ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO
NR 4
MAŁE PROJEKTY
Lp.

1

Zadanie

Elbląskie Święto
Muzyki 2022

2

Ogrody Kultury EL

3

Mateczki
Adwentowe –
organizacja
wydarzenia

4

Podziel się historią
– akcja
zachęcająca
dzieleniem się
rodzinnymi
zdjęciami i
historiami z
dawnym Elblągiem

Lokalizacja

Elbląg,
Stare Miasto

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

10 000

DPKiT – pozytywnie – celem przedsięwzięcia
jest
zorganizowanie
cyklu
bezpłatnych
koncertów muzycznych w przestrzeni Starego
Miasta w Elblągu skierowanego do szerokiego
grona odbiorców i turystów;

Elbląg,
Stare Miasto

10 000

Elbląg

10 000

Elbląg

-

DPKiT- pozytywnie - głównym celem jest
zagospodarowanie „zielonych” terenów Starego
Miasta ( dziedzińca Centrum Sztuki Galeria El
i
dziedzińca
Muzeum
ArcheologicznoHistorycznego) na potrzeby organizacji działań
kulturalnych tj. koncerty, wystawy, spotkania
autorskie, projekcje, realizowanych w okresie od
czerwca do września;
DPKiT- pozytywnie - Celem przedsięwzięcia
jest
zorganizowanie
pochodu
mateczek
Adwentowych, które zgodnie z tradycją
dawnego
Elbląga
zbierałyby
datki
dla
potrzebujących. Wnioskodawca zakłada iż środki
ze zbiórki zostałyby przekazane na cele
społeczne;
DPKiT
–
negatywnie
działania
zaproponowane w ramach ww. akcji społecznej
są realizowane przez elbląskie instytucje kultury
od lat.
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
od lat prowadzi taką działalność. W jej efekcie
w 2007 roku wydano albumu „Elbląg i Elblążanie
w fotografii własnej – lata czterdzieste, lata
pięćdziesiąte”. Dodatkowo w styczniu 2020 roku
Muzeum ogłosiło na swojej stronie internetowej
1

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO
NR 4
MAŁE PROJEKTY
Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

oraz w lokalnych mediach elbląskich akcję
zbierania pamiątek elblążan z pierwszej
powojennej dekady (1945-1955), której celem
było
zebranie
fotografii,
dokumentów,
rodzinnych
pamiątek,
przedmiotów
przywiezionych przez pierwszych mieszkańców
z ich pierwotnego miejsca zamieszkania, a także
przedmiotów codziennego użytku. Akcja ta jest
częścią realizowanego przez Muzeum projektu
„Muzea ponad granicami. Etap II” realizowanego
wspólnie z Muzeum „Brama Frydlandzka”
w Kaliningradzie oraz Centrum Spotkań
Europejskich
„Światowid”
w
Elblągu,
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach programu Współpracy Transgranicznej
Polska-Rosja 2014-2020. W jego ramach, we
wrześniu 2021 r., zostanie otwarta wystawa
w elbląskim Muzeum;

5

Elbląg Music
Festival

6

Karmniki dla
ptaków oraz
domki dla owadów
w Parku Planty

Elbląg,
ul. Stary Rynek 25

Elbląg,
Park Planty

-

10 000

DPKiT – negatywnie – na mały projekt
przeznaczone jest 10 000zł. Projekt obejmuje
cykl codziennych koncertów, w których wystąpią
artyści z całego świata. Projekt zdecydowanie
przewyższa koszty;
DGM- pozytywnie – wyznaczona lokalizacja
usytuowania tych małych obiektów powinna być
bezpieczna zarówno dla osób przebywających
w parku, jak i zwierząt;
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7

Zadanie

Karmniki dla
ptaków oraz
domki dla owadów
w Parku Traugutta

Lokalizacja

Elbląg,
Park Traugutta

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

10 000

DGM- pozytywnie – wyznaczona lokalizacja
usytuowania tych małych obiektów powinna być
bezpieczna zarówno dla osób przebywających
w parku, jak i zwierząt.
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