
Nr wniosku Treść Kwota (zł)

1 Rodzinne gry terenowe na terenie dzielnicy 11 000,00 

Kontynuacja corocznych gier terenowich organizowanych w 

okolicy OSiRu i ul.Dragana. Planowane są dwie lokalizacje:OSiR i 

okolice oraz Jar Wilanowski, latem 2022 r. Dla wszystkich 

mieszkańców dzielnicy.

2 Naturalny plac zabaw nad Jarem Wilanowskim 55 000,00 

Wykonanie naturalnego placu zabaw w okolicy ul.Cebertowicza 

19, montaż zabawek, zagospodarowanie terenu zielonego, 

rozpoczęcie ścieżki edukacyjnej. Dla wszystkich mieszkańców 

dzielnicy.

3 Spotkanie z historią 3 000,00 

Wydarzenie planowane latem 2022 r. na terenie Szańca 

Jezuickiego, przy współpracy z Radą Dzielnicy Orunia Dolna-

Św.Wojciech-Lipce. Pokaz „W osiemnastowiecznym Gdańsku”. W 

programie: Pokaz mody historycznej (jak się ubrać w XVIII wieku) 

Pokaz musztry Garnizonu Gdańskiego, połączony z jej nauką dla 

widzów w każdym wieku. Stanowisko z grami epokowymi, czyli 

jak bawiły się gdańskie dzieci 300 lat temu. Stanowisko dawnej 

kucharki, opowieść o tym co i jak gotowano. Stanowisko i pokaz 

dawnego cyrulika, z udziałem publiczności. Stanowiska dawnych 

rzemieślników, krawca, hafciarki itp. Pokaz z udziałem widzów.

4 Spotkania integracyjno-rozwojowe 4 000,00 

Współorganizacja spotkań dla kobiet z terenu dzielnicy, w trakcie 

których odbedą się spotkania z zaproszonymi gośćmi, warsztaty 

(plastyczne, manualne, kulinarne). Czas realizacji: marzec-

grudzień 2022 r. 

5 Doposażenie Przedszkola nr 3 5 000,00 

Zakup instrumentu - keyboardu do zajęć muzycznych, rytmiki 

prowadzonych dla dzieci uczęszczających do przedszkola. 

6 Utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej 53 000,00 

Stworzenie strefy sportowo- rekreacyjna dla dzieci i młodzieży 

przy ul. Anny Jagiellonki (pomiędzy  AJ 41-45, AJ 38-48, działka nr. 

374/6 obręb 74). Planowane jest dosianie trawy, ogrodzenie 

terenu piłkochwytami, postawienie dwóch bramek i kosza, 2 

ławek i kosza na śmieci. Dla wszystkich mieszkańców dzielnicy

7 Festyn dzielnicowy wraz ze sprzątaniem świata 30 000,00 

Zorganizowanie sprzątania dzielnicy (jak w 2019 r.), sprzątanie 

połączone z festynem edukacyjnym, we współpracy z Zakładem 

Utylizacyjnym. W trakcie festynu: gry, zabawy, konkursy. Dla 

wszystkich mieszkańców dzielnicy.



8 Zajęcia manualno-rozwojowe dla seniorów. 30 000,00 

Kontynuacja zajęć dla seniorów na terenie dzielnicy.

Planowane zajęcia: edukacjia cyfrowa, zajęcia manualne 

(florystyka, makramy, świeczki, ozdoby), zajęcia plastyczne, 

wieczory z grami, zajęcia fizyczne, spotkania z gośćmi.

9 Festyn rodzinny na terenie SP nr 47 6 000,00 

Współorganizacja festynu promującego zdrowy tryb życia. W 

trakcie odbędą się gry i zabawy dla rodzin. Dla wszystkich 

mieszkańców dzielnicy.

10 Konkurs z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 3 415,00 

Dofinansowanie wojewódzkiego konkursu z udzielania pierwszej 

pomocy. Konkurs dedykowany jest dla klas 6-8,  organizowany w 

SP nr 47 przez HOPR działający w szkole. 

11 Doposażenie SP nr 47 4 000,00 

Zakup gier podwórkowych. Dostępne dla wszystkich mieszkańców 

dzielnicy po godzinach pracy szkoły.

12
XII Cecyliada - kontynuacja koncertów dla dzieci w formie 

konkursowej
10 000,00 

Kontynuacja dofinansowania corocznych koncertów dla grup 

szkolnych organizowanych w parafii przy ul. Cieszyńskiego 1. 

13 Oczyszczanie fasady Przedszkola nr 3 10 000,00 

Planowane jest oczyszczenie fasady przedszkola pod wykonanie 

muralu. 

14 Doposażenie biblioteki w SP nr 3 5 000,00 

Planowany jest zakup książek, aby uzupełnić i uaktualnić 

księgozbiór w SP nr 3 

15 Doposażenie biblioteki w VII LO 5 000,00 

Planowany jest zakup książek, aby uzupełnić i uaktualnić 

księgozbiór w VII LO  

16 Zajęcia w filli biblioteki przy ul.Dragana 10 000,00 

Kontynuacja corocznych zajęć w filli WiMBP przy ul. Dragana. 

Planowane są: spotkania z podróżnikami, przedstawienia 

teatralne dla dzieci, koncerty muzyczne,

spotkania z grami planszowymi dla mieszkańców, rozgrywki 

rodzinne, liczne warsztaty. Dla wszystkich mieszkańców dzielnicy.

17 Zajęcia rehabilitacyjno - usprawniające 35 000,00 



Kontynuacja zajęć wspierających dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Planowane są: zajęcia aktywizujące i usprawniające 

z terapii zajęciowej oraz zajęcia rehabilitacyjne. Dla wszystkich 

mieszkańców dzielnicy.

18 Organizacja spektakli teatralnych w plenerze 1 800,00 

Kontynuacja spektakli teatralnych w plenerze na placu Styp-

Rekowskiego. Dla wszystkich mieszkańców dzielnicy.

19 Organizacja kina plenerowego 9 300,00 

Kontunuacja pokazów filmowych w plenerze. Planowane w 3 

lokalizacjach w okresie wakacyjnym: plac Styp-Rekowskiego,  

OSIR, Jar Wilanowski. 

20 Spotkania Sąsiedzkie 12 000,00 

Współorganizacja z MOPR, BRG i Klubem Sąsiedzkim ISE Chełm 

spotkań sąsiedzkich 

21 Zajęcia integracyjne w Klubie Sąsiedzkim ISE Chełm 30 000,00 

Kontynuacja bezpłatnych zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych 

realizowanych przez ISE Chełm w plenerze lub w siedzibie ISE przy 

ul. Biegańskiego. Zajęcia prowadzone są cały rok, dostępne dla 

wszystkich mieszkańców.

22 Koncerty muzyczne dla mieszkańców dzielnicy 25 000,00 

Kontynuacja organizacji koncertów na koniec lata. Koncerty mają 

co roku inną tematykę, występują artyści z Akademii Muzycznej, 

Filharmonii, Opery. Planowane są dwa koncerty.

23 Nasadzenie zieleni niskiej 13 000,00 

Dopełnienie zielenią niską (krzewuszka, róża, 

hakonechloa)terenów miesjkich wzdłuż szpaleru drzew przy ul. 

Odrzańskiej, w szczególności w okolicach stojących tam ławek. 

Dosianie trawy na Pl.Styp-Rekowskiego.

24 Utworzenie parku kieszonkowego 34 500,00 

W ramach projektu zostanie utworzony park kieszonkowy przy 

ul.Zamiejskiej: uporządkowanie terenu, nowe nasadzenia 

krzewów, kwiatów oraz drzew. Przez plac przebiegać będą 

utwardzone ścieżki oraz ustawione będą ławki.

25 Przedłużenie serwera i domeny strony internetowej 150,00 

Coroczne przedłużenie serwera i domeny strony internetowej 

www.radadzielnicychelm.pl

26 Salsation w plenerze 7 000,00 

Zajęcia zumby, salsation w plenerze w okresie wakacji, dwa razy w 

tygodniu. Planowana lokalizacja: boisko przy ul. Chałubińskiego. 

Dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. 



27 Harpuś - impreza na orientację 6 000,00 

Dofinansowanie corocznej imprezy na orientację "Harpuś". W 

ostatnim roku odbył się w Jarze Wilanowskim w sierpniu 2021. 

28 Iluminacje świąteczne 6 000,00 

Oświetlenie choinki na Pl.Styp-Rekowskiego, umieszczenie 

iluminacji na terenie dzielnicy. Cena orientacyjna, do 

uszczegółowienia z GZDiZ. 

29 Spotkania brydżowe 1 200,00 

Współorganizacja spotkań i dofinansowanie sprzętu dla graczy w 

brydża z terenu dzielnicy.

30 Weekendowe animacje w Jarze Wilanowskim 3 500,00 

Organizacja spotkań dla dzieci w Jarze Wilanowskim w wakacje, 

dwa razy w tygodniu. Kontynuacja zabaw podwórkowych z terenu 

Starego Chełmu w nowej lokalizacji.

31 Rezerwa budżetowa 35 205,00 

suma 464 070 zł


