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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0004SP 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Stare Polesie. 
Rozmieszczenie stacji odbędzie się na działkach zarządzanych 
przez Zarząd Dróg i Transportu w granicach administracyjnych 
osiedla Stare Polesie. 
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. 

741 504,00 zł 

P0007SP 

Wykonanie chodników, parkingu oraz ogrodzenia                           
i rekultywacji terenów zielonych wokół budynku 
Specjalistycznej Przychodni dla Dzieci. 
Specjalistyczna Przychodnia dla dzieci, Młodzieży i Dorosłych,        
ul. Struga 86, obręb P-18, działka nr 3. 
Remont i naprawa powierzchni wokół budynku przychodni 
(wymiana chodników, wytyczenie miejsc parkingowych, remont 
ogrodzenia, rekultywacja terenów zielonych wokół budynku). 

445 000,00 zł 

P0019SP 

Budowa dwóch miniboisk sportowych na terenie osiedla Stare 
Polesie przy ZSS 2. 
Teren przy ZSS 2, ul. Karolewska 30/34, działka P18-51/4. 
Celem zadania jest rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej dla 
dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej, w tym osób 
niepełnosprawnych, poprzez wykonanie dwóch miniboisk do 
drużynowych gier zespołowych. 1. Miniboisko do piłki nożnej i piłki 
ręcznej 2. Miniboisko do piłki koszykowej. Boiska będą integralną 
częścią kompleksu sportowo-rekreacyjnego osiedla Stare Polesie 
przy ZSS 2. W określonej lokalizacji brak jest podobnych 
funkcjonujących dla społeczności lokalnej obiektów sportowych. 

780 000,00 zł 

P0023SP 

Uzupełnienie zieleni - zieleń niska i wysoka w pasach 
drogowych oraz przestrzeniach publicznych na terenie Starego 
Polesia. 
Pasy drogowe oraz przestrzenie publiczne na terenie Starego 
Polesia. 
Zieleń niska i wysoka w pasach drogowych oraz przestrzeniach 
publicznych na terenie Starego Polesia. 

200 000,00 zł 

P0026SP 

Rekultywacja zieleni na Starym Polesiu - al.1 Maja. 
Nr działek: 2/97,12/6,12/1, obręb P-17 - pas drogowy al. 1 Maja 
(od ul. Zielonej do al. Włókniarzy). 
Zadanie polega na wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów w pasie 
drogowym al. 1 Maja, na odcinku ul. Zielonej do al. Włókniarzy. 

200 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0029SP 

Siłownia zewnętrzna przy ZSP 19, ul. Żeromskiego 115. 
Działka P-28 8/1. 
Siłownia zewnętrzna na 10 urządzeń, nawierzchnia poliuretanowa, 
uporządkowanie terenu wraz z przycięciem drzew, kosze na śmieci 
- 4 szt. Będzie to miejsce uprawiania sportu, spotkań lokalnej 
społeczności i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,        
a także idealne rozwiązanie zapewniające uatrakcyjnienie 
przestrzeni wokół szkoły znajdującej się w pobliżu Parku im. ks. 
Poniatowskiego. 

112 078,00 zł 

P0030SP 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników MBP Łódź-
Polesie z osiedla Stare Polesie. 
Ul. Struga 33. 
Zadanie przewiduje zakup około 700 woluminów książek oraz 
około 160 audiobooków  do zbiorów biblioteki. Nowe pozycje 
wzbogacą ofertę biblioteki w zakresie tak bardzo poszukiwanych 
nowości wydawniczych. Wypożyczanie książek jest nadal jedną        
z nielicznych bezpłatnych, dostępnych dla każdego form 
korzystania z dóbr kultury, a z zakupionych w ramach Budżetu 
Obywatelskiego książek z różnych dziedzin wiedzy, poradników, 
biografii czy literatury pięknej skorzystać będą mogli wszyscy 
mieszkańcy naszego miasta. 

22 000,00 zł 

P0031SP 

Krzewy na Starym Polesiu. 
Nr działek: 77/23, 77/20,77/12, 77/18, 77/19,77/20, 77/21, 77/4, 
obręb P-30 - pas drogowy ul. Radwańskiej 
Projekt zakłada zakup i nasadzenia krzewów w pasie zieleni ul. 
Radwańskiej na odcinku od ul. Stefanowskiego do ul. Wólczańskiej. 

94 200,00 zł 

P0039SP 

Wykonanie nowego chodnika. 
Ul. Skłodowskiej-Curie, strona południowa, nowy chodnik od           
ul. Łąkowej do numeru 24 włącznie. 
Wymiana zniszczonego chodnika na nowy. Długość chodnika 
ok.150 m, szerokość 3 m. 

182 500,00 zł 

P0043SP 

Boisko wielofunkcyjne. 
Działka P30 -21/1, teren przylegający do SP 46 przy ul. Żwirki 
11/13. 
Projekt i budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz bieżni 
lekkoatletycznej. Przygotowanie terenu. Wykonanie drenażu 
wgłębnego (odwadniającego). Zakup i montaż wyposażenia 
kompleksu. Zagospodarowanie terenu: boisko wielofunkcyjne      
(20 m x 40 m) o nawierzchni poliuretanowej ( 2 S) do koszykówki, 
piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki i innych gier zespołowych, 
bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal, oświetlenie (4 punkty), 
ogrodzenie, piłkochwyty (10 m x 6 m), monitoring obiektu i ławki 
dla widzów (50 siedzisk). 

1 010 000,00 zł 

P0046SP 

Bezpieczne przejście dla pieszych, oraz dodatkowe miejsca 
parkingowe – Żeligowskiego. 
Działka P-17 31/17. 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
przebudowę chodnika oraz dodatkowych miejsc parkingowych         
z betonowej płyty ażurowej, budowa przejścia dla pieszych na 
odcinku Żeligowskiego od ul. 6 Sierpnia do Struga, oraz nasadzenie 
krzewów. 

978 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0061SP 

Sprzęt sportowy dla seniorów na nieodpłatne zajęcia 
organizowane przez MOSiR. 
Hala Sportowa, ul. ks. Skorupki 21. 
Zakup sprzętu sportowego na nieodpłatne cykliczne zajęcia dla 
seniorów organizowane na terenie hali sportowej przy ul.               
ks. Skorupki 21. Zakup między innymi: piłek typu bodyball 
(minimum 20 szt.), zestawy trx (minimum 15 szt.), taśmy typu 
thera-band (minimum 30 szt.), karimat do ćwiczeń (minimum        
30 szt.), ciężarki do ćwiczeń( minimum 40 szt.), stepy (minimum   
20 szt.), odtwarzacz muzyki wraz z osprzętem do prowadzenia 
zajęć     ( 1 zestaw), ciśnieniomierze (minimum 20 szt.). 

20 300,00 zł 

P0067SP 

Dodatkowe miejsca do siedzenia przy przystanku 
tramwajowym - Gdańska-Struga. 
Działka P20-199/22, miejsce obok przystanku tramwajowego, 
ulokowane bliżej ul. Struga. 
Na przystanku Gdańska-Struga często na tramwaj czeka bardzo 
dużo osób, niestety nie istnieje tam żadne miejsce, które 
pozwoliłoby na odpoczynek. Ustawienie kilku ławek w okolicy 
przystanku, umożliwi wygodne oczekiwanie na komunikację 
miejską. 

10 000,00 zł 

P0070SP 

Zakup sprzętu nagłaśniającego, umożliwiającego 
organizowanie zabaw tanecznych, prelekcji itp. w Domu 
Dziennego Pobytu. 
Ul. 1-go Maja 24/26. 
Zadanie dotyczy wyposażenia Domu Dziennego Pobytu w sprzęt 
nagłaśniający (kolumna głośnikowa, mikrofon, statyw trójnożny). 

1 700,00 zł 

P0072SP 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, celem poprawy sprawności 
fizycznej seniorów z Domu Dziennego Pobytu przy ul. 1-go 
Maja 24/26. 
Ul. 1-go Maja 24/26. 
Zadanie dotyczy wyposażenia Domu Dziennego Pobytu w fotel           
z masażem i rower treningowy. 

11 000,00 zł 

P0101SP 

Plac Hallera. Bezpieczny plac dla wszystkich. 
Działka P17-30/14. 
Wymiana starych, zniszczonych (popękanych i wybrzuszonych) 
płyt chodnikowych oraz krawężników na nowe, wykluczając nowo 
wyremontowane ciągi pieszych przy ul. Zielonej i Żeligowskiego. 
Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych 
(trawników, nasadzeń). Ujednolicenie koszy na śmieci. 

149 900,00 zł 

P0102SP 

MOJE OSIEDLE-MOI SĄSIEDZI - wsparcie realizacji oddolnych 
inicjatyw sąsiedzkich. 
Obszar osiedla. 
Program wsparcia merytoryczno - organizacyjnego mieszkańców 
Starego Polesia w zakresie podejmowania                              
aktywności międzysąsiedzkich/międzywspólnotowych, wraz            
z mikrofinansowaniem kosztów tych aktywności, ich promocji. 
Program do realizacji przez lokalną organizację pozarządową           
z doświadczeniem pracy animacyjnej we wspólnotach 
mieszkańców oraz znajomością specyfiki osiedla. 

105 840,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0110SP 

Otwarta szkoła. 
SP 36, działka P9-382/5. 
Zadanie będzie polegać na współpracy rodziców i szkoły.                 
W godzinach popołudniowych zorganizowane zostaną przez 
nauczycieli zajęcia plastyczne, artystyczne, kulinarne i sportowo-
rekreacyjne dla uczniów, rodziców i mieszkańców najbliższej 
okolicy. Raz w tygodniu w sali gimnastycznej odnowionej ze 
środków BO będą zajęcia rekreacyjne dla rodziców ( 38 tygodni x 2 
godz.), dwa razy w tygodniu zajęcia sportowe dla uczniów ( 2 x 38 
tyg. x 2 godz.) oraz raz w tygodniu warsztaty z różnych dziedzin 
(plastyka, kulinaria, taniec i inne) dla rodzin (38 tyg. x 2 godz.). 
Podsumowaniem projektu będą rozgrywki dzieci i rodziców. 

32 800,00 zł 

P0124SP 

Jedzmy zdrowo - modernizacja kuchni szkolnej. 
SP 36, działka P9-382/5. 
Modernizacja kuchni szkolnej, remont pomieszczeń, dostosowanie 
do standardów unijnych, montaż wentylacji oraz urządzeń 
potrzebnych do produkcji obiadów zgodnie z przepisami. Stołówka 
wydaje do 300 obiadów dziennie, może obsługiwać także uczniów 
pobliskiego liceum oraz potrzebujących rodziców. 

230 000,00 zł 

P0125SP 

Rewitalizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjnej "SPORT 
STREFA 21" w XXI LO, ul. Kopernika 2. 
Działka P20-143/9. 
Odnowienie wewnętrznego placu i przerobienie go na przestrzeń 
sportowo-rekreacyjną dla uczniów. Wymiana podłoża na kostkę 
brukową, montaż stołów betonowych do tenisa stołowego i stołów 
do szachów. Montaż ławek rekreacyjnych oraz aranżacja 
przestrzeni zielonej (krzewy i drzewa). 

145 000,00 zł 

P0134SP 

Remont klatki schodowej budynku frontowego oraz prześwitu 
bramowego w budynku frontowym przy al.1 Maja 34. 
Działka P9-305. 
Zadanie dotyczy remontu klatki schodowej budynku frontowego 
oraz prześwitu bramowego przy al. 1 Maja 34 w Łodzi. Prace 
związane z remontem klatki schodowej to: naprawa ubytków 
tynku, obrobienie otworów okiennych, nałożenie warstwy sczepnej 
na lamperie, wygładzenie ścian, gruntowanie i malowanie ścian, 
naprawa i malowanie poręczy (balustrad), malowanie drzwi oraz 
innej występującej stolarki (zabudowy, poręcze i schody na 
poddasze). Prace związane z remontem prześwitu bramowego        
w budynku frontowym: naprawa ubytków tynku, wygładzenie 
ścian, gruntowanie i malowanie ścian, demontaż istniejących, 
zniszczonych wrót bramowych oraz wykonanie i montaż nowych 
wrót, malowanie drzwi w prześwicie bramowym, wykonanie 
dodatkowych punktów oświetlenia. 

36 700,00 zł 

P0136SP 

Piękne trawniki a nie śmietniki na ul. Kopernika. 
Działki P20-98/6, P20-98/5, P20-98/2, P20-98/3, trawniki na        
ul. Kopernika przy nr 35,37,38,39. 
Zasadzenie na wyznaczonych trawnikach krzewów, drzew, 
kwiatów z uzupełnieniem ławek, koszy na śmieci i koszy na psie 
odchody. W tej chwili trawniki te pełnią rolę psiego wychodka,          
a jest możliwość aby te małe skwerki cieszyły oko i były chwilą 
odpoczynku poprzez ustawienie ławek. 

106 250,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0138SP 

Ławki na przystankach MPK. 
Przystanki lokalnego transportu zbiorowego lub ich sąsiedztwo - 
osiedle Stare Polesie. 
Ustawienie ławek lub spoczników na przystankach autobusowych      
i tramwajowych na których nie ma wiaty, lub w ich sąsiedztwie         
z ławkami. 

150 000,00 zł 

P0139SP 

Remont jezdni i chodników na ul. 6-go Sierpnia (odcinek 
Żeromskiego-Gdańska). 
Osiedle Stare Polesie. 
Remont ul. 6-go Sierpnia (odcinek Żeromskiego-Gdańska)                    
i zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu, zwiększenie ilości miejsc 
parkingowych (parkowanie skośnie po stronie północnej), 
uspokojenie ruchu kołowego i zwiększenie bezpieczeństwa 
pieszych poprzez wyniesienie przejść dla pieszych, remont                  
i poszerzenie chodników, wprowadzenie stref zieleni, 
uporządkowanie już istniejących trawników (działka 227/1, 181/3, 
222/2), montaż elementów małej architektury miejskiej. 

900 000,00 zł 

P0144SP 
Nowe oblicze ul. Zamenhofa. 
Działki: P20-160/3, P20-160/4. 
Remont chodnika z uwzględnieniem wygodnych wjazdów do bram. 

291 480,00 zł 

P0146SP 

Staropoleskie Centrum Zajęć Pozaszkolnych - ośrodek zajęć 
twórczych. 
SP 152, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54. 
Stworzenie ośrodka działań twórczych dla dzieci zamieszkujących 
osiedle Stare Polesie w wielu 5-12 lat. Zajęcia w godzinach 
popołudniowych organizowane w budynku SP 152 pozwolą na 
twórcze i rozwojowe wykorzystanie czasu wolnego. Do wyboru 
będą zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne oraz rozwijające 
umiejętności z języka angielskiego i informatyki. Elementy 
składowe: doposażenie sal w których będą się odbywały zajęcia w 
stoły, krzesła, sprzęt multimedialny, komputery, pomoce 
dydaktyczne. 

95 000,00 zł 

P0147SP 

Staropoleskie Centrum Łączności ze światem. 
Działki: P9-290/17, P9-290/21, P9-290/22. 
Kontynuujemy działania włączające mieszkańców Starego Polesia 
w życie szkoły. W czerwcu uruchamiamy kino osiedlowe, we 
wrześniu - Staropoleskie Rozmówki Sąsiedzkie (kurs j. angielskiego 
dla dorosłych). W BO217 wnioskujemy o unowocześnienie sali 
komputerowej, z której popołudniami korzystać będą mieszkańcy 
osiedla (edukacja cyfrowa). Łączymy szkołę z mieszkańcami,                   
a mieszkańców ze światem (komputerów i Internetu). 

165 000,00 zł 

P0148SP 

Żyj pasją. 
Placówki oświatowe, szkoła tańca, hala sportowa. 
Promocja aktywności poprzez taniec. Pokazy taneczne w szkołach, 
przeprowadzenie turnieju PZTF. 

61 600,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0149SP 

Remont kuchni w PM 23. 
Ul. Żeromskiego 105, działka P20-116/7. 
W ramach zadania ma zostać wyremontowana kuchnia                        
z profesjonalnym wyposażeniem, w którym codziennie wydawane 
jest ok. 300 obiadów. Kuchnia ma przestarzały sprzęt, co generuje 
większe koszty np. prądu, gazu. Miejsce wymaga również 
malowania i wymiany szafek kuchennych oraz doposażenia              
w drobny sprzęt AGD. 

80 000,00 zł 

P0150SP 

Szkoła XXI wieku - modernizacja pracowni komputerowej w SP 
160. 
Ul. Struga 24a. 
Zadanie polega na modernizacji pracowni komputerowej. W szkole 
znajdują się zużyte, stare komputery, które trzeba wymienić na 
nowe. Należy zakupić zestawy komputerowe wraz z biurkami oraz 
fotelami obrotowymi, aby stworzyć dogodne warunki nauki. Ucząc 
od najmłodszych lat na dobrym sprzęcie możemy przekazać 
uczniom odpowiednią wiedzę, która będzie przynosiła 
odpowiednie korzyści w przyszłości. Inwestycja w dzieci i młodzież 
przynosi wymierne skutki całemu społeczeństwu. 

78 000,00 zł 

P0151SP 

Nowoczesna szkoła łączy pokolenia. 
PG 26, al. 1 Maja 89. 
Doposażymy bibliotekę w 4 stanowiska komputerowe. 
Zmodernizujemy pracownie: komputerową (16 stanowisk, tablica 
interaktywna, oprogramowanie), językową (16 stanowisk), 
historyczną dla 30 uczniów (stanowisko komputerowe                         
z rzutnikiem, wyposażenie). W pozostałych pracowniach 
unowocześnimy sprzęt komputerowy. Dzięki temu uatrakcyjnimy 
zajęcia naszym uczniom i uczniom okolicznych szkół 
podstawowych. Umożliwimy społeczności lokalnej korzystanie         
z Internetu, damy wsparcie rodzicom i seniorom w obsłudze 
komputera. 

130 000,00 zł 

P0153SP 

Renowacja terenów zielonych i wymiana chodnika przy posesji 
Legionów 130/140 (strona północna, zachodnia i wschodnia). 
Ul. Legionów 130/140. 
Tereny zielone przy posesji są bardzo  zaniedbane mimo pewnych 
nakładów finansowych Wspólnoty Mieszkaniowej. Chodnik 
wymaga wymiany. Należy stworzyć spójną koncepcję nasadzeń 
zieleni oddzielającej budynek mieszkalny od przelotowej ulicy. 

43 000,00 zł 

P0154SP 

POSPRZĄTAJ PO PSIE / STARE POLESIE. 
Trójkąt ulic na Starym Polesiu: ul. Legionów (działka P9-104/60), 
ul. św. Jerzego ( działka P9-83/2), ul. Cmentarna (działka P9-
82/12). 
W ramach zadania postawione mają zostać 4 nowe kosze na psie 
odchody. Uzasadnienie: na terenie Starego Polesia brakuje koszy na 
psie odchody. Psie kupy to duży problem tego obszaru. Ulice: 
Legionów, Św. Jerzego, Cmentarna, są ulicami, na których 
zdecydowanie brakuje koszy, a bardzo wielu mieszkańców ma psy. 

2 400,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
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P0164SP 

Parklet dla Łodzi. 
Ul. Więckowskiego na odcinku pomiędzy ul. Wólczańską, a ul. 
Gdańską, działka P9-437/2. 
Parklet to odpowiedź na niedostatek przestrzeni publicznej oraz 
zieleni w mieście. Niewielkie rozmiary (1 miejsce parkingowe) 
pozwalają na zlokalizowanie go wszędzie. Dodatkowym atutem jest 
fakt, ze korzystać z niego może każdy. Przestrzeń dotąd zajęta przez 
1 samochód może zostać odzyskana i być użytkowana przez wielu 
przechodniów. Parklet składa się z: podestu, ławki, donic                    
z roślinnością (drzewa i rośliny niskie). 

35 000,00 zł 

P0216SP 

Oprawa zabytkowego Parku Poniatowskiego - 
wyeksponowanie południowego wejścia do parku: budowa 
szyldu, minipawilonu w dawnym stylu. 
Park im. ks. J. Poniatowskiego, działki 5/32, 5/24. 
Wyeksponowanie południowego wejścia do parku, co wpłynie na 
jego wizerunek, także dla osób/kierowców tylko poruszających się 
ulicami wzdłuż parku. Wpisując się w proces rewitalizacji Łodzi, 
park uzyska nową tożsamość, poprzez pojawienie się 
charakterystycznej bramy, tablicy/szyldu/pylonu z nazwą wejścia 
do parku, minipawilonu - wszystkie te elementy będą nawiązywać 
stylem do XIX -wiecznej architektury Łodzi i zasad komponowania 
ogrodów miejskich. Zadanie poprawi komfort i bezpieczeństwo 
najliczniejszych użytkowników strefy tego wejścia do parku, tzn. 
dzieci-uczniów znajdującej się obok szkoły. Realizacja zadania 
będzie fragmentem kompleksowego projektu, który powstanie dla 
całego parku i zagwarantuje jednorodne, najlepsze estetycznie 
rozwiązania. 

125 000,00 zł 

P0220SP 

Remont chodnika w pasie drogowym ul. 6 Sierpnia (nitka 
północna i południowa) na odcinku od ul. Lipowej do ul. 
Żeromskiego. 
Ul. 6 Sierpnia (ul. Lipowa-ul. Żeromskiego). 
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 8cm. Ponadto ul. 6 Sierpnia na odcinku ul. Lipowej do ul. 
Żeromskiego, ze względu na usytuowanie w Strefie Wielkomiejskiej 
należy zastosować tzw. trójpodział z użyciem kostki granitowej 
oraz płyt wskaźnikowych. 

236 225,00 zł 

P0235SP 

Kot z neonu wraca do domu! 
UL. Legionów 48. 
Przywrócenie neonu, przedstawiającego kota z kłębkiem wełny, na 
fasadę kamienicy przy ul. Legionów 48. Kot był przez wiele lat 
stałym elementem krajobrazu tej ulicy. Zerkał filuternie na 
przechodniów i przypominał o pięknej tradycji łódzkich neonów. 
Chcemy podarować mu drugie życie i po renowacji sprowadzić na 
stare kąty. Kot nie może dłużej niszczeć w magazynie. Cała 
Legionów czeka i tęskni. 

18 940,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0256SP 

Wędrujące drzewa - mobilna zieleń wygrywa z betonem. 
UL. Żeromskiego - chodniki po obu stronach ulicy na odcinku od    
ul. Legionów do ul. Próchnika. 
Wędrujące drzewa w wielkich kolorowych donicach, to oryginalne 
uprzyjemniacze przestrzeni. Projekt zakłada ustawienie 15 donic 
wypełnionych bujną i pachnącą zielenią (drzewa, trawy, zioła i in.) 
na jednym z odcinków ul. Żeromskiego. Drzewa mogą też 
wędrować w inne zakątki osiedla - będą bowiem mobilne. Donice 
zostaną ozdobione przez artystów. 

115 500,00 zł 

P0266SP 

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 

 


