Projekty zadań
Dzielnica / obszar: Wawer
Lp.

Nr
projektu

Tytuł

Krótki opis

Lokalizacja

1.

50

Wawerska Droga
Dla Rowerów przy
ul. Patriotów;
Pilawska-Wolęcińska

Wyznaczenie pasu
ulice: Patriotów,
ruchu dla rowerów w
Pilawska,
ciągu wschodniej nitki Wolęcińska
ulicy Patriotów między
skrzyżowaniami z
ulicami Pilawską a
Wolęcińską. Powstanie
w ten sposób Droga
Dla Rowerów (DDR) o
długości 750 metrów.

komunikacja/drogi dzieci
sport
młodzież
zdrowie
dorośli

2.

517

USUNIĘCIE
"URWIKOŁÓW" NA
ODCINKU
AL.DZIECI
POLSKICH BORKOWSKA

Poprawienie komfortu
przejazdu pomiędzy
Wawrem a Wesołą, z
zachowaniem
bezpieczeństwa.
Konieczne
zastosowanie innego
rodzaju progów, albo
innych środków
egzekwowania
przepisów Ruchu
Drogowego

komunikacja/drogi
ochrona
środowiska
zdrowie

al. Dzieci Polskich
- Borkowska

Kategorie

Grupy docelowe

Koszt

Status

98 080,00 PLN

Zweryfikowany
negatywnie

seniorzy
60 000,00 PLN
osoby z
niepełnosprawnością
rodziny z dziećmi

Zweryfikowany
negatywnie

Przyczyna
weryfikacji
negatywnej

Lp.

Nr
projektu

Tytuł

Krótki opis

3.

535

Centrum Inicjatyw
Sąsiedzkich Anin Zorzy
DOPOSAŻENIE

4.

555

Budowa ciągu
Ciąg pieszo pieszo - rowerowego rowerowy w ul. Trakt
w ul. Trakt Lubelski Lubelski, odcinek od
ronda Trakt
Lubelski/Zwoleńska do
ul. Przygodnej.
Długość ciągu - 190 m,
szerokość - 3 m. Ciąg
będzie naturalną
kontynuacją prawie 2kilometrowej ścieżki
rowerowej wzdłuż
Traktu Lubelskiego,
której budowa
rozpocznie się w 2018
r. na odcinku: rondo z
ul. Zwoleńską planowane rondo z ul.
Borowiecką.

Lokalizacja

Zadbane i
Zorzy 23
wypielęgnowane
zielenią miejsce
spotkań sąsiadów
wraz z rodzinami.
wyposażone w kilka
punktów takich jak: prosta siłownia
plenerowa, huśtawka, -4 bujawki,
- dwa drewniane stoły,
- kilka ławek
rozlokowanych w
pobliżu wcześniej
wymienionych
punktów, - kilka koszy
na śmieci - wszystko
otoczone ścieżką
obiegającą wszystkie
punkty

Kategorie

kultura
sport
zdrowie

Grupy docelowe

Koszt

seniorzy
35 000,00 PLN
osoby z
niepełnosprawnością
rodziny z dziećmi

Dz. ew. 16/2 z
komunikacja/drogi dzieci
obrębu 3-13-26 i
sport
młodzież
dz. ew. nr 30/20 z zdrowie
dorośli
obrębu 3-13-31.
Własność gruntów:
Miasto Stołeczne
Warszawa

Status

Zweryfikowany
negatywnie

200 000,00 PLN Zweryfikowany
negatywnie

Przyczyna
weryfikacji
negatywnej

Lp.

Nr
projektu

5.

648

Tytuł

Leśni Strażnicy na
Szlakach Zielonego
Wawra

Krótki opis

Lokalizacja

Drodzy pasjonaci,
Dzielnica Wawer
mieszkańcy Wawra,
projekt polega na
ustawieniu w lesie 10
dużych rzeźb zwierząt
na terenie
Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego.
Rzeźby
przedstawiające
niedźwiedzia, dzika,
jelenia z gwiazdą
szeryfa będą
przypominały że
jesteśmy na terenie
leśnym w którym
obowiązują zasady
których będą strzegli
"Leśni Strażnicy".
"Leśni Strażnicy" będą
dodatkową atrakcją
Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego.

Kategorie

edukacja
ochrona
środowiska
sport

Grupy docelowe

Koszt

Wszyscy mieszkańcy 46 000,00 PLN
Wawra

Status

Zweryfikowany
negatywnie

Przyczyna
weryfikacji
negatywnej

Lp.

Nr
projektu

Tytuł

Krótki opis

Lokalizacja

Kategorie

Grupy docelowe

Koszt

Status

6.

808

Mobilny Wawerski
Pasaż Kulturalny

Mobilny Wawerski
Dzielnica Wawer
Pasaż Kulturalny to
aktywne i radosne
spędzenie soboty lub
niedzieli z całą rodziną
na początku każdej
pory roku. Każdy
"Pasaż" będzie
odbywał się w innym
miejscu, gdzie można
dowiedzieć się o
nadchodzących
wydarzeniach
kulturalnych, poznać
pasjonatów różnych
dziedzin sztuki i
porozmawiać z
organizatorami oraz
włączyć się w
organizację.

edukacja
kultura
przestrzeń
publiczna

Wszyscy mieszkańcy 14 000,00 PLN
Wawra

Zweryfikowany
negatywnie

7.

818

Roztańczony
Wawer-Maraton
Taneczny

Projekt jest bezpłatny i Dzielnica Wawer
ogólnodostępny dla
mieszkańców dzielnicy
Wawer polega na
propagowaniu i
pokazaniu że w
każdym wieku można
tańczyć, być
szczęśliwym i dobrze
się bawić. Mieszkańcy
Wawra mają swój
niezwykły urok,
współtworzący
atmosferę dobrego
samopoczucia,
pomagającą w
najprostszy sposób
wyjaśnić pojawienie
się elementu
cudowności.w tańcu z
bliską osobą.

kultura
przestrzeń
publiczna
zdrowie

Wszyscy mieszkańcy 21 230,00 PLN
Wawra

Zweryfikowany
negatywnie

Przyczyna
weryfikacji
negatywnej

Lp.

Nr
projektu

Tytuł

Krótki opis

Lokalizacja

8.

1294

Monitoring smogutablica świetlna z
aktualną wartością
pyłu PM2,5 ; PM10
w powietrzu.

Tablica świetlna
Osiedle Falenica i
podająca aktualną
okolice
zawartość pyłu PM2,5;
PM10 w powietrzu
oraz dla
niezorientowanych w
dopuszczalnych
normach
zanieczyszczeń
wskaźnik w postaci
symbolu np. zielonego
oznaczającego brak
zagrożenia dla
zdrowia i czerwonego
informującego o
konieczności
ograniczenia do
minimum przebywania
na wolnym powietrzu.

9.

2367

Naprawa chodnika
po zachodniej
stronie ul.
Kościuszkowców dojście do
przystanku i
kościoła.

Naprawa chodnika po
zachodniej stronie ul.
Kościuszkowców od ul.
Korkowej do ul.
Bychowskiej na
długości
kilkudziesięciu metrów
około 120 m nie licząc
asfaltu na wylanych
podjazdach do posesji
i ul. Reszelskiej.

ul.
Kościuszkowców
od ul. Korkowej do
ul.Bychowskiej

Kategorie

Grupy docelowe

Koszt

Status

komunikacja/drogi dzieci
ochrona
seniorzy
środowiska
rodziny z dziećmi
zdrowie

21 000,00 PLN

Zweryfikowany
negatywnie

komunikacja/drogi dzieci
przestrzeń
seniorzy
publiczna
rodziny z dziećmi

60 000,00 PLN

Zweryfikowany
negatywnie

Przyczyna
weryfikacji
negatywnej

Lp.

Nr
projektu

Tytuł

Krótki opis

Lokalizacja

10. 939

Czyste i bezpieczne
sąsiedztwo! Kosze
na śmieci psie WC

Stworzenie warunków
do sprzątania po psach
poprzez
zainstalowanie PSICH
WC dla mieszkańców
osiedli usytuowanych
wzdłuż Wału
Miedzeszyńskiego od
ul. Bronowskiej do ul.
Kaszmirowej, łącznie z
akcją edukacyjną dla
mieszkańców o tym,
dlaczego ważne jest
sprzątanie psich kup i
jakie korzyści z tego
wynikają.

pas techniczny
Wału
Miedzeszyńskiego
od ul. Bronowskiej
do ul. Kaszmirowej

11. 1153

Leśny plac zabaw i
plenerowa siłownia
przy ulicy
Mozaikowej w
Radości

Projekt przewiduje
Mozaikowa nr
uprzątnięcie terenu,
obrębu 31248 nr
dostosowanie do
dz 76
użytku i budowę
ogólnodostępnej
siłowni oraz placu
zabaw. Ze względu na
dobre połączenie
komunikacyjne tj. ciąg
pieszo-jezdny i ścieżki
rowerowej w łatwy
sposób będą dostępne
dla okolicznych
mieszkańców.
Siłownia przeznaczona
jest dla osób w różnym
wieku, natomiast plac
zabaw dla dzieci do 12
roku życia.

Kategorie

Grupy docelowe

Koszt

edukacja
kultura
przestrzeń
publiczna

dzieci
17 426,00 PLN
zwierzęta
mieszkańcy osiedli w
okolicy

przestrzeń
publiczna
zdrowie
zieleń miejska

dorośli
seniorzy
rodziny z dziećmi

Status

Zweryfikowany
negatywnie

147 000,00 PLN Zweryfikowany
negatywnie

Przyczyna
weryfikacji
negatywnej

Lp.

Nr
projektu

Tytuł

Krótki opis

Lokalizacja

Kategorie

Grupy docelowe

Koszt

Status

Zweryfikowany
negatywnie

12. 2136

Odwodnienie
fragmentu ulicy
Przewodowej

Odwodnienie
fragmentu ulicy
Przewodowej na
wysokości
ul.Przewodowej 31
przy przystanku
autobusowym

ul.Przewodowa 31

komunikacja/drogi dzieci
dorośli

20 000,00 PLN

13. 2331

Zorganizowanie
Muzeum kolei
wąskotorowej i
tramwaju konnego

Po wyremontowaniu
budynku zabytkowego
przy ul. Mrówczej po
dawnym budynku
stacyjnym kolei
wąskotorowej. Chcemy
zorganizować we
współpracy ze Stacją
Muzeum (dawne
Muzeum Kolejnictwa)
eskpozycje muzealną
poświęconą dziejom
kolei wąskotorowej i
tramwaju konnego na
terenie obecnej
Dzielnicy Wawer.

budynek znajduje
się przy ul.
Mrówczej 126 o
pow. 30

edukacja
kultura

101 000,00 PLN Zweryfikowany
negatywnie

młodzież
dorośli
rodziny z dziećmi

Przyczyna
weryfikacji
negatywnej

Lp.

Nr
projektu

Tytuł

Krótki opis

Lokalizacja

Kategorie

Grupy docelowe

Koszt

Status

Zweryfikowany
negatywnie

14. 1945

Liliowy Zakątek doposażenie Placu
Zabaw i Siłowni
Plenerowej dla
Małych i Dużych

Liliowy Zakątek: Plac
Zabaw i Siłownia to
kompleks rekreacyjnosportowy, który
zaspokoi potrzeby
lokalnej ludności (200
Rodzin z Dziećmi) i
mieszkańcow
Warszawy. Doposażnie
obiektów w zieleń,
ławeczki i sprzęty
sprawią, że będzie to
idealne miejsce na
spędzanie wolnego
czasu na świeżym
powietrzu, wpłynie
pozytywnie na
zaciśnienie więzi
społecznych.

Róg ulicy Liliowej i
Brodnickiej
(działka o nr 3/1 z
okręgu 3-12-78),
Liliowy Zakątek to
Plac Zabaw i zaraz
za nim Siłownia
Plenerowa

przestrzeń
publiczna
sport
zdrowie

dzieci
seniorzy
rodziny z dziećmi

30 000,00 PLN

15. 2175

Liliowy Zakątek - tor
rowerowo hulajnogowy pumptrack

Projekt zakłada
budowę zapętlonego
asfaltowego toru
rowerowo hulajnogowego typu
pumptrack o długości
40 - 50 m/b
zajmującego
powierzchnię ok. 300
m²

Róg ulicy Liliowej i
Brodnickiej
(działka o nr 3/1 z
okręgu 3-12-78),
tor rowerowo hulajnogowy
(600m2) będzie
zlokalizowany
obok Placu Zabaw
(180m2) i Siłowni
Plenerowej
(200m2)

przestrzeń
publiczna
sport
zdrowie

dzieci
dorośli
seniorzy

104 800,00 PLN Zweryfikowany
negatywnie

Przyczyna
weryfikacji
negatywnej

Lp.

Nr
projektu

Tytuł

Krótki opis

Lokalizacja

Kategorie

Grupy docelowe

Koszt

Status

16. 2389

Stały punkt
zanieczyszczeń
powietrza w
okolicach poczty

Projekt zakłada
umieszczenie w
widocznym miejscu tj.
przy skrzyżowaniu ul.
Korkowej z drogą
dojazdową do ul. Króla
Maciusia tablicy
elektronicznej
wyświetlającej dane o
poziomie
zanieczyszczeń
powietrza.

Przy skrzyżowaniu
ulicy Korkowej z
krótką drogą
dojazową do ulicy
Króla Maciusia

edukacja
ochrona
środowiska
przestrzeń
publiczna

dorośli
seniorzy
rodziny z dziećmi

21 000,00 PLN

Zweryfikowany
negatywnie

17. 2399

Parking rowerowy
wraz z przeszklonym
zadaszeniem przy
osiedlowym
bazarku.

Wiata z poliwęglanu
wraz ze stojakami
przeznaczona na
parking dla rowerów
oraz podłożem z kostki
brukowej.

ul. Korkowa 127
pomiędzy
wejściem do
bazarku
osiedlowego a
budką handlową (
korkowa 127).

komunikacja/drogi młodzież
sport
seniorzy
zdrowie
rodziny z dziećmi

12 000,00 PLN

Zweryfikowany
negatywnie

18. 2408

Wysokie donice na
kwiaty i małe
krzewy w centrum
osiedla.

Umieszczenie na już
istniejących
zaniedbanych 3
klombach kwietników
kaskadowych w
kształcie
rozszerzających się ku
dołowi szerokich
donic. Kwietniki objęte
by były stałą
pielęgnacją w tym
kilkakrotnymi w ciągu
roku nowymi na
sadzeniami kwiatami.

Okolice
skrzyżowania ul.
Korkowej z ul.
Potockich.
Bezpośrednio
przed apteką
,,Porada '' ul.
Korkowa 96

ochrona
środowiska
przestrzeń
publiczna
zieleń miejska

800,00 PLN

Zweryfikowany
negatywnie

dorośli
seniorzy
rodziny z dziećmi

Przyczyna
weryfikacji
negatywnej

Lp.

Nr
projektu

Tytuł

Krótki opis

Lokalizacja

Kategorie

Grupy docelowe

Koszt

Status

19. 1773

Zieleniec na
Potockich

Celem projektu jest
zagospodarowanie
przyulicznego pasa
zieleni wzdłuż ulicy
Potockich. W ramach
projektu wykonane
zostaną nasadzenia
drzew, krzewów i bylin
zaplanowane przez
projektanta z udziałem
chętnych
mieszkańców.

Ul. Potockich róg
Skrzyneckiego i
Bronisława
Czecha.

ochrona
środowiska
przestrzeń
publiczna
zieleń miejska

młodzież
dorośli
rodziny z dziećmi

32 900,00 PLN

Zweryfikowany
negatywnie

20. 2390

Budowa Placu
Zabaw

Wniosek dotyczy
budowy nowego Placu
Zabaw. Przewiduje się
wykonanie nowych
nawierzchni, montaż
nowych urządzeń
zabawowych, ławek,
koszy, ogrodzenia,
stojaków na rowery.

Tęczowa 15

Rekreacja

dzieci
młodzież
rodziny z dziećmi

92 500,00 PLN

Zweryfikowany
negatywnie

21. 2398

Postawienie koszy
na śmieci przy
przystankach dla
pieszych

Postawienie
betonowych Ok.70
litrów koszy na śmieci
w 3 trzech miejscach.
Dwa przy ulicy
Korkowej i jeden przy
ul. Bronisława Czecha
tuż przy przejściach
dla
pieszych.Zaspewnienie
przez właściwe służby
oczyszczania
opróżniania koszy 3 x
dziennie.

1.ul.Korkowa
południowa strona
Nr 2.ul. Korkowa
str.Południowa Nr
3. ul. Bronisław
Czecha Nr

kultura
ochrona
środowiska
zieleń miejska

dzieci
seniorzy
rodziny z dziećmi

2 100,00 PLN

Zweryfikowany
negatywnie

Przyczyna
weryfikacji
negatywnej

Lp.

Nr
projektu

Tytuł

Krótki opis

Lokalizacja

Kategorie

Grupy docelowe

Koszt

Status

22. 2402

Zadbanie o czystość
i porządek okolic
bazarku
osiedlowego

Zadbanie o czystość i
porządek okolic
bazarku osiedlowego
osiedlowego w
Marysinie Wawerskim
.To znaczy chodzi o
przylegający do
bazarku chodnik,
pozostałości po
skwerze . Parking
samochodowy oraz
teren przed apteka
"PORADA" znajdujący
się po drugiej stronie
ulicy Korkowej

Okolice
skrzyżowania ul.
Korkowej z
Potockich oraz
teren otwarty
wokół bazarku
handlowego. Teren
kilkudziesięciu
metrów wokół ul.
Korkowej 127.

ochrona
środowiska
przestrzeń
publiczna
zieleń miejska

dzieci
seniorzy
rodziny z dziećmi

7 200,00 PLN

Zweryfikowany
negatywnie

23. 2420

Wawerska strefa
dobrego kibica

Wyznaczenie miejsca
na terenie OSiR gdzie
będą odbywały się
projekcie ważnych
wydarzeń sportowych
jak np. Fina Lili
mistrzów czy mistrzów
świataitp. ze
szczególnym
uwzględnieniem
polskich drużyn i
polskich
reprezentantów.

Na terenie OSiR
"Syrenka w
Marysinie ul.
Starego Doktora"

kultura
sport
zdrowie

młodzież
seniorzy
Zaproszeni goście
znani sportowcy
trenerzy itd.

10 000,00 PLN

Zweryfikowany
negatywnie

Przyczyna
weryfikacji
negatywnej

Lp.

Nr
projektu

Tytuł

Krótki opis

Lokalizacja

Kategorie

Grupy docelowe

Koszt

Status

24. 379

Renowacja Miejsca
Pamięci z roku 1905
- Pomnik ul.
Sęczkowa 65

Wykonanie ogrodzenia os. Las - ul.
metalowego 2 500 x 2 Sęczkowa 65
500 + 2 500 = 10mb
Położenie kostki
granitowej 2 500 x 2
500 = 6,25 m2
Położenie kostki
granitowej przy
pomniku 2 500 x 1
30m2 = 3,25
Pomalowanie krzyża,
ogrodzenia - 1 całość
Wycięcie starych
krzewów tuii - 2szt

ochrona
środowiska
przestrzeń
publiczna

dzieci
młodzież
dorośli

13 530,00 PLN

Zweryfikowany
negatywnie

25. 488

Zielona ulica Młoda
- ulica to nie
parking!

Ulica Młoda jest jedną
z najstarszych w
Falenicy. Niegdyś
łączyła dworzec
kolejowy z dworcem
kolejki wąskotorowej.
W restauracjach i
barach tętniło życie.
Mieszkańcy
przechadzali się wśród
szpaleru drzew klonów i akacji. Stare
drzewa wycięto 20 lat
temu. Czas przywrócić
Młodej zieleń - drzewa
i kwiaty na ulicy
zmienionej w parking!

ulica Młoda od
skrzyżowania z
Derkaczy do
Patriotów

przestrzeń
publiczna
zieleń miejska

dzieci
młodzież
dorośli

37 200,00 PLN

Zweryfikowany
negatywnie

26. 489

Wiata przystankowa
koło szkoły i
kościoła

Postawienie wiaty
przystankowej na
przystanku
"CZEKANOWSKA01".

przystanek
komunikacja/drogi dzieci
autobusowy
przestrzeń
dorośli
CZEKANOWSKA01 publiczna
wszyscy
u zbiegu ulic
Narcyzowej i
Walcowniczej

36 000,00 PLN

Zweryfikowany
negatywnie

Przyczyna
weryfikacji
negatywnej

Lp.

Nr
projektu

Tytuł

Krótki opis

Lokalizacja

27. 137

Nowa Sauna Fińska
z aromaterapią i
koloroterapią

Łaźnia dla seniora

OSIR Wawer

28. 532

"A może poszli do
lasu" - leśna
alternatywa dla
seniorów i
młodzieży szkolnejII ETAP doposażenie

-standardowy zestaw
Axentowicza 2
reaktywacyjny stawów
i mięśni - siłownia
plenerowa -labirynt z
belek drewnianych
kilku trasowy,
zintegrowany
platformą z zestawem
lubianych
atrakcyjnych trudno
dostępnych przeszkód
z trapem wejściowym
zamiast schodów.
(wszystko z drewna
głęboko
impregnowanego)
DOPOSAŻENIE
ZWYCIĘSKIEGO
PROJEKTU
POPRZEDNIEJ EDYCJI
BP O KOLEJNE
ELEMENTY

Kategorie

Grupy docelowe

Koszt

Status

kultura
przestrzeń
publiczna
zdrowie

dorośli
96 000,00 PLN
seniorzy
osoby z
niepełnosprawnością

Zweryfikowany
negatywnie

ochrona
środowiska
sport
zdrowie

seniorzy
30 000,00 PLN
osoby z
niepełnosprawnością
rodziny z dziećmi

Zweryfikowany
negatywnie

Przyczyna
weryfikacji
negatywnej

Lp.

Nr
projektu

Tytuł

Krótki opis

Lokalizacja

Kategorie

kultura
sport
zdrowie

Grupy docelowe

Koszt

Status

29. 536

Leśny plac zabaw o
tematyce leśnej i
ochronie środowiska
- Doposażenie

Skromny plac zabaw
dla dzieci, kilka
"bujawek"
wykonanych z
impregnowanego
głęboko drewna
(konik, kogucik, itp)
zamocowane w
podłożu wkopanym
elementem
mocującym, oraz 3
ławki i śmietnik.
konieczne również
wykonanie
drewnianego
ogrodzenia
okalającego teren
przed dostępem
dzików, psów, innej
dzikiej zwierzyny,
wszystko na działce
miejskiej Lasów
Miejskich przy
Axentowicza 2

Axentowicza 2

młodzież
seniorzy
rodziny z dziećmi

28 000,00 PLN

Zweryfikowany
negatywnie

30. 689

Awaryjny dojazd do
Kardiologii poprawa
komunikacji odcinka
ulicy Zorzy

Poszerzenie ulicy
Zorzy na odcinku
pomiędzy ulicami
Zambrowska a dawna
ul Pazińskiego. od
strony kardiologii.

odcinek ul Zorzy
komunikacja/drogi dorośli
pomiędzy ulicami
seniorzy
Zambrowska a ul
rodziny z dziećmi
Mjr Józefa Jagmina

80 000,00 PLN

Zweryfikowany
negatywnie

Przyczyna
weryfikacji
negatywnej

Lp.

Nr
projektu

Tytuł

Krótki opis

Lokalizacja

Kategorie

Grupy docelowe

31. 2309

Broszura
informacyjna dla
mieszkańców „WPŁYW
INWESTYCJI
BUDOWLANYCH
2010-2018 NA ŁAD
PRZESTRZENNY I
ŚRODOWISKO
OSIEDLA ANIN”

Broszura zawierająca osiedle Anin w
(w formie barwnej
dzielnicy Wawer,
grafiki, opisów i map) Warszawa
analizę wpływu
inwestycji
budowlanych
prowadzonych na
terenie osiedla Anin w
latach 2010-2018 pod
kątem ich zgodności z
obowiązującym
planem
zagospodarowania
miejscowego,
zwłaszcza w obszarze
ochrony środowiska
naturalnego oraz
intensywności
zabudowy. Informacje
mogłyby być podstawą
do społecznej dyskusji
na temat ew. korekty
zapisów planu
zagospodarowania
miejscowego.

ochrona
środowiska
przestrzeń
publiczna
zieleń miejska

32. 2313

Poszerzenie ul.
Zagórzańskiej przy
ul. Niecodziennej

Poszerzenie jezdni ul.
Zagórzańskiej przy ul.
Niecodziennej tj. na
odcinku około 80 m o
jeden metr.

komunikacja/drogi Wszystkie grupy
przestrzeń
wiekowe
publiczna

ul. Zagórzańska
przy ul.
Niecodziennej

Koszt

dorośli
13 500,00 PLN
rodziny z dziećmi
Wszyscy mieszkańcy
osiedla Anin

30 000,00 PLN

Status

Zweryfikowany
negatywnie

Zweryfikowany
negatywnie

Przyczyna
weryfikacji
negatywnej

