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

Nazwa projektu

Koszt
realizacji

Koszt
eksploatacji

Rejon ulic: Wybrzeże Szczecińskie, al.
ks. J. Poniatowskiego, rondo J.
Waszyngtona, al. Zieleniecka, ul.
Ryszarda Siwca

14 000,00 zł

koszty bieżącej
konserwacji/
naprawy

Krótki opis projektu

Lokalizacja

1

Kamionkowskie Info - Rogatki cz. Południowo-zachodnia

Ustawienie trzech tablic informacyjno - edukacyjnych dotyczących Osiedla Kamionek (m.in. historia, obszar, ciekawe miejsca i zabytki,
fauna i flora) w południowo – zachodniej części Kamionka (przy Stadionie Narodowym i Parku Skaryszewskim).

2

Dostępna toaleta w Parku Skaryszewskim

Udostępnienie dla mieszkańców toalety w Parku Skaryszewskim poprzez wyremontowanie toalety w kawiarni Misianka, zainstalowanie
w niej przewijaka i otwarcie jej dla mieszkańców.

Park Skaryszewski

55 000,00 zł

3

Projekt Młodzieżowy "Wyzwolenie"

Wynajem klubokawiarni oraz realizacja w niej projektu „Wyzwolenie” skierowanego do młodych.

ul. Lubelska 30/32 lokal U4

32 472,00 zł

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.

Szkoła podstawowa, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne mieszczące się na
terenie Osiedla Kamionek

25 600,00 zł

5

Plany lubią zmiany - testy predyspozycji zawodowych dla
uczniów liceum

Teksty predyspozycji zawodowych przeznaczone będą dla uczniów klas II Liceów Ogólnokształcących na terenie dzielnicy PragaPołudnie. Na ich podstawie certyfikowany psycholog oraz doradca zawodowy mają za zadanie stworzyć profil psychologiczny i
kompetencji oraz predyspozycji zawodowych ucznia, zasugerować mu kierunek studiów, który powinien rozważyć, wedle własnych
możliwości, predyspozycji i aspiracji.

ul. Grochowska 346/348, ul. Zbaraska 1

23 147,99 zł

6

Dwie godziny dla Rodziny

To program szerzenia aktywności ruchowej i rekreacji wśród rodzin oraz innych form, które mogą zintegrować rodzinę. Pokazanie
takich form ruchu, rekreacji, które angażują każdego członka rodziny. Tak i dziecko jak i rodzica . Zajęcia, które odbywać się będą na
terenie Kamionka również integrują społeczność lokalną, można na nich poznać sąsiada

Kamionek, Praga Południe

29 000,00 zł

7

MINISUMO na Pradze Południe

Projekt ma na celu wyrobienie całożyciowej aktywności, dbałości o ciało i sprawność fizyczną wśród dzieci i młodzieży z terenu PragiPołudnie poprzez zajęcia Sumo. Projekt miałby obejmować zajęcia Sumo dla 3 grup liczących minimum 15 osób każda. Zajęcia
odbywać się będą 3 razy w tygodniu po 1,5 godz. przez cały rok. Prowadzone powinny być przez wykwalifikowanych instruktorów
Sumo. Grupy powinny być podzielone pod względem wieku i umiejętności uczestników.

Żupnicza 17

60 750,00 zł

8

Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe terenu przy
zbiegu ul. Bliskiej i Żupniczej

Remont i modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na terenie zielonym przy zbiegu ul. Bliskiej i Żupniczej oraz usytuowanie na
tym terenie tzw. siłowni plenerowej.

rejon ul. Bliskiej i Zupniczej

65 500,00 zł

koszty bieżących
napraw

9

Oznakowanie kamienicy na Lubelskiej 30/32

Projekt zawierałby zaprojektowanie i realizację 3 tablic informacyjnych (mapy), realizację/kupno 2 słupów ogłoszeniowych, projekt i
utrzymanie strony internetowej oraz wydawnictwa dotyczące promocji akcji artystycznych na Lubelskiej 30/32 (plakaty,katalogi, ulotki).

ul. Lubelska 30/32

43 050,00 zł

Ok 5 000,00 zł
/rok

18 700,00 zł

koszty bierzącej
konserwacji i
ewentualnych
napraw

koszty sprzątania,
energii, wody

4

10

Kamionkowskie Info - Rogatki cz. Południowo-wschodnia

Ustawienie czterech tablic informacyjno – edukacyjnych dotyczących Osiedla Kamionek w połudnoiwo – wschodniej części Kamionka.

rejon ulic: Międzynarodowa, Al.
Waszyngtona , ul.Kinowa, ul.Stanisława
Augusta oraz skrzyżowanie ul.
Grochowskiej z ul.Podskarbińską

11

Nasadzenie zieleni na granicy terenu chronionego
Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych wzdłuż ul. Stanisława
Augusta

Nasadzenie żywopłotu z krzewów średnio wysokich, nie wymagających strzyżenia. Szpaler zaznaczyłby granice obiektu prawnie
chronionego, czyli oddzieliłby Kamionkowskie Błonia Elekcyjne od osiedla mieszkaniowego. Nasadzenie wyznaczałoby szlak
komunikacyjny do żłobka i przedszkola, chroniłoby istniejącą zieleń od dewastacji przez parkujące samochody. Wydatnie podniosłoby
estetykę całego kompleksu rekreacyjnego – Błoni i Parku.

ul. Stanisława Augusta – Kamionkowskie
Błonie Elekcyjne

10 887,50 zł

12

Atlas historyczny Kamionka, Skaryszewa, Parku
Skaryszewskiego i terenów wystawowych

historyczny obszar Kamionka i
Skaryszewa

37 500,00 zł

13

Wyznaczenie i oznakowanie poziome zgrupowania miejsc
postojowych przed budynkiem przy ul. Mińskiej 52/54

Wyznaczenie i oznakowanie poziome zgrupowania miejsc postojowych dla samochodów osobowych na chodniku znajdującym się przy
ul. Mińskiej 52/54

ul. Mińska 52/54

1 400,00 zł

przyszłe koszty
ponownego
wymalowania
granic strefy
parkingowej

14

Panie, Pan tu nie stał

Ustawienie i eksponowanie repliki Misia z filmu „Miś” (reż. S. Bareja) w pobliżu tzw. „Ronda prezesa Ochódzkiego” przy zbiegu ul.
Stanisławowskiej i ul.Terespolskiej

rejon ul. Stanisławowskiej i Terespolskiej

21 000,00 zł

Ok 1000 zł rocznie
konserwacja
koszt energii 500zł
koszt konserwacji
600zł

15

Pracownia językowa dla uczniów SP nr 255

Utworzenie pracowni językowej (24 stanowiskowej) dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 255

ul. Kamionkowska 36/44

38 799,00 zł

16

Budowa placyku zabaw na podwórzu kamienic pomiędzy
ul. Rybną i Wawerską

Budowa małego placyku zabaw dla dzieci na przestrzeni podwórza pomiedzy kamienicami przy ul. Rybnej 24-28 a kamienicami przy
ul. Wawerskiej 15-19

ul. Rybna 24-28, ul. Wawerska 15-19

37 500,00 zł

17

18

Ścieżka edukacyjno-historyczna 100-lecia harcerstwa na
Kamionku i Grochowie

Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół

Ścieżka będzie polegać na stworzeniu mapy miejsc związanych z historią harcerstwa na Kamionku oraz towarzyszących jej gier, tras
edukacyjnych i szeregu atrakcji dla lokalnej społeczności. Miejsca będą oznaczone tabliczkami pamiątkowymi.

Miejsca m.in.przy ul.Grochowskiej,
ul.Gocławskiej, ul.Kamionkowskiej.

20 000,00 zł

koszt konserwacji
tabliczek rocznie
ok 10% kosztów
tabliczek- ok 500zł
rocznie

Zbudowanie miejsc dla owadów

Al.Zieleniecka, Al. Waszyngtona, ul.
Wybrzeże Szczecińskie, ul.
Weterynaryjna, ul. Stanisława Augusta,
Park Obwodu Praga AK, ul. Mińska, ul.
Międzynarodowa, Al.Waszyngtona, ul.
Grochowska

1 344,00 zł

10 zł brutto/rok

po kilku latach
niezbędne będą
naprawy nie
przekraczające
kilkuset złotych
rocznie

19

Wieża dla jerzyków na Pradze Południe

Niewielka budowla przeznaczona dla ptaków: jerzyków zwanych „zabójcami komarów”. Wieża miałaby miejsca lęgowe dla
kilkudziesięciu par jerzyków. Ptaki te chroniłyby ludzi przed licznymi w dzielnicy uciążliwymi owadami latającymi. Jerzyki są bardzo
pożyteczne, ponieważ zjadają ogromne ilości owadów takich jak np.; komary i meszki. W ciągu jednego dnia pojedynczy jerzyk może
ich złapać 20 000! Wieża chroniłaby ptaki i edukowała ekologicznie ludzi.

20

Analiza i ekspertyza stanu wód Jeziorka
Kamionkowskiego

Przeprowadzenie tej ekspertyzy jest potrzebne w celu przyszłej rekultywacji i założenia publicznego kąpieliska na Jeziorku
Kamionkowskim. Dostęp do takich danych otworzyłby drogę do dalszych działań, których rezultatem byłoby otwarte dla wszystkich
kąpielisko w najpiękniejszym parku Warszawy

Jeziorko Kamionkowskie, Park
Skaryszewski

50 000,00 zł

21

Place treningowe dla aktywnych mieszkańców Warszawy

Plac do treningu Street Workout to alternatywa dla tradycyjnych siłowni zewnętrznych, skierowana do aktywnych fizycznie
mieszkańców Warszawy.

ul. Wybrzeże Szczecińskie / Rejon Mostu
Poniatowskiego

60 710,00 zł

Stanisława Augusta, Kinowa,
Międzynarodowa, Al E. Wedla Al.
Waszyngtona, Al. Zieleniecka

80 000,00 zł

