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Bujaj siq - czyli zagospodarowanie zdegradowanej p r ~ e s f t z h  *VVfl 
huitawek dla dzieci i doroslych r 
2. Lokalizacja zadania (numer dziaiRi, rodzaj wfasnoici i nazwg osiedla, do ktbrego nalw dana &iaiRa 
moina sprawdzid nu mapce dostgpnej pnez link nu stronie www.lodtpvbudzei_obywafeIskV2OZ7) 

Pdudniowo - Wschodni naroznik ulic Rewolucji 1905 r. i Kiliriskiego 

V 
Osiedle: SrodmieScie Wschod N r dzialki: S1-290/16; S1-290/14 

3. Rodzaj zgfaszanego zadania: 

X PONADOSIEDLOWE OSIEDLOWE (wpisz poniiej n m g  osiedla) 

(w pnypadku braku, m e  osiedla uzupelnia Biuro dr. Partyquacji 
Spdecznej w Departamencie Komunikacji Spdecznej i Zdrowia 

Urqdu Miasta &i) 

4. Kr6tki opis zadania wraz z jego elementami skladowymi, np. ile lawek, ile i jakich 
drzew ma zostai. uwzglgdnione (do 60 wyrazdw) 
Projekt zaklada zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni i stworzenie miejsca 
do aktywnej rekreacji dla okolicznych mieszkaricow i studentow pobliskiej uczelni. 

Glownym celem projektu jest zakup huStawki dla doroslych. HuStawka umozliwi 
aktywna rekreacje i skroci aas  oczekiwania na autobus - w bezpoirednim sqsiedztwie 
lokalizacji zdania znajduje sie przystanek MPK 

5. Szacunkowe koszty brutto zadania: 

SkIadowe czejrci zadania 

1. Meble miejskie 

2. Chodnik (materid + robocizna) 

3. Zakup huStawek + instalacji artystyanej 

4. Zieleh 

5. Projekt 

1 6. lnne 



Projekt zaktada: 
-zakup tawki otaczajqcej drzewo (drzewo znajduje siq przy ptocie wydziatu 
ekonomiczno -socjologicznego) [zatqczni k nr 1 1; 
-budowe estetycznego chodnika do bramy pobliskiej posesji; 
-Zakup jednej huStawki (preferowana dwuosobowa) dla dorosiych oraz 
jednej dla dzieci 
-Zsadzenie estetycznego iywoptotu ( docelowa wysokoSC ok. 80 cm) 
[zatqczni k nr 21 ; 
-zakup 3 tawek lub jednej tawki w ksztatcie odwr6conej litery 'C' oraz stolika. 
-zakup dwoch koszy na Smieci + jednej 'stacji' do poboru rekawiczek i 
woreczk6w do psich odchod6w z wbudowanym koszem na psie odchody; 
-rekultywacja gleby; 
-siew trawy; 
-zasadzenie kwiat6w; 
-pielegnacja drzewostanu (w tym: przyciecie roztoiystych koron drzew i 
doiwietlenie skweru); 
-tabliczka informujqca o realizacji projektu w ramach 0 0  
-utrzymanie zieleni urzqdzonej 
-wykonanie instalacji artystycznej wzdtui (lub w czeici) piotu graniczqcego z 
sqsiedniq dziatkq. Proponujemy stworzenie instalacji z liter alfabetu (przyktad - 
'literki' w manufakturze). 
Proponujemy wykonak instalacje o nazwie SPATIUM(toc. Przestrzeri,. 

Interpretacja: celem projektu jest zmiana zdegradowanej przestrzeh. Dlatego 
najlepszym stowem nawiqzujqcym do realizowanego zadania bedzie 
utoienie z liter alfabetu, tacihskiej wersji polskiego stowa przestrzeh czyli 
SPATIUM. 



Zatacznik nr 1 



Zatqcznik nr 2 



Zatqcznik nr 3 - przykladowy spos6b zagospodarowania dziatki/terenu 


