
lp GRUPA NAZWA ew. miejsce KWOTA WNIOSKUJĄCY UWAGI

1 inwestycje

kontynuacja budowy placu-ścieżki 

wypoczynkowo-rekreacyjnej  

Czecha/Wyrobka 40.000 Jerzy Kreft

kontynuacja budowy zgodnie z projektem 

urządzeń do ćwiczeń : 

poręcze,piaskownica i toru przeszkód z 

głazów, urządzeń do placu zabaw: 

piaskownica, stół piknikowy, stół do gry w 

szachy, ławek parkowych i koszy na śmieci 

itp.

2 inwestycje

siłownia na wolnym powietrzu 

przy siedzibie rady dzielnicy, 

działka 052.84/5 20.000 Przemysław Malak

biegacz, orbitrek, koła tai chi, twister, 

wachadło, wioślarz itp.

3 inwestycje zakup ławek 10-12 sztuk 15.000 Przemysław Malak

10-12 szt ławek pomiędzy przystankami 

autobusowymi i tramwajowymi Bulońska, 

Rakoczego, Myśliwska, Piekarnicza, 

Wileńska

4 inwestycje zakup kamer monitoringu 15.000 Przemysław Malak

6-10 szt kamer w pobliżu dróg do szkół i 

przedszkola (ilość w zależności od jakości 

kamery)

5 wewnętrzne hosting i domena 400 Przemysław Malak oraz nadzór techniczny

6 wewnętrzne baner 100 Przemysław Malak

inwestycje 

90.500

7 sport i rekreacja

Mikołajkowy Turniej siatkówki / 

grudzień / teren XX LO 500 Przemysław Malak nagrody

8 sport i rekreacja

II Rodzinny Grand Prix w piłce 

siatkowej / czerwiec lub 

wrzesień/ teren : ZKPiG 21 2000 Grzegorz Giżewski, ZMORY

nagrody/opieka med. I sedziowie/ art.. 

Spoż/ plakaty

9 sport i rekreacja

Rodzinna Gra Terenowa na 

Orientację / kwiecień/ teren : 

polana przy Magellana 4.000

Wojciech Suchy, Polski Klub 

Przygody i Bractwo Przygody 

Almanak Gdańsk

budowniczy tras, sędzia startu, 

wyżywienie, zabezp. Techn, materiały 

biurowe, paliwo, nagrody i medale, druk 

map, księgowość (!!?), opłaty 

telefoniczne, plakaty



10 sport i rekreacja

zajęcia fitnes w ZS 21 - bezpłatne 

dla wszystkich grup wiekowych 2.000 Przemysław Malak 50 zajęć

11 sport i rekreacja

III Turniej koszykówki chłopców 

rocznik 2004 / czerwiec / teren: 

ZKPiG 20 2.000

Jarosław Królikowski - KS 

Meduza

organizacja, opieka medyczna, sędziowie, 

nagrody/puchary, art.. Spoż.

12 sport i rekreacja

Akademia Piłkarska Piecki 

Migowo 2013 - cykliczne zajęcia 

ok. 60 zawodników / od stycznia 

do grudnia / teren : hale i boiska 

woj. Pomorskiego 8.800 Rafał Andrzejewski STARY WNIOSEK !!! Wynajem sal i boisk

13 sport i rekreacja

Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki 

Nożnej o Puchar Rady Dzielnicy 

/październik-grudzień / teren : 

hale sportowe 2.000 Rafał Andrzejewski

STARY WNIOSEK ! Nagrody, sędziowie, 

opieka medyczna

14 sport i rekreacja

III Międzydzielnicowy Turniej Piłki 

Nożnej - Bo Piłka nas Łączy.  Ok. 

120 zawodników / październik-

grudzień/ hale sportowe 2.000 Rafał Andrzejewski

STARY WNIOSEK !!! Nagrody, sędziowie i 

opieka medyczna

15 sport i rekreacja

II Mistrzostwa w Karate Okinawa 

Shorin Ryu  (o zasięgu 

wojewódzkim) / listopad / teren 

ZSPiG 20 3.000

Ryszard Muszytowski                                                 

Beata Peters

nagrody/medale i puchary, art. Spoż, 

opieka medyczna

sport 

25.800

16 festyny/integracja

Festyn Rodzinny (bez względu na 

wyznanie) przy parafii 

Miłosierdzia Bożego / czerwiec / 

teren przy parafii/ ok. 500 osób 2.000 ks. Marcin Blok

wynajęcie zamku dmuchanego, 

trampoliny, zjeżdżalni + nagrody



17 festyny/integracja

Andrzejki dla mieszkańców 

dzielnicy ok. 150-200 osób, 

listopad / miejsce : Strzelnica lub 

GPNT 4.500 Beata Peters                                    

zespół/DJ, nagrody, sala + catering, 

plakaty i dekoracje

18 festyny/integracja

Wyjazd integracyjny, 

grzybobranie 2 wyjazdy - 

wrzesień, październik / Bory 

Tucholskie 2.300 Przemysław Malak autokar, poczęstunek

19 festyny/integracja

Spotkanie integracyjne seniorów 

z okazji "Światowych Dni Osób 

Starszych" / październik/ teren w 

XX LO / 120-140 osób 1.960 Alicja Chorzelska-Pytlak

ZAŁĄCZNIK, poczęstunek, nagrody, 

oprawa muzyczna i program art..

20 festyny/integracja

Festyn rodzinny teren ZKPiG nr 21 

z klasami sportowymi 6.000 Sławomir Grabowski

nagrody, opieka medycz i sędziowie, 

dyplomy i medale, art. Spoż, art. 

Papierowe i plakaty

21

pomoc 

społeczna/ochrona 

środowiska

wieczerza wigilijna i śniadania w I 

i II dzień Bożego Narodzenia dla 

najuboższej ludności w jadłodajni 

Zesp. Charytatywnego przy Parafii 

Bożego Ciała 5.000 Jolanta Klupińska art. Spoż

22

pomoc 

społeczna/ochrona 

środowiska

śniadanie wielkanocne dla 

najuboższych w niedzielę i 

poniedziałek wielkanocny w 

jadłodajni Zesp. Charytatywnego 

przy Parafii Bożego Ciała 3.000 Joanna Bulej art.. spoż

23 festyny/integracja

Festyn wiosenny i Festyn Jesienny 

/ czerwiec i wrzesień/ teren 

Przedszkola ul Burgaska/ 60 osób 2.000

Grażyna Musielak , 

Przedszkole nr 84 nagrody, art. Spoż, dekoracje



24 festyny/integracja

Spotkanie po sąsiedzku Fundacji 

"Sprawni Inaczej" / sierpień/ 

teren ul. Nałkowskiej 6 1.500

Magda Sobczak-Nagy - 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy Sprawni Inaczej zespół i usługi, nagrody

festyny 

20.260

25

pomoc 

społeczna/ochrona 

środowiska

paczki świąteczne na Boże 

Narodzenie / grudzień/ 2 ośrodki 

Caritas / 60-80 osób 3.400 Przemysław Malak art..spożywcze

26

pomoc 

społeczna/ochrona 

środowiska

paczki świąteczne na Boże 

Narodzenie  parafia Bożego Ciała 

/ grudzień / teren Dom Parafialny 

/ ok. 60 osób 3.000 Halina Gostomska art.. Spoż

27

pomoc 

społeczna/ochrona 

środowiska

gorące śniadania dla 

najuboższych w jadłodajni Zesp. 

Charytatywnego przy parafii 

Bożego Ciała (II-V, IX-XII) / 50 os 

dziennie 5.000 Kazimierz Wysokiński art. spoż

28 kultura i nauka

Spotkania ze sztuką, warsztaty 

plastyczne, koncerty, wernisaże, 

wykłady prozdrowotne, porady 

prawne, poszukiwanie pracy, 

spotk. z przedst. sztuki i nauki, 

izba pamięci, wieczerza wigilijna - 

/III-XII / Dom Sąsiedzki 10.000 Florian Wojciechowski                   

wynagrodzenia, nagrody, art. Spoż, 

biurowe, administracja i księgowość (I?), 

plakaty i ogłoszenia

29

pomoc 

społeczna/ochrona 

środowiska

sterylizacja, kastracja kotów z 

terenu dzielnicy i z tymczasowego 

domu leczenia kotów 5.000 Ewa Ostapska   Ewa Świątek                                                                        faktura

30

pomoc 

społeczna/ochrona 

środowiska

Tydzień Ekologiczny dzielnicy / 

maj, czerwiec /teren Gimnazjum 

28 i okoliczne lasy 2.000 Grażyna Dzierżak

dofinansowanie do wycieczki 

krajoznawczo-turystycznej dla 

zwycięzców konkursu

pomoc społ 

26.400



31 kultura i nauka

Morskie opowieści - cykliczne 

spotkania muzyczne / kwiecień, 

czerwiec, październik / teren CK 

im Jana Pawła/ kilkadziesiąt odób 

na spotkaniu 1.800 (3x 600) Lucyna Mieczkowska wynagrodzenie dla artystów, art. Spoż

32 kultura i nauka

Największym ryzykiem jest 

niepodjęcie ryzyka / maj-

grudzień/ teren: Biblioteka ul 

Wyrobka / 130 uczestników 2.250

Joanna Wachowicz, kierownik 

Filii honorarium, art.. Spoż, kwiaty

33 kultura i nauka

Spacery historyczne po dzielnicy 1 

lub 2 spacery / maj/ po ok. 50 

osób

2.500 (1 spacer 

1.400, 2 spacery 

2.500)

Marek Wilkowski, Wiesława 

Wołosz, Przemysław 

Bujnowski - Stowarzyszenie 

"Na prostą" , Beata Peters

honorarium dla przewodnika, ulotki, 

wydruk reprintów, art. Spoż

34 kultura i nauka

II Przegląd teatralny szkół naszej 

dzielnicy / czerwiec / teren CK im 

Jana Pawła / 50-60 osób 2.000 Grażyna Dzierżak

ksiązki i bilety do teatru dla zwycięskiej 

grupy teatralnej

35 kultura i nauka

Warsztaty kreatywne "Wesoła 

Wielkanoc" / kwiecień/ teren sala 

konferencyjna kościoła pw 

Bożego Ciała / max 25 osób 630 Ewa Mazur

wynagrodzenie dla firmy prowadzącej 

warsztaty

36 kultura i nauka

Spotkania podróżnicze "Z Piecek-

Migowa - podróże małe i duże" / 

maj - listopad, 5-6 spotkań / teren 

: CK im Jana Pawła / do 150 osób 2.000 Przemysław Malak wynagrodzenia dla twórców

37 kultura i nauka

Wykłady - politologia i nauki 

społeczne dr Och / luty- kwiecień, 

4 wykłady/ teren XX LO/ do 100 

osób 1.200

Monika Kuczyńska-

Barczewska wynagrodzenie dla autora



38 kultura i nauka

Koncerty muzyki kameralnej 

"Morenowe Wieczory Muzyczne" 

2 spotk./ czerwiec i listopad / sala 

konferencyjna kościoła pw 

Bożego Ciała 1.600 Ewa Mazur

wynagrodzenie, art. Spoż, plakaty i 

programy z tekstami

39 kultura i nauka

Nabój matematyczny XX LO / 

marzec / 40 drużyn x 5 osób 4.000 Szymon Dobecki XX LO nagrody, art. Spoż

40 kultura i nauka

Warsztat nagrań dźwiękowych, / 

luty - listopad, 2 warsztay/ teren 

XX LO / 30 osób 350 Małgorzata Wawro XX LO

uczniowie i mieszkańcy / wynagrodzenie 

autora i plakaty

41 kultura i nauka

Warsztaty literackie i konkurs 

literacki / luty-czerwiec, 4 

spotkania, / teren XX LO/ 10-15 

osób 1.150 Daniel Odija XX LO

uczniowie i mieszkańcy / wynagrodzenie, 

plakaty, nagrody

42 kultura i nauka

Tracklista - edukacyjna forma 

audio DJ set i wykład  / luty - 

listopad, 4 spotkania / XX LO / 30-

50 osób 650

Małgorzata Wawro                            

XX LO

uczniowie i mieszkańcy / wynagrodzenie 

autora i plakaty

43 kultura i nauka

Jestem Polakiem i to mi się 

podoba - 4 konkursy dla uczniów 1.100 Dyrekcja SP 1 Gojawiczyńskiej uczniowie

łącznie 

7.150

44 kultura i nauka Rok Mariusza Zaruskiego 1.000 Dyrekcja SP 1 Gojawiczyńskiej uczniowie

45 kultura i nauka

2 spotkania z ludźmi kultury (dla 

uczniów sp) 1.200 Dyrekcja SP 1 Gojawiczyńskiej uczniowie

46 kultura i nauka

2 Wojewódzkie konkursy 

teatralny i litaracki (organizacja i 

poczęstunek) 1.600 (2x800) Dyrekcja SP 1 Gojawiczyńskiej uczniowie gdańskich szkół

47 kultura i nauka

Dzień Rodzinny - Gdańskie Dni 

Sąsiadów dla uczniów, rodziców i 

mieszkańców 1.000 Dyrekcja SP 1 Gojawiczyńskiej uczniowie i rodziny, mieszkańcy dzielnicy



48 kultura i nauka

projekt biblioteki szkolnej - Nikt 

nie rodzi się czytelnikiem, 

czytelnika trzeba wychować - 7 

konkursów dla uczniów 1.250 Dyrekcja SP 1 Gojawiczyńskiej uczniowie

49 kultura i nauka

Konkurs "żołnierze wyklęci" - 

historyczny z IPN dla uczniów 300

Dyrekcja Gimn 27 

Gojawiczyńskiej uczniowie

łącznie 

3.100

50 kultura i nauka

Międzyszkolny konkurs 

fotograficzny 600

Dyrekcja Gimn 27 

Gojawiczyńskiej uczniowie

51 kultura i nauka

Wewnątrzszkolny konkurs o 

krajach niemieckojęzycznych 250

Dyrekcja Gimn 27 

Gojawiczyńskiej uczniowie

52 kultura i nauka

Konkurs plastyczno foto "Zabytki 

Gdańska" 250

Dyrekcja Gimn 27 

Gojawiczyńskiej uczniowie gdańskich szkół

53 kultura i nauka

Konkurs wiedzy o UE przy 

współpracy z biurem J Wałęsy 600

Dyrekcja Gimn 27 

Gojawiczyńskiej uczniowie gdańskich szkół

54 kultura i nauka

2 Wojewódzkie konkursy wiedzy 

o Szekspirze 1.100

Dyrekcja Gimn 27 

Gojawiczyńskiej uczniowie gdańskich szkół


