W Naborze 2 2022 Konkursu Mikrogranty młodzieżowe, który trwał od 1 do 15 maja, do pierwszego etapu
oceny Komisji Oceny Wniosków trafiło 14 pomysłów działań nieformalnych grup młodzieżowych
na terenie Wrocławia.
Ostatecznie wszystkie projekty zostały rekomendowane do dofinansowania.
Sprawdźcie listę rankingową i oceny w generatorze lub czekajcie na informację od koordynatorki ścieżki
młodzieżowej na temat warunków dofinansowania.
GRATULUJEMY!

1. Poznanie przez działanie
Grupa o sobie:
Wszystkie trzy uczymy się w różnych klasach w tej samej szkole, na Dawida. Znamy się z
uczestnictwa w projektach młodzieżowych a teraz spotykajmy się też w szkole. Każda z nas ma inne
plany życiowe, teraz to się przede wszystkim uczymy, wszystkie nie lubimy uczenia się on-line. Jesteśmy
zadowolone, że możemy normalnie być w szkole. Oliwia ma przed sobą dużo nauki, już zaczynają się
egzaminy zawodowe. A że przybyło do Wrocławia dużo uchodźców z Ukrainy to postanowiłyśmy
napisać razem projekt dla dorosłych, bo dla dzieci i młodzieży jest nawet sporo propozycji. Wszystkie
lubimy muzykę, śpiew i ogólnie robić ładne przedmioty stąd nasz pomysł.
Grupa o projekcie:
Odbiorcami naszego projektu będą dorosłe osoby - uchodźcy z Ukrainy i dorośli z Wrocławia, p.w. z
osiedla Huby. Planujemy zaprosić do współpracy warsztatowej 16 osób a na koncert drugie tyle. Poprzez
działania na polu artystycznym-muzyczno-wokalno-tanecznym i warsztatów robótek ozdobnych lepiej
się poznamy, przełamiemy bariery i pokonamy nieśmiałość u wielu ludzi. Może, co jest naszą nadzieją,
po zakończeniu projektu uczestnicy będą chcieli się spotykać sąsiedzko czy towarzysko. Przynajmniej
będą się rozpoznawać podczas codziennych wyjść z domów. Może wszyscy uczestnicy nabiorą
większego zaufania do siebie czy przełamią nieśmiałość. Poprzez proponowane przez nas wspólne
spotkania muzyczne, taneczne dorośli będą mogli podzielić się własnymi zainteresowaniami i
talentami. Myślimy, że takie warsztaty i wspólne występy są szansą na integrację i sąsiedzką i
międzynarodową.
2. Zaczarowane pudła
Grupa o sobie:
Poznaliśmy się podczas projektów Młodzieżowe Mikrogranty. Max i Kornelka przychodzili z mama i z
tatą na projekty, które razem z innymi koleżankami/kolegami realizowaliśmy. Byli bardzo pomocni,
chętnie uczestniczyli w warsztatach i teraz zaproponowałam im żeby razem ze mną zrobili projekt. Ich
rodzice się zgodzili i próbujemy swoich sił jako nowy zespół. Kornelka lubi tańczyć, lecz teraz pomaga
swojej Mamie w opiece nad malutką siostrą. Max teraz przygotowuje się do egzaminu 8-klasisty. Ja
szukam pracy i też nie mam za dużo czasu ale Mikrogranty wciągają i dużo uczą.
Grupa o projekcie:
Poprzez nasz projekt chcemy zintegrować międzynarodową społeczność z naszego osiedla Huby.
Zaprosimy 15 osób wrocławian p.w. mieszkańców naszego osiedla i osób z Ukrainy, którzy przybyli do
Wrocławia. Będą to warsztaty podczas których uczestnicy nauczą się ze starych, zużytych opakowań
robić piękne pudła i pudełka. Czyli damy drugie życie rzeczom najczęściej wyrzucanym. Celem naszego
projektu jest zadbanie o środowisko, zintegrowanie osób w różnym wieku i z dwóch krajów, wokół
nauczenia się pożytecznej umiejętności – robienia ozdobnych pudeł i pudełek. Pudła i pudełka będą z
pewnością przydatne w każdym domu i można je też dać jako upominek bowiem będąo zdobione
ludowymi motywami i polskimi i ukraińskimi.
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3. Tworzymy historię sztuki
Grupa o sobie:
Jesteśmy młodzieżą szkolną ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Spędzamy razem czas
wolny. Mieliśmy okazję już wspólnie działać przy projektach: "5 Stron Świata'", "5 Smaków Świata",
które były organizowane jako mikrogranty młodzieżowe w Centrum Aktywności Tarnogaju CAT, gdzie
chcemy też zrealizować nasz projekt. Wtedy nasza grupa się lepiej poznała, mogliśmy zobaczyć
koleżanki i kolegów z innej strony. Poznaliśmy również lepiej siebie. Interesujemy się sztuką
artystyczną w różnych obszarach: w muzyce, grafice, malarstwie, a najbardziej kiedy możemy się przy
okazji rozwinąć i nauczyć czegoś nowego o świecie. Sztuka i jej wyrażanie jest ponad wiek, pochodzenie
czy jakie kto wyznaje wartości.
Grupa o projekcie:
Jesteśmy grupą młodzieży, której bliska jest sztuka jako sposób na wyrażanie siebie. Chcemy żeby
twórczość była alternatywą dla świata cyfrowego. Chcemy pokazać młodszym dzieciom, że można
tworzyć różne artystyczne rzeczy i wcale nie trzeba mieć to tego ogromnego warsztatu i
umiejętności. Chcemy dać im możliwość być artystami, zadać im pytanie kim jest artysta i pokazać jak
przez epoki zmieniała się sztuka. Planujemy przeprowadzić 2 warsztaty integracyjne oraz plenerowy
piknik związane ze sztuką i jej historią, i pokazać, jak ważną wartością jest wspólne działanie,
edukowanie przez swobodną naturalną zabawę. Zapraszamy do udziału rodziny polskie, białoruskie i
ukraińskie.
4. Zaprzyjaźnij się z lasem
Grupa o sobie:
Jesteśmy wychowankami Klubu Aktywności i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży E-świat, prowadzonego
przez Fundację Dajmy Szansę. Znamy się od 2016 roku. Spędzamy dużo czasu razem na
świetlicowych wyjściach, także w dni wolne od szkoły, wakacje. Zdarza się, że zabieramy ze sobą
młodsze rodzeństwo, albo nasi koledzy przychodzą z mniejszymi dziećmi i to właśnie z ich powodu
chcemy zrobić ten projekt. Braliśmy razem udział przy realizacji innych mikrograntów
młodzieżowych, jak "Wytworki we Wrocławiu", "Poza zasięgiem ale w przyjaźni", "Czas dla nas!". gdzie
mogliśmy dać coś z siebie innym, spędzać aktywnie czas pod gołym niebem. Razem mamy ciekawe
pomysły, lubimy wspólnie tworzyć i działać.
Grupa o projekcie:
Jesteśmy grupą nastoletnich wychowanków fundacji Dajmy Szansę. Naszym celem jest naturalna
integracja młodszych dzieci, stworzenie im możliwości udziału w ciekawych spotkaniach na łonie natury
i pokazanie że przebywanie w okolicznościach przyrody może być świetnym sposobem naspędzanie
czasu, oraz że można bawić się inaczej, niż sposób jaki znają. Poprzez zabawę na świeżym powietrzu
wśród roślin i drzew chcemy nauczyć dzieci szacunku do przyrody i zachowań ekologicznych.
Przy wsparciu eksperta chcemy rozbudzić ich ciekawość dotyczącą świata roślin, drzew, ptaków oraz
zwierząt leśnych, które żyją wokół nas. Celem jest także pokazanie, że największą wartością jest
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drugi człowiek i właśnie przebywanie w otoczeniu pozbawionym bodźców, jak np. las czy park można
najłatwiej otworzyć się na drugiego człowieka i czerpać radość z przebywania nim. Chcemy by
uczestnicy sami odkryli energię i radość płynącą z natury. Zapraszamy rodziny polskie, ukraińskie i
białoruskie. Przygotujemy 2 warsztaty i na zakończenie piknik w lesie Osobowickim w ogniskiem.
5. WAKACJE na HUBACH
Grupa o sobie:
We trzy chodziłyśmy do tej samej szkoły branżowej przy ulicy Kamiennej. Zaczęłyśmy ze sobą
współpracować w projektach najpierw w szkolnych a ostatnio w Młodzieżowych Mikrograntach. Naszym
wspólnym zainteresowaniem jest pomoc innym i zdrowe, ekologiczne podejście do życia. Jesteśmy
zainteresowane sytuacją dzieci i młodzieży z Ukrainy bo ci młodzi musieli uciekać z własnego
kraju i tu u nas muszą iść do szkoły, zdobywać koleżanki, kolegów, uczyć się naszego kraju i języka.
Chcemy pomóc bo nie jest im łatwo.
Grupa o projekcie:
Projekt WAKACJE na HUBACH to propozycja dla dzieci i młodszej młodzieży-młodych osób z
Wrocławia z Hub i ich rówieśników z Ukrainy, którzy chodzą albo będą chodzić do wrocławskich szkół
na Hubach. Dzieci i młodzież z Ukrainy nie znają dobrze języka polskiego, nie mają zbyt dużo koleżanek
i kolegów z Wrocławia dlatego pragniemy w trakcie zabaw, warsztatów artystycznych, gier i konkursów
ruchowych na świeżym powietrzu zintegrować ich z dzieciakami i młodzieżą wrocławską. Jest to
projekt na beztroskie wakacje z nauką języka w tle, bowiem zabawa, ruch i dobra atmosfera sprzyja
szybszemu opanowaniu języka obcego i sprzyja nawiązaniu koleżeńskich relacji. Mamy nadzieję, że przy
okazji rodzice dzieci biorących udział w projekcie również się bliżej poznają. Może będą dla siebie grupą
wsparcia.
6. Ekonomia - droga do przyszłości
Grupa o sobie:
Jesteśmy uczennicami Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnego. Uczymy się w 1 i 2 klasie
technikum na kierunkach Technik Rachunkowości i Ekonomii. Chętnie angażujemy się w różnego
rodzaju działania społeczne. Bardzo lubimy pracę metodą projektów. Jesteśmy kreatywne i lubimy uczyć
się nowych rzeczy.
Grupa o projekcie:
Naszym celem jest zbadanie rynku pracy funkcjonowania i roli zawodu ekonomisty. Projekt ten ma na
celu poszerzenie wiedzy oraz znalezieniu kompetencji, które są potrzebne i wymagane w tym zawodzie.
Planujemy stworzyć zespół, który w skład którego będą wchodzić przedstawiciele różnych środowisk: szkolnego (Technikum Ekonomiczne i 8 klasy szkoły podstawowej), - akademickiego(Uniwersytet
Wrocławski lub/ i Uniwersytet Ekonomiczny), - i biznesowego (przedsiębiorcy zatrudniający
ekonomistów, finansistów, analityk biznesowych lub inne zbliżone zawody), aby następnie wspólnie
usiąść i wypracować Kartę zawodu, którą planujemy upublicznić w formie infografiki na mediach
społecznościowych oraz w formie papierowej. W trakcie projektu chcemy poznać bliżej przedsiębiorców,

W Naborze 2 2022 Konkursu Mikrogranty młodzieżowe, który trwał od 1 do 15 maja, do pierwszego etapu
oceny Komisji Oceny Wniosków trafiło 14 pomysłów działań nieformalnych grup młodzieżowych
na terenie Wrocławia.
Ostatecznie wszystkie projekty zostały rekomendowane do dofinansowania.
Sprawdźcie listę rankingową i oceny w generatorze lub czekajcie na informację od koordynatorki ścieżki
młodzieżowej na temat warunków dofinansowania.
GRATULUJEMY!

którzy w przyszłości być może zaoferują nam pracę oraz środowisko akademickie, ponieważ kto wie
może po ukończeniu Technikum będziemy dalej się kształcić.
7. WEJDŹ W WAKACJE Z SZACHAMI
Grupa o sobie:
Jesteśmy pasjonatami szachów. Poznaliśmy się w RADZIE OSIEDLA WOJSZYCE. Razem działamy
promując szachy na naszym osiedlu. Raz w tygodniu prowadzimy darmowe zajęcia dla dzieci z naszego
osiedla.
Grupa o projekcie:
Chcemy otworzyć nową grupę dla dzieci z klas 1-8 szkoły podstawowej oraz zorganizować turniej na
naszym osiedlu.
8. "Wielokulturowo na ludowo 2"
Grupa o sobie:
Jesteśmy wychowankami Klubu Aktywności i Rozwoju, który prowadzi Fundacja "Dajmy Szansę".
Nasza świetlica mieści się na ul. Piłsudskiego 97/11 we Wrocławiu. Spędzamy razem większość wolnego
czasu, odrabiamy lekcje, uczestniczymy w różnych wyjściach i zajęciach organizowanych przez Klub.
Od około roku do naszej ekipy dołączyły dzieci z Ukrainy i Białorusi, zaprzyjaźniliśmy się i staramy się
poznać naszą kulturę, zwyczaje, sposób spędzania wolnego czasu. W obecnej sytuacji angażujemy się
w wolontariat dla Uchodźców z Ukrainy, robimy kanapki, ciasteczka, tortille, gotujemy zupę i
dzielimy się przyborami szkolnymi. Do naszego Klubu dołączyło kilkoro dzieci, które obecnie
przyjechały z Ukrainy. Wspólnie zorganizowaliśmy spotkanie w Parku Staromiejskim oraz w Schronisku
dla Bezdomnych kobiet im św. Brata Alberta wraz z naszymi zaprzyjaźnionymi muzykami z Białorusi.
Spotkanie wywołało wiele radości i uśmiechu u naszych nowych ukraińskich przyjaciół oraz u pań,
uchodźców uczestniczących w koncercie i tańcach. Dlatego bardzo chcielibyśmy zorganizować
wydarzenie, w którym będziemy mogli okazać naszą przyjaźń i solidarność, w tym trudnym czasie
twórczo i kreatywnie spędzić wspólnie czas i zorganizować coś dobrego..
Grupa o projekcie:
Projekt ma na celu przybliżyć kulturę i zwyczaje folkloru Ukrainy i Białorusi oraz mieć charakter
wymiany doświadczeń, wspólnego poznania się i spędzenia czasu w sposób twórczy. Ma również za cel
podarować naszym nowym Uczestnikom zajęć Klubowych: dzieciom-Uchodźcom z Ukrainy, ich bliskim
oraz społeczności lokalnej, wsparcie i solidarność w czasie trwającej wojny. Planujemy dwa spotkania:
pierwsze w Schronisku dla bezdomnych kobiet im. św. Brata Alberta we Wrocławiu, drugie w Parku
Staromiejskim, w okresie 15 czerwca-15 lipca 2022. Na obu spotkaniach będą nam towarzyszyć nasi
przyjaciele z Białorusi, Wiktor Bardasow i Hanna Lipchania. Oboje tańczyli w zespole ludowym w
Grodnie, Wiktor pięknie gra na akordeonie, a Hanna jest instruktorką białoruskich tańców
ludowych. Na pierwszym spotkaniu nasi białoruscy przyjaciele nauczą uczestników prostych tańców
grupowych i podstawowych kroków tanecznych. Zaśpiewamy również wspólnie tak zwane pieśni
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kupalne - białoruskie pieśni śpiewane w czasie nadejścia lata. Na kolejnym spotkaniu będziemy się
bawić w tradycyjne, dziecięce zabawy ludowe z Ukrainy i Białorusi. Wspólnie przypomnimy sobie też
białoruskie tańce. Obu spotkaniom będzie towarzyszył drobny lokalny poczęstunek.
9. Rynek pracy - bez obaw
Grupa o sobie:
Jesteśmy uczniami Zespołu szkół Ekonomiczno-Administracyjnych. Uczymy się na kierunku Technik
Reklamy. Od pierwszej klasy angażujemy się w działania społeczne. Realizujemy projekty
wewnątrzszkolne, projekty miejskie, współpracujemy z instytucjami środowiska lokalnego.
Chcielibyśmy nadal pomagać i realizować projekty społeczne. Jedna z osób w zespole jest
pochodzenia ukraińskiego.
Grupa o projekcie:
Obserwując sytuację na świecie i widząc skutki konfliktu zbrojnego na Ukrainie czujemy potrzebę
wsparcia osób, które przybywają do naszego miasta, do Wrocławia. Widzimy, że osoby te
niejednokrotnie bardzo chcą podjąć pracę, jednak nie wiedzą jak zacząć jej szukać, jak
zaprezentować się pracodawcy, jak stworzyć dokumenty aplikacyjne. W związku z tym, że uczymy się
w szkole, która bardzo dobrze doskonaliła nasze kompetencje w tym zakresie chcielibyśmy naszą wiedzę
przekazać właśnie tym osobom z Ukrainy, które chcą wejść na rynek pracy. Nasz pomoc będzie polegała
na: - analizie ofert na rynku pracy - pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych(CV i listy
motywacyjny)
10. CLEANmat
Grupa o sobie:
Jesteśmy trójką świadomych społecznie przyjaciółek, uczących się w Liceum nr. III we Wrocławiu w
klasie architektonicznej. Wspólnie jeździmy na zorganizowane samodzielnie kilkudniowe wycieczki w
różne miejsca Polski. Byłyśmy m.in. w Krakowie, w Warszawie czy w górach w okolicach Wałbrzycha.
Również w szkole pracowałyśmy już wspólnie. Każda z nas ma różne pasje, zainteresowania, jednak
łączy nas potrzeba działania.
Grupa o projekcie:
CLEANmat to projekt integrujący lokalną społeczność. Jego celem jest wzmocnienie świadomości
ekologicznej mieszkańców osiedla Psie Pole-Zawidawie w zakresie postępowania z odpadami w myśl
zasady 3R ( reduce -> reuse -> recycle). Wydarzenie będzie obejmować piknik, w czasie którego odbędą
się warsztaty z upcyklingu, handmadu, gotowania z resztek. Końcowym elementem wydarzenia
będzie plenerowy pokaz filmu dokumentalnego. W warsztatach będą mogli wziąć udział młodzież,
rodziny z dziećmi, seniorzy mieszkający na osiedlu Psie Pole-Zawidawie.
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11. MŁODY WROCŁAW
Grupa o sobie:
Jesteśmy grupą nieformalną o nazwie “Młoda Scena”, w której skład wchodzi utalentowana
artystycznie młodzież z ogromem pomysłów i zapałem do aktywnego działania we Wrocławskich
środowiskach artystycznych. Dołączyć do naszej grupy może każdy, kto chce aktywnie działać we
Wrocławiu i pomagać w realizacji oraz organizacji projektów. Członkowie naszej grupy zrealizowali już
wraz z mikrograntami młodzieżowymi kilka projektów, m.in. takie jak: MIKRO WRO MUSIC, Wrocław
w negatywie, Kreatywne Warsztaty. Podczas realizacji projektów zauważyliśmy jak łączą one ludzi
różniących się od siebie doświadczeniem, wiekiem, orientacją, narodowością itd, za każdym razem
nas to cieszy i napędza do organizacji nowych coraz bardziej łączących społeczność projektów.
Grupa o projekcie:
Z okazji zbliżającego się międzynarodowego dnia młodzieży (12 sierpnia) grupa nieformalna
MŁODASCENA zorganizuje wernisaż pt. "MŁODY WROCŁAW". Na wystawie będzie można
zobaczyć portrety 20 różnych wrocławian/ek w wieku od 16 do 25 lat, którzy/e działają aktywnie
we Wrocławskich środowiskach społecznych (artyści, aktywiści, wolontariusze itd.). Będziemy
prowadzić nabór gdzie będzie można wyrazić chęć na udział w projekcie -opowiedzenie o sobie.
Projektem chcemy zwalczyć stereotypy o młodzieży, że jest leniwa, mało pomocna itd. Pod
fotografiami młodzieży, będą umieszczone również opisy: czym się zajmują, co ich napędza do działania
aktywnie we Wrocławiu.
12. Potańcówki na Oławskim
Grupa o sobie:
Młodzi kulturalni to grupa inicjatywna, która na co dzień działa we współpracy z Fundacją ART JTM.
Powstała z młodych twórców i aktywistów, którzy chcą uczyć się i samodzielnie tworzyć projekty
kulturalne. Tworzą projekty społeczne, ekologiczne, zajmują się również szeroko pojętą kulturą, którą
rozpowszechniają wśród dzieci i młodzieży, zachęcając swoich odbiorców do działania na rzecz
społeczeństwa. Jednym z projektów, które realizowane już były przez Młodych Kulturalnych był cykl
wywiadów ON AIR, podczas których przeprowadzone były rozmowy z młodymi wrocławskimi
aktywistami i artystami, co pozwoliło na pokazanie ich działań i twórczości.
Grupa o projekcie:
Potańcówki na Oławskim to rozszerzenie zorganizowanej w zeszłym roku w ramach Strefy OasisPotańcówki w Centrum na Przedmieściu. Projekt zakłada stworzenie niepowtarzalnego wieczoru
wypełnionego porywającymi do tańca hitami wykonywanymi przez wokalistów na żywo. Całą imprezę
dopełnią kolorowe reflektory podświetlające pobliskie kamienice stwarzając jeszcze bardziej
dyskotekowy klimat, który wciągnie każdego widza wydarzenia i zapewni niezapomnianą noc pełną
wrażeń.

W Naborze 2 2022 Konkursu Mikrogranty młodzieżowe, który trwał od 1 do 15 maja, do pierwszego etapu
oceny Komisji Oceny Wniosków trafiło 14 pomysłów działań nieformalnych grup młodzieżowych
na terenie Wrocławia.
Ostatecznie wszystkie projekty zostały rekomendowane do dofinansowania.
Sprawdźcie listę rankingową i oceny w generatorze lub czekajcie na informację od koordynatorki ścieżki
młodzieżowej na temat warunków dofinansowania.
GRATULUJEMY!

13. Do roboty! Zmajstrujmy razem roboty!
Grupa o sobie:
Jesteśmy wychowankami Klubowego Centrum Aktywności E-świ@t, prowadzonego przez Fundację
Dajmy Szansę, na ul. Piłsudskiego 97/11 we Wrocławiu. Jesteśmy uczniami szkół średnich. Spędzamy
razem część czasu wolnego. Mamy podobne zainteresowania. Chcielibyśmy spędzać więcej czasurazem,
w twórczy i ciekawy sposób, nauczyć się czegoś nowego, sprawdzić się w nowej sytuacji.Rozwinąć
swoje zainteresowania informatyką, drukiem 3 D i robotami, zainspirować tym wpraktyczny sposób
młodsze dzieci uczęszczające do Klubu.
Grupa o projekcie:
W ramach projektu utworzymy koła zainteresowań robotyką i druku 3D. Działania dotyczą przede
wszystkim dotarcia do odbiorców, którzy doświadczają ograniczonego dostępu do praktycznych zajęć
technicznych. W ten sposób wyrównamy szanse edukacyjne u dzieci i młodzieży (w tym z mniej
zamożnych rodzin). Zakupimy dwa zestawy do złożenia dźwigu sterowanego silnikami elektrycznymi,
które można wielokrotnie wykorzystywać i tworzyć z nich roboty o różnych poziomach
skomplikowania. Utworzymy grupy fascynatów robotyki i będziemy wspierać rozwój uczestników zajęć
w dziedzinie robotyki, na poziomie adekwatnym do wieku i umiejętności uczestników.
14. Zielono nam 2
Grupa o sobie:
Młodzi kulturalni to grupa inicjatywna, która na co dzień działa we współpracy z Fundacją ART JTM.
Powstała z młodych twórców i aktywistów, którzy chcą uczyć się i samodzielnie tworzyć projekty
kulturalne. Tworzą projekty społeczne, ekologiczne, zajmują się również szeroko pojętą kulturą,którą
rozpowszechniają wśród dzieci i młodzieży, zachęcając swoich odbiorców do działania na rzecz
społeczeństwa. Jednym z projektów, które realizowane już były przez Młodych Kulturalnych był cykl
wywiadów ON AIR, podczas których przeprowadzone były rozmowy z młodymi wrocławskimi
aktywistami i artystami, co pozwoliło na pokazanie ich działań i twórczości..
Grupa o projekcie:
Projekt ten jest kolejnym etapem rozpoczętego już wsparcia rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego pod
względem ekologicznym. Prewencyjną grupą odbiorców są mieszkańcy wyżej wymienionej
dzielnicy, z którymi przeprowadzaliśmy konsultacje na temat standardów w niej panujących. Jako, że jest
to teren rozwijający się, nie chcemy, by mieszkańcy kojarzyli Przedmieście Oławskie tylko i wyłącznie
z blokami i szarymi ulicami. Naszym celem jest zazielenienie tej dzielnicy i umilenie mieszkańcom
widoku z okna, czy drogi do szkoły / pracy.

