BUDŻET
PARTYCYPACYJNY
– TO TWÓJ BUDŻET!
W OBSZARZE „GOCŁAW” dzielnicy PRAGA-POŁUDNIE m.st.
Warszawy można zagłosować na następujące projekty LOKALNE:
L.p.

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Lokalizacja

Koszt
realizacji

Koszt
eksploatacji
2,555 zł
rocznie

Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika
(Fieldorfa - Rechniewskiego)

Realizacja projektu wymaga zainstalowania słupków i opraw z lampami, okablowania i podłączenia do sieci
elektrycznej

Pomiędzy ulicami: Fieldorfa i
Rechniewskiego

104 000,00 zł

2

Teatr amatorski Gocław

Projekt zakłada stworzenie teatru amatorskiego na Gocławiu. Miałoby to być miejsce, w którym dzieci oraz
młodzież mogłyby miło i twórczo spędzić czas wolny, eksperymentując z wybranymi technikami teatralnymi i
dramowymi. Zajęcia miałyby na celu umożliwienie uczestnikom lepszego poznania siebie i własnych możliwości
oraz stworzenie wspólnoty, którą łączą wspólne doświadczenia, zainteresowania oraz pasje.

ulice: Umińskiego, BoraKomorowskiego, Fieldorfa,
Rechniewskiego, Mikołajczyka,
Abrahama, Nowaka- Jeziorańskiego

41 820,00 zł

3

Remont infrastruktury przestrzeni
publicznej w zakresie remontu chodnika i
ogrodzenia na odcinku ulicy
Rechniewskiego

Przełożenie kostki chodnikowej oraz ponowne osadzenie słupów fundamentowych (150 cm) do których
zamocowane zostaną przęsła ogrodzenia.

Rechniewskiego

33 540,00 zł

4

Projekt chodnika na terenach zielonych
wzdłuż ulicy gen. T. Bora-Komorowskiego II częśc projektu Budowa chodnika przez
teren zielony wzdłuż ul. Gen. Tadeusza
Bora-Komorowskiego złożonego na
Saskiej Kępie

Projekt chodnika biegnącego przez obecnie zaniedbane i niedoinwestowane tereny zielone wzdłuż pasa
drogowego mający służyć komunikacji do przystanków autobusowych Wał Gocławski oraz rekreacji.

Tereny zielone przy ul. Gen. T. BoraKomorowskiego po stronie numerów
nieparzystych pomiędzy ul. Skalskiego a
ul. Pawlikowskiego

65 250,00 zł

872 zł /
rocznie

5

Pieszy ciąg komunikacyjny "Łuk
Umińskiego" Etap I

Wymiana starych nierównych i połamanych, ponad dwudziestoletnich, płyt chodnikowych na kostkę przemysłową

Parzysta strona ul. Umińskiego

315 000,00 zł

sprzątanie,
odśnieżanie

6

Budowa miejsc parkingowych na Gocławiu
przy ul. Umińskiego

Projekt zakłada budowę zatok postojowych dla samochodów osobowych do parkowania równoległego lub
skośnego, zlokalizowanych przy południowej jezdni ul. Umińskiego - na odcinku od przystanku autobusowego za
skrzyżowaniem z ul. Fieldorfa "Nila" do skrzyżowania z ul. Złotej Wilgi. Zależnie od uzyskanych uzgodnień z
Inżynierem Ruchu liczba miejsc mogłaby wynosić od 27 do 60.

ul. Umińskiego

180 250,00 zł

7

Zagraj w kosza na Gocławiu - czyli nasze
osiedlowe boisko do kosza (przy Jeziorku
Balaton)

Projekt dotyczy rewitalizacji nieużywanego boiska do koszykówki znajdującego się w Parku nad Balatonem
pomiędzy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego a kawiarnią „Cafe Balaton”. Zakłada on zakupienie i instalację koszy
(4szt.) do gry w koszykówkę, naniesienia linii na nawierzchnię asfaltowo-betonową, zakupu siatki metalowej i
zainstalowanie metalowych (istniejących) słupków od Jeziorka

Boisko znajduję się nieopodal ul. Jana
Nowaka – Jeziorańskiego przy Jeziorku
Balaton

25 500,00 zł

Tablica informująca o wydarzeniach
kulturalnych i sportowych

Umieszczenie tablicy informacyjnej w jednym, z centralnych miejsc Gocławia pozwoli dużej grupie mieszkańców
dzielnicy ze sporym wyprzedzeniem dowiedzieć się o wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych
na Pradze-Południe. Organizatorzy imprez będą mogli nieodpłatnie zapraszać na planowane wydarzenia. To
przełoży się na zainteresowanie mieszkańców imprezami, poprawę jakości naszego życia codziennego,
budowanie społeczności lokalnej i więzi międzyludzkich.

Budynek Biblioteki Publicznej im. Z.J.
Rumla w Dzielnicy Praga- Południe m.
st. Warszawy ul. Meissnera 5

15 883,00 zł

Plac do ćwiczeń kalistenicznych

Wnioskujemy o sfinansowanie przygotowania placu kalisteniki – treningów siłowo -sprawnościowych
odbywających się z ciężarem własnego ciała. Wymaga on miękkeigo, najlepiej tartanowego, podłoża oraz
zestawu drabinek drążków, poręczy, pochylni, któę umożliwią stworzenie zestawów ćwiczeń dla osób w różnym
wieku i na różnym poziomie zaawansowania – od nastolatków, przez osoby dorosłe po seniorów.

Ul. Gen. Bronisława Bohaterewicza,
okolice Parku nad Balatonem

80 000,00 zł

10

Osoby niewidome są wśród nas

Głównym założeniem projektu jest uwrażliwianie społeczności na potrzeby/istnienie osób z niepełnosprawnością
wzroku, przybliżenie ich funkcjonowania, skonfrontowania ze stereotypami, własnymi pytaniami, próba
znalezienia odpowiedzi na pytanie „czy i jak pomóc osobie niewidomej” . Uczestnicy doświadczą symulacji
niewidzenia, słabowzroczności, poznają funkcjonalne następstwa uszkodzenia wzroku, będą mogli zadać pytania
osobie z uszkodzonym wzrokiem.

Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne, mieszczące się na
terenie Osiedla Gocław

17 200,00 zł

11

Termomodernizacja budynku przy ul.
Rechniewskiego 9

Zakres planowanych prac w ramach termomodernizacji budynku obejmuje: -wykonanie ocieplenia cokołu; wykonanie opaski betonowej, odwadniającej wokół budynku; -wymiana okien na klatce schodowej oraz okienek
piwnicznych

ul. Rechniewskiego 9

77 155,20 zł

12

Nowoczesny Senior z Gocławia - komputer
+ prasa + książka + gry

Seniorzy ale i nie tylko nadal chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i towarzyskim. Po latach wytężonej
pracy mają prawo czuć się docenieni i trzeba zagwarantować im w miarę możliwości warunki do dalszego
aktywnego życia. Projekt ten ma dać seniorom z Gocławia ale także gościom szansę nauki obsługi komputera a
także lektury aktualnej prasy i książek w dobrym otoczeniu Klubu Kultury na Gocławiu przy ul. Pawlikowskiego.

Klub Kultury Seniora, ul.
Pawilkowskiego, Gocław Warszawa

20 490,00 zł

13

Poprawa bezpieczeństwa ruchu - ul.
Ernesta Skalskiego, Gocław

Stworzenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Skalskiego i Rogalskiego, umieszczenie po zachodniej
stronie ulicy Skalskiego słupków, uniemożliwiających parkowanie samochodów, w celu poprawy widoczności dla
wjeżdżających z garażu oraz przygotowanie nowej organizacji ruchu i wprowadzenie ograniczenia prędkości na
ul. Skalskiego

ul.Skalskiego/ul.Rogalskiego

15 000,00 zł

14

Remont i modernizacja infrastruktury
przestrzeni publicznej w zakresie remontu
chodnika i schodów osiedla "Wilga-Iskra"
SM Gocław

W ramach projektu proponujemy przeprowadzenie następujących działań inwestycyjnych: -remont i wykonanie
chodnika (680 m2) -remont i wykonanie schodków (ilość – 4 szt.) -remont i wykonanie dojścia do schodów oraz
budynku Umińskiego 4, kl. l (60m 2)

ul. Rechniewskiego 2/4, ul. Umińskiego
4, ul.Znanieckiego 3/5

225 804,00 zł

15

Domki dla skrzydlatych pasiastych
przyjaciół

Zbudowanie miejsc dla owadów

Wał Miedzeszyński, ul. Bohaterewicza,
ul. Bukowskiego, ul. Kakowskiego Park
nad Balatonem, , ul. NowakaJeziorańskiego

1 008,00 zł

16

Modernizacja oświetlenia ulic i placów w
SM "Wilga 2000". Zastosowanie technologii
proekologicznych

Na istniejących słupach oświetleniowych zostaną wymienione głowice (klosze i źródła światła) zapewniające
zwiększenie powierzchni oświetlanej. Zastosowane zostaną nowoczesne źródła światła – indukcyjne, nie
wywołujące efektu stroboskopowego

ul.Szkoły Orląt, ul. Św. Patryka,
ul.Cichociemnych, ul.Witwickiego,
ul.Rychtera, ul. Pisarka, ul.Burzyńskiego

121 824,00 zł

17

Budowa miejsc parkingowych na Gocławiu
przy ul. Abrahama

Projekt zakłada budowę zatok postojowych dla samochodów osobowych do parkowania równoległego lub
skośnego, zlokalizowanych przy obu jezdniach ul. Abrahama - na odcinku od skrzyżowania z ul. Rogalskiego do
skrzyżowania z ul. Kapelanów AK oraz na wysokości supermarketu Carrefour. Zależnie od uzyskanych
uzgodnień z Inżynierem Ruchu liczba miejsc mogłaby wynosić od 35 do 70.

ul. Abrahama

178 625,00 zł

18

Rozbudowa chodnika na ul.
Jugosłowiańskiej w Warszawie

Rozbudowanie chodnika w ramach istniejącej infrstruktury chodnikowej na ul. Jugosłowiańskiej na odcinku
pomiedzy przystankami autobusowymi "Meissnera 04" oraz "Os. Iskra 02" ( w kierunku petli Gocław).

ul. Jugosłowiańska

80 000,00 zł

1

8

9

6,000 – 7,000
tysięcy
złotych

10 zł brutto
rocznie za
domek

