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

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Lokalizacja

Koszt
realizacji

Koszt eksploatacji

1

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al.
Waszyngtona

Budowa ścieżki rowerowej po północnej stronie Al.. Waszyngtona, na odcinku Rondo Waszyngtonqa - ul. Międzynarodowa

Al.Waszyngtona, na odcinku Rondo Waszyngtona - ul.
Międzynarodowa

383 000,00 zł

2

Przywrócenie ciągłości drogi dla rowerów
wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego pod
mostem Poniatowskiego

Udrożnienie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego pod mostem Poniatowskiego

Wał Miedzeszyński

24 000,00 zł

3

Rewitalizacja skweru przy Plonie

Projekt ma na celu uporządkowanie przestrzeni miejskiej wokół płaskorzeźby „Plon”, która w 2011r. została poddana konserwacji
dzięki staraniom mieszkańców i władz dzielnicy. Dotyczy rekonstrukcji dwóch betonowych ław z 1947 r., istniejących w tym,
miejscu do tat 70. XX w. oraz aranżacji zieleni – nasadzeniu drzew, krzewów i rekultywacji trawnika

Narożnik ulic Katowickiej i Zwycięzców (przy budynku
nr 11)

25 696,00 zł

4

Remont ulicy Berezyńskiej na odcinku od
Francuskiej do Saskiej

Remont ulicy Berezyńskiej na odcinku od ul. Francuskiej do ul. Saskiej

ul. Berezyńska

150 000,00 zł

5

Progi zwalniające na ulicy Złoczowskiej

Wykonanie progów zwalniających na ulicy Złoczowskiej w celu ograniczenia prędkości pojazdów

Ulica Złoczowska na całej długości od ulicy
Brukselskiej do ulicy Alzackiej

6 000,00 zł

6

Zagospodarowanie skweru z rzeźbą kompozycją metalową "Ad Astra" na
Saskiej Kępie

Przywrócenie funkcji użytkowych i wizualnych małego skweru na którym znajduję się monumentalna kompozycja metalowa „AS
ASTRA” znakomitego rzeźbiarza prof.. Macieja Szańkowskiego z roku 1974, na terenie Osiedla Saska Kępa

skrzyżowanie ulic: Egipska, Afrykańska, Bora
Komorowskiego

43 000,00 zł

1,254,09 zł rocznie

7

Pomóż nam daleko zajść

Hala sportowa „Saska” to główny ośrodek sportu na Saskiej Kępie. Co roku mieszkańcy przebiegają i przechodzą ponad 30,000 km
na dostępnych w hali urządzeniach. Zakup dwóch nowych, profesjonalnych urządzeń – bieżni oraz stepera, to tysiące kroków w
kierunku zdrowia i dobrego samopoczucia. Warto zainwestować w to każdą złotówkę

ul.Angorska 2

40 000,00 zł

2. 200 zł

8

Montaż koszy na śmieci na Saskiej Kępie

Montaż koszy na śmieci na terenie Saskiej Kępy

Obszar Saskiej Kępy

59 433,00 zł

koszty oczyszczania koszy

9

Skwer Rodzinny

Zagospodarowanie placu przy ul. Brukselskiej (między posesjami Brukselska 46 a 44a) poprzez utworzenie skweru dla
mieszkańców w celu stworzenia przyjaznego miejsca dla odpoczynku i relaksu rodzinnego. Projekt uwzględnia mieszkańców w
każdym wieku.

Brukselska (między posesją 46 a 44a)

28 800,00 zł

10

Poranki dla dzieci w Klubie Kultury Saska
Kępa - filmy i zajęcia edukacyjno-kulturalne

Sobotni (lub niedzielny) poranek to doskonały czas aby udać się z dzieciakami na poranek – film a potem zajęcia edukacyjne –
muzyczne plastyczne i animacyjne a Klub Saska Kępa to idealne miejsce żeby takie poranki organizować.

Brukselska 23

13 800,00 zł

11

18/22 - Podwórko przyjazne mieszkańcom,
ul Paryska

Remont drogi, chodników oraz wytyczenie miejsc parkingowych, które nie kolidują z ciągami komunikacyjnymi; poprawienie
infrastruktury podwórka poprzez ustawienie ławki i kosza na psie odchody

Paryska 18/22

80 168,00 zł

12

Uporządkowane okolice przystanku Saska
wraz założeniem trawnika

Jeden z najczęściej uczęszczanych przystanków na saskiej Kępie, który powinien być wizytówką naszej dzielnicy wyglada brzydko:
rozjeżdżona ziemia, kałuże, błoto, pod kładką stojąca woda. Zmieńmy to uporządkujmy teren, załóżmy trawnik, stwórzmy z tego
miejsca prawdziwą wizytówkę

Teren pod kładką i w okolicy przystanku, ulice Saska
/Al. Stanów Zjednoczonych

25 000,00 zł

Utrzymanie trawnika, renowacja barierki,
sprzątanie

13

Modernizacja infrastruktury.

Remont altany śmieciowej murowanej – tynki, malowanie, gres, brak altany na gabaryty. Estetyka, wizerunek miasta. Piaskownica
– dla dzieci, ogrodzenie , krzewy. Trawnik wokół budynku – rekultywacja – przywóz ziemi, równanie podłoża. Posadzenie
żywopłotu na brzegu trawnika i jego ogrodzenie. Dosadzenie pięciu lip od podwórza/ w latach 80 było ławek 26

Międzynarodowa 37

39 400,00 zł

korekta żywopłotu

14

Modernizacja placu zabaw przy ul.
Arabskiej w dzielnicy Praga Południe m.st.
Warszawy

Istniejący plac zabaw, usytuowany u zbiegu ul. Ateńskiej i Arabskiej, jest jedynym większym placem zabaw w tej okolicy Pragi
Południe, jednocześnie jego stan techniczny oraz estetyczny nie spełnia obecnych wymogów i standardów. Proponuję
modernizację ww. placu zabaw.

Ul. Arabska u zbiegu z ul. Ateńską

246 500,00 zł

konieczność utrzymania wysokiej jakości
infrastruktury

15

100 lecie stołeczności Saskiej Kępy 1916 2016

Przygotowanie i przeprowadzenie obchodów 100 lecia administracyjnego przyłączenia Saskiej Kępy do m.st. Warszawy. Działania
polegać będą między innymi na powołaniu Komitetu Obchodów, przyjęcie i realizację programu kulturalnego, edukacyjnego,
działalności wydawniczej, spotkań i sympozjum, konkursów, wystaw artystycznych, ufundowanie tablic i medali pamiątkowych

Saska Kępa

116 000,00 zł

koszty wynajęcie sal i obsługi technicznej
uroczystości, materiały biurowe, usługi
księgowo – administracyjne i porządkowe. 20
000,00 Okolicznościowy periodyk Saska Kępa
6 000,00

16

Sprzątam po swoim psie - sieć koszy na
psie odchody

Sieć koszy na psie odchody wraz z zasobnikiem na zestawy higieniczne (papierowa torebka z łopatką)

ul.Wał Miedzeszyński/Al. Waszyngtona/
Międzynarodowa /Al. Stanów Zjednoczonych

233 442,00 zł

17

Wymiana nawierzchni chodnika wraz z
obrzeżami oraz zadrzewienie ul. Łotewskiej

Wymiana chodnika z nawierzchni asfaltowej na płyty chodnikowe na odcinku od numeru 6 do 14 wraz z podjazdami na posesje.
Zadrzewienie od numeru 11 do numeru 15.

Ul. Łotewska od numeru 6 do numeru 14 oraz od
numeru 11 do numeru 15

20 000,00 zł

18

Rewitalizacja uliczki gospodarczej

Rewitalizacja i remont uliczki gospodarczej położonej w zabytkowej części Saskiej Kępy. Uporządkowanie, utwardzenie,
odwodnienie, oświetlenie oraz ogrodzenie.

uliczka bez nazwy łącząca ul. Dąbrowiecką (na wys.
Nr 18) z ul. Katowicką (nr 17)

39 630,00 zł

19

Poręcze gimnastyczne (ul.
Międzynarodowa i Zwycięzców)

Budowa poręczy gimnastycznych

W pobliżu ulic Międzynarodowa i Zwyciężców

3 000,00 zł

65 200,00 zł

25 000,00 zł

koszty mają być minimalne

20

Otwarte boiska

Projekt zakłada otwarcie boisk szkolnych znajdujących się na terenie placówek oświatowych Saskiej Kępy dla dzieci i młodzieży
oraz ich rodzin w godzinach popołudniowych i dniach wolnych od pracy i nauki.

Saska Kępa Boiska: Szkoły Podstawowej nr 143 Al.
Stanów Zjednoczonych 27 Liceum
Ogólnokształcącego im. B. Prusa Zwycięzców 7/9
Alternatywnie: Liceum Ogólnokształcącego im. A.
Mickiewicza Saska 59, Szkoły Podstawowej nr 168
Zwycięzców 44

21

Francuska pachnąca bzami

Projekt zakłada odnowienie zieleni wzdłuż ulicy Francuskiej poprzez nasadzenie bzów i zasianie trawy.

Uilica Francuska

22

Domki dla skrzydlatych pasiastych
przyjaciół

Zbudowanie miejsc dla owadów

Wał Miedzeszyński

23

Kanał Wystawowy - wizytówką Saskiej
Kępy

Usunięcie starego ogrodzenia i montaż nowego, remont kładki i montaż oświetlenia, nowe ławki, oczyszczenie kanałku

Al.Waszyngtona do Al. Stanów Zjednoczonych (
wzdłuż ul. Międzynarodowej)

189 000,00 zł

24

Tablica informująca o wydarzeniach
kulturalnych i sportowych

Umieszczenie tablicy informacyjnej w jednym, z centralnych miejsc Saskiej Kępy 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.

Filia Biblioteki Publicznej im.Z.J.Rumla w Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy Al. Waszyngtona 2b

11 455,00 zł

25

Oświetlenie ulicy Złoczowskiej

Wykonanie instalacji oświetleniowej na całej długości ulicy Złoczowskiej

Ulica Złoczowska na całej długości od ulicy
Brukselskiej do ulicy Alzackiej

130 000,00 zł

koszt energii ok 3 000,00 zł rocznie

26

Wybudowanie sportowej hali łukowej przy
Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie

Projekt dotyczy wybudowania całorocznej sportowej hali łukowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana
Starzyńskiego, Al. Stanów Zjednoczonych 27 oraz dla pozostałych mieszkańców Saskiej Kępy. Budowa obiektu sportowego
dotyczy działki nr 1219, nr obrębu 30114, własność m. st. Warszawa

Aleja Stanów Zjednoczonych 27

390 000,00 zł

miesięczny koszt utrzymania ok 3 000,00zł

27

Uliczny Trening Warszawa - PragaPołudnie

Celem projektu jest budowa placu do treningu z wykorzystaniem ociążenia swojego ciała (trening katalityczny znany także pod
nazwą cross fit).

Zwycięzców 48

43 677,00 zł

28

Budowa chodnika przez teren zielony
wzdłuż ul. Gen. Tadeusza BoraKomorowskiego

Budowa chodnika wzdłuż i na skraju pasa drogowego ulicy gen. Bora – Komorowskiego po stronie numerów nieparzystych
pomiędzy ulicami: Afrykańska, gen. St. Skalskiego. Długość proponowanego chodnika to ok.1,5 m. Chodnik wytyczony byłby po
wyraźnie wydeptanej ścieżce przez stale uczęszczających tu mieszkańców.

Ulica T. Bora – Komorowskiego pomiędzy ulicami
Afrykańska, a gen. St. Skalskiego

60 000,00 zł

29

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. Saska 59, Al. Stanów Zjednoczonych 24,ul.
Zwycięzców 7/9

29 490,71 zł

30

Kółko ornitologiczne - Saska Kępa (ul.
Nobla)

Celem głównym projektu jest popularyzacja idei obserwowania ptaków i obcowania z przyrodą w mieście. Uczestnicząc w
spotkaniach edukacyjnych oraz wycieczkach terenowych, prowadzonych przez doświadczonych ornitologów i edukatorów,
mieszkańcy Warszawy otrzymają niepowtarzalną szansę poznania i doświadczenia bogactwa świata miejskiej przyrody, w tym w
szczególności ptaków, oraz ich ochrony.

ul. Nobla 18/26

21 700,00 zł

504,00 zł

10 zł brutto/ rok

Roczne koszty utrzymania chodnika 1539zł
Pielęgnacja krzewów w pierwszym roku po
nasadzeniu 250zł. Łącznie koszty utrzymania
w pierwszym roku: 1889 zł

