
1 W piłę kopać wielu może, zostać gwiazdą też i Ty możesz – 
turniej piłkarski osiedli miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

 13 Badminton dla wszystkich – bezpłatne lekcje integracyjne dla 
mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego 

2 Graj jak Grubba  - zakup i montaż zewnętrznych stołów do 
ping-ponga na terenie miasta 

 14 Festiwal taneczny OsW Flava 

3 Sala fitness XXI wieku w Szkole Podstawowej nr 5 w 
Ostrowie Wielkopolskim – Modernizacja sali gimnastycznej 
 

 15 Miejska baza sprzętu ratunkowego – zakup sprzętu do 
ratowania życia i edukacji mieszkańców Ostrowa 
Wielkopolskiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

4 „Trzynastka stawia na rekreację” – budowa siłowni 
zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Stefana 
Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim 

 16 Wigilia na ostrowskim Rynku 

5 Bawmy się jak za dawnych lat – budowa ogólnodostępnego 
zewnętrznego kompleksu urządzeń rekreacyjno – 
edukacyjnych 

 17 Budowa placu zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 3 
 

6 Dbamy o rozwój talentów sportowych dzieci - Organizacja 
imprez sportowych, turniejów w piłce nożnej oraz 
lekkoatletyce dla dzieci w wieku szkolnym z terenu Miasta 
Ostrowa Wielkopolskiego 

 18 Ostrowskie jabłuszka – zakup i montaż figurek  
 

7 Bezpiecznie i rodzinnie – festyn na osiedlu nr 9 „Nowe 
Parcele” 

 19 Oznaczenia numeryczne na przystanki autobusowe 

8 I Can ….. – Stawiam na rozwój osobisty i podnoszę jakość 
swojego życia 

 20 Mała szkoła medialna w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana 
Pawła II 

9 Ładuj moc na mieście – zakup i montaż ogólnodostępnej 
stacji ładowania telefonów, smartfonów i tabletów 

 21 Budowa placu rekreacyjno-zabawowego dla piesków 

10 Drugi Osiedlowy Festyn Rodzinny – organizacja festynu 
osiedlowego przy Szkole Podstawowej Uczniów 
Kreatywnych 

 22 Modernizacja chodnika na ulicy Batorego od ulicy Kasprzaka 
do ulicy Traugutta 

11 Ostrów w miniaturce – wystawa plenerowa  23 Witajcie w Ostrowie! - mural powitalny 

12 Odjazdowy Staw Szulca – doposażenie 
 

 24 Zieleń na szóstkę! Dbamy o wygląd i estetykę obiektów 
sportowych – rewitalizacja terenu zielonego wokół trybun i 
boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w 
Ostrowie Wielkopolskim 

 


