BUDŻET
PARTYCYPACYJNY
– TO TWÓJ BUDŻET!
W OBSZARZE „GROCHÓW PÓŁNOCNY” dzielnicy PRAGAPOŁUDNIE m.st. Warszawy można zagłosować
na następujące projekty LOKALNE:
L.
p.

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Lokalizacja

Koszt realizacji

Koszt eksploatacji

1

Oświetlenie Parku Leśnika i placu zabaw w nim

Zamontowanie 16 latarni w Parku Leśnika

Park Leśnika

128 000,00 zł

2

Wybudowanie siłowni pod chmurką w Parku
Leśnika

Zbudowanie stanowisk do ćwiczeń siłowych w Parku Leśnika celem uzupełnienia sportowego zaplecza parku.

Trembowelska róg Kwatery Głównej

35 000,00 zł

koszty konserwacji urządzeń

3

Klub Mam (np. w OPP1) przy ul. Kwatery Głównej
11

Na wzór zajęć "Jordankowo" w Ogrodzie Jordanowskim Bythara 19 (Mokotów) proponuję zorganizować spotkania mam 1012 połączone z zabawą.

10 400,00 zł

koszty organizacyjne

4

Kabina sanitarna (toaleta przenośna) postawiona
na stałe w Parku Leśnika - ul. Osowska

Ustawienie publicznej toalety w Parku Leśnika

6 221,00 zł

serwis 3 x w tygodniu - 518,40 zł
za m-c wraz z wynajmem
projekt generuje koszty w
przyszłych latach związane
głównie z nawadnianiem i
pielęgnacją.

5

Park Leśnika od strony ul. Osowskiej

Plac Szembeka w kwiatach

Ukwiecenie Placu wiszącymi i stojącymi kwietnikami.

Plac Szembeka

32 000,00 zł

6

Rozśpiewane i roztańczone dzieci i dorośli z
osiedla Dudziarska

Realizacja programu zajęć artystycznych (taneczno muzycznych) dla dzieci, młodzieży z osiedla Dudziarska. W trakcie
zajęć uczestnicy będą mieli możliwość nabycia bezpośrednich umiejętności taneczno muzycznych ale również nauczą się
systematycznej pracy, odpowiedzialności oraz podniosą własną samoocenę. Wskazane jest aby zajęcia odbywały się na
terenie osiedla i ze względu na największe pomieszczenia niezbędne do prowadzenia ich, odbywały się w Ognisku

ul. Dudziarska 40, 40a i 40b

24 260,00 zł

7

Spowalniacze na ul. Ks. Jana Sztuki

Proponuję montaż 2 spowalniaczy na ul. ks. J. Sztuki między ul. Boremlowską a ul. Obarowską, drugi między ul.
Obarowską a ul. Szaserów

ulica ks. Jana Sztuki na odcinku między
ul. Boremlowską a ul. Szaserów.

6 800,00 zł

koszty zależne będą od jakości
spowalniaczy

8

Modernizacja / rozbudowa placu zabaw w Parku
Leśnika

zamontowanie bezpiecznego piankowo - gumowegopodłoża i zabawek, domków dla małych dziec, koników do bujania
hiśtawek dla dzieci do lat 3. Podobnych jak w Parku Znicza, Parku OPAK

Trembowelska, róg Kwatery Głównej

75 000,00 zł

koszt sprzątania i konserwacji

9

Święto Grochowa

Piknik rekreacyjny organizowany co roku w drugą sobotę września w godz. 12-16 w Parku Leśnika. Podczas pikniku
specyfikację swojej pracy będą prezentować służby mundurowe: Policja, Straż Miejska, leśnicy, ratownicy medyczni,
wojsko oraz grupy historyczne. Piknik połaczony będzie z konkursami edukacyjnymi oraz mozliwością pobytu na pływalni
Szuwarek.

Park Leśnika

15 520,00 zł

10

Demontaż pergoli z macew w Parku "Leśnika"

Demontaż pergoli oraz zagospodarowanie przestrzeni po rozbiórce.

Park Leśnika

29 500,00 zł

11

Tablica informująca o wydarzeniach kulturalnych i
sportowych

Umieszczenie tablicy informacyjnej w jednym, z centralnych miejsc Grochowa Północnego 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.

Plac Szembeka

11 455,00 zł

12

Oświetlenie i zagospodarowanie parku (Park
Leśnika)

Projekt zakłada montaż 25 szt. lamp parkowych wzdłuż głównej alei, 13 szt. psich stacji, 11 szt. śmietników oraz montaż
siłowni pod chmurką i rewitalizacji zieleni oraz montaż9 szt. ławek

Grochowska / Trembowelska/ Osowska

150 000,00 zł

koszt konserwacji i energii
elektrycznej

53 000,00 zł

w przypadku trwałych tablic
ekspozycyjnych - 5000 zł / rocznie,
w przypadku nietrwałej konstrukcji
- brak kosztów

840,00 zł

10 zł /rok konserwacja domku i
tablicy
sprzątanie placu 500 zł /miesiąc,
konserwacja sprzętu 1000 zł
/kwartał

13

Plenerowa wystawa zdjęć (Plac Szembeka)

Plenerowa wystawa zdjęć obrazująca 100 lat historii harcerstwa na Grochowie - od początków 22 Warszawskiej Drużyny
Harcerzy w 1915 r. do chwili obecnej 22 szczepu WATRA im. hm Kazimierza Skorupki

Plac Szembeka

14

Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół

Zbudowanie miejsc dla owadów

ul. Kordeckiego, ul. Daszowska, ul.
Wspólna Droga, ul. Grochowska, Park
Leśnika

69 145,00 zł

15

Magiczny ogródek zabaw dziecięcych

Plac zabaw oraz kącik seniora

Podwórko między blokami ul.
Daszowska 4, ul. Daszowska 6, ul.
Wspólna Droga 7

16

Tablice informujące o miejscu pamięci narodowej i
trasie do pomnika poległych pod Olszynką
Grochowską

Utworzenie trzech tablic informacyjnych na drogach i trasach prowadzących do pomnika poległych w Bitwie pod Olszynką
Grochowską informujących o przebiegu bitwy, dowódcach, liczbie sił itp.. Na tablicach znajdzie się również mapa najbliższej
okolicy z informacją jak trafić do Pomnika

skrzyżowanie ulic Chłopickiego i
Makowskiej

16 800,00 zł

17

Kino na B(l)oku z muzyką na żywo (ul. Dudziarska)

Sąsiedzki pokaz filmowy w ramach cyklu "Kino na B(l)oku na ścianie jednego z bloków przy ul. Dudziarskiej z muzyką na
żywo

ul. Dudziarska 40

5 000,00 zł

18

Parking "Parkuj i jedź"

Parking dla samochodów osobowych dla mieszkańców dojeżdżających do pętli tramwajowej i przesiadających się do
komunikacji zbiorowej (tramwaj, autobus).

rejon pętli tramwajowej na Gocławku

121 950,00 zł

19

Renowacja podwórka (ulice: Wspólna Droga,
Kordeckiego, Daszowska, Osowska)

Renowacja wnęki podwórka między ul. Wspólna Droga, Kordeckiego, Daszowska, Osowska wymaga kompleksowego
wykonania robót w zakresie: ciągów komunikacyjnych, chodników usytuowanych wzdłuyż budynków wielorodzinnych oraz
terenów zielonych ogólno dostępnych. Nazwa propozycji projektu została ograniczona do terenu bezpośrednio położonego
przy budynku Wspólna Droga 5 oraz informacyjnie do całego ciągu komunikacyjnego.

ul. Wspólna Droga, Kordeckiego,
Daszowska, Osowska

100 000,00 zł

20

Naprawa wykruszonej kostki brukowej na jezdni
ul. Osada Ojców na Osiedlu Gocławek

Proponuję wymianę uszkodzonej kostki brukowej na całęj długości jezdni.

ul. Osada Ojców rejon od ul.
Pabianickiej do ul. Jordanowskiej

25 000,00 zł

21

Skwer Olszynki

Zagospodarowanie zieleńca (skwer Olszynki) tj. miejsca spacerowo-rekreacyjnego wraz z miejscem do wprowadzania
psów (część ogrodzona) oraz toaletą. Projekt zakłada wykonanie niwelacji terenu, postawienie elementów małej
architektury, prostego w utrzymaniu sprzętu do rekreacji, w tym również dla niepełnsprawnych (stolik szachowy, stół do
ping-ponga), posadzenie krzewów i trawy , wykon. oświetlenia. Założeniem jest stworzenie miejsca integracji mieszkańców.

ul. Olszynki Grochowskiej i ul.
Grochowska

219 000,00 zł

koszty sprzątania, bieżących
remontów, pielęgnacji zieleni,
monitoring

22

Uspokojenie ruchu i kontrapas rowerowy na tzw.
Małej Grochowskiej

Projekt obejmuje: 1. Zalegalizowanie dwukierunkowego ruchu rowerów na tzw. małej Grochowskiej od Garwolińskiej do
Podolskiej, 2. wykonanie dodatkowych dojść 5 przystanków tramwajowych w kierunku centrum, 3. wprowadzenie
elementów uspokojenia ruchu zapobiegających nadmiernemu rozpędzaniu się kierowców

Grochowska

140 000, 00zł

odnawianie oznakowania

23

Miejsca parkingowe oraz chodnik na Kordeckiego

Utworzenie 30 miejsc postojowo-parkingowych wraz z przesunięciem chodnika w obrębie północnej części ul. Kordeckiego

Ul. Kordeckiego 36-50

90 960,00 zł

24

Oświetlenie uliczne ul. Ludwisarska

Projekt zakłada zakup i montaż trzech latarni energooszczędnych typu LED na ulicy Ludwisarskiej w Warszawie.

ul.Ludwisarska

25 000,00 zł

koszty sprzątania

koszty konserwacji latarni 3x20
zł/mies. Koszty zasilania
dodatkowego: 3x50 zł/ mies.

