ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO Nr 2
Mały projekt
Lp.

1

Zadanie

Dzień Pioniera –
organizacja
wydarzenia
przypominającego
życie pierwszych
powojennych
mieszkańców
Elbląga

2

Park z kulturą –
koncerty
skrzypcowe w
Parku Kajki

3

Miejskie pikniki w
Parku Kajki

Lokalizacja

Elbląg,
Park Kajki,
działka 142,
obręb 10

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

10 000

DPKiT – pozytywnie projekt zakłada
zorganizowanie
19
maja,
w
rocznicę
przekazania administracji w ręce Polaków, Dnia
Pioniera. Takie zadanie wpłynie pozytywnie na
budowani tożsamości elblążan po 1945 rok i
pielęgnowanie
pamięci
historycznej
o
mieszkańcach , którzy jako pierwsi po II wojnie
światowej przyjechali do Elbląga;

Elbląg,
Park Kajki,
działka 142,
obręb 10

10 000

Elbląg,
Park Kajki

10 000

DPKiT – pozytywnie - projekt przewiduje
zorganizowanie letniego koncertu muzycznego
w amfiteatrze w Parku Dolinka rok po jego
rewitalizacji. Takie wydarzenie przywraca
tradycję letnich koncertów w tym miejscu
wzbogacając jednocześnie ofertę kulturalną
miasta;
DPKiTpozytywnie
–
organizacja
plenerowych pikników na terenie Parku Kajki
przy muzyce lokalnych twórców poszerzy
ofertę rekreacyjno-kulturową dla mieszkańców.
Wskazana inicjatywa to promocja aktywności
na świeżym powietrzu oraz wzbogacenie
kulturowe społeczeństwa. Park Kajki jest
elementem Szlaku Parków w mieście, a
organizowane pikniki spowodują większe
zainteresowanie projektem tj. powstałymi
szlakami miejskimi;
ZZMpozytywnie- realizacja wniosku

poszerzy ofertę rekreacyjno-wypoczynkową
parku, a przy okazji zachęci do częstszego
odwiedzania parku oraz budowania więzi
lokalnych przez integrację mieszkańców;
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Zadanie

4

Jar gra na 102 –
Cykliczne spotkania
i turnieje przy
planszy dla
mieszkańców
osiedla Nad Jarem i
zainteresowanych
osób

5

Karmniki dla
ptaków oraz domki
dla owadów w
Parku Kajki

Lokalizacja

Elbląg,
ul. Korczaka 34,
Szkoła
Podstawowa nr
11

Elbląg,
Park Kajki

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

10 000

DE – pozytywnie - zadanie wkomponowuje
się w działania szkoły na rzecz integracji
społeczności lokalnej i ma na celu budowanie
dobrych relacji sąsiedzkich z mieszkańcami
miasta Elbląga, a w szczególności osiedla
Nad Jarem;
DSPIR- pozytywnie - gry planszowe poprzez
zabawę rozwijają wyobraźnię, uczą sportowej
rywalizacji, podejmowania decyzji i ponoszenia
odpowiedzialności. W ofercie znajdą się także
atrakcje dla najmłodszych tj. zabawy
z wykorzystaniem klocków konstrukcyjnych czy
nowoczesnych zabawek;

10 000

ZZM – pozytywnie - jest to ciekawa
inicjatywa z uwagi na jej proekologiczny
charakter;
DGM- pozytywnie – jak wyżej;

