Raport podsumowujący spotkanie dotyczące projektów zgłoszonych w Dzielnicy
Wawer do budżetu partycypacyjnego na rok 2019
OSIEDLE LAS

1. Data i miejsce spotkania: 27 lutego 2018, SP nr 128, ul. Kadetów 15 Warszawa
2. Obszar dzielnicy: Osiedle Las
3. Liczba omawianych projektów – 15
4. Dane statystyczne:


Liczba uczestników – 10 w tym: 4 projektodawców, 2 członków zespołu ds.
budżetu partycypacyjnego i 2 urzędników



Ich szacowany wiek: 45 - 60 lat



Płeć: 50% / 50%

5. Liczba osób biorących aktywny udział w dyskusjach: 7
6. Przedstawicie Urzędu Dzielnicy Wawer: Pani Dorota Głażewska Koordynator ds. BP i Pan
Tomasz Pasek, Wydział Inwestycji
7. Moderator: Kinga Markert, Fundacja Konsultacje Społeczne

Uwagi zgłoszone na spotkaniu do prezentowanych projektów:

Projektodawca uważa, że pomnik ten jest wizytówką osiedla i powinna być utrwalana
pamięć historyczna dla kolejnych pokoleń. Pomnik przywołuje pamięć po stracie znacznej
liczby mieszkańców Wawra podczas II wojny światowej. Spodziewa się, że mieszkańcy
poprą jego inicjatywę.



Mieszkańcy dopytywali o zdarzenia, które ten pomnik upamiętnia.



Urząd ustali właściciela gruntu, na którym stoi pomnik i będzie się kontaktował z
projektodawcą. Zasada jest taka, ze budżet partycypacyjny obejmuje wyłącznie tereny
należące do miasta st Warszawy.
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Projekt 965. Bezcenne 4 minuty


Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z ratowania życia. Projektodawca zaznaczał, iż 4
minuty tuż po wypadku są bardzo ważne dla ratowania życia i dalszej egzystencji ofiary
wypadku. Pomysłodawca zgłasza, że zbyt mała liczba osób potrafi udzielać pierwszej
pomocy. Sugeruje, aby szkolenie przeprowadzili harcerze z Wawra oraz rodzice – lekarze
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np. uczniów szkoły. Wówczas nie generowało by to kosztów szkolenia. Szkolenia
prowadzone byłyby wolontaryjnie. Warto by było prezentować pokazy na różnego rodzaju
imprezach szkolnych i osiedlowych. Konieczny jest zakup fantomu i apteczki niezbędnych
do nauki i ćwiczeń.


Pomysł zakłada szkolenie uczniów szkoły podstawowej 128 (projektodawca reprezentuje
Rade Rodziców) oraz innych mieszkańców podczas pikników osiedlowych. Do tych szkoleń
miałyby również dostęp osoby z Uniwersytetu III wieku.



Urząd jest zdania, aby tym temacie porozumieć się z OSiR, gdyż oni mają możliwości/
niezbędne narzędzia.



Mieszkańcy nie mieli dodatkowych pytań.

Projekt 968. Doposażenie MAL-u w Osiedlu Las


Zakup gier planszowych,
mieszkańców.

GPSów,



Urząd nie miał żadnych uwag.

aby

poszerzyć

ofertę

aktywności

na

spotkania

Projekt 969. Moc w lesie – zakup mobilnego sprzętu nagłaśniającego


Sprzęt, który można by wykorzystywać podczas imprez osiedlowych. Do tej pory trzeba
było go pożyczać np. od księdza.



Do obu powyższych projektów padły głosy poparcia.



Urząd nie ma zastrzeżeń, uważa że projekty są przemyślane.

Projekt 992. Akademia młodego naukowca z Lasa


Jest to inicjatywa cyklu warsztatów dla dzieci (lub nawet wszystkich mieszkańców)
pomagających zgłębić nauki ścisłe, takie jak chemia, fizyka... podczas przeprowadzania
doświadczeń laboratoryjnych.



Mieszkańcy zauważyli, że projekt może być traktowany jako dofinansowanie szkoły
podstawowej.



Zajęcia będą dostępne również dla innych dzieci, które nie uczęszczają do tej szkoły, ale są
mieszkańcami osiedla Las.



Ze strony Urzędu nie ma uwag.

Inicjatywa zaangażowania straży miejskiej, która rozwinie tor do jazdy, umieści znaki
drogowe itd.



Miasteczko byłoby dostępne dla wszystkich dzieci. Terenem będzie parking przy kościele.
Zajęcia będą bezpłatne. Dzieci dostaną od straży miejskiej kamizelki odblaskowe i inne
gadżety odblaskowe. W planie jest rajd rowerowy.



Mieszkańcy dopytali jak często miałaby się odbywać ta impreza. Pomysłodawca uzupełnił, iż
dwa razy w roku - wiosną i jesienią.
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Projekt 993. Miasteczko rowerowe dla dzieci



Urząd nie miał uwag.

Projekt 1017. Naukowy plac zabaw


Rozwój istniejącego już placu zabaw o wyposażenie go w interaktywne naukowe urządzenia
z dziedziny mechaniki, akustyki lub optyki.



Rozmowa z Urzędnikami dotyczyła kosztów urządzeń. Okazało się, że są one znacznie
droższe niż kwota wnioskowana, dlatego prawdopodobnie zaistnieje konieczność aby
ograniczyć się do zakupu tylko jednego a nie trzech takich urządzeń. Projektodawca jest w
stanie to zaakceptować. Kwotę projektu prawdopodobnie będzie trzeba zwiększyć do 50
tys, ale to jeszcze nie jest pewne. Może powstać jedno urządzenie, tańsze i pomysłodawcy
będą usatysfakcjonowani.



Mieszkańcy wyrazili obawę o bezpieczeństwo tak drogich „zabawek” na dostępnym dla
wszystkich placu zabaw. Projektodawca uspokoił, iż w tym miejscu jest monitoring.

Projekt 1137. Kosze na śmieci


Brakuje koszy na śmieci na osiedlu.



Projekt zakłada powstanie 10 koszy ale padło pytanie ze strony przedstawicielki
Pomysłodawcy, czy można zwiększyć liczbę koszy. Koszt jednego kosza to 700 zł.



Został zgłoszony problem własności terenu, na którym miałyby stanąć kosze. Pani z Urzędu
zaznaczyła, że kosze muszą stanąć wyłącznie na terenach należących do miasta.



Projekt zyskał poparcie.

Projekt 159. Leśna Wigilia Osiedlowa


To jest projekt coroczny.



Nie ma uwag, jest poparcie.

Projekt 160. Święto Osiedla Las / Sportowa Niedziela


Nie ma pytań



Nie ma uwag

Projekt 161 Kurs Samoobrony dla Kobiet – 2 edycja
Urząd ma koncepcje, jak promować te zajęcia. Zostanie wykorzystana strona internetowa
urzędu miasta.



Nie ma uwag.

Projekt 162. Media społecznościowe dla osób starszych


Projekt zakłada, aby starszych ludzi nauczyć korzystania z komputera, z internetu.



Jest głos poparcia dla tego projektu.



Nie ma żadnych uwag.
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Projekt 1284. Konkurs Fotolas


O projekcie opowiada Pan Julian Podpora w zastępstwie za Pana Arkadiusza Kuranowskiego



Nie pytań, nie ma uwag.

Projekt 1656 „Nie nudna matematyka” - warsztaty rodzinne


Mieszkańcy zauważyli, że warto byłoby realizację przekazać firmie zewnętrznej.



Jest już doświadczenie w organizowaniu zajęć doskonalących dla dzieci, które skutkowały
zwiększeniem liczby uczestników konkursu Kangur Matematyczny z 10 do 30%.



Powstała wątpliwość ze strony jednej z mieszkanek czy doskonalenie z matematyki jest
takie kluczowe. Zwróciła uwagę na nauki humanistyczne.



Urząd poprosił, aby koszty projektu zostały zweryfikowane przez Wydział Oświaty.

Projekt 1906. Filmowy Las – projekcje kina plenerowego


Słabym punktem projektu jest fakt, iż trudno pozyskać zgodę dystrybutora na wyświetlenie
w kinie plenerowym, filmów z bieżących roczników.



Wybór filmu ostatecznie nastąpi po tym, jak projekt zostanie zaakceptowany.

Podsumowanie
Przedstawione projekty były przemyślane, nie wzbudzały wielu wątpliwości zarówno ze strony
mieszkańców, jak i urzędników.
Wszystkie złożone projekty opiewają na budżet 20 % wyższy od tego dostępnego, dlatego
należy liczyć się, że nie wszystkie projekty zostaną wdrożone w życie z uwagi na koszty
właśnie.
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Raport sporządziła: Katarzyna Zatorska, Fundacja Konsultacje Społeczne
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