Bródno
Lp.

Nr projektu

1

1895

2

534

3

746

Tytuł
Krótki opis
Zakup książek dla Czytelni Naukowej Project przewiduje zakup książek na potrzeby Czytelni Naukowej przy ul.
gospodarka, prawo,
Świętego Wincentego.
przedsiębiorczość
Stworzenie radia internetowego na bazie radiowęzła szkolnego, dostępnego dla
Społeczne Radio Internetowe
mieszkańców.
Głównym celem tego projektu jest zintegrowanie się mieszkańców Targówka i
Iluminacja Świąteczna w Parku
pozostałych dzielnic w okresie świątecznym, poprzez zamieszczenie w
Bródnowskim.
poszczególnych miejscach Parku Bródnowskiego iluminacji świątecznych.

Koszt
11 220,00
29 000,00
50 000,00

4

1913

Park nauki i rozrywki dla dzieci

Stworzenie w parku koło Domu Kultury "Świt" centrum naukowo-rozrywkowego
dla dzieci. Projekt obejmuje postawienie kopuły astronomicznej z teleskopem,
interaktywnych zabawek naukowych, domków na drzewach, ławek i stolików
szachowych oraz wymianę części ogrodzenia parku, aby można było go zamykać
na noc. Park będzie objęty monitoringiem.

5

2429

Ogólnodostępne boisko przy
Żuromińskiej 4

Zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków do rozwijania się
sportowo.

400 000,00

6

320

Integracyjny plac zabaw - Suwalska
13.

Doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia dla dzieci
niepełnosprawnych ruchowo.

100 000,00

Górka Park

Projekt przewiduje modernizację terenu przy ulicy Michała Ogińskiego
położonego na Warszawskim Bródnie. Użytkowana przestrzeń zostanie
poddana modulacji i wzbogacona o ciche wnętrza, które uzupełnione
roślinnością zachęcą do spacerów i przebywania na świeżym powietrzu.
Wymianie ulegnie również oświetlenie i mała architektura w postaci ławek i
śmietników.

354 070,00

250 000,00

7

2310

400 000,00

8

213

"Miasteczko Ruchu Drogowego"

Utworzenie ogólnodostępnego miasteczka rowerowego, w którym będzie
można darmowo podszkolić się z zasad ruchu drogowego oraz udoskonalić
swoją technikę jazdy na rowerze.

9

611

Społeczeństwo obywatelskie na
Targówku - Bądź Aktywny!

Projekt ma rozpowszechniać aktywność społeczną mieszkańców oraz
działalność organizacji pozarządowych z terenu Targówka.

32 000,00

Książkomat z dobrą literaturą
dziecięcą

Projekt zakłada zakup uniwersalnego automatu do sprzedaży różnego
asortymentu i dostosowanie go do sprzedaży najlepszej polskiej i zagranicznej
literatury dziecięcej. Dostęp do takiego urządzenia będzie okazją do zapoznania
się z najlepszymi książkami dziecięcymi i szansą na ich zakup. Będzie znacznym
ułatwieniem w dostępie do literatury oraz atrakcyjną formą jej prezentacji.

19 690,00

Modernizacja sali gimnastycznej, łącznika, przebieralni dla uczniów i
pomieszczenia dla trenerów. Cele: zwiększenie bezpieczeństwa,
funkcjonalności, komfortu eksploatacji i estetyki; zwiększenie aktywności
sportowej mieszkańców w każdym wieku. Wyremontowana sala będzie
udostępniana bezpłatnie po lekcjach mieszkańcom dzielnicy np.: dzieciom, które
ukończyły już edukację podstawową, osobom starszym lub rodzinom wraz z
uczniami szkoły.

250 000,00

10

2203

11

1267

Bezpieczna sala gimnastyczna w SP
285 - ul. Turmoncka 20

12

2137

Plac do street workout'u

13

1847

Park Biegacza

14

1802

Podwieczorki z kulturą dla dzieci
(Park Bródnowski)

Plenerowe, niedzielne, popołudniowe występy artystyczne (przedstawienia
teatralne, koncerty muzyczne) w miejscach rodzinnych spacerów na terenie
Parku Bródnowskiego.

25 500,00

74 105,00

Plac do ćwiczeń street workout'u wyposażony w drążki, poręcze, obręcze,
uchwyty itd. do ćwiczeń z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała.
Pierwszy w Polsce park biegacza. Wyznaczenie i oznakowanie trasy biegowej.
Postawienie tablicy informacyjnej z mapą trasy i informacją o ogólnodostępnych
biegach parkrun.

15

2237

Ogród Społeczny Świt - Bródno.

Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnego niesztampowego ogrodu
edukacyjno - rekreacyjnego wraz z warzywnikiem, którego zagospodarowanie i
realizacja będzie wynikiem wspólnego zaangażowania, pomysłów, projektów
oraz inspiracji mieszkańców Dzielnicy Targówek.

16

1971

Integracyjny plac zabaw Wyszogrodzka 11.

Projekt przewiduje doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia dla
dzieci niepełnosprawnych ruchowo.
Projekt przewiduje zakup książek w druku powiększonym i audiobooków do
biblioteki dzielnicowej oraz wyposażenie biblioteki w stanowiska dla osób
niedowidzących (urządzenia powiększające) oraz niewidomych (program
udźwiękawiający). Działania te skierowane są do osób starszych,
niedowidzących i niewidomych.
Parking przy Domu Kultury "Świt" o powierzchni utwardzonej 1100 m wraz z 4
słupami.
Zapewnienie rozwoju kulturalnego, oświatowego oraz sportowego
mieszkańcom osiedla.

140 000,00
5 000,00

100 000,00

17

1363

Biblioteka dla seniora - mówiące i
powiększone książki

18

1775

Parking przy Domu Kultury "Świt"

19

2364

Czarnecki Square

20

2557

Siłownia terenowa przy Krakusa

Budowa siłowni terenowej przy ulicy Krakusa zgodnie z opracowaną koncepcją
rewitalizacji Rembielińskiej jako jeden z elementów tej koncepcji.

206 000,00

Bródnowski jarmark rozmaitości

Projekt zakłada organizację czterech jarmarków (pchlich targów) w parku koło
Domu Kultury Świt. Wydarzenie ma charakter integracyjny, sąsiedzki, służy
zacieśnianiu relacji między mieszkańcami.

31 000,00

21

1936

102 670,00

260 000,00
280 000,00

22

1435

23

221

24

2339

25

1974

Międzypokoleniowa "potańcówka"kurs nauki tańca

Proponujemy oświetlenie i uporządkowanie wschodniej strony największego
Oświetlamy i porządkujemy otoczenie budynku na Targówku. Projekt zakłada instalację 10 latarni oraz wybudowanie
budynku Rembielińska 15,17,19 i
chodników w miejscu wydeptanych przez mieszkańców ścieżek. Dodatkowo
Bazyliańska 18
proponujemy likwidację murka z fragmentem chodnika, który służy jako miejsce
do kolektywnego spożywania alkoholu.
Projekt zakłada ustawienie stojaków rowerowych w obrębie lokali usługowych,
Stojaki rowerowe
vis a vis parkingu graniczącego z parkiem Bródnowskim przy ulicy
Kondratowicza 4a. Dwa stojaki na początku i dwa na końcu budynku.
Festiwal gier podwórkowych na
Bródnie

26

1983

Grilowanie w Parku Bródnowskim

27

40

Tanie pływanie dla rodzin z dziećmi
na basenie Muszelka

28

29

Projekt zakłada organizację serii wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i
sportowych w sześć poniedziałków wakacji na wybranych podwórkach na
Bródnie, aby zapewnić dzieciom wartościowe i bezpłatne spędzanie czasu w
czasie wakacji. Wydarzenia będą obejmowały gry i zabawy podwórkowe, gry
planszowe, animacje.
Projekt zakłada zbudowanie kamiennych grili w Parku Bródnowskim wraz ze
stołami i ławeczkami ułatwiającymi konsumpcję. Aby Z infrastruktury można
było korzystać także wczesną wiosną i jesienią stoły powinny zawierać na
powierzchni nadrukowane plansze do gier takich jak szachy, chińczyk.
Oferta dla wszystkich rodzin z dziećmi którzy chcą aktywnie spędzić czas. Będą
mogli skorzystać z oferty taniego pływania w sobotę przez 60 min +15 min na
przebranie (łączny czas osobowejścia 75 min.). Oferta dla rodziny składającej się
z rodzica lub opiekuna oraz dziecka do ukończenia 16 r.ż.
Oferta dla wszystkich rodzin z dziećmi którzy chcą aktywnie spędzić czas. Będą
mogli skorzystać z oferty taniego pływania w sobotę przez 60 min (łączny czas
osobowejścia 75 min.). Oferta dla rodziny składającej się z rodzica lub opiekuna
(co najmniej jednego) oraz dziecka do ukończenia 16 roku życia` (co najmniej
jednego).

41

Tanie pływanie dla rodzin z dziećmi
na basenie OSiR Polonez

907

Projekt polega na budowie drogi rowerowej po zachodniej stronie ul. Św.
Rowerowe Bródno - uzupełniamy sieć Wincentego pomiędzy Matki Teresy z Kalkuty a 20 Dywizji Piechoty WP ("stara
dróg rowerowych - Św. Wincentego
Wincentego") z łącznikiem w ul. Bolivara oraz odnogi do ulicy Zielone Zacisze
jako 4 wlotu skrzyżowania.

30

2487

31

2325

32

393

33

1785

34

Roczny ogólnodostępny kurs tańca towarzyskiego w szkole im. Piotra
Wysockiego na Targówku przy ulicy Odrowąża 75. Kurs ma na celu przede
wszystkim nauki tańca mieszkańców ale także ich zjednoczenie.

1811

Projekt "Aktywność na Targówku" ma na celu wprowadzenie aktywności w
Aktywność na Targówku
przyjemny i dostępny sposób dla mieszkańców. Dla młodzieży oraz osób
dorosłych.
Zakup sprzętu lekkoatletycznego oraz OSIR Targówek od lat jest miejscem, gdzie trenują młodzi ludzie Mistrzowie
budowa placu do street workout'u na Polski i przyszli reprezentanci naszego kraju, ale dzisiaj potrzeba im lekkiej
terenie OSIR Targówek
pomocy od Nas by to osiągnęli.
Wykonanie siłowni plenerowej na świeżym powietrzu przy budynku
Siłownia plenerowa ul.
Kondratowicza 23A, na terenach zielonych ( trawnik ) w sąsiedztwie istniejącego
Kondratowicza 23A
placu zabaw.

35 500,00

92 500,00

92 500,00

210 000,00

29 472,00

89 329,50

45 000,00

Gimnastyka na świeżym powietrzu w
Parku Bródnowskim

55 300,00

206 881,00

Wybieg dla psów "przy górce" na
Ogińskiego

36

308

Zakup nowości wydawniczych dla filii
Biblioteki Publicznej na Bródnie

Uzyskane fundusze przeznaczone zostaną na zakup nowości wydawniczych dla
10 filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, znajdujących
się na Bródnie. Zasilą zbiory w/w placówek.

37

2070

Remont parkingu na wysokości Szkoły
Remont parkingu dla samochodów usytuowanego tuż przy wejściu do Szkoły
Podstawowej nr 285 im. Jana Marcina
Podstawowej nr 285, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
Szancera (ul. Chodecka)

1710

13 400,00

Zajęcia na świeżym powietrzu dla mieszkańców Bródno
maj -zajęcia sztuk walki dla kobiet z elementami samoobrony
czerwiec - joga
lipiec - zumba
sierpień - pilates
wrzesień - Nordic Walking

220

39

1 200,00

Angielski z native speakerem dla mieszkańców na poziomie średnio
zaawansowanym i zaawansowanym.

35

2073

124 188,00

Angielski z native speakerem dla
mieszkańców Bródna

Wybieg dla psów to bezpieczne i atrakcyjne miejsce stworzone w celu
swobodnego i legalnego puszczania zwierząt bez kagańca i smyczy, wyposażone
w dystrybutor do worków i kosze na odchody pupili. Miejsce dla psów i ich
właścicieli na bezstresowe spędzanie czasu z możliwością zorganizowania
szkoleń oraz happeningów poświęconych zwierzętom domowym.

38

30 120,00

15 200,00

7 805,00

65 000,00

Artystyczne Biedronki - Odważnie w
świat!

Projekt obejmuje prowadzenie klubu dla dzieci i ich opiekunów, babci,
dziadków, ojców i mam. W ramach działania proponujemy prowadzenie zajęć
wspierających wszechstronny rozwój dzieci w wieku 1,5-3 lat. Zajęcia będą
kolażem aktywności artystycznych, edukacyjnych, tanecznych i muzycznych
połączonych z wdrażaniem dzieci w tradycje i kulturę Bródna .

35 400,00

Sąsiedzkie warsztaty kulinarne, czyli
pasja tworzenia smaków -Ogród
Jordanowski

Warsztaty kulinarne są połączeniem pasji do gotowania, poznawania nowych
smaków oraz integracji mieszkańców. Dzięki warsztatom kulinarnym uczestnicy
mogą nauczyć się nowych technik gotowania, oryginalnych przepisów. Ten
projekt to nie tylko nauka, ale także zabawa, degustacje oraz propagowanie
świadomości w zakresie zdrowego odżywiania. Na ostatnim finałowym
spotkaniu wyjątkowy pokaz znanego kucharza.

19 000,00

40

1419

41

1354

42

1790

43

290

44

1127

Bezpieczny Targówek

Stworzenie pracowni do nauki
pierwszej pomocy
Doświetlenie przejść dla pieszych na
ulicy Wyszogrodzkiej - bezpieczne
dojście do Parku Bródnowskiego
Miejsca postojowe ogólnodostępne
dla samochodów osobowych wzdłuż
ulicy Chodeckiej 13 i 19.
Budowa boiska szkolnego w Zespole
Szkół Ogólnokształcących STO
Toruńska 23

Założeniem projektu jest zainstalowanie kamery Zakładu Systemu Obsługi
Monitoringu w miejscu koniecznie potrzebnym dla zwiększenia bezpieczeństwa
i porządku publicznego dzielnicy. To działanie prewencyjne jakim będzie stała
obserwacja przez kamerę i operatora skrzyżowania ulic, ograniczy skutecznie
ilość zdarzeń noszących znamiona przestępstw i wykroczeń.
Zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prowadzenia
warsztatów dotyczących ochrony zdrowia.

39 000,00

40 500,00

Projekt przewiduje doświetlenie 2 przejść dla pieszych na ulicy Wyszogrodzkiej
w okolicach Parku Bródnowskiego.

72 000,00

Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Chodeckiej na wysokości budynków
przy ul. Chodeckiej 13 i 19 z wykorzystaniem terenów zielonych przyległych do
pasa drogowego.

390 000,00

Budowa ogólnodostępnego boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących STO ul. Toruńska 23. Boisko służyć będzie
dzieciom ze szkoły podstawowej i gimnazjum ZSO STO oraz dzieciom ze szkoły
Wspierania Rozwoju mieszczącej się w tym samym budynku oraz okolicznym
mieszkańcom.

393 000,00

Bródno-Podgrodzie
Lp.

1

2

Nr projektu

1810

1941

Tytuł

Krótki opis

Zajęcia na świeżym powietrzu dla mieszkańców Bródno
maj - zajęcia sztuk walki dla kobiet z elementami samoobrony
Gimnastyka na świeżym powietrzu -Las czerwiec - joga
Bródnowski
lipiec - zumba
sierpień - pilates
wrzesień - nordic walking

Siłownia plenerowa dla mieszkańców

Postawienie na istniejącym terenie trawiastym 5 podwójnych urządzeń
przeznaczonych do treningu na świeżym powietrzu i ćwiczeń rekreacyjnych
(biegacz-piechur, wioślarz, wyciąg górny, drabinka, wyciskacz).
Teren przy boisku szkolnym - dostępny dla każdego mieszkańca.

Koszt

7 805,00

40 000,00

3

333

Głębocka - rowerem na zakupy!

Projekt zakłada budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Głębockiej, w celu
połączenia centrum handlowego oraz istniejących parkingów rowerowych i
stacji Veturilo z istniejącą siecią tras rowerowych na Bródnie, nowe nasadzenia
zieleni, zamianę barierek w pasie dzielącym jezdnie na żywopłot oraz montaż 4
stojaków rowerowych.

4

1797

Internet dla seniora/ Zajęcia
komputerowe dla seniorów

Projekt przewiduje zajęcia internetowe dla seniorów.

14 927,06

1832

Zatoka parkingowa - ulica Przy
Grodzisku

Projekt zakłada poszerzenie ulicy Przy Grodzisku o pas do parkowania
samochodów. Projekt zakłada miejsca na 20 aut od ulicy Kondratowicza do
wjazdu na osiedle Park leśny. Miejsca wykonane z kostki analogicznie jak droga.

80 000,00

6

1434

Projekt ma umożliwić osobom niewidomym i słabowidzącym samodzielne
Niewidomi są wśród nas i razem z
uczestnictwo w życiu społecznym poprzez dostosowanie miejsc publicznych –
nami - II edycja. Dotknij Parku Leśnego
stworzenie tyflografiki , zamontowanie tabliczek w brajlu.

7

1570

Budowa naturalnej ścieżki zdrowia

Przedmiotem projektu jest budowa naturalnej ścieżki zdrowia wraz z
drewnianymi elementami tzw. (zewnętrzne statyczne stacje) w lokalizacji: 1)
Las Bródnowski - na istniejących drogach i ścieżkach

157 000,00

156 120,00

44 161,00

5

8

149

"Żłobek" dla malucha

Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, która jest o wiele tańsza w
realizacji przez daną dzielnicę niż tradycyjny żłobek zapewniając jej
mieszkańcom podstawowe prawo jakim jest pobyt najmłodszych w placówce
wychowawczej dla dzieci do lat 3. Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5tce dzieci do wieku lat 3

9

314

Zakup nowości wydawniczych dla filii
Biblioteki Publicznej na Bródnie
Podgrodzie

Uzyskane fundusze przeznaczone zostaną na zakup nowości wydawniczych dla
2 filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, znajdujących
się na Bródnie Podgrodzie. Zasilą zbiory w/w placówek.

10

646

Podarujmy dzieciom cudowny plac
zabaw.

11

1816

Podwieczorki z kulturą dla dzieci
(Bródno - Podgrodzie)

12

1786

Sąsiedzkie warsztaty kulinarne, czyli
pasja tworzenia smaków -Przedszkole
nr 113 - "Przedszkole w Tęczowym
Kręgu"

Rewitalizacja obecnego placu zabaw uatrakcyjni aktywne przebywanie na
świeżym powietrzu i wpłynie korzystnie na umiejętności ruchowe dzieci. Nowe
ogrodzenie zapewni bezpieczeństwo a nasadzenie zieleni poprawi walory
estetyczne oraz korzystnie wpłynie na środowisko.
Plenerowe, sobotnie lub niedzielne, popołudniowe występy artystyczne
(przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne). W miejscach rodzinnych
spacerów na placu zabaw tzw. "Jordanku" przy ul. Tokarza obok przedszkola i
żłobka. Plac zabaw ogólnodostępny.
Warsztaty kulinarne są połączeniem pasji do gotowania, poznawania nowych
smaków oraz integracji mieszkańców. Dzięki warsztatom kulinarnym uczestnicy
mogą nauczyć się nowych technik gotowania, oryginalnych przepisów. Ten
projekt to nie tylko nauka, ale także zabawa, degustacje oraz propagowanie
świadomości w zakresie zdrowego odżywiania. Na ostatnim finałowym
spotkaniu wyjątkowy pokaz znanego kucharza.

122 200,00

26 300,00

399 960,00

25 500,00

19 000,00

13

1008

Bartnictwo w Lesie Bródnowskim

Celem projektu jest edukacja ekologiczna poprzez działanie – upowszechnienie
wiedzy o pszczołach i ich roli w ekosystemie. Działaniem będzie próba
założenia kilkustanowiskowego gospodarstwa bartnego na terenie lasku oraz
ścieżki edukacyjnej łączącej te lokalizacje. Większość prac zostanie wykonana
przez wolontariuszy podczas zorganizowanych zajęć na terenie Lasu
Bródnowskiego.

14

620

Spacerkiem po lasku Bródnowskim Nordic Walking z instruktorem

Propagowanie wśród lokalnej społeczności uprawiania Nordic Walking z
możliwością wypożyczenia kijków podczas zajęć z instruktorem.

34 000,00

15

262

Siłownia po południowej stronie
ul. Tokarza

montaż 8 szt. urządzeń do treningów rekreacyjnych na istniejącym terenie
trawiastym.

50 000,00

16

1788

Angielski z native speakerem dla
mieszkańców Bródno Podgrodzie

Projekt zakłada naukę języka angielskiego w dwóch grupach na poziomie
średnio zaawansowanym i zaawansowanym.

15 200,00

Psi Park

Projekt ma na celu stworzenie najlepszego i największego placu zabaw dla
psów na terenie Warszawy, czynnego całodobowo. Będzie posiadał specjalną
oddzielną strefę dla psów problematycznych.
Powinien być wielkim ułatwieniem dla wszystkich właścicieli czworonogów oraz
psich przeciwników (więcej psów w parku = mniej psów na podwórkach).

17

524

34 450,00

163 030,00

Targówek Mieszkaniowy
Lp.

Nr projektu

1

666

Tytuł

Siłownia plenerowa: Ruch + Sport =
Młodość

Krótki opis
Zorganizowanie plenerowej siłowni dla osób początkujących i zaawansowanych.
Dla początkujących planuje się utworzenie stanowisk do treningu podstawowych
grup mięśniowych na urządzeniach stacjonarnych. Dla osób zaawansowanych
przewiduje się utworzenie tzw. Workout, czyli systemu drążków, drabinek i
poręczy do ćwiczeń siłowych. W celu umożliwienia odpoczynku planuje się
naprawę istniejących ławeczek na betonowym cokole.

Koszt

45 000,00

2

1781

Sąsiedzkie warsztaty kulinarne, czyli
pasja tworzenia smaków - Park
Wiecha

Warsztaty kulinarne są połączeniem pasji do gotowania, poznawania nowych
smaków oraz integracji mieszkańców. Dzięki warsztatom kulinarnym uczestnicy
mogą nauczyć się nowych technik gotowania, oryginalnych przepisów. Ten
projekt to nie tylko nauka, ale także zabawa, degustacje oraz propagowanie
świadomości w zakresie zdrowego odżywiania. Na ostatnim finałowym
spotkaniu wyjątkowy pokaz znanego kucharza.

3

1839

Tłumaczenie opisów miejsc pamięci
narodowej na terenie Targówka

Projekt zakłada umieszczenie w miejscach pamięci narodowej na terenie
Targówka tabliczek z tłumaczeniem na język angielki tego co jest w danym
miejscu opisane w języku polskim.

4

1805

Plenerowe, niedzielne, popołudniowe występy artystyczne (przedstawienia
Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Park
teatralne, koncerty muzyczne). W miejscach rodzinnych spacerów na terenie
Wiecha)
Parku Wiecha.

25 500,00

5

2001

Zakup książek o tematyce
wolnorynkowej

Projekt ma na celu zakup książek o tematyce wolnorynkowej dla Biblioteki przy
ulicy Kuflewskiej 6.

10 000,00

30 914,00

20 000,00

19 500,00

10 000,00

6

1346

Zielone okolice - Rondo Żaby
przyjazne mieszkańcom

Projekt dotyczy nasadzenia oraz stworzenia szpalerów drzew/żywopłotu w
rejonie ul. Biruty, Św. Wincentego i Ronda Żaby. Realizacja projektu poprawi
życie mieszkańców zmniejszając hałas i zanieczyszczenia wywołane
oddziaływaniem całodobowej czterostanowiskowej ręcznej myjni
samochodowej, ruchem samochodowym po ulicy Biruty i Św. Wincentego oraz
pobliskim ruchem kolejowym.

7

377

Betonowe, podwójne stoły do gry w
karty, szachy, chińczyka.

Montaż dwóch podwójnych stołów do gry w karty, szachy, chińczyka rekreacyjne do wkopania w grunt na terenie parku im. Stefana Wiecheckiego
"Wiecha".

8

723

Droga rowerowa wzdłuż św.
Wincentego

budowa drogi rowerowej wzdłuż Św. Wincentego na od Ronda Żaba do
Gościeradowskiej

9

981

Zielony Targówek - nasadzenie drzew
i krzewów, urządzenie kwietników i
łąk

Projekt zakłada dosadzenia drzew i krzewów w szpalerach przy ulicach, w
parkach i na skwerach. Oprócz tego w wybranych miejscach planowane jest
urządzenie kwietników i łąk kwietnych. Te działania spowodują, że nasza
dzielnica będzie ładniejsza oraz przyjazna.

97 500,00

10

485

Kreatywna świetlica (w soboty)

Dodatkowe zajęcia w świetlicach w szkołach podstawowych Targówka
Mieszkaniowego. Obszar 3
Szkoła Podstawowa nr 114

19 300,00

1234

"Chcemy korzystać z przestrzeni
publicznej" oraz "Modernizacja i
doposażenie placu zabaw przy ul.
Smoleńskiej - Świdnickiej"

Organizacja terenu rekreacyjnego w obrębie ulic Poleska - Św. Wincentego Smoleńska - Witebska. Stworzenie super siłowni na powietrzu w miejscu
zlikwidowanego placu zabaw, jednego z trzech w tym obrębie. Doposażenie
placu zabaw przy ulicy Smoleńskiej - Świdnickiej profesjonalnymi urządzeniami
na profesjonalnym podłożu syntetycznym. Likwidacja nieczynnej hydroforni z
utwardzeniem nawierzchni.

12

697

6 latarni przy chodniku wzdłuż ulic
Samarytanka / Korzona

Postawienie 6 latarni oświetlających chodnik usytuowany pomiędzy
skrzyżowaniem ulic Samarytanka i Korzona (skwer Samarytanka) oraz
skrzyżowaniem ulic Samarytanka/Korzona i Dalanowska

63 000,00

13

1719

Angielski z native speakerem dla
mieszkańców Targówka
Mieszkaniowego

Projekt zakłada naukę języka angielskiego w dwóch grupach na poziomie
średniozaawansowanym i zaawansowanym.

16 800,00

11

190 000,00

400 000,00

14

15

14

1809

Kulturalne Spotkania w Bibliotekach
na Targówku Mieszkaniowym

Projekt dotyczy spotkań kulturalnych w trzech bibliotekach na Targówku
Mieszkaniowym. Obejmuje spotkania z autorami, ludźmi kultury i pasjonatami
w swojej dziedzinie, teatrzyki dla dzieci i występy okazjonalne. Projekt
skierowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych.

Gimnastyka na świeżym powietrzu w
Parku Wiecha

Zajęcia na świeżym powietrzu dla mieszkańców Targówka Mieszkaniowego
Maj – zajęcia ze sztuk walki dla kobiet z elementami samoobrony;
Czerwiec – joga
Lipiec – zumba
Sierpień – pilates
Wrzesień – Nordic walking

31 800,00

7 805,00

Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata
Lp.

Nr projektu

1

2398

2

2284

Tytuł
Parking ogólnodostępny ul. Ks.
Ziemowita 42

Krótki opis
Parking w miejscu obecnie niezagospodarowanego terenu. Usprawni parkowanie
dla osób przyjeżdżających do kościoła.

Koszt

Podwieczorki z kulturą dla dzieci
(Targówek Fabryczny)

Plenerowe, niedzielne, popołudniowe występy artystyczne (przedstawienia
teatralne, koncerty muzyczne). W miejscach rodzinnych spacerów na terenie
Targówka Fabrycznego (np. teren zielony obok Kościoła).

25 500,00

45 650,00

15 200,00

90 000,00

3

1046

Mamy Klub

Projekt Mamy Klub ma na celu stworzenie klubu dla rodziców, lokalnego miejsca
spotkań i integracji mam oraz ojców wraz z dziećmi na terenie dzielnicy. Projekt
ma zapewnić urozmaicenie czasu wolnego rodziców oraz dzieci, rozwijać
umiejętności wychowawcze rodziców oraz aktywizować społecznie jednych jak i
drugich.

4

1715

Angielski z native speakerem dla
mieszkańców Targówka Fabrycznego

Projekt zakłada naukę języka angielskiego w dwóch grupach na poziomie
średniozaawansowanym i zaawansowanym.

5

2374

18 Festyn rodzinny na Targówku
18 Festyn rodzinny. Spotkanie wielkanocne, osiedlowa choinka i wigilia
fabrycznym, imprezy integracyjne dla
osiedlowa.
mieszkańców

35 000,00

6

1226

Aktywna Ja

31 750,00

1801

Zajęcia na świeżym powietrzu dla mieszkańców Targówka Fabrycznego (teren
Zespołu Szkół Mieszka I)
Maj – zajęcia ze sztuk walki dla kobiet z elementami samoobrony;
Gimnastyka na świeżym powietrzu na
Czerwiec – joga
Targówku Fabrycznym
Lipiec – zumba
Sierpień – pilates
Wrzesień – Nordic walking

7

Zajęcia ruchowe z zumby dla wszystkich uczestników projektu.

7 805,00

1780

Sąsiedzkie warsztaty kulinarne, czyli
pasja tworzenia smaków (Targówek
Fabryczny)

Warsztaty kulinarne są połączeniem pasji do gotowania, poznawania nowych
smaków oraz integracji mieszkańców. Dzięki warsztatom kulinarnym uczestnicy
mogą nauczyć się nowych technik gotowania, oryginalnych przepisów. Ten
projekt to nie tylko nauka, ale także zabawa, degustacje oraz propagowanie
świadomości w zakresie zdrowego odżywiania. Na ostatnim finałowym spotkaniu
wyjątkowy pokaz znanego kucharza.

19 000,00

9

680

Narysowana Warszawa - Targówek
Fabryczny

Projekt polega na dokumentowaniu ciekawych a mało popularnych miejsc w
dzielnicy za pomocą rysunku oraz popularyzacji ich co przyczyni się do rozwoju
dzielnicy.

33 413,00

10

2417

Atrakcje wodne przy zbiorniku
retencyjno-rekreacyjnym ul.
Bardowskiego

Fontanna przykryta płytami granitowymi z trzema dyszami wytwarzającymi
strumienie w postaci korony wodnej wodą filtrowaną i dezynfekowaną.

11

1688

Letnie kino plenerowe dla
mieszkańców (Targówek Fabryczny)

9 wieczornych seansów filmowych dla mieszkańców w plenerze w każdą sobotę
lipca i sierpnia.

8

400 000,00

41 000,00

Zacisze
Lp.

1

Nr projektu

1422

Tytuł

Krótki opis

Koszt

Szklana góra - wielofunkcyjne
przeszklone pomieszczenie przy DK
Zacisze.

Szklana góra to nazwa przeszklonego pomieszczenia, które zostanie
dobudowane do Domu Kultury Zacisze. Wielofunkcyjna przestrzeń będzie
dostępna dla wszystkich mieszkańców przez cały rok. Każdy będzie mógł w
komfortowych warunkach zagrać dostępne na miejscu gry, wymienić się
książkami, napić się herbaty, czy miło spędzić czas ze znajomymi.

19 000,00

15 650,00

2

1721

Sąsiedzkie warsztaty kulinarne, czyli
pasja tworzenia smaków na Zaciszu

Warsztaty kulinarne są połączeniem pasji do gotowania, poznawania nowych
smaków oraz integracji mieszkańców. Dzięki warsztatom kulinarnym uczestnicy
mogą nauczyć się nowych technik gotowania, oryginalnych przepisów. Ten
projekt to nie tylko nauka, ale także zabawa, degustacje oraz propagowanie
świadomości w zakresie zdrowego odżywiania. Na ostatnim finałowym
spotkaniu wyjątkowy pokaz znanego kucharza.

3

2475

Zespół teatralno-kabaretowy dla
seniorów

Zajęcia teatralno-kabaretowe dla seniorów z instruktorem.

400 000,00

4

2441

5

2227

6

1661

7

Wymiana opraw oświetleniowych na
skrzyżowaniach: Gilarska-Samarytanki
oraz Jórskiego-Samarytanki wraz z
modernizacją szafy zasilającej.
Wyrównywanie szans w rozwoju
psychomotorycznym u dzieci

Stworzenie oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Samarytanki i
ul. Gilarskiej przy Szkole Podstawowej nr 52. wraz z przyłączem energetycznym
zasilającym oświetlenie

100 000,00

Zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych zajęć dla dzieci:

80 788,00

Oświetlenie skweru przy ul. św.
Wincentego i Kondratowicza

Projekt zakłada umiejscowienie latarni oświetlającej ciemne, niebezpieczne nocą
miejsca w okolicach przystanku i budynków mieszkalnych przy ul. św.
Wincentego i Kondratowicza (na Zielonym Zaciszu).

30 000,00

1598

Organizacja I-ego Biegu Zacisza 14
maja 2017r.

Organizacja biegu ulicznego "Bieg Zacisza" na atestowanej trasie na dystansie
5000m na terenie osiedla Zacisze. W ramach wydarzenia przewidziane będą
również mini biegi dla najmłodszych.

93 900,00

8

2138

Studzienka odwadniająca na ulicy
Rozwadowskiej

Wybudowanie studzienki odwadniającej na ulicy Rozwadowskiej

90 000,00

9

1285

Dzieciaki nie płac(z)ą - bezpłatne
koncerty i warsztaty artystyczne dla
dzieci na Zaciszu.

Cykl koncertów i warsztatów artystycznych dla dzieci w wieku 4-13 lat,
rozwijających ich zainteresowania i kształtujących postawy aktywnego
uczestnictwa w kulturze od najmłodszych lat.

25 000,00

10

1108

Doświetlenie przejścia dla pieszych na
ul. Codziennej róg ul. Blokowej

11

573

12

2002

Doświetlenie przejścia dla pieszych przez Codzienną przy skrzyżowaniu z ul.
40 000,00
Blokową przy sklepie spożywczym (ul. Codzienna 8B)
Projekt zakłada realizację muralu edukacyjnego oraz nasadzeń pnączy na
ogrodzeniu (znaczna część to prefabrykat betonowy) wzdłuż ulicy Kondratowicza
Zielony mural przy Lesie Bródnowskim na wysokości ulic Safony i Penelopy. Tytułowy zielony mural miałby składać się z 100 000,00
trzech głównych części: edukacyjnej, dźwiękowej oraz roślinnej.
Strefa Wolnego Handlu

Każdy mieszkaniec dzielnicy może przybyć w godzinach otwarcia strefy i
wystawić swoje rzeczy na sprzedaż dla innych mieszkańców.

1807

Gimnastyka na świeżym powietrzu
przy Domu Kultury "Zacisze"

Zajęcia na świeżym powietrzu dla mieszkańców Zacisza Maj – zajęcia ze sztuk
walki dla kobiet z elementami samoobrony;
Czerwiec – joga
Lipiec – zumba
Sierpień – pilates
Wrzesień – Nordic walking

14

1281

Muzycznie dla sąsiadów - cykl 10
bezpłatnych koncertów na Zaciszu

Projekt "Muzycznie dla sąsiadów" zakłada zorganizowanie 10 koncertów (z
muzyką klasyczną, rozrywkową i jazzową) z udziałem znanych, cenionych i
utalentowanych artystów. Wstęp wolny na wszystkie koncerty.

70 000,00

15

1815

Podwieczorki z kulturą dla dzieci
(Zacisze)

Plenerowe, sobotnie lub niedzielne, popołudniowe występy artystyczne
(przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne). W miejscach rodzinnych
spacerów na terenie Zacisza.

25 500,00

16

1687

Angielski z native speakerem dla
mieszkańców Zacisza

Projekt zakłada naukę języka angielskiego w dwóch grupach na poziomie
średniozaawansowanym i zaawansowanym.

16 800,00

17

2171

Remont chodnika na ulicy
Rozwadowskiej

Projekt zakłada remont chodnika na ulicy Rozwadowskiej.

Wspieraj swoje dziecko! Ocenianie
kształtujące dla rodziców! - Targówek

Sukces naszych dzieci zależy od ich skuteczności uczenia się i motywacji do nauki
budowanej przez nas wszystkich: rodziców, dziadków, szkołę. Świetne efekty
przynosi ocenianie kształtujące wprowadzane obecnie w Polsce. Projekt poprzez
przeprowadzenie warsztatów dla rodziców z oceniania kształtującego pomoże
zacieśnić współpracę między rodzicami i szkołą przy wprowadzaniu tej metody.

26 300,00

739

Progi zwalniające na Targówku, ul.
Krośniewicka

Progi zwalniające na ul. krośniewickiej są niezbędne do ograniczenia prędkości i
podniesienia bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Część ulicy (od skrzyżowania
z Spójni i Kościeliskiej) jest pozbawiona chodników, a przez to staje się
szczególnie niebezpieczna dla pieszych. Ulica Krośniewicka jest naturalnym
łącznikiem między ul. Radzymińską a Jórskiego i dalszymi ulicami Samarytanka.

25 000,00

18

Oświetlenie boiska i monitoring przy
ul. Blokowej 3

Projekt obejmuje wykonanie oświetlenia i montaż monitoringu boiska przy ul.
Blokowej 3 w Warszawie, w szczególności projekt obejmuje wykonanie projektu,
210 227,50
montaż rozdzielni elektrycznych, ułożenie kabli oraz zakup masztów oraz
punktów świetlnych oraz zakup i montaż jednej lub dwóch kamer

Doświetlenie przejść dla pieszych
prowadzących do lasu Bródnowskiego
na ul. Kondratowicza.

Doświetlenie przejść dla pieszych przez ul. Kondratowicza przy przystanku
autobusowym przy ul. Bohuszewiczówny oraz na skrzyżowaniu z ul. Blokową.

13

18

19

20

21

1614

1102

22 000,00

7 805,00

135 000,00

120 000,00

