęcznego 
drewna iglastego lub liściastego, wys. 30cm. 

            860,00 zł    

P0121KR 

Publiczne Gimnazjum 20 - budowa boiska wielofunkcyjnego. 
Ul. Olimpijska 9. 
Planowane zadanie ma polegać na budowie boiska 
wielofunkcyjnego o wymiarach 42 x 22 m, o nawierzchni 
syntetycznej poliuretanowej z dwoma bramkami i czterema 
koszami do koszykówki. Całe boiska otaczać będą piłkochwyty,    
a przy liniach bocznych będą umieszczone 4 ławeczki dla 
zawodników rezerwowych. 

     790 000,00 zł    

P0137KR 

Remont chodnika na ul. Karolewskiej między ul. Norwida       
a Wileńską. 
Ul. Karolewska, odcinek równoległy do torów tramwajowych po 
stronie wschodniej. 
Powierzchnia do remontu ok. 400 m². 

     140 000,00 zł   

P0141KR 

Zielone miejsca parkingowe przy Wileńskiej. 
Ul. Wileńska na odcinku pomiędzy ul. Żubrowej a ul. Wygodną, po 
stronie północnej i południowej, działka P27-176/27. 
Przedmiotem wniosku jest ułożenie płyt ażurowych 
umożliwiających obsianie trawą powierzchni pasa zieleni 
rozdzielającego chodnik i pas drogowy. Takie zagospodarowanie 
tej przestrzeni będzie umożliwiało parkowanie samochodów, bez 
szkody dla zieleni. 

     175 000,00 zł     



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0157KR 

Doposażenie OSP "Retkinia" w sprzęt zwiększający 
skuteczność prowadzenia działań z zakresu ratownictwa 
przedmedycznego. 
Ul. Retkińska 129. 
Projekt zakłada zakup sprzętu: automatyczny defibrylator 
zewnętrzny (AED), nosze zbierakowe, latarki LEDx5, reduktor 
tlenowy z przepływomierzem, kamizelka typu KED. 

       10 000,00 zł     

P0159KR 

Budowa chodnika łączącego ul. Narciarską z al. Waltera-
Janke przez teren dawnej pętli tramwajowej "Bratysławska". 
Działki obręb P-27: 595/40, 595/71, 595/82, 595/103. 
Budowa chodnika szer. 2,0 m od łącznika pomiędzy al. Waltera-
Janke a platformą przystankową nowej pętli tramwajowej 
"Bratysławska" do skrzyżowania ulic: Nad Karolewską                     
i Narciarskiej. 

       60 000,00 zł   

P0161KR 

Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego na 
przedłużeniu ul. Balonowej w kierunku przejść dla pieszych 
skrzyżowania Maratońska/Retkińska. 
Działki P24-359/4, P24-364/16, P24-365/296. 
Budowa chodnika szer. ok. 1,5 m jako kontynuacja chodnika 
zlokalizowanego po północnej stronie ul. Balonowej w kierunku 
przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej - w śladzie istniejącego 
przedeptu - oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego (szerokości 
2,0 m+2,0m) od południowego narożnika ul. Balonowej  
w kierunku przejścia dla pieszych na ul. Maratońskiej - w śladzie 
istniejącego przedeptu. 

       87 000,00 zł   

P0162KR 

Remont chodnika wzdłuż ul. Bratysławskiej na odcinku od 
ul. Wróblewskiego do wjazdu przy "orliku" XXVI LO. 
Działki: P27-109/16, P27-109/18, P27-109/25, P27-109/26, 
P27-109/27, P27-109/28, P27-192/8, P27-353/10. 
Remont chodnika na wnioskowanym odcinku. 

     115 000,00 zł   

P0163KR 

Remont chodnika wzdłuż ul. Bratysławskiej na wysokości 
parkingu przy XXVI  LO. 
Działki: P27-109/18, P27-109/25, P27-109/26. 
Remont chodnika: rozebranie nawierzchni płyt betonowych wraz 
z podbudową, Wykonanie nowej podbudowy, postawienie 
nowych obrzeży, wymiana krawężników na przejściach przez 
ulice i zjazdy, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt 
betonowych 25 x 25 x 8 cm, płyt wskaźnikowych oraz ustawienie 
trzech sztuk ławek. 

     313 000,00 zł    



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0165KR 

Skwer Aktywnych Pokoleń - ładna zieleń i uregulowane 
parkingi zamiast błotowiska i psich kup między blokami. 
Teren w ciągu komunikacyjnym osiedle-sklep, przy zbiegu ul. 
Żubrowej oraz ul. Norwida, działka 144/27 oraz pobocze ul. 
Norwida, działki 133/13 i 133/14. 
Skwer Pokoleń to zielona przestrzeń do rekreacji dla dzieci             
i dorosłych (osób starszych) oraz bezpieczne monitorowane 
miejsce wypoczynku. Rewitalizacja zieleni niskiej wokół                  
1 konstrukcji - miniplacu zabaw, 3 ławeczki, odnowienie ok. 200 
m rozjeżdżonych ścieżek i chodnika, wyznaczenie minimum 15 
miejsc parkingowych, pozwoli przywrócić kulturalne życie do 
tego zniszczonego trawnika, gdzie teraz jest tylko błoto                     
i załatwiają się psy. 

     185 950,00 zł    

P0173KR 

Remont chodnika wzdłuż ul. Wróblewskiego na odcinku od 
ul. Bratysławskiej do wjazdu w osiedle - na wysokości kiosku 
z prasą. 
Działki: P27-409/1, P27-409/15. 
Remont chodnika na wnioskowanym odcinku. 

       17 500,00 zł    

P0174KR 

Oświetlenie ul. Olimpijskiej na wysokości posesji nr 18-26. 
Działka P26-106/86. 
Oświetlenie ul. Olimpijskiej na wysokości posesji 18-26 poprzez 
zainstalowanie trzech punktów świetlnych. 

       45 000,00 zł     

P0176KR 

Budowa parkingu dla samochodów przy ul. Wileńskiej 
pomiędzy ul. Retkińską a Kozietulskiego. 
Działki: P25-76/6, P25-78/1. 
Budowa parkingu na 16-18 stanowisk wzdłuż ul. Wileńskiej 
pomiędzy ul. Retkińską a Kozietulskiego. Przesunięcie dwóch 
słupów oświetleniowych. 

       98 000,00 zł     

P0177KR 

Zabudowa wiaty na przystanku Maratońska/Obywatelska 
(0545). 
Działka P26-123/92. 
Zabudowa wiaty na przystanku Maratońska/Obywatelska 
(0545). 

       17 000,00 zł     

P0179KR 

Zabudowa stojaków na rowery pod C.H. Retkinia przy 
Maratońskiej 24/32. 
Działka P26-123/35. 
Zabudowa 5 stojaków na rowery pod C.H. Retkinia przy 
Maratońskiej 24/32. 

       18 000,00 zł    

P0180KR 

Zabudowa dwóch ławek na przystanku 
Retkińska/Krzemieniecka (1850). 
Przystanek autobusowy kierunek południowy nr przystanku 
1850. 
Zabudowa dwóch ławek na przystanku Retkińska/Krzemieniecka 
(1850). 

         4 000,00 zł     



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0187KR 

Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na pracownię do 
zajęć technicznych wraz z jej wyposażeniem w SP 41. 
Ul. Rajdowa 18, działka P26-47/18. 
Remont pomieszczenia: wymiana instalacji elektrycznej                   
i oświetleniowej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej, malowanie 
ścian i sufitów.  Wyposażenie pomieszczenia: zabudowa 
kuchenna, stoły, krzesła, szafki, biurka, rolety okienne, 
wyposażenie multimedialne, sprzęt gospodarstwa domowego, 
zestawy do montażu elektronicznego i mechanicznego. 
Stworzenie pracowni technicznej uatrakcyjni zajęcia i nada nowy 
wymiar w zakresie jakości kształcenia praktycznego. 

     112 000,00 zł    

P0188KR 

Modernizacja szatni uczniowskiej w SP 41. 
Ul. Rajdowa 18, działka P26-47/18. 
Modernizacja szatni uwzględniająca zakup szafek na odzież 
wierzchnią dla 550 uczniów oraz 20 ławek stałych wysuwanych 
do szaf, remont pomieszczenia uwzględniający usunięcie 
metalowych drzwi i ścianek działowych z siatki: wymianę 
oświetlenia, malowanie, odbudowę instalacji i rur, remont 
podłogi. Obecny stan szatni odbiega od standardów, zagraża 
bezpieczeństwu dzieci. Szatnia jest miejscem mało estetycznym         
i trudnym do utrzymania w porządku. 

     473 000,00 zł     

P0189KR 

Stacjonarne i mobilne nagłośnienie szkolnej sali 
gimnastycznej w SP 41. 
UL. Rajdowa 18, działka P26-47/18. 
Sala gimnastyczna nie posiada odpowiedniego nagłośnienia.        
W szkole są organizowane zawody sportowe w gimnastyce 
artystycznej o randze ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej. 
Projekt zakłada montaż profesjonalnego stacjonarnego systemu 
nagłaśniającego wraz ze wzmacniaczem, mikserem, 
odtwarzaczem płyt CD, mikrofonami oraz szafą transportową, 
osłonami kolumn głośnikowych. Wsparciem dla systemu byłby 
również zestaw mobilny służący organizacji pikników i imprez 
plenerowych, składający się z kolumny aktywnej z wbudowanym 
odtwarzaczem, statywem, mikrofonami. 

       33 000,00 zł     

P0190KR 

Uff… jak gorąco!!! Zakup klimatyzatorów na potrzeby zajęć 
oraz imprez cyklicznych dla dzieci i seniorów w Poleskim 
Ośrodku Sztuki Filia Karolew. 
Ul. Bratysławska 6a. 
Zakup 4 klimatyzatorów na potrzeby zajęć, które mają służyć 
poprawie jakości życia grup wiekowych szczególnie narażonych 
na zasłabnięcia itp. W sali o wymiarach 125 m² (wysokość 3,2m) 
oprócz cyklicznych zajęć odbywają się koncerty, przedstawienia   
z udziałem licznej publiczności - mieszkańców Karolewa. 

       17 220,00 zł     

P0226KR 

Remont wjazdu na posesję PG 20. 
Działka 95/1. 
Remont wjazdu na posesję szkoły wymaga zerwania starej 
nawierzchni, wykonania przebudowy i wylania nowej 
nawierzchni (betonowej lub asfaltowej) o powierzchni jednego 
pasa jezdni - 20 m długości i 4 m szerokości. Wniosek dotyczy 
pierwszego odcinka wjazdu - od ul. Olimpijskiej do asfaltowej 
alejki na posesji. 

       21 000,00 zł    



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0233KR 

Termomodernizacja budynku Żłobka 26. 
UL. Sprinterów 11. 
Docieplenie ścian poprzez ułożenie warstwy styropianu wraz         
z wykończeniem tynkiem strukturalnym. Docieplenie dachu - 
położenie papy termozgrzewalnej wraz z obróbką blacharską. 
Wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami. 

     300 000,00 zł    

P0250KR 
Przejrzysta szkoła. 
UL. Rajdowa 13, działka P26-66 
Wymiana stolarki okiennej PCV. 

40 000,00 zł    

P0261KR 

Oświetlenie ul. Hokejowej miedzy Armii Krajowej a 
Batalionów Chłopskich (przy "Lidlu"). 
Działki: P24-315/108, P24-320/20, P24-32/22, P24-339/609. 
Oświetlenie ul. Hokejowej między Armii Krajowej a Batalionów 
Chłopskich (przy "Lidlu"). 

55 000,00 zł   

P0263KR 

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 w nich uczyć 
programowania i budowy robotów, w oparciu o specjalne 
zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu jest promocja 
kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki        
i techniki. 

       10 280,00 zł   

P0280KR 

Osiedlowa Akademia Boksu. 
Obręb ulic Wileńska, Karolewska, Bandurskiego. 
Prowadzenie akademii w dwóch grupach  dla mieszkańców 
miasta. Każda grupa będzie pod opieką animatora/trenera boksu. 
Zajęcia będą się odbywać od początku stycznia do grudnia             
z wyłączeniem wakacji, dwa razy w tygodniu po dwie godziny na 
sali treningowej. W ramach akademii chcemy wyposażyć 
uczestników w odpowiedni sprzęt sportowy umożliwiający 
uprawianie boksu. 

       41 400,00 zł   

 


