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1. iDea konkursu

W tym roku zadanie konkursowe związane jest z projektem łazienki publicznej przy ulicy 

Piotrkowskiej - żywej arterii i ikonie Łodzi. Lokalizując konkurs w tym barwnym, eklektycznym mieście 

o wielokulturowym fundamencie, KOŁO przejawia szczególną troskę o wizerunek jego głównej 

promenady i najbliższych okolic. Do współpracy zaproszono: Biuro Promocji, Turystyki i Kontaktów 

z Zagranicą UMŁ oraz Fundację Ulicy Piotrkowskiej. Zaangażowanie ze strony Miasta symbolizuje 

także honorowy patronat Prezydenta Miasta Łodzi. Planowane jest wybudowanie 10 toalet wzdłuż 

Piotrkowskiej oraz przylegających do niej pasaży i „kieszeni”. To jedna z pierwszych, na tak dużą skalę, 

prób systemowego rozwiązania kwestii sanitariatów w historycznej przestrzeni zurbanizowanej  

w Polsce.

Stopniowa rewitalizacja, która rozpoczęła się po roku 1990, zamieniła ulicę w deptak. 

Mieszkańców i turystów przyciągają tu liczne sklepy, salony mody oraz ponad setka klimatycznych 

restauracji, kawiarni i pubów. Jednym z niezwykłych symboli ulicy jest Pomnik Łodzian Przełomu 

Tysiącleci, na który składa się ponad 13 tysięcy kostek brukowych z wygrawerowanymi nazwiskami 

łodzian. Nietypowe pomniki „meble” takie jak np. Ławeczka Tuwima czy Kuferek Reymonta są 

dowodem pamięci o osobach związanych z tym miastem oraz wyrazem dbałości o przestrzeń 

publiczną. 

Organizatorzy oczekują na projekty koncepcyjne obiektów, które będą powtarzalnym elementem 

wyposażenia ulicy wpisującym się w jej układ urbanistyczno-architektoniczny. Koncepcja, 

która zdobędzie Grand Prix konkursu Projekt Łazienki 2011 ma szanse realizacji. Niewykluczone,  

że po dostosowaniu do lokalnych potrzeb podobne toalety powstaną w innych miejscach  

na terenie Łodzi. 

Po zakończeniu konkursu powstanie katalog 7 prac laureatów w formie elektronicznej. Katalog  

zostanie udostępniony innym jednostkom samorządów terytorialnych, które w wypadku za-

interesowania realizacją, będą mogły wybrać dowolny projekt koncepcyjny.

1.1. Zadanie dla uczestnika konkursu
Wykonanie projektu koncepcyjnego toalety publicznej dla ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. 

1.2. lokalizacja toalety 
Toaleta przeznaczona jest dla obszaru ul. Piotrkowskiej w Łodzi.

Realizacja pierwszego obiektu planowana jest po wschodniej stronie Pasażu Rubinsteina  

(ul. Piotrkowska 73/75). Dla tej lokalizacji należy wykonać wizualizację obiektu wpisanego w oto-

czenie. Zdjęcia tego rejonu stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu.

Na mapie lokalizacji, stanowiącej załącznik nr 4 (wersja pdf) do Regulaminu, zaznaczono granicę 

obszaru, na którym może być zaprojektowany sanitariat. 

Wykaz 10 lokalizacji toalet stanowi załącznik nr 1. 

Zdjęcia lokalizacji, z wyjątkiem wschodniej strony Pasażu Rubinsteina, stanowią załącznik nr 6. 

1.3. użytkownicy 
Toaleta ma charakter ogólnodostępny, powinna być przystosowana do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne. 

1.4. rozwiązania funkcjonalno – techniczne 

1.4.1. Wyposażenie sanitarne toalety

miska ustępowa – 1 szt.•	

umywalka – 1 szt.•	

pisuar – 1 szt. •	

1.4.2. Obiekt 

„Toaleta dla Piotrowskiej” powinna stać się powtarzalnym elementem wyposażenia  •	

ulicy Piotrkowskiej (w ilości ok. 10 szt.), wpisującym się w jej układ urbanistyczno-architektoniczny, 

z możliwością powtórzenia w innej lokalizacji. 

Oczekuje się obiektu całorocznego, ogrzewanego, o minimalnej powierzchni (z uwzględnieniem •	

możliwości skorzystania z łazienki także przez osobę niepełnosprawną, poruszającą się na wózku 

inwalidzkim – przy spełnieniu standardów wymaganych w przepisach polskich i unijnych).

Obiekt powinien spełniać funkcję nośnika informacji miejskiej, turystycznej, kulturalnej  •	

np. odpowiadającego właściwościom podświetlanego „słupa ogłoszeniowego”(city light).

W obiekcie należy uwzględnić projekt szyldu identyfikującego jego funkcję oraz formę przekazu •	

dodatkowej informacji, dotyczącej zasad dostępu, obsługi, etc.

Toaleta powinna być obiektem płatnym, samoobsługowym.•	

Zakłada się obsługę eksploatacyjną i konserwatorską obiektu przez podmiot zewnętrzny,  •	

w drodze umowy z Miastem.

Obiekt uzyska dostęp do instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej oraz energetycznej.•	

Przy realizacji powyższych założeń należy uwzględnić zastosowanie nowoczesnych technologii.•	

Obiekt powinien być odporny na akty wandalizmu, łatwy w utrzymaniu czystości i eksploatacji. •	

Rodzaju konstrukcji i wyboru zastosowanych wewnętrznych materiałów wykończeniowych 

dokonuje autor koncepcji, uwzględniając funkcje całoroczne i trwałość użytkowania. 
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1.4.3. Wyposażenie i wykończenie

Toaletę należy wyposażyć w wyroby wyposażenia łazienek marki KOŁO i KERAMAG oraz inne 

produkty oferowane przez Sanitec KOŁO. Wykończenie ścian powinno być łatwe w utrzymaniu 

czystości. 

Rodzaj zastosowanych materiałów i kolorystykę wybiera projektant.

1.4.4. Instalacje

W projekcie koncepcyjnym nie są wymagane projekty instalacji, w opisie należy podać sposób 

rozwiązania i przewidzieć możliwość realizacji. 

Przewiduje się, że obiekt będzie wyposażony w instalacje: wod.-kan. (ciepła i zimna woda), 

elektryczna, (oświetlenie, ogrzewanie), wentylacja.   

2. nagroDa i WYrÓŻnienia

2.1. Nagroda i wyróżnienia Sądu Konkursowego

Grand Prix „Łazienka KOŁO 2011”  20 000 zł•	
1 wyróżnienie I stopnia     9 000 zł•	
2 wyróżnienia II stopnia po     4 000 zł•	
3 wyróżnienia III stopnia po    2 000 zł•	

Zastrzega się, że Sąd Konkursowy ma prawo do innego podziału nagród i wyróżnień. 

2.2. Wyróżnienie Internautów

Internauci biorący udział w głosowaniu przyznają:

Wyróżnienie Internautów     2 000 zł •	

3. organiZaTor i ParTnerZY konkursu

Organizator:     Partnerzy: 

Sanitec KOŁO Sp. z o.o.   Urząd Miasta Łodzi

ul. Toruńska 154, 62-600 Koło   Fundacja Ulicy Piotrkowskiej

4. sekreTariaT konkursu

Sekretariat mieści się w  biurze Sanitec KOŁO w Warszawie ul. Wołoska 3, budynek „Merkury”. 

Sekretarz Konkursu: Wojciech Choina, wojciech.choina@kolo.com.pl 

Sekretarz Konkursu Internetowego: Anna Rola, anna.rola@kolo.com.pl 

5. Warunki 

5.1. Warunki ogólne
5.1.1.
Konkurs ma charakter otwarty, udział mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne. Z udziału wyłączeni 

są pracownicy Organizatora i Partnerów oraz osoby zaangażowane w organizację Konkursu  

i członkowie ich najbliższej rodziny.

5.1.2.
Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

5.1.3.
W projekcie mogą być zastosowane tylko wyroby wyposażenia łazienek marki KOŁO i KERAMAG  

oraz inne produkty (m.in. stelaże instalacyjne, akcesoria dla osób niepełnosprawnych) oferowane  

przez Sanitec KOŁO. Wyboru rodzaju i typu armatury, akcesoriów, okładzin ścian, oświetlenia, luster, 

wieszaków itp. dokonuje Uczestnik Konkursu.

5.1.4.
Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość podanych przez siebie danych. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą.  

5.1.5.
W konkursie mogą brać udział także zespoły projektowe, w skład których wchodzi więcej niż jedna 

osoba fizyczna. Zespół uważany jest za pojedynczego Uczestnika. Zespół wyznacza osobę, która 

reprezentuje go w konkursie. 

5.1.6.
Każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa 

majątkowe do nadesłanych lub dostarczonych do siedziby Organizatora Konkursu prac oraz, że nie 

naruszają one w żaden sposób praw bądź dóbr osób trzecich.

5.1.7.
Twórcy pracy nagrodzonej i wyróżnionych zobowiązują się przenieść na Organizatora, w drodze 

odrębnej umowy, majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych projektów i zgadzają się bez 

zastrzeżeń na wykorzystanie projektów koncepcyjnych przez Organizatora (Sanitec KOŁO)  

i Partnerów Konkursu (Urząd Miasta Łodzi, Fundacja Ulicy Piotrkowskiej) w wystawach, prasie  

i materiałach reklamowych wydawanych w druku i w formie elektronicznej (folderach, katalogach, 

broszurach, displayach, na CD-ROM, Internecie) oraz na innych polach eksploatacji określonych  

w umowie o przeniesienie praw autorskich. 

Po podjęciu decyzji o realizacji toalety w obrębie ulicy Piotrkowskiej lub innej lokalizacji na terenie 

miasta Łodzi, Uczestnik (autor lub reprezentant zespołu), który zdobył Grand Prix „Łazienka KOŁO 2011” 

zostanie zaproszony przez inwestora do negocjacji w sprawie wykonania projektu budowlanego.

W wypadku zainteresowania realizacją jednego z nagrodzonych projektów przez, inną niż w Łodzi, 

jednostkę samorządu terytorialnego zostaną zachowane analogiczne zasady. Zasady te zostaną 

określone w odrębnym porozumieniu, jakie Organizator uzgodni i podpisze z przyszłym inwestorem.
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5.1.8.
Prace konkursowe nagrodzone i wyróżnione nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność 

Organizatora bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. Pozostałe prace na planszach można 

odbierać z sekretariatu Konkursu od 01 do 30.09.2011 r. po okazaniu potwierdzenia przyjęcia pracy  

(część załącznika nr 3). Płyty z zapisem elektronicznym projektu zostaną przekazane do archiwizacji  

przez Urząd Miasta Łodzi, jako dokumentacja pokonkursowa.  

5.1.9.
Każdy Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza na formularzu karty zgłoszeniowej (zał. nr 2), 

że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

5.1.10.
Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na podanie ich danych osobowych (imię, nazwisko, miejsce 

zamieszkania [miasto]) do publicznej wiadomości, w związku z ogłoszeniem wyników.  

5.2. Warunki udziału w konkursie – projekt na planszach 
5.2.1.
Konkurs jest anonimowy, aż do momentu rozstrzygnięcia. 

5.2.2.
Nie ogranicza się liczby prac nadesłanych przez jednego autora lub zespół projektowy. 

Każda praca powinna być opatrzona innym godłem (sześć dowolnie wybranych cyfr) i dostarczona 

w osobnym opakowaniu (patrz punkt 10. Składanie prac). 

5.3. Warunki udziału w konkursie internetowym
5.3.1.
Warunkiem udziału w konkursie internetowym jest: 

przesłanie na adres Organizatora projektu konkursowego na planszy•	

podanie adresu emailowego na kopercie z załącznikiem nr 2.•	

uWaga:
Należy podać adres emailowy autora lub reprezentanta zespołu projektowego, brak adresu na 

kopercie z zał. nr 2 oznacza rezygnację z udziału w konkursie internetowym. 

5.3.2.
Po przyjęciu przez Organizatora pracy konkursowej, Uczestnik otrzyma e-mailem wiadomość o trybie 

udziału w konkursie internetowym – logowaniu i umieszczaniu pracy na stronie www.konkurskolo.pl. 
Wiadomość zostanie wysłana na adres emailowy podany na zewnątrz koperty z załącznikiem nr 2. 

5.3.3.
Udział w konkursie internetowym jest dobrowolny. Uczestnik Konkursu, po zalogowaniu się, 

samodzielnie wstawia projekt sanitariatu na stronę www.konkurskolo.pl.
Na stronę internetową mogą być wstawione tylko grafiki i tekst znajdujące się na planszy. 

5.3.4.
W skład pracy konkursu internetowego wchodzą: 

ilustracje (maksimum 6) - jedna plansza konkursowa, cztery ilustracje z planszy (dowolnie •	 wybrane 

przez Uczestnika). UWAGA: ilustracje tylko w formacie JPG o maksymalnej wielkości 5 MB/plik.

opis techniczny z planszy (tekst – maksymalnie 2500 znaków ze spacjami). Ilustracje i tekst opisu w •	

konkursie internetowym powinny być takie same, jak na planszy przesłanej na konkurs.

5.3.5.
Prace konkursu internetowego (po zalogowaniu się) mogą być wstawiane i edytowane do dnia 

31.05.2011 r. Po tym terminie możliwość wstawienia i edycji pracy zostanie zablokowana.

5.3.6.
Prace w konkursie internetowym na stronie www.konkurskolo.pl uczestnicy oznaczają godłem (takie 

jak na planszy) oraz podpisują Imieniem i Nazwiskiem (w wypadku pracy zespołowej wszystkich 

członków zespołu).

5.3.7.
Publikacja prac konkursu internetowego na www.konkurskolo.pl odbędzie się po ocenie przez  

Sąd Konkursowy prac nadesłanych na planszach. Werdykt Sądu Konkursowego do dnia zakończenia 

głosowania Internautów jest utajniony.

5.3.8.
Kolejność publikacji prac konkursu internetowego na stronie www.konkurskolo.pl ustalana jest 

losowo. 

5.3.9.
Prace zgłoszone do konkursu internetowego będą publikowane do 31.12.2011r. na stronie:

www.konkurskolo.pl

5.3.10.
Uczestnik konkursu internetowego wstawiając pracę na stronę www.konkurskolo.pl wyraża zgodę  

na jej publikację bez odrębnego wynagrodzenia. Celem publikacji jest umożliwienia przepro-

wadzenia głosowania Internautów oraz prezentacja projektu osobom odwiedzającym witrynę  

www.konkurskolo.pl. 

6. Forma ProJekTu

6.1. Plansza 
Jedna sztywna plansza (bez elementów przestrzennych) format B1 (100 x 70cm) w układzie 

poziomym. Plansza, w prawym górnym rogu, powinna być opatrzona godłem. Pole, na którym 

zostanie wpisane godło może mieć maksymalne wymiary – długość 120 mm, wysokość 15 mm  

w układzie poziomym. 

Godło – sześć dowolnie wybranych cyfr. Po rozpakowaniu prac konkursowych, godło zostaje 

zastąpione przez Organizatora numerem ewidencyjnym. Każda praca otrzyma inny numer 

ewidencyjny, co pozwoli na ich identyfikację w wypadku powtórzenia się godła. Ze względów 

bezpieczeństwa, do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace oprawione w szkło.
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6.2. minimalna zawartość projektu koncepcyjnego
sytuacja 1:500,•	

rzut, przekroje, elewacje 1:20,•	

wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie (Pasaż Rubinsteina od strony wschodniej) z podaniem •	

kolorystyki, 

rozwinięcie ścian wewnętrznych z podaniem podstawowych wymiarów i kolorystyki 1:20,•	

wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza z podaniem kolorystyki,•	

opis techniczny na planszy, w którym zostaną podane rozwiązania technologiczne i materiałowe •	

dotyczące obiektu. Informacje dotyczące instalacji, jakie mogą być zrealizowane w zaprojekto-

wanym obiekcie. Lista wyrobów wyposażenia łazienek (umywalka, miska ustępowa, pisuar, stelaż 

instalacyjny) z podaniem typu.

CD ROM lub DVD z zapisem planszy w całości (format 100 x 70 cm, 300 dpi) profil RGB oraz od-•	

dzielnie zapisane elementy planszy 

- wizualizacje z kolorystyką (JPG, TIFF, rozdzielczość 300 dpi) rzut, przekroje, rozwinięcia ścian,  •	

opis techniczny w Word. CD ROM lub DVD powinna znajdować się w kopercie oznaczone tym 

samym godłem, co praca. Kopertę z płytą należy przykleić do tylnej strony planszy. 

7. sĄD konkursoWY: 

prof. Ewa Kuryłowicz – Wydz. Arch. PW, APA Kuryłowicz & Associates

Agnieszka Nowak - Wiceprezydent Miasta Łodzi

dr arch. Włodzimierz Adamiak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. ul. Piotrkowskiej

prof. PŁ Marek Janiak – Fundacja Ulicy Piotrkowskiej

projektant Janusz Kaniewski – Kaniewski Haute Design

arch. Wojciech Szygendowski – Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi

Przemysław Powalacz - Prezes Zarządu Sanitec KOŁO 

Sąd Konkursowy wybierze przewodniczącego ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu. 

Zadaniem Sądu Konkursowego jest dokonanie oceny projektów i przyznanie nagród lub inny, 

zgodny z regulaminem, podział. Uchwały Sądu Konkursowego są ważne i skuteczne, gdy zostaną 

podjęte w pełnym składzie.

W uzasadnionych wypadkach członek Sądu może wyznaczyć, w zastępstwie, swojego pełnomocnika. 

UWAGA:
Werdykt Sądu Konkursowego jest ostateczny, tym samym nie przysługuje od niego odwołanie.

8. krYTeria oCenY PraC konkursoWYCH

walory architektoniczne, umiejętność wpisania w kontekst historyczny Piotrkowskiej, •	

funkcjonalność i nowatorstwo projektu,•	

proekologiczne, energooszczędne rozwiązania,•	

zgodność z obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi,•	

zgodność z regulaminem.•	

9. TerminarZ konkursu 

Ogłoszenie konkursu, regulamin na www.konkurskolo.pl od: 03.03.2011r. 

Nadsyłanie pytań do organizatora na adres info@kolo.com.pl do: 10.03.2011 r. 

(w temacie „Projekt Łazienki 2011”) 

Odpowiedzi Organizatora od: 

11.03.2011 r.

Składanie prac na planszach do: 

17.05.2011 r. do godz. 18.00

Wstawianie przez Uczestników prac na konkurs Internetowy (www.konkurskolo.pl) do:

31.05.2011 r. do godz. 23.59

Publikacja prac konkursu internetowego i głosowanie Internautów w dniach:

01.06.2011 r. (godz. 12.00) – 10.06.2011 r. (godz. 23.59)

Zakończenie konkursu, publikacja listy laureatów konkursu (ocena Jury) i zwycięzcy głosowania 

Internautów na www.konkurskolo.pl:

16.06.2011 r. (godz. 13.00) 

10. skŁaDanie PraC 

10.1. składanie prac na planszy
Kompletna praca składa się z jednej planszy z przyklejonymi, do tylnej strony planszy, dwoma 

kopertami. Jedna koperta zawierająca prawidłowo wypełniony załącznik nr 2. Druga koperta z płytą 

zawierającą zapis elektroniczny pracy. Wszystkie elementy pracy (plansza, koperty z zał. nr 2 i płytą) 

należy oznaczyć tym samym godłem. Całość należy zapakować i opisać - „Łazienka 2011”. 

UWAGA: 
Uczestnik, który deklaruje wzięcie udziału w konkursie internetowym, na kopercie z załącznikiem nr 2 

powinien podać adres emailowy (autor lub reprezentant zespołu projektowego). 

Na ten adres, Uczestnik otrzyma wiadomość o sposobie udziału w konkursie internetowym  

– logowaniu i umieszczaniu pracy na stronie www.konkurskolo.pl. 

Prace na planszy można:
oddać w Sekretariacie konkursu:•	

Sanitec KOŁO

ul. Wołoska 3, 02-675 Warszawa,

budynek „Merkury”, do godziny 18:00 w dniu 17.05.2011r. 

Potwierdzeniem otrzymania pracy konkursowej przez Sanitec KOŁO jest pokwitowanie na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 3.
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przesłać posłańcem lub pocztą jako przesyłkę poleconą na adres Sekretariatu•	

Sanitec KOŁO

ul. Wołoska 3, 02-675 Warszawa,

budynek „Merkury”, do godziny 18:00 w dniu 17.05.2011r. 

W takim przypadku pakiet wraz z załącznikiem nr 3, (formularz z potwierdzeniem złożenia pracy)  

należy dodatkowo opakować. Potwierdzenie złożenia pracy zostanie odesłane przez Organizatora 

listem poleconym pod wskazany adres. 

UWAGA:
W Konkursie wezmą udział tylko prace, które zostaną dostarczone do Sekretariatu  

(osobiście, posłańcem lub pocztą) do godziny 18:00 w dniu 17.05.2011r.  

Decyduje data wpływu pracy do sekretariatu.

10.2. Wstawianie prac na konkurs internetowy 
Zgodnie z punktem 5.3 Warunki udziału w konkursie internetowym.

11. realiZaCJa nagroDY i WYrÓŻnieŃ

11.1.
Kwoty, pomniejszone o 10% zryczałtowany podatek, przypadające na nagrodę i wyróżnienia zostaną 

przelane na konta osób, które je otrzymały. Przelew zostanie dokonany po otrzymaniu oryginalnego 

pokwitowania złożenia pracy, podpisaniu umowy z Organizatorem o przeniesienie autorskich praw 

majątkowych i niezbędnych danych. 

W przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia Uczestnikowi będącemu zespołem projektowym, 

do zawarcia umowy upoważniony jest, na podstawie pełnomocnictwa, reprezentant zespołu.

Odmowa wykonania obowiązków, o których mowa powyżej równoznaczna jest z nieprzyznaniem 

Uczestnikowi nagrody lub wyróżnienia.

11.2.
Nagroda lub wyróżnienie, w wypadku przyznania Uczestnikowi będącemu zespołem projektowym, 

przekazane zostaną reprezentantowi takiego zespołu na podstawie pełnomocnictwa do podpisania 

umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych. 

12. uCZesTniCTWo W konkursie

Konkurs ma charakter otwarty, może w nim brać udział każda osoba pełnoletnia. 

Z udziału wyłączeni są pracownicy Organizatora i Partnerów oraz osoby zaangażowane w orga-

nizację konkursu i członkowie ich najbliższej rodziny.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie przebiegu konkursu podlegają ochronie zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

13. maTeriaŁY inFormaCYJne i ZaŁĄCZniki

Załączniki:

Nr 1 - Wykaz lokalizacji toalet •	

Nr 2 - Karta Identyfikacyjna Uczestnika Konkursu (pdf)•	

Nr 3 - Odcinek dla Organizatora i Uczestnika (pdf) •	

Nr 4 - Mapa 1:500. Pasaż Rubinsteina. wsch.•	

Nr 5 - Foto 3 szt. Pasaż Rubinsteina wsch. •	

Nr 6 - Foto 26 szt. Inne lokalizacje w rejonie ul. Piotrkowskiej  •	

Produkty KOŁO i KERAMAG (rysunki, zdjęcie, dane) znajdują się na stronach www.kolo.com.pl , 
www.keramag.pl (format: AutoCad 3D, 3D Studio, Arcon 3D, ArchiCAD, CorelDraw (pc),  

Illustrator (mac), AutoCad.) 

Informacje nt. Łodzi i ulicy Piotrkowskiej 

www.uml.lodz.pl
www.piotrkowska.pl

PARTNERZy: 

 

PATRONAT MEDIALNy:

JAK MIESZKANIE

JAK MIESZKANIE


