
Podsumowanie pracy 
Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

w 2019 r.



III kadencja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

11 kwietnia br. odbyło się uroczyste zaprzysiężenie 21 Radnych



Nie czekaliśmy aż opadną emocje 
i powyborcze konfetti 

i od razu przystąpiliśmy 
do działań



Wybraliśmy nowe władze Rady

Zarząd Dzielnicy

● Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy – Halina Królczyk

● Zastępca Przewodniczącej Zarządu – Marcin Jarosz

● Członek Zarządu – Roger Jackowski

Prezydium Rady

● Przewodnicząca Rady – Aleksandra Kulma

● Zastępca Przewodniczącej Rady – Kamil Tyburski



Wyremontowaliśmy siedzibę
Rady Dzielnicy



Interweniowaliśmy na bieżąco
w sprawach dzielnicy



W kwietniu Rada Dzielnicy 
wynegocjowała przywrócenie 

placówki pocztowej
przy ul. Mickiewicza



• 24 czerwca br. Radni przyjęli Uchwałę w 

sprawie ochrony przeciwpowodziowej 

na terenie Dzielnicy

• Podczas sesji mieszkańcy zaapelowali do 

Pani Prezydent Aleksandry Dulkiewicz o 

podjęcie jak najszybszych działań 

mających na celu zabezpieczenie 

dzielnicy przed skutkami zalań i 

podtopień

• Część wnioskowanych działań Miasto już 

wdrożyło w wyniku naszej uchwały



Interweniowaliśmy
na zgłoszenia mieszkańców i na zaobserwowane sytuacje wymagające poprawy 

funkcjonowania dzielnicy



Współpracowaliśmy 
z Radnymi Miasta

np. w sprawach:

• bezpieczeństwa pieszych (azyle 
na przejściach dla pieszych na
ul. Kościuszki)

• wyeliminowania ruchu ciężkich 
pojazdów na ul. Kościuszki



Sfinansowaliśmy lub 
dofinansowaliśmy 

z budżetu Rady Dzielnicy 
wiele projektów

w 2019 roku



W maju, w ramach Nocy 
Muzeów, odbyły się warsztaty 

perkusyjno-hałasowo-
głosowo-terapeutyczne 

dla dzieci i młodzieży



Jak co roku w czerwcu, 
na boisku Wydziału Farmacji 

GUMed, odbył się wielki 
Festyn Rodzinny



Latem w Parku Kuźniczki 
odbywały się koncerty 
muzyki klasycznej i filmowej



Miejscy Przyrodnicy – Bioróżnorodność

Dofinansowaliśmy cykl spotkań z 

edukatorami przyrodniczymi, specjalistami 

ds. ochrony przyrody i pasjonatami 

warsztatów przyrodniczych, 

organizowanych przez Fundację Generacja



Projekty dla seniorów

Dofinansowaliśmy dwa dzielnicowe kluby 

seniora: Rajska Panorama i Winda

Sfinansowaliśmy wycieczkę autokarową 

seniorów na Mierzeję Wiślaną

Dofinansowaliśmy Dzień Seniora

Sfinansowaliśmy zajęcia gimnastyczne



Disco Dance Wrzeszcz

Dofinansowaliśmy cykl zajęć 

tanecznych dla młodych mieszkańców

Wrzeszcza Dolnego

Zajęcia odbywały się w Klubie Młodego 

Wrzeszczaka



Wielokulturowa Kuchnia Społeczna 

w Dolnym Wrzeszczu

Dofinansowaliśmy cykl spotkań 

integracyjnych z osobami, które przybyły 

do naszej dzielnicy z różnych zakątków 

świata.

Poznawaliśmy ich kulturę i obyczaje oraz 

wspólnie przyrządzaliśmy dania z danego 

kraju.

Gościliśmy w kuchni ukraińskiej, 

rumuńskiej, białoruskiej,

uzbeckiej i tatarskiej.



Jesienią odbyły się dwa spacery z 
gdańskim przewodnikiem Łukaszem 

Darskim, poświęcone przyrodzie 
Dolnego Wrzeszcza



Projekt Integracyjny 

“Jestem z Wrzeszcza”

sfinansowaliśmy powstanie kompozycji

zdjęć przedstawiających sylwetki 

mieszkańców dzielnicy, którzy czują się z 

nią związani, identyfikują się ze swoją małą 

ojczyzną i chcą to pokazać



Dofinansowaliśmy cykl spotkań 
autorskich, spotkanie poetycko-

muzyczne, grę miejską oraz 
przedstawienia dla najmłodszych w 
Bibliotece Kolonia oraz w Bibliotece 

Pod Kotem i Myszą



Zupa we Wrzeszczu

Dofinansowaliśmy przygotowanie darmowych 

posiłków dla osób potrzebujących.

Była to przede wszystkim możliwość spotkań

między młodymi i potrzebującymi

Jednych uwrażliwia to na biedę, drugim pomaga

wyjść z bezdomności



Dofinansowaliśmy dwa projekty edukacyjne:

Rozwiązywanie konfliktów

warsztaty w szkole Podstawowej nr 24 dla 

uczniów i rodziców – celem było nabycie 

praktycznych umiejętności rozwiązywania 

konfliktów opartych na metodzie Porozumienia 

bez przemocy

Debata społeczna „Porozmawiajmy                                                     

o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ!”



Dofinansowaliśmy zajęcia sportowe dla dzieci

Zwinny Twardziel - cykl treningów Krav Maga, 

i innych sztuk walk, takich jak Judo, JuJitsu, 

Aikido

Zajęcia uczyły dzieci szacunku i tolerancji

wobec innych, systematyczności i potrzeby

samorozwoju, dobrych nawyków i

prawidłowego reagowania w różnych

sytuacjach zagrożenia



Sfinansowaliśmy zakup wyposażenia i pomocy 

dydaktycznych dla młodzieży licealnej

- sofy na korytarze szkolne, na których 

uczniowie  mogą odpocząć w przerwach między 

lekcjami lub w oczekiwaniu na zajęcia 

dodatkowe

- książki anglojęzyczne i materiały dydaktyczne 

dla klas dwujęzycznych. 



Zrealizowaliśmy też kilka inwestycji

- zakupiliśmy dla mieszkańców ławki

- sfinansowaliśmy wykonanie projektu i zakup 

nowoczesnego progu sinusoidalnego, który 

jako jeden z pierwszych w Polsce zostanie 

zamontowany we Wrzeszczu Dolnym

- zbudowaliśmy brakujący fragment ścieżki do 

tramwaju na Pl. Komorowskiego

- rozpoczęliśmy zagospodarowanie zieleni 

i usunęliśmy bariery architektoniczne dla 

niepełnosprawnych

przy siedzibie rady dzielnicy

i Bibliotece Kolonia



Dziękujemy Państwu za dotychczasową, 

owocną współpracę i zapraszamy do udziału 

w konsultacjach budżetu dzielnicy 

Wrzeszcz Dolny na rok 2020



www.wrzeszczdolny.org/budzet-2020/ 


