ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO
NR 5
MAŁE PROJEKTY
Lp.
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Zadanie

Zazieleniamy Park
im. Gen. Nieczuja –
Ostrowskiego
miedzy ulicami
Żeromskiego Mickiewicza

Zapomniane gry i
zabawy podwórkowe

Mała Akademia
Językowa SP 4

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Elbląg,

Park im. Gen.
Nieczuja –
Ostrowskiego

Elbląg,
ul. Mickiewicza
41,
Szkoła
Podstawowa nr
4

Elbląg,
ul. Mickiewicza
41,
Szkoła
Podstawowa nr
4

10 000

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

ZZM – pozytywnie - w związku z tym, że teren
parku im. Generała Bolesława NieczujaOstrowskiego będzie objęty projektem pn.
„Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu”,
plan
nasadzeń
należy
dostosować
do projektu rewitalizacji parku.
DGM – pozytywnie- po uzyskaniu informacji z
Departamentu Inwestycji w sprawie realizacji
projektu „Rewitalizacji przestrzeni parkowych
w Elblągu”.

10 000

DE – pozytywnie - projekt skierowany do
społeczności lokalnej, ma na celu budowanie
dobrych relacji z mieszkańcami miasta Elbląga.
Celem projektu jest propagowanie czynnego
wypoczynku na świeżym powietrzu oraz
popularyzacja
różnych
języków
obcych,
rozwijanie zainteresowań innymi kulturami
i tradycjami innych narodów. Organizowane
spotkania będą miały charakter ogólnomiejski.

10 000

DE – pozytywnie - projekt skierowany do
społeczności lokalnej, ma na celu budowanie
dobrych relacji z mieszkańcami miasta Elbląga.
Celem projektu jest propagowanie czynnego
wypoczynku na świeżym powietrzu oraz
popularyzacja
różnych
języków
obcych,
rozwijanie zainteresowań innymi kulturami
i tradycjami innych narodów. Organizowane
spotkania będą miały charakter ogólnomiejski.
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Zadanie

4

„Happening –
Budujemy Mosty
Przyjaźni”

5

Odetchnij w Elblągu –
kampania społeczna
dotycząca czystego
powietrza

6

Pokażmy ciekawy
Elbląg – oczyszczenie
muru przy ul.
Żeromskiego,
wyeksponowanie
napisu Solidarności i
utworzenie rysunków
okolicznych zabytków

Lokalizacja

Elbląg,
ul. Sadowa 2

Elbląg

Elbląg,
ul. Żeromskiego,
działka 432,
431/3,
obręb 16

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

10 000

DE – pozytywnie - projekt ma na celu
zintegrowanie społeczności i firm lokalnych ze
szkołą i przywrócenie utraconych relacji
spowodowanych pandemią.
Głównym zadaniem projektu jest propagowanie
czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
Organizowane spotkania będą miały charakter
ogólnomiejski.

10 000

10 000

DOŚ – negatywnie - zawarte we wniosku
działania są na bieżąco realizowane głównie
przez
Departament
Ochrony
Środowiska
( broszury, plakaty, konferencje, audycje,
publikacje itp.);
DUA – negatywnie - do rejestru zabytków pod
numerem 221/92 wpisany jest budynek
mieszkalny nr 67 przy Alei Grunwaldzkiej
(obecnie przedszkole) decyzja PSOZ-534/18/92 z
14.05.1992. wraz z zachowaną pozostałością
parku podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej
w granicach działki nr 53/1 wraz
z nasadzeniami. W decyzji o wpisie do rejestru
zabytków nie ma wprawdzie mowy o murze
odgradzającym park od ulicy Żeromskiego, ale
opinia dotycząca muralu jest negatywna ze
względu na dużą ilością szczegółów, która
planowana jest na grubej fakturze muru i bez
uwzględnienia jego bogatej formy.
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