Nazwa projektu

L.p.

Krótki opis propozycji projektu

Lokalizacja

Wartość projektu

ALEKSANDRÓW
1

Budowa wielofunkcyjnej altany - sceny na Obiekt przeznaczony będzie do wykorzystania jako
scena letnia teatralna, altana dla rodziców, parkiet
placu zabaw
taneczny itp..

ul. Samorządowa 10

50 000,00

2

Od judo do karate- Ju-jitsu

Prowadzenie zajęć sportowych Ju-Jitsu - japońska
sztuka walki jako szeroko rozumiana edukacja sportowa
środowiska. Upowszechnianie pojęcia sport oraz zasad
zdrowej rywalizacji jest bardzo ważnym elementem
zapobiegania patologiom społecznym i oddziaływania
Całe osiedle "Aleksandrów"
wychowawczego. W trakcie dotychczasowych zajęć
okazało się, że niektóre dzieci mają nabyte lub
wrodzone wady postawy, dlatego obok zajęć
sportowych, prowadzone będą 2 godz./tyg. gimnastyki
korekcyjnej.

3

Budowa siłowni plenerowej

Ustawienie dodatkowych urządzeń dla osób dorosłych
na terenie placu zabaw dla dzieci

ul. Samorządowa

15 000,00

4

Wróć do Sorrento z piosenkami Anny
German

Cykl trzech koncertów z piosenkami z repertuaru Anny
German, połączonych z opowiadaniem o życiu i
twórczości artystki. Koncerty odbędą się z udziałem
polskiej biografki Anny German.

ul. Samorządowa 10

17 600,00

5

Zakochaj się w operze i operetce

Zadanie polega na zorganizowaniu cyklu edukacyjnych
koncertów muzyki poważnej obejmujących operę,
operetkę oraz jednego konkursu plastycznego dla dzieci
na ilustrację do wybranego utworu muzyki klasycznej.
ul. Samorządowa 10
Wychodząc z założenia, ze kropla może zmienić
właściwości roztworu, chcemy zaaplikować klasykę
muzyki w pigułce na grunt środowiska lokalnego osiedla
Aleksandrów, aby uruchomić wśród mieszkańców
zainteresowanie tą dziedziną Kultury.

33 750,00

6

Zagospodarowanie terenu przyległego do pogłębienie zbiornika, ustawienie ławek i stolików,
wybudowanie wiaty i pomostu, ustawienie koszy,
stawu Morskie Oko w Aleksandrowie
ustawienie urządzeń do ćwiczeń, montaż latarni, ew.

14 400,00

Oczyszczenie plaży, nawiezienie piachu, oczyszczenie i
ul. Napoleona Bonaparte/Szulczyka

64 769,00

rejon Morskiego Oka

35 000,00

budowa letniej sceny teatralnej

7

Wieże dla jerzyka - Wawer

Chcemy aby Warszawa stała się europejską stolicą
jerzyków. Najlepszym sposobem do zachęcenia
jerzyków do osiedlania się w miastach jest budowa
wieży dla jerzyków. Wieże staną się rozpoznawalnym
punktem na mapie Państwa zachęcając do spacerów.
Ławka w pobliżu pozwoli na obserwacje tych
pożytecznych ptaków podczas polowania na komary a
tablice informacyjne dostarczą informacji o ich życiu.

ANIN

1

Stop śmietnikowej pustyni - zakup i
ustawienie betonowych koszy na śmieci

ul. X Poprzeczna/Rzeźbiarska, I
Poprzeczna/Hertza, VIII
Poprzeczna/Rzeźbiarska, VII
Poprzeczna/Stradomska, Zorzy/Kajki,
VI Poprzeczna/Rzeźbiarska,
Bosmańska/Stradomska, IV
Zakup i ustawienie betonowych śmietników w miejscach
Poprzeczna/Rzeźbiarska, III
gdzie ich brakuje.
Poprzeczna/Trawiasta, II
Poprzeczna/Marysińska,
Ukośna/Stradomska,
Rzeźbiarska/Wygodna,
Zalipie/Tulipanowa, I
Poprzeczna/Trawiasta

2

Budowa siłowni plenerowej w osiedlu
Anin na terenie OSIR

Budowa siłowni plenerowej przy Ośrodku Sportu i
między ul. Rzeźbiarską a ul. Michała
Rekreacji w Aninie, jako uzupełnienie istniejące
infrastruktury - placu zabaw znajdującego się na terenie Kajki
OSiR

50 000,00

EEG Biofeedback w terapii uczniów

Otwarcie w ZS Nr 114 z oddziałami integracyjnymi
pracowni EEG Biofeedback - skutecznej i poszukiwanej
przez rodziców metody usprawniania procesów uczenia
ul. Alpejska 16
się i koncentracji, polegającej na świadomej obserwacji
zmian zachodzących w aktywności naszego mózgu i
zmianie nieprawidłowego rytmu na pożądany

12 312,00

4

Unowocześnienie systemu uzdatniania
wody Pływalni Anin

Unowocześnienie systemu uzdatniania wody pływalni
Anin opierający się na najnowocześniejszej technologii
obniżenia poziomu zastosowania związków
chemicznych. Podniesienie standardów wody i powietrza ul. V Poprzeczna 22
pływalni basenu rekreacyjnego. Realizacja projektu
pozwoli ograniczyć środki finansowania w wyniku
zmniejszenia zużycia wody i środków chemicznych.

64 769,00

5

Wymiana okien i parapetów
wewnętrznych w Klubie Kultury Anin

Klub Kultury Anin jest placówką kultury działającą w
Aninie od wielu lat. Pilnie wymaga remontu gdyż
ul. V Poprzeczna 13
standard wnętrz odbiega od tego co mogłoby przyciągać
mieszkańców.

29 117,00

3

8 437,80

Stworzenie multimedialnej pracowni
języka angielskiego w Szkole
Podstawowej nr 218

Wyposażenie szkolnej pracowni językowej w systemie
pozwalającym realizować lekcje języka angielskiego na
13 multimedialnych stanowiskach uczniowskich. System
ul. Michała Kajki 80/82
powinien zawierać stanowisko nauczyciela wyposażone
w niezbędną infrastrukturę do zarządzania pracą
uczniów

15 000,00

7

Jak dobrze mieć sąsiada - Anińska
Pomoc Sąsiedzka

Celem projektu jest stworzenie sieci samopomocy na
terenie osiedla Anin. Wielopokoleniowa grupa
wolontariuszy wyłoniona spośród anińskiej młodzieży,
osób dorosłych, w tym osób z lekką
niepełnosprawnością intelektualną, seniorów
dysponujących czasem, będzie niosła pomoc,
potrzebującym mieszkańcom Anina w czynnościach
życia codziennego. Beneficjentami projektu będą w
szczególności osoby starsze, samotne, rodziny z
osobami niepełnosprawnymi.

39 000,00

8

Doposażenie biblioteki szkolnej w
Zespole Szkół nr 114

Doposażenie biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Nr 114
w Warszawie ul. Alpejska 16 w sprzęt w postaci zestawu
ul. Alpejska 16
komputerowego z drukarką i czytnikiem kodów
kreskowych, telewizora oraz książek i rolet do okien

9

Rozszerzenie zasięgu internetu na cały
budynek szkoły poprzez przewody oraz
punkty dostępowe WiFi

Rozszerzenie zasięgu internetu na cały budynek szkoły
poprzez przewody elektryczne oraz routery

ul. Alpejska 16

Projekt zakłada budowę chodnika przy ul. X
Poprzecznej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul.
Szpotańskiego - odcinek długości 100 mb.

ul. X Poprzeczna od ul. Pożaryskiego
do ul. Szpotańskiego

39 298,60

ul. Michała Kajki 80/82

25 000,00

ul. V Poprzeczna

48 000,00

6

10 Budowa chodnika przy ul. X Poprzecznej

11

Obchody 60-lecia Szkoły Podstawowej nr Przygotowanie uroczystości jubileuszowych placówki
szkolnej - impreza środowiskowa
218

12

Pozalekcyjne zajęcia z nauki pływania dla pozalekcyjnych na basenie należącym do gminy oraz
dzieci w ramach UKS Wawer Warszawa upowszechnienie pływania wśród dzieci i młodzieży

Anin

10 000,00

8 500,00

Proponuję dofinansowanie organizacji zajęć

mieszkających na terenie dzielnicy Wawer w Warszawie

13 Montaż ławeczki

Ławka na 4-5 osób z oparciem, w ciągu spacerowym duża ilość osób z małymi dziećmi, osoby spacerujące z
kijkami, osoby wożone na wózkach inwalidzkich. Przy
osiedlu mieszkaniowym.

skrzyżowanie ul. IX Poprzecznej i
Zambrowskiej. Północna strona kanału.

1 000,00

14

Mobilne studio radiowo-telewizyjne dla
Szkoły Podstawowej Nr 218

Mobilne studio do nagrywania filmów, reportaży, audycji
ul. Michała Kajki 80/82
radiowych, wywiadów

20 200,00

15

Pianino cyfrowe dla Szkoły Podstawowej
Nr 218

Zakup przenośnego pianina cyfrowego dla SP Nr 218 w
ul. Michała Kajki 80/82
Warszawie

8 500,00

16 Skałka do wspinaczki bulderowej

Imitacja naturalnej ścianki wspinaczkowej (skałki) do
rekreacji dla młodzieży

17 Słupy ogłoszeniowe w ilości 2 sztuk

Aktualnie na terenie osiedla naklejane są wszelkiego
rodzaju ogłoszenia we wszelkich dostępnych miejscach.
Ogłoszenia i mini plakaty widnieją na słupach
ul. Zalipie 17, ul. V Poprzeczna 13
energetycznych, na murach, na płotach itd..
Wyznaczenie miejsc do naklejania ogłoszeń pozwoli
uporządkować i poprawić estetykę osiedla.

18 Budowa siłowni plenerowej

Propozycja zakłada zakup i zamontowanie
podstawowego zestawu urządzeń (wioślarz, wyciskacz,
wahadło, biegacz, twister, orbitrek) służących do
ćwiczeń fizycznych w terenie

ul. Ukośna i ul. Marysińska

24 000,00

19 Siłownia plenerowa

Usytuowanie na terenie przy obiektach sportowych SP
Nr 218 przyrządów do ćwiczeń w formie rekreacyjnej
"siłowni plenerowej"

ul. Michała Kajki 80/82

24 354,00

Zakup zestawu komputerowego oraz książek do
biblioteki w SP Nr 218 w Warszawie

ul. Michała Kajki 80/82

5 000,00

Rowerowy przystanek

Postawienie wiaty i stojak na rowery, którymi
przyjeżdżają do przedszkola rodzice/opiekunowie i
dzieci. Zimą pod wiatą znalazłyby miejsce sanki.

ul. Bystrzycka 38

Nowy harcerski hufiec i harcówka - nowe
potrzeby

Projekt zawiera propozycję zakupu podstawowego
sprzętu biurowego do siedziby nowego hufca
harcerskiego i wyposażenia harcówki przy Zespole
Szkół Nr 111. Celem projektu jest zakup wyposażenia,
które jednocześnie będzie służyło organizacji pracy i
wspólnym spotkaniom wszystkich uczestników (władze
hufca, zuchy, harcerze) w wykonywaniu obowiązków,
ćwiczeń i innych zadań

ul. Alpejska 16, ul. Poezji 5

Falenica bez kałuż

Projekt polega na eliminacji zastoisk wody na ulicach w
Falenicy poprzez udrożnienie i odtworzenie zasypanych Okolice skrzyżowań ulic: Kłodzkiej i
poboczy i rowów ulicznych w okolicach skrzyżowań ulic: Zabawnej, Filmowej, Gruntowej,
Kłodzkiej i Zabawnej, Filmowej, Gruntowej,
Walcowniczej i Narcyzowej,
Walcowniczej i Narcyzowej, Bystrzyckiej i
Bystrzyckiej i Międzyrzeckiej
Międzyrzeckiej.

20

Doposażenie biblioteki w Szkole
Podstawowej Nr 218

ul. V Poprzeczna 22

54 000,00

8 200,00

FALENICA
1

2

3

20 000,00

6 800,00

15 000,00

Sportowa Falenica

Projekt polega na remoncie boiska oraz realizacji
turnieju sportowego. Turniej będzie otwarty i darmowy
dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ale
w szczególności dla mieszkańców Falenicy. Zawodnicy ul. Walcownicza
będą odbywać rozgrywki w różnych grupach wiekowych.
Przy większej liczbie zgłoszonych drużyn turnieje mogą
potrwać kilka weekendów.

5

Domki dla skrzydlatych pasiastych
przyjaciół

Miasto posiada zieleń w postaci wysp, co stanowi
wyzwanie dla zwierząt zamieszkujących jego obszar.
Kondycja roślin, ich owocowanie decydują często o
życiu zwierząt, owadów zapylających kwiaty i ptaków,
które jedzą owoce. Zadbajmy o owady, chrońmy ich
różnorodność - zbudujmy dla nich miejsca, gdzie będą
mogły się rozmnażać. Dajmy im szansę!

6

Daj szansę na godziwe życie seniorom
dojazdowych do segmentów pomiędzy ulicami Oliwkową
dojazdowe pomiędzy ulicami
mieszkającym 40 lat w Warszawie Wawer a ulicą Wasilkowską oraz położenie destruktu (asfaltu) Wasilkowską a ul. Oliwkową

4

Budowa chodników z kostki brukowej na dwóch drogach

ul. Fromborska 68a,
Olecka/Brzostowska/Zapomniana,
Włókiennicza/Ziarnista, Włókiennicza,
Werbeny, Filmowa, Świteziankix3,
Tyszowiecka/Podkowy/Przełęczy

19 500,00

1 680,00

ul. Wasilkowska oraz dwie drogi
44 323,15

na ul. Wasilkowskiej na odcinku 100 metrów.

7

Scena plenerowa w Falenicy

Budowa zadaszonej sceny plenerowej na placu przy ul.
Walcowniczej w Warszawie-Falenicy

8

Ustawienie lustra poprawiającego
widoczność na zakręcie

Ze względu na ostry zakręt w ulicę Kisielicką zasłonięty
domami prosimy o ustawienie lustra poprawiającego
ul. Kisielicka róg Narcyzowej
widoczność. Jest to miejsce niebezpieczne dla pieszych
i pojazdów.

1 000,00

9

Ławeczki dla seniorów

Promieniście od centrum Falenicy (bazar D.H.Fala)
ustawmy ławeczki aby idący z zakupami lub do
przystanków seniorzy mogli przez chwilę odpocząć.

Promieniście od centrum Falenicy

5 000,00

Projekt zawiera propozycję nauki tańca oraz dobrych
manier dla klasy rówieśników około 25 osób. Celem
projektu jest, aby poprzez zajęcia taneczne umożliwić
dzieciom spędzenia czasu w ruchu, przeprowadzić
korektę wad postawy, pogłębi rytmikę, nauczyć tańczyć
oraz zapoznać dzieci z dobrymi manierami poruszania
się i zachowania (savoir vivre).

ul. Poezji 5

10 Nauka tańca i dobrych manier

ul. Walcownicza/Filmowa

60 000,00

13 500,00

Wzbogacenie istniejącego przy szkole placu zabaw o
sprzęt: stoły do gry w ping-ponga, stoły do gry w szachy ul. Bartoszycka 45/47 Warszawa
i chińczyka oraz piłkarzyki. Wszystkie zabawki
Falenica
betonowe, przeznaczone do użytku na zewnątrz.

52 000,00

Projekt zmierza do poprawienia bezpieczeństwa na
skrzyżowaniach na których występują częste wypadki i
kolizje drogowe.

Skrzyżowania ulic: Bystrzycka/Frenkla i
Bystrzycka/Walcownicza

11 000,00

Biblioteka szkolna - pracownia
interdyscyplinarna

Wyposażenie biblioteki szkolnej w sprzęt komputerowy,
projektor filmowy, drukarki, multimedialne zestawy
edukacyjne, najnowszą literaturę piękną dla dzieci i
literaturę pedagogiczną dla nauczycieli i rodziców

ul. Bartoszycka 45/47

24 000,00

Patrol uliczny - bezpieczna droga do
domu i szkoły

Projekt zawiera wynajęcie usługi patrolu ulicznego jednej osoby przez 10 godzin dziennie. Celem projektu
jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w
ul. Poezji, ul. Jachowicza, ul. Werbeny,
drodze do szkoły i do domu. Bezpieczeństwo osiągnięte ul. Sztumska, ul. Przylaszczkowa
poprzez prewencyjny pieszy przemarsz dobrze
oznakowanej osoby w dni robocze roku szkolnego

18 500,00

15 Odwodnienie drogi przy ul. Jachowicza

Projekt zawiera propozycję wybudowania fragmentów
odwodnienia drogi na odcinku przy ul. Jachowicza.
Celem projektu jest zminimalizowanie zalegania wody
ul. Jachowicza - odcinek między ulicami
przy ulicy Jachowicza, co znacząco poprawi
Werbeny i Sztumskiej
komunikację pieszą i samochodową. Dodatkowo trawnik
i las obok drogi nie będą rozjeżdżane przez samochody.

8 373,00

16 Budowa chodnika przy ul. Jachowicza

Projekt zawiera propozycję wybudowania nowego
chodnika na odcinku przy ul. Jachowicza. Celem
projektu jest zapewnienie przejścia wzdłuż
ul. Jachowicza - odcinek między ulicami
nowopowstałego odcinka asfaltu przy ulicy, gdzie brak
Werbeny i Sztumskiej
jest odwodnienia i systematycznie zbiera się woda i jest
błoto oraz śnieg.

44 483,10

11

Rozbudowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 124 w Warszawie

12 Bezpieczeństwo na drodze

13

14

Wymiana żarówek o większej mocy na ul. Ulica Frenkla na odcinku od ul. Patriotów do ul. Wolnej
17 Frenkla (szt. 20) i przycięcie drzew, bo

jest ciemno

ma słabe oświetlenie, mała moc żarówek i wysokie
drzewa zaciemniają przejście, jest ciemno

ul. Frenkla na odcinku od ul. Patriotów
do ul. Wolnej, ul. Kłodzkiej

7 000,00

LAS
1
2

3

Budowa drogi osiedlowej ul. Kosmatki 7280
Cykl zajęć sportowych dla dzieci i
dorosłych

Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy Kosmatki na
odcinku od numeru 72 do 80.

Cykl zajęć muzyczno plastycznych dla
dzieci

Organizacja zajęć muzyczno-plastycznych 1-2 godz. W
soboty i niedziele.

ul. Kosmatki 72-80

Organizacja zajęć sportowych i turystycznych dla dzieci i
ul. Kadetów
dorosłych
Boisko szkolne, sala gimnastyczna,
klasy lub korytarze, świetlica szkoły przy
ul. Kadetów

55 252,32
9 000,00

9 000,00

Budowa nawierzchni sportowej na boisku przy ul. proj.

4

Budowa nawierzchni boiska w osiedlu Las Nowozabielskiej

Boisko przy ul. proj. Nowozabielskiej

64 000,00

5

Kino letnie w osiedlu Las

Organizacja pokazów filmowych na świerzym powietrzu.

Boisko szkolne lub boisko przy proj.
Nowozabielskiej

16 000,00

6

Święto osiedla Las

Organizacja plenerowej imprezy w osiedlu.

Boisko przy ul. proj. Nowozabielskiej

8 000,00

7

"Nasze Korzenie" - historia osiedla Las w Zebranie i opracowanie zdjęć i dokumentów
dotyczących Osiedla Las.
zdjęciach i dokumentach

Wystawa w szkole i urzędzie dzielnicy

7 000,00

8

Cyfrowa szkoła na osiedlu Las

Projekt dotyczy wdrożenia w SP Nr 128 w Warszawie
nowych technologii, w tym dziennika elektronicznego,
utworzenia niezbędnej do funkcjonowania dziennika
infrastruktury (sieci komputerowej) w całej szkole,
wyposażenie nauczycieli w urządzenia komputerowe
oraz wyposażenia szkoły w dodatkowe tablice
multimedialne

ul. Kadetów 15

64 390,00

Marysin Wawerski Południowy
Projekt polega na wytyczeniu trasy na orientację w lesie

1

Gra terenowa - stała trasa na orientację w na wschód od Marysina, przygotowaniu i wydruku mapy Obszar leśny na wschód od os. Marysin
Południowy (z wyłączeniem Rezerwatu
dla niej, zainstalowaniu punktów kontrolnych oraz tablicy
Marysinie
im. Sobieskiego)

4 500,00

informacyjnej na terenie parku.

2

Dokończenie budowy placu zabaw dla
dzieci

3

Budowa progów zwalniających

4

Budowa progów zwalniających w ciągu
ulicy Akwarelowej

5

Wyścig rowerowy dla klas 1-3

Uzupełnienie w sprzęt zabawowo-rozrywkowy dla dzieci i
ul. Botaniczna 46
opiekunów wg. odpowiednich kategorii wiekowych.
Budowa progów zwalniających na terenie Marysina
Wawerskiego Południowego na niebezpiecznych
skrzyżowaniach
Budowa paru progów zwalniających w celu poprawy
bezpieczeństwa pieszych oraz komunikacji kołowej i
dzieci.

60 000,00

ul. Bychowska, ul. Czecha, ul.
Kaczeńca, ul. Skrzyneckiego

60 000,00

ul. Akwarelowa na odcinku od ul.
Kaczeńca do ul. Potockich

18 000,00

Wyścig na trzech dystansach w Mazowieckim Parku
Krajobrazowym, trasa żółta

ul. Korkowa, ul. Kościuszkowców, ul.
Czecha

4 050,00

Nauka języka angielskiego dla osób w wieku 50+

ul. Korkowa 96

5 980,00

Kino plenerowe "Marysin"

Projekcja filmu kina plenerowego.

Obiekt sportowy "Syrenka" ul. Starego
Doktora 1, Warszawa

4 500,00

3

Aktywna mama

Zajęcia aerobiku dla mam wraz z dziećmi, by mamy
mogły ćwiczyć wraz z dziećmi

ul. Korkowa 96

5 980,00

4

Marysiński festyn integracyjny – Jak
dobrze mieć sąsiada

Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców, ma
na celu uaktywnienie życia kulturalnego, integrację
ul. Starego Doktora 1
mieszkańców, promowanie zdrowego, aktywnego
spędzania czasu z rodziną, pokazanie pozytywnych
przykładów w relacji młodzież - dorosły.

5

Modernizacja chodnika przy ul. Króla
Maciusia

Naprawa lub wymiana powierzchni chodnika

ul. Króla Maciusia

4 500,00

6

Aktywny mieszkaniec Marysina

Zajęcia Nordic Walking (zajęcia 1,5 godzinne)

Las między Marysinem a
Rembertowem

3 380,00

7

Zajęcia dla maluchów 2 latków-5 latków

Zajęcia aktywne dla maluchów (2-5 lat), które spędzają
czas w domu by mogły mieć zajęcia z innymi dziećmi.

Klub Kultury Marysin, ul. Korkowa 96,
Warszawa

6 240,00

Wiosenne koncerty muzyki kameralnej w
Miedzeszynie

"Wiosenne koncerty muzyki kameralnej w
Miedzeszynie" to cykl koncertów skierowany do
melomanów: młodzieży i osób dorosłych
zamieszkujących osiedle Miedzeszyn Dzielnicy Wawer.
Projekt artystyczny, na który złożą się koncerty
muzyczno - słowne, planowany jest w okresie od 22.03
do 24.05.2015r. w kościele parafialnym Matki Bożej
Dobrej Rady w Miedzeszynie przy ul. Szafirowej 58.

całe osiedle Miedzeszyna

2

"Muzyka klasyczna w Cafe Meryk spotkajmy się"

Projekt to propozycja cyklu sześciu koncertów
skierowana do mieszkańców osiedla Miedzeszyn.
Celem pomysłu jest stworzenie odpowiedniego
środowiska do naturalnej integracji społecznej stworzenia miejsc, w których będzie można spotkać się, ul. Patriotów 125
porozmawiać, miło spędzić czas przy muzyce klasycznej
wykonywanej "na żywo". Koncerty odbywałyby się raz w
miesiącu w okresie od kwietnia do maja 2015 roku w
Cafe Meryk.

17 000,00

3

Plac rekreacyjno-koncertowy

"Dechy" - lokalny plac z przeznaczeniem dla tańców,
Działka z obrębu 31266 przylegająca
koncertów, występów artystycznych, strefa wypoczynku
do ulicy Agrestowej i Patriotów
dla mieszkańców Miedzeszyna.

42 700,00

4

Domki dla skrzydlatych pasiastych
przyjaciół

Miasto posiada zieleń w postaci wysp, co stanowi
wyzwanie dla zwierząt zamieszkujących jego obszar.
Kondycja roślin, ich owocowanie decydują często o
życiu zwierząt, owadów zapylających kwiaty i ptaków,
które jedzą owoce. Zadbajmy o owady, chrońmy ich
różnorodność - zbudujmy dla nich miejsca, gdzie będą
mogły się rozmnażać. Dajmy im szansę!

5

Ogród letni dla biblioteki w osiedlu
Miedzeszyn

6

Siłownia plenerowa

Marysin Wawerski Północny
1
2

Angielski dla osób 50+

53 500,00

MIEDZESZYN

1

Zagospodarowanie terenu podległego ZGN
przylegającego do budynku, w którym mieści się
biblioteka osiedla Miedzeszyn
Zespół rekreacyjno - wypoczynkowy "Siłownia pod
chmurką"

ul. Patriotów x4, Rusałki x2,
Ciekawa/Solurska x4, Rejowiecka,
Solurska x5, Garncarska x3, Patriotów
155/153 x2, Szachowa, Patriotów
157/159,161 x2

12 470,00

4 032,00

ul. Agrestowa 1

25 030,00

ul. Przewodowa, ul. Garncarska, ul.
Szafirowa

54 200,00

7

Multi media dla biblioteki w osiedlu
Miedzeszyn

Zakup multimediów dla filii biblioteki publicznej w osiedlu
ul. Agrestowa 1
Warszawa Miedzeszyn

8

Modernizacja bazy socjalnej (szatnie,
WC, umywalki) szkolenia dzieci i
młodzieży w klubie sportowym PKS
Radość

W miejsce istniejących 30-letnich baraków budowlanych
stwarzających zagrożenie dla użytkowników,
ul. Rusałki, ul. Garncarska, ul. Solurska,
proponujemy zastąpienie ich profesjonalnymi
ul. Ciekawa
kontenerami socjalnymi (szatnie, WC, umywalki, kabina
prysznicowa).

64 769,00

8 240,00

MIĘDZYLESIE
1

Siłownia plenerowa dla seniorów

Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej dla
seniorów

ul. Pożaryskiego 22

25 827,00

2

"Pracownia SI i sala doświadczania
świata podstawą harmonijnego,
wielozmysłowego rozwoju dziecka"

Projekt ma za zadanie udostępnić środowisku
szkolnemu prawidłowo wyposażoną salę, która w
ramach realizacji cyklicznych zajęć pobudzi do
postrzegania świata wielozmysłowo, ukierunkuje
indywidualny rozwój, wyrówna deficyty, zrelaksuje
poprzez zorganizowane oddziaływanie terapeutyczne

ul. Pożaryskiego 2

25 430,00

3

Domki dla skrzydlatych pasiastych
przyjaciół

Miasto posiada zieleń w postaci wysp, co stanowi
wyzwanie dla zwierząt zamieszkujących jego obszar.
Kondycja roślin, ich owocowanie decydują często o
życiu zwierząt, owadów zapylających kwiaty i ptaków,
które jedzą owoce. Zadbajmy o owady, chrońmy ich
różnorodność - zbudujmy dla nich miejsca, gdzie będą
mogły się rozmnażać. Dajmy im szansę!

ul. Patriotów, Zwoleńska/Motylkowa

336,00

4

Parking przy ul. Żegańskiej w Warszawie przy ul. Żegańskiej róg ul. Bursztynowej

ul. Żegańska 25 w Warszawie przy
przystanku autobusowym

60 000,00

Budowa parkingu ogólnodostępnego dla mieszkańców

5

Wyniesione skrzyżowanie róg Mrówczej i
Odeskiej

Zgodnie z planem poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym na ul. Mrówczej, skrzyżowanie ul. Mrówczej z
ul. Odeską winno być skrzyżowaniem wyniesionym.
Skrzyżowanie ul. Mrówczej z ul.
Niestety Urząd Dzielnicy wybudował pasy hukowe, które
Odeską
nie spełniają oczekiwań, a powodują nieznośny wzrost
decybeli. Propozycją projektu jest wykonanie tego
wzniesienia.

6

"Świetlica marzeń XXI w. - modernizacja
sali"

Projekt zawiera propozycję wymiany wyposażenia Sali
świetlicy pod potrzeby i oczekiwania uczniów, w tym:
mebli, sprzętu edukacyjnego, sportowego,
multimedialnego

7

Gra terenowa - stała trasa na orientację w w Międzylesiu, przygotowaniu i wydruku mapy dla niej,
zainstalowaniu punktów kontrolnych oraz tablicy
Międzylesiu

ul. Pożaryskiego 2

64 700,00

19 431,00

Projekt polega na wytyczeniu trasy na orientację w lesie
Obszar leśny w południowej części
osiedla Międzylesie

4 500,00

informacyjnej na terenie parku.

Ogrodzenie przedszkola nr 86

Budowa ogrodzenia wzdłuż parkingu przedszkola nr 86
od ul. Krupniczej.

ul. Krupnicza 3

40 000,00

9

Dzień dziecka w Międzylesiu

W związku z Dniem Dziecka zorganizujemy w
Międzylesiu dwudniowy piknik kreatywny dedykowany
wszystkim dzieciom, szczególnie tym mieszkającym w
Dzielnicy Wawer oraz przebywającym w Centrum
Zdrowia Dziecka. Wydarzenie będzie połączeniem
imprezy rozrywkowej z ciekawą ofertą edukacyjną i
artystyczną. Zapewnienie dzieciom inteligentną,
odpowiedzialną rozrywkę, promując wybrane metody
edukacji oraz poszerzając świadomość ekologiczną.

ul. Żegańska 1 lub 1a

64 000,00

10

Pianino cyfrowe dla Szkoły Podstawowej
Nr 138

Zakup pianina cyfrowego dla SP Nr 138 w Warszawie

ul. Pożaryskiego 2

8

11 Wymienialnia

Wymienialnia to przestrzeń umożliwiająca wymianę
nośników kultury, ubrań i wszelkich bibelotów między
mieszkańcami Dzielnicy. Odwiedzający Wymienialnię
mogą pozostawić zbędne im przedmioty, zamienić na
Osiedle Międzylesie, Wawerska Strefa
inne, a także porozmawiać o tym, co dla nich ważne,
Kultury
wymienić się ideami i doświadczeniami. Najważniejszym
celem projektu jest kreowanie interakcji społecznych
oraz pobudzanie i aktywizacja społeczności lokalnej.

8 000,00

8 950,00

Roczna prenumerata pięciu miesięczników, pięciu

12

Prenumerata prasy na rok 2015 dla
tygodników i jednego dziennika dla Biblioteki Publicznej
ul. Żegańska 1
Biblioteki Publicznej nr 121 w Międzylesiu Nr 121 mieszczącej się w budynku Wawerskiej Strefy

2 501,90

Kultury w Międzylesiu przy ul. Żegańskiej 1.

NADWIŚLE

1

Domki dla skrzydlatych pasiastych
przyjaciół

Miasto posiada zieleń w postaci wysp, co stanowi
wyzwanie dla zwierząt zamieszkujących jego obszar.
Kondycja roślin, ich owocowanie decydują często o
życiu zwierząt, owadów zapylających kwiaty i ptaków,
które jedzą owoce. Zadbajmy o owady, chrońmy ich
różnorodność - zbudujmy dla nich miejsca, gdzie będą
mogły się rozmnażać. Dajmy im szansę!

ul. Trakt Lubelski 40 x2, Trakt
Lubelski/Al..Nadziei, Trakt
Lubelski/Skalnicowa

672,00

RADOŚĆ

1

Z miłości do Radości

Projekt zakłada ustawienie 4 znaków na wjeździe do
osiedla Radość przy ul. Patriotów po obu stronach torów
oraz oszczyszczenie terenów osiedlowych należących
Okolice ul. Patriotów 212, 216, 167 i
do miasta z nielegalnych reklam. Na znakach znalazłaby 130
się uśmiechnięta twarz (grafika), a pod nią dwie tablice:
"uśmiechnij się!" i "witamy w Radości".

2

Stworzenie multimedialnej pracowni
komputerowej w Szkole Podstawowej Nr
140

Wyposażenie szkolnej pracowni komputerowej w sprzęt
pozwalający prowadzić zajęcia z uczniami w SP Nr 140
ul. Wilgi 19
w Zespole Szkół Nr 120 na 15 multimedialnych
stanowiskach.

64 000,00

3

Budowa siłowni plenerowej w Osiedlu
Radość

Budowa siłowni plenerowej w osiedlu Radość - wzdłuż
ulicy Mrówczej (pomiędzy ulicami Zagajnikową i
Odeską) jako miejsce aktywnego wypoczynku i
zdrowego trybu życia

50 000,00

4

Remont chodnika

Remont chodnika ul. Słotnej od ul. Glicynii do ul.
Patriotów. Wzdłuż ulicy istnieje stary asfaltowy ok.. 40letni chodnik zniszczony podczas układania
tymczasowej asfaltowej jezdni ul. Słotnej. Urząd był
Ulica Słotna (odcinek od ul. Glicynii do
informowany o tym, że ułożenie jezdni powyżej poziomu
ul. Patriotów)
chodnika doprowadzi do dewastacji chodnika. Obiecano
remont chodnika lecz wykonano jedynie odcinek od ul.
Bajkowej do ul. Glicynii. Chodnik prowadzi do
przystanków do szkoły przy ul. Bajkowej.

64 000,00

5

Zakup dwóch interaktywnych zestawów
edukacyjnych na potrzeby klas I-III w
Szkole Podstawowej Nr 140

Zakup dwóch interaktywnych zestawów edukacyjnych
na potrzeby klas I-III w SP Nr 140

ul. Wilgi 19

26 000,00

6

Stworzenie multimedialnych pracowni
językowych w Szkole Podstawowej Nr
140

Stworzenie i wyposażenie szkolnych pracowni
językowych w sprzęt pozwalający prowadzić lekcje
językowe z uczniami SP Nr 140 w Zespole Szkół Nr 120
ul. Wilgi 19
na multimedialnych stanowiskach oraz stanowisku
nauczyciela z pełną infrastrukturą niezbędną do
zarządzania pracą uczniów w każdej z pracowni

38 700,00

Domki dla skrzydlatych pasiastych
przyjaciół

Miasto posiada zieleń w postaci wysp, co stanowi
wyzwanie dla zwierząt zamieszkujących jego obszar.
Kondycja roślin, ich owocowanie decydują często o
życiu zwierząt, owadów zapylających kwiaty i ptaków,
które jedzą owoce. Zadbajmy o owady, chrońmy ich
różnorodność - zbudujmy dla nich miejsca, gdzie będą
mogły się rozmnażać. Dajmy im szansę!

8

Boks amatorski dla wszystkich

Projekt ma na celu udostępnianie bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego
spędzania czasu poprzez wyposażenie Sali bokserskiej ul. Tomaszowska 4
w profesjonalny sprzęt, prowadzenie regularnych trening
dla wszystkich oraz promocję boksu amatorskiego

9

Doposażenie biblioteki w Szkole
Podstawowej Nr 140

Doposażenie biblioteki szkolnej w SP Nr 140 w Zespole
Szkół Nr 120 w zestaw komputerowy z drukarką, książki,
ul. Wilgi 19
lektury i inne materiały przydatne w procesie
edukacyjnym

6 500,00

Siłownia plenerowa po zachodniej części Osiedla
Radość

6 670,00

7

10 "W zdrowym ciele, zdrowy duch"

Zakup interaktywnego zestawu
11 edukacyjnego na potrzeby klas I-III w

Szkole Podstawowej Nr 140

ul. Mrówcza

ul. Garncarska x3, Przodowników/Halki

ul. Mówcza, ul. Bajkowa, ul. Juhasów

Doposażenie szkoły w interaktywny sprzęt edukacyjny
(m.in. Tablica interaktywna, projektor, laptop)
ul. Wilgi 19
wykorzystywany w codziennej pracy z najmłodszymi
uczniami klas I-III W SP Nr 140 w Zespole Szkół Nr 120

5 700,00

672,00

62 300,00

13 000,00

SADUL
1

Aktywny mieszkaniec Sadula

Zajęcia Nordic Walking (zajęcia 1,5 godzinne)

Sadul

2

Ścieżka zdrowia

Budowa ścieżki zdrowia w lasku przy ul. Węglarskiej.

ul. Węglarska

3

Domki dla skrzydlatych pasiastych
przyjaciół

Miasto posiada zieleń w postaci wysp, co stanowi
wyzwanie dla zwierząt zamieszkujących jego obszar.
Kondycja roślin, ich owocowanie decydują często o
życiu zwierząt, owadów zapylających kwiaty i ptaków,
które jedzą owoce. Zadbajmy o owady, chrońmy ich
różnorodność - zbudujmy dla nich miejsca, gdzie będą
mogły się rozmnażać. Dajmy im szansę!

ul. Paczkowska x3, Lucerny/Węglarska

672,00

4

Wprowadzenie na terenie osiedla Sadul
"Strefy 30"

Wprowadzenie na terenie całego osiedla "strefy 30"
ograniczającej prędkość do 30 km/h, budowę
Obszar ul. Lucerny-Węglarska-Mirtowadodatkowych progów zwalniających oraz budowę dwóch Mrówcza
latarni na ul. Osadniczej

46 500,00

5

Altanka

Postawienie altanki wraz ze stołem oraz siedziskami w
lasku przy ul. Węglarskiej.

11 500,00

ul. Węglarska - lasek

3 380,00
10 000,00

6

7

Chodnik na Mirtowej

Projekt "Chodnik na Mirtowej" polega na budowie
chodnika w ulicy Mirtowej (po stronie parzystej) na
odcinku od istniejącego chodnika przy posesji Mirtowa
18 do skrzyżowania ulicy Mirtowej z ulicą Mydlarską
wraz z wkomponowaniem w tą infrastrukturę zatok
postojowych dla ośmiu samochodów na wysokości
posesji Mirtowa 4.

Sadulski zakątek wypoczynkoworekreacyjny

Sadulski zakątek wypoczynkowo - rekreacyjny stanowić
będzie estetycznie zagospodarowany teren w rejonie
ulicy Mirtowej i Mydlarskiej gdzie zlokalizowana będzie
siłownia plenerowa pod chmurką, trzy ławki, dwie
ul. Mirtowa i ul. Mydlarska
latarnie i słup ogłoszeniowy do komunikacji z
mieszkańcami. Sadulski zakątek będzie idealnym
miejscem do odpoczynku, regeneracji oraz integracji
mieszkańców osiedla Sadul i nie tylko

64 769,00

15 000,00

Ulica Mirtowa

64 690,77

WAWER
1

Opiekun boiska - zespół szkół nr 116

Osoba, która by umożliwiała korzystanie z boiska
szkolnego w Zespole Szkół Nr 116

ul. Koryncka 33

2

Kino plenerowe "Wawer"

Projekcja filmu kina plenerowego.

ul. Koryncka 33, Warszawa Zespół
Szkół Nr 116

4 500,00

Gimnastyka dla seniora

Organizacja zajęć gimnastycznych dla seniora (np.
gimnastyka, aerobic)

ul. Koryncka 33

6 000,00

4

Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej
bądź Trakcie Lubelskim

Pierwszy plac zabaw na osiedlu Wawer. Jedyne miejsce
w okolicy, gdzie najmłodsi, i nie tylko, będą mogli
alternatywnie: ul. Widoczna - pomiędzy
spędzać czas. Ze względu na nieduży budżet konieczne
nr 55 a 57/59, 57/59,71 lub 25/29 bądź
jest poprzestanie na nawierzchni naturalnej, ale na placu
Trakt Lubelski/rejon ul. Rabatowej
znajdują się wszystkie podstawowe i ulubione zabawki
maluchów. Plac będzie ogrodzony.

64 769,00

5

Wybudowanie kładki- mostku - przejścia
dla pieszych nad kanałkiem przy ul.
Widocznej pomiędzy PKP Wawer i PKP
Anin

Przejście nad kanałkiem jest niezbędne dla naszej
części osiedla. Mieszkańcy aby pokonać kanałek
zmuszeni są wchodzić na ulicę, co stwarza zagrożenie,
a szczególnie wiosną i latem gdy spacerujemy z
rowerami i wózeczkami dziecięcymi.

ul. Widoczna koło ul. Lucerny

53 000,00

Północna i zachodnia korona Kanału
Nowe Ujście od Lucerny do Wał
Miedzeszyński

64 000,00

3

ZERZEŃ
1

Ścieżka rekreacyjna w Zerzniu

Miejsce do: spacerowania, biegania, odpoczynku w
okresie zimowym trasa narciarstwa biegowego

2

Stojaki na rowery - instalacja w
wybranych miejscach osiedla Zerzeń

Stojaki na rowery - instalacja w wybranych miejscach
ul. Trakt Lubelski, ul. Lucerny, ul.
osiedla Zerzeń, przed sklepami, przy szkołach, w okolicy Cylichowska, ul. Borków, ul. Przygodna.
kościoła, cmentarza, przed KK Zastów
Razem 10 stojaków

3

Domki dla skrzydlatych pasiastych
przyjaciół

Miasto posiada zieleń w postaci wysp, co stanowi
wyzwanie dla zwierząt zamieszkujących jego obszar.
Kondycja roślin, ich owocowanie decydują często o
życiu zwierząt, owadów zapylających kwiaty i ptaków,
które jedzą owoce. Zadbajmy o owady, chrońmy ich
różnorodność - zbudujmy dla nich miejsca, gdzie będą
mogły się rozmnażać. Dajmy im szansę!

ul. Trakt Lubelski/Lucerny

4

Ławki i kosze na śmieci na trasach
spacerowych - instalacja w wybranych
miejscach osiedla Zerzeń

Ławki i kosze na śmieci na trasach spacerowych instalacja w wybranych miejscach Osiedla Zerzeń, w
lasku przy Lucerny, wzdłuż kanału Nowe Ujście. 15
lokalizacji.

ul. Lucerny/Trakt Lubelski/Węglarska,
wzdłuż kanału Nowe Ujście

23 265,00

5

Budowa dwóch progów spowalniających
ruch na ulicy Wiązanej

Budowa dwóch dodatkowych progów na ulicy Wiązanej
na odcinku od istniejącego progu do ul. Kombajnistów.

Przed osiedlem (od strony ul.
Zwoleńskiej) ul. Wiązana 22/24, przed
posesją ul. Wiązana 35 (od strony
Zwoleńskiej)

8 000,00

6

Budowa skoczni do skoku w dal wraz z
dal wraz z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej o
rozbiegiem w Szkole Podstawowej nr 109 długości min 40 m i szerokości min 3,75 m (rozbieg 3

23 000,00

168,00

Przedmiotem projektu jest budowa skoczni do skoku w
ul. Przygodna 2

47 000,00

torowy)

7

Ustawienie 5-7 mini-słupów
ogłoszeniowych - dla "komunikacji"
mieszkańców osiedla Zerzeń

8

Zagospodarowanie lasu miejskiego ul.
Lucerny/Trakt Lubelski

9

Budowa parkingu przed Klubem Kultury
Zastów ul. Lucerny

Oświetlenie boiska sportowego w szkole
10
podstawowej przy ul. Przygodnej

ul. Trakt Lubelski 361 - przed
budynkami komunalnymi, ul. Lucerny
Ustawienie 5-7 mini-słupów ogłoszeniowych lub tablic 13 - przed KK Zastów, ul. Trakt
by mieszkańcy, Rada Osiedla, Urząd Dzielnicy poprzez
Lubelski/Lebiodowa - nad kanałkiem,
zamieszczanie tam ogłoszeń mogli komunikować się ze
ul. Trakt Lubelski/Przygodna - przed
sobą.
sklepem, ul. Cylichowska - okolice
cmentarza
Zagospodarowanie lasu miejskiego ul.
Lucerny/Węglarska poprzez udrożnienie ścieżek
leśnych, niewielką przecinkę drzew, budowę ścieżki
sportowo-edukacyjnej.
Budowa parkingu (poprzez utwardzenie pobocza drogi
przed budynkiem) przed Klubem Kultury Zastów ul.
Lucerny.
Oświetlenie boiska w szkole podstawowej przy ul.
Przygodnej. Latarnie świecące po "wrzuceniu" monet
lub zasileniu SMS, kartą kredytową itp.. Licznik energii
elektrycznej pre-paidowy lub inne techniczne
rozwiązanie

22 000,00

Las, który jest okolony ul. Lucerny,
Traktem Lubelskim, Węglarską

44 000,00

ul. Lucerny 13

47 852,02

ul. Przygodna 2

41 000,00

Renowacja parkietu w Sali gimnastycznej Przedmiotem projektu jest renowacja parkietu w Sali
11 w Szkole Podstawowej nr 109 przy ulicy

Przygodnej

12 Klub tenisowy przy szkole Nr 109

gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 109 przy ulicy
Przygodnej. Planowane jest cyklinowanie a następnie
pomalowanie parkietu (powierzchnia - około 160 m2).
Finansowanie uczniom SP Nr 109 hali tenisowej i
zapewnienie zajęć tenisa. Dopasowanie grafiku zajęć
dzieci do planu lekcji tak, by każda klasa mogła
skorzystać z projektu. Udostępnienie ogrzewanej hali z
pełnowymiarowym kortem jest niezbędne zimą, kiedy
uczniowie nie mogą korzystać z boisk szkolnych na
dworze (także podczas deszczu)

ul. Przygodna 2

11 200,00

36 000,00

