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Wprowadzenie
Raport z monitorowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku za I półrocze 2018 r. został sporządzony zgodnie z metodyką
sprawozdawania i raportowania określoną w programie rewitalizacji1 oraz według zarządzenia2 Prezydenta m.st. Warszawy, które określa szczegółowe zasady
monitorowania ZPR.
Co do zasady, Raport obejmuje horyzont czasowy styczeń-czerwiec 2018 roku, niekiedy jednak w miarę możliwości podana o projektach informacja wykracza poza okres
raportowania, pokazując stan zaawansowania prac na wrzesień 2018 r.
Raport ułatwia obserwację postępów we wdrażaniu kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ZPR w aspekcie rzeczowym, poprzez szczegółowe informacje o tym co
zdarzyło się w poszczególnych projektach rewitalizacyjnych. Jest swoistą fotografią zdarzeń w cyklu życia każdego z projektów rewitalizacyjnych. Ma za zadanie przekazać
informacje o tym co zrealizowano w ramach danego projektu, czy wdrażanie przebiega zgodnie z harmonogramem projektu, a także czy projekt znajduje się na etapie
realizacji lub został już zakończony bądź dopiero jest na etapie planowania. Celem Raportu jest również zidentyfikowanie ewentualnych ryzyk projektowych, które
w przypadku materializacji mogą stanowić zagrożenie dla dalszej realizacji projektów, a w konsekwencji dla programu rewitalizacji.
Raport, poza funkcją informacyjną, jest również narzędziem wspomagającym koordynację programu rewitalizacji i jego działań, szczególnie w przypadku projektów
wdrażanych przez kilka jednostek lub pomioty III sektora. Daje rozeznanie jak przebiega proces wdrażania projektów rewitalizacyjnych i ułatwia podmiotom je wdrażającym
bieżące korygowanie stwierdzonych w projektach odchyleń.
Co istotne, raporty półroczne sporządzane są bez aspektu finansowego i wskaźnikowego, które są domeną raportów rocznych. Dodatkowo, w odróżnieniu od raportów
rocznych, których celem jest także całościowe (zbiorcze) podsumowywanie postępów w realizacji programu rewitalizacji, celem raportów półrocznych jest przede wszystkim
monitorowanie postępów w realizacji poszczególnych projektów rewitalizacyjnych.
Niniejszy Raport przygotowany przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego powstał przy współpracy następujących Biur Urzędu m.st. Warszawy i jednostek
organizacyjnych:
» Biura Polityki Lokalowej,
» Biura Rozwoju Gospodarczego,
» Biura Kultury,
» Biura Sportu i Rekreacji,
» Biura Pomocy i Projektów Społecznych,
» Centrum Komunikacji Społecznej,
» Urzędu Dzielnicy Praga - Północ,
» Urzędu Dzielnicy Praga - Południe,
1

Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, rozdział 7.3.3. Monitorowanie.
Zarządzenie nr 446/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad monitorowania realizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do
2022 roku.
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Urzędu Dzielnicy Targówek,
Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicach Praga - Północ, Praga – Południe, Targówek,
Zarządu Mienia m.st. Warszawy,
Zarządu Dróg Miejskich,
Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych,
Zarządu Praskich Terenów Publicznych,
Zarządu Zieleni,
Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.,
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.
a także
Partnerów zewnętrznych ZPR.

Zakres rzeczowy Raportu obejmuje zarówno projekty wchodzące w skład kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych programu rewitalizacji, jak i projekty rewitalizacyjne
wdrażane poza Wykazem. Ze względu na zaistniałe zmiany w Wykazie3, poprzez znowelizowanie jego treści w lipcu 2018 r., Raport zawiera informacje o projektach zarówno
z poprzedniej, jak i obecnej wersji Wykazu.
Istotną częścią Raportu jest zbiorcza tabela raportująca (Załącznik 1), która zawiera scalone cząstkowe informacje o projektach, uzyskane od realizatorów
i współrealizatorów projektów wpisanych do Wykazu, którzy odpowiadają za przekazane treści.
Należy zaznaczyć, że projekty Załącznika 1, co do zasady, mają swoje odzwierciedlenie w tytułach projektów ujętych w Wykazie, jednakże zwłaszcza w przypadku projektów
celu IV ZPR w ramach tego samego tytułu projektowego realizowanych jest kilka subprojektów. Dlatego projektów wpisanych w Załączniku 1 jest więcej aniżeli w Wykazie.
W Załączniku 2 zamieszczono tabelę z pozostałymi projektami oraz działaniami rewitalizacyjnymi (nie ujętymi w Wykazie), wdrażanymi przez Urząd Miasta, jak i podmioty
podległe Miastu. Jeżeli projekty rewitalizacyjne spoza Wykazu były realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego – w Załączniku 2 zawarto odpowiedni komentarz, zaś
pełna lista projektów realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego jest dostępna na stronie www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl .
Projekty w Załącznikach 1 i 2 zostały oznaczone kolorystycznie. Kolorem żółtym zaznaczono projekty zrealizowane (takie, nad którymi prace projektowe zostały zakończone
w I połowie 2018 r.), kolorem zielonym projekty, które znajdują się w realizacji (począwszy od fazy przygotowawczej, po fazę zaawansowaną), kolorem niebieskim projekty
planowane do realizacji (takie, nad którymi prace nie rozpoczęły się do połowy 2018 r.).
Co ważne monitorowaniu podlegają tylko projekty zabudżetowane, dla których zapewniono środki na realizację (dotyczy to zarówno projektów ujętych w Wykazie, które
z zasady są wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak i projektów realizowanych poza Wykazem). Raport z monitorowania nie obejmuje projektów zapisanych
w programie rewitalizacji, które nie zostały ujęte w Wykazie ze względu na brak środków finansowych na ich realizację, dotyczy to w szczególności ogólnomiejskich zadań
transportowych.

3

W dniu 19.07.2018 r. Zarządzeniem nr 1157/2018 Prezydenta m.st. Warszawy został znowelizowany Wykaz projektów głównych wchodzących w skład kluczowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.
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Sumaryczna ocena realizacji projektów rewitalizacyjnych
W pierwszej połowie 2018 r. realizowano 191 projektów
ów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w programie rewitalizacji
talizacji lub ściśle skorelowanych z jego zapisami. Łączna
liczba projektów z Wykazu wynosiła 109, zaś poza Wykazem zidentyfikowano 82 projekty/działania rewitalizacyjne prowadzone na obszarze ZPR.
Wykres 1. Liczba wszystkich projektów rewitalizacyjnych ZPR
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z Wykazu
Projekty rewitalizacyjne
spoza Wykazu

Źródło: opracowanie własne.

Najwięcej projektów rewitalizacyjnych dotyczyło działań programowych ujętych w ramach I celu głównego ZPR – Ożywienie społeczno-gospodarcze,
społeczno
podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej – w sumie 95 projektów z Wykazu, jaki i poza nim. Były to
głównie projekty o charakterze inwestycyjnym,
jnym, realizowane w konkretnym punkcie adresowym.
odsumowujących liczby realizowanych projektów w danym celu,, należy podchodzić mając świadomość ich bardzo różnego
Należy podkreślić, że do zestawień ilościowych, podsumowujących
charakteru. Mimo, że statystycznie rzecz biorąc liczba projektów miękkich jest mniejsza
mniejsza, są to projekty bardziej złożone i o szerszym zasięgu oddziaływania (szerzej opisano
tę kwestię w tej części Raportu, która dotyczy projektów z Wykazu
Wykazu).
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Wykres 2. Projekty rewitalizacyjne ZPR według celów głównych
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Źródło: opracowanie własne.

Liczba wszystkich projektów znajdujących się obecnie w realizacji (14
(140) świadczy o tym,, że program rewitalizacji znajduje się w zaawansowanym stadium wdrażania.
W okresie sprawozdawczym zakończono realizację 41 projektów, zaś w dalszym ciągu planowana jest realizacja 10 - ciu,, które mają bardziej odległy horyzont czasowy.
czasowy
Wykres 3. Liczba wszystkich projektów rewitalizacyjnych ZPR według etapu realizacji
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Źródło: opracowanie własne.

Warto także dodać, że w analizowanym okresie, niezależnie
iezależnie od projektów rewitalizacyjnych
rewitalizacyjnych, na obszarze rewitalizacji ZPR prowadzone były miejskie inwestycje związane
z budową lub wymianą sieci wodociągowej – w rejonie ul. Św. Wincentego – ul. Nowo-Trockiej – ul. Samarytanka oraz ul. Dalanowskiej i ul. Kobielskiej.
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Dokonując częściowej oceny programu rewitalizacji - za I półrocze 2018 r. - należy wskazać te projekty i przedsięwzięcia, które udało się w tym czasie sfinalizować, a które
przyniosły wymierne efekty i pozytywny odbiór społeczny:
wyremontowano tory tramwajowe w ul. Starzyńskiego odc. rondo Starzyńskiego – wiadukt nad ul. Wybrzeże Helskie;
przeprowadzono warsztaty edukacji samorządowej dla uczniów;
wsparto młodzież w procesie budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej;
promowano projekty z budżetu partycypacyjnego;
przeprowadzono ewaluację projektów z budżetu partycypacyjnego;
zachęcano seniorów do udziału w budżecie partycypacyjnym;
zorganizowano ogólnomiejski maraton pisania projektów do budżetu partycypacyjnego;
przeprowadzono szereg konsultacji społecznych na obszarze rewitalizowanym – dotyczyły one m.in. zagospodarowania ul. Szymanowskiego, Parku Skaryszewskiego,
Parku Michałowskiego, MALu na ul. Groszowickiej, zieleni na ul. Jagiellońskiej, Targowej, ul. Radzymińskiej, al. Solidarności, gospodarowania lokalami użytkowymi,
planu miejscowego Michałowa i Szmulowizny;
przeprowadzono budowę ul. Lusińskiej z zachowaniem jej historycznego charakteru;
opracowano wielobranżową dokumentację techniczną Centrum Lokalnego przy Placu Hallera;
przeprowadzono warsztaty komiksowe „Wschodni Ślad”, cykl koncertowy „Re-operetka”;
zorganizowano warsztaty familijne pod nazwą „Sobota w Domu Cool…tury”;
odbyły się bezpłatne spektakle teatralne dla dzieci w Oratorium;
w Katedrze Praskiej zorganizowano koncert chóru Archikatedry Warszawskiej i Radomskiej Orkiestry Kameralnej utworów J. Cembrzyńskiego;
zorganizowano festiwal „Klasycznie i Jazzowo”, koncert na zakończenie konkursu wiolonczelowego, koncert z okazji rocznicy nadania gen. Hallerowi tytułu
Honorowego Obywatela Warszawy;
odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka, potańcówka u Ks. Kłopotowskiego oraz warsztaty fotograficzne;
zmodernizowano muszlę koncertową w Parku Praskim;
zorganizowano imprezę rekreacyjno-sportową „Pierwszy Dzień Wiosny” oraz Policyjny Turniej Prawobrzeżnej Warszawy;
ruszyła prasko-północna liga dwójek siatkarskich dziewcząt, liga piłki nożnej Prawy Brzeg;
zorganizowano integracyjny piknik Sportu;
na czas mistrzostw świata w piłce nożnej utworzono praską strefę kibica oraz strefę emocji LOTOS;
zorganizowano koncert Filharmonii Łódzkiej, Jarmark Praski, Kaziuk Praski, Jarmark Floriański oraz warsztaty kulinarne „Przez żołądek do serca”.
Na etapie konceptualizacji i poszukiwania źródeł finansowania są dwa projekty ujęte w programie rewitalizacji w ramach celu szczegółowego 2.2.:
Stalowa 34 – Centrum Animacji - Zadanie to wiąże się z kompleksową modernizacją budynków przy ul. Stalowej 34 i przeznaczeniem oficyny po fabryce „Florange” na
działalność społeczną i kulturalną. Zakłada się, że dominującą funkcją obiektu będzie centrum animacji filmowej lub innej działalności w zakresie przemysłów kreatywnych.
Dodatkowo w budynku planuje się uruchomienie funkcji społecznej.
Centrum Artystyczne Inżynierska 6 – Pasaż kreatywny/artystyczny - Zadanie zakłada aranżację zabytkowych zabudowań Remizy Tramwajowej i przekształcenie ich
w kulturotwórczą enklawę artystyczną, co pozwoli na efektywne wykorzystanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej dla celów kulturalnych i społecznych.
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Projekty rewitalizacyjne z Wykazu
W pierwszej połowie 2018 roku łączna liczba projektów realizowanych/zrealizowanych lub planowanych według Wykazu projektów głównych ZPR wynosiła 109. Większość
projektów z Wykazu była realizowana w ramach I celu głównego ZPR - Ożywienie społeczno-gospodarcze,
gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej - 62 projekty. Pokrycie projektami z Wykazu pozostałych celów głównych ZPR przedstawiało się
następująco: 13 projektów w ramach II celu głównego ZPR - Rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego,
kulturowego
4 projekty w ramach III. celu głównego ZPR - Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 30 projektów w ramach IV. celu ZPR - Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta.
Jak wspomniano wcześniej, do zestawień ilościowych, podsumowujących liczby realizowanych projektów w danym celu, należy podchodzić mając świadomość ich bardzo
różnego charakteru. Przykładem mogą być projekty celu I dotyczące likwidacji indywidualnych źródeł ciepła czy remontów i modernizacji. Konstrukcja wdrażania tych
projektów (podyktowana także formułą ich finansowania) zakłada, że każdy z projektów dotyczy kilku budynków lub poszczególnych
poszczególnyc kwartałów. Z drugiej strony konstrukcja
projektów celu III zakłada, że poszczególne projekty rewitalizacyjne dotyczą całości działań realizowanych w ramach LSW adres
adresowanych
owanych do dzieci i młodzieży z danej grupy
wiekowej i ich rodzin, a w ramach nich działa szereg konsorcjów organizacji poz
pozarządowych
arządowych i partnerów realizujących dziesiątki mniejszych i większych projektów
i działań.

Wykres 4.. Projekty rewitalizacyjne z Wykazu według celów głównych ZPR

30

4
Liczba projektów
13

62

0

10
Cel IV.

20
Cel III.

30
Cel II.

40

50

60

70

Cel I.

Źródło: opracowanie własne.
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W zdecydowanej większości wdrażanie projektów objętych Wykazem przebiega zgodnie z ustalonym dla projektów harmonogramem. Jednakże w przypadku 17-stu
projektów inwestycyjnych, znajdujących się na etapie realizacji, występuje zagrożenie przekroczenia terminów harmonogramów, ze względu na różne problemy, jak
przykładowo: roszczenia do nieruchomości, brak środków na dokończenie projektu, odstąpienie wykonawcy od umowy, konieczność rozszerzenia prac projektowych, brak
zgody właścicieli terenów sąsiednich na kontynuowanie robót. Jeden z projektów - inwestycja przy ul. Ziemowita 2 - który jeszcze w ogóle nie rozpoczął się, ma zagrożony
harmonogram ze względu na zgłoszone roszczenia do nieruchomości.
Tabela z projektami z Wykazu (Załącznik 1) jest kompletnym źródłem informacji, aczkolwiek nie obejmuje danych o następujących projektach Partnerów zewnętrznych, gdyż
projektodawcy nie dopełnili obowiązku sprawozdawczego 4:
»
»
»

SZYBKI MONTAŻ – park kultury;
Praskie Centrum Aktywności Lokalnej „Kobiety dla Kobiet”;
Praskie Centrum Wspierania Młodzieży „Nowe perspektywy”.

Projekty rewitalizacyjne spoza Wykazu
Na obszarze rewitalizacji ZPR poza projektami głównymi prowadzone są inne towarzyszące projekty/działania rewitalizacyjne. Mimo, iż nie są one wyszczególnione
w Wykazie projektów ZPR, ich zakres tematyczny wypełnia zapisy programu rewitalizacji. Projekty te należą do kategorii pozostałych projektów rewitalizacyjnych, będąc
finansowanymi zarówno z puli środków programu rewitalizacji, jak i z innych źródeł.
Projekty rewitalizacyjne spoza Wykazu są realizowane zarówno przez Biura Urzędu m.st. Warszawy, jak i Urzędy Dzielnic z obszaru rewitalizacji, a także Zarząd Zieleni,
Zarząd Praskich Trenów Publicznych czy Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.
W okresie raportowania zidentyfikowano 82 projekty/działania rewitalizacyjne nieujęte w Wykazie. W większości dotyczyły one tematyki objętej celem I i II ZPR. Wśród tych
projektów liczebnie przeważały projekty Urzędu Dzielnicy Praga – Północ. W grupie projektów spoza Wykazu przeważały projekty o charakterze cyklicznym, a także projekty
jednoroczne, w tym związane z danym rodzajem aktywności lub wydarzeniem. Do połowy 2018 roku zostało zakończonych 27 projektów/działań rewitalizacyjnych,
w realizacji pozostawały 53 projekty, zaś 2 przedsięwzięcia projektowe były w dalszym ciągu na etapie planowania. Pod względem kwotowym projekty spoza Wykazu to
w większości projekty niskobudżetowe, poza kilkoma dużymi projektami infrastrukturalnymi.

4

Stowarzyszenie Niezależnych Osób Realizujących Materię Ambitną „NORMA” oraz Stowarzyszenie Monopol Warszawski nie przekazały tabel raportujących za I półrocze 2018 r.
z informacjami o projektach.
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Wykres 5. Liczba projektów/działań rewitalizacyjnych spoza Wykazu według celów głównych ZPR
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Źródło: opracowanie własne.

Rozkład projektów/działań rewitalizacyjnych spoza Wykazu według celów szczegółowych ZPR obrazuje Wykres 6.
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Wykres 6. Liczba projektów/działań rewitalizacyjnych spoza Wykazu według celów szczegółowych ZPR

Źródło: opracowanie własne.
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Problemy w realizacji projektów rewitalizacyjnych
Wdrażanie projektów rewitalizacyjnych, jak każdych innych, napotyka niekiedy na bariery i trudności realizacyjne. Ich natężenie jest zależne od fazy realizacji projektu,
stopnia skomplikowania zadań projektowych oraz samego charakteru przedsięwzięcia. Można je podzielić na problemy stosunkowo łatwe do identyfikacji lub rozwiązania,
a także te, które pojawiają się nieoczekiwanie i w większości przypadków są trudne do przewidzenia, zaś ich wystąpienie powoduje przesunięcia w harmonogramie
projektu.
Poniżej zestawiono najważniejsze problemy zasygnalizowane przez realizatorów projektów rewitalizacyjnych, które uwidoczniły się podczas realizacji
w I połowie 2018 roku, pogrupowane według celów tematycznych ZPR.
» Cel 1.1. Zapewnienie ładu przestrzennego i uporządkowanie kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni publicznych – W projekty inwestycyjne w ramach celu wpisane
jest zagrożenie w postaci braku potencjalnych wykonawców prac budowlanych. Dość szybko rosną koszty w tego rodzaju projektach ze względu na wzrost cen
materiałów budowlanych. Realizatorzy projektów drogowych borykają się z protestami mieszkańców, którzy negują wprowadzenie zmian w organizacji ruchu.
Generuje to opóźnienia i konieczność przedłużenia terminu realizacji projektów. Podczas wdrażania projektu Kamionek Milowy rzemieślnicy sygnalizują problem
braku polityki czynszowej przyjaznej im ze strony miasta oraz lukę pokoleniową w kształceniu zawodowym.
» Cel 1.2. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru pod kątem określonych dziedzin aktywności gospodarczej – W społecznym odbiorze projekt Centrum
Kreatywności Nowa Praga powinien w większym stopniu odpowiadać na oczekiwania mieszkańców obszaru rewitalizacji. W jego realizację powinni zostać włączeni
przedsiębiorcy sektora kreatywnego i twórcy.
» Cel 1.4. Poprawa charakterystyki energetycznej budynków – Zagrożeniem dla projektów dotyczących likwidacji indywidualnych źródeł ciepła poprzez budowę
instalacji c.o. i c.c.w. jest brak zgody na przejście sieci przez działki osób prywatnych lub spółdzielni mieszkaniowych. Tego rodzaju problem występuje w przypadku
realizacji inwestycji przy ul. Piotra Skargi 6 i ul. Zamiejskiej 14. Niekiedy podłączenie budynków do sieci c.o. i c.c.w. wymaga ich wcześniejszej modernizacji, co opóźnia
projektowane przedsięwzięcia – jak w przypadku budynków przy ul. Rybnej 8,10 , ul. Wawerskiej 19, ul. Głuchej 3a, Mińskiej 26,28. Ze względu na nieuregulowany
stan prawny gruntów zachodzi konieczność wstrzymania inwestycji – jak w przypadku ul. Mińskiej 30, ul. Prochowej 22 i ul. Ziemowita 2.
» Cel 1.5. Podniesienie standardu budynków i lokali – Postępowania przetargowe na wybór wykonawcy remontu lub modernizacji budynków albo lokali mieszkalnych
dość często są powtarzane ze względu na brak oferentów lub oferty przewyższają zarezerwowane w projekcie na ten cel środki. Niekiedy prace projektowe opóźniają
lub uniemożliwiają roszczenia do nieruchomości, w miejscu lokalizacji budynków. Nieuregulowany stan prawny gruntów i budynków wstrzymuje inwestycję przy
ul. Mińskiej 30 i 32/36 oraz Grochowskiej 322, a także Drewnickiej 2a. Remonty i modernizacje wiążą się z koniecznością czasowego wykwaterowania
dotychczasowych lokatorów, co przeważnie trwa dłużej aniżeli założono w harmonogramie projektów. Występują problemy z przekroczeniem budżetów projektów –
np. inwestycja przy ul. Grochowskiej 354, ul. Mińskiej 24,26,28, ul. Wawerskiej 19, ul. Rybnej 8 i 10. Niewystarczająca ilość środków finansowych na modernizację
budynku dotyczy również projektu przy ul. Grochowskiej 297. Z zapewnieniem finansowania projektu Rewitalizacja kamienicy przy ul. Kępnej 13 boryka się również
Wspólnota Mieszkaniowa Kępna 13. Brak zgody użytkownika wieczystego sąsiedniej nieruchomości na udostępnienie na czas wykonania remontu elewacji budynku,
z naprawą nadproży okiennych i izolacją ścian piwnic jest barierą realizacyjną dla projektu Rewitalizacja przedwojennej kamienicy przy ul. Marcinkowskiego 7.
» Cel 1.6. Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego – Zdarza się, że budowy i modernizacje budynków z lokalami na wynajem są opóźniane przez odstąpienie
wykonawcy od umowy i zejście z placu budowy. Przykładem tak problematycznej inwestycji jest budowa przy ul. Korzona i ul. Odrowąża. Co w konsekwencji
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powoduje konieczność inwentaryzacji wykonanych robót, przejęcie placów budowy, aktualizację kosztorysów i dokumentacji, ogłoszenie nowych przetargów na
wykonawstwo robót, czy zwiększenie kwoty finansowania projektu. Równie kłopotliwy jest brak rozstrzygnięć przetargów na wyłonienie wykonawcy, jak w przypadku
modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Łomżyńskiej 26 czy projektu pn. Budowa budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Targowej 12.
Cel 2.1. Kreowanie i koordynacja działań pobudzających aktywność kulturalną i społeczną mieszkańców – Przy realizacji projektów rewitalizacyjnych dotyczących
wydarzeń kulturalnych i aktywizujących występują trudności w przekazie informacji, a szerzej w komunikacji i koordynacji pomiędzy instytucją zlecającą a wykonawcą
zadania. W przypadki projektów plenerowych ważną determinantą są warunki pogodowe, od których uzależniona jest realizacja wielu przedsięwzięć jak
w szczególności w przypadku projektu Praska dorożka teatralna na podwórkach. Niestabilna sytuacja instytucji kultury (brak siedziby Teatru Baj) również rzutuje na
rozwiązania przyjęte w realizowanych projektach.
Cel 2.2. Poprawa jakości historycznej przestrzeni Warszawy, stanu technicznego zabytków oraz szersze wykorzystanie ich na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne –
Rozbudowa lub modernizacja istniejących instytucji kultury bądź remont obiektów z przeznaczeniem na funkcje kulturalno-społeczne często wymaga od realizatorów
weryfikacji dużej ilości projektów i dokumentów związanych z procesem budowlanym. Szczególnie skomplikowane i kosztowne jest przygotowanie dokumentacji
w przypadku modernizacji obiektów zabytkowych (przykładem jest siedziba Orkiestry Sinfonia Varsovia).
Cel 2.3. Budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz promocja oferty sportowej i rekreacyjnej w oparciu o istniejące obiekty
– W przypadku inwestycji związanych z obiektami sportowo-rekreacyjnymi wpisanymi do Wykazu głównych projektów rewitalizacyjnych istnieje potencjalne
zagrożenie przekroczenia środków zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy.
Cel 3.1. Zwiększenie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży w wieku 0–26 lat i ich rodzin poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych, opiekuńczowychowawczych, wsparcie edukacyjne i psychologiczne rodziców, m.in. poprzez tworzenie i wspieranie Lokalnych Systemów Wsparcia – Wdrażający projekty mają
problem z rekrutacją uczestników ze względu na stosunkowo dużą podaż projektów społecznych. Projekty charakteryzują się nieregularną frekwencją i absencją dzieci
i młodzieży, co grozi nieosiągnięciem zakładanych rezultatów projektowych.
Cel 4.1. Wzmocnienie wspólnot lokalnych, wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców oraz stworzenie i utrzymanie miejsc aktywności lokalnej na obszarach
rewitalizowanych – W przypadku projektu Centrum Markowska 16 brakuje środków finansowych na pełną realizację rekonstrukcji kamienicy przy ul. Markowskiej 16,
co może spowodować opóźnienie inwestycji (trwają działania mające na celu zwiększenie dostępnego budżetu). Problemy pojawiają się również podczas adaptacji
willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej, wykonawca robót prowadzi prace niezgodnie z harmonogramem. Projekt ten ze względu na zbyt
wolne tempo prac budowlanych ma zagrożony termin realizacji. Prowadzenie działań związanych ze wzmacnianiem lokalnych wspólnot na obszarach
rewitalizowanych (prowadzenie domów sąsiedzkich) z wykorzystaniem zasobów organizacji pozarządowych jest problematyczne w przypadku kiedy organizacja nie
wygra konkursu na kolejną edycję, bądź przedłuża się podpisanie nowej umowy na prowadzenie domu sąsiedzkiego, albo też sama ma kłopoty finansowe.
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Przykładowe projekty rewitalizacyjne
Spośród wszystkich projektów rewitalizacyjnych ZPR wdrażanych w I połowie 2018 roku poniżej zostały zamieszczone przykłady takich, które zdaniem Biur i jednostek
organizacyjnych miasta odpowiedzialnych za ich koordynację, przebiegają/ły raczej bezproblemowo, z oczekiwaniem lub pozytywnym odbiorem społecznym. Są to projekty
zarówno o charakterze twardym – inwestycyjnym, jak i projekty miękkie - społeczne.
⇒ Projekt rewitalizacyjny – Zagospodarowanie skweru pomiędzy ul. Letnią i Kamienną w Dzielnicy Praga-Północ

Fot. Wizualizacje - Jednostka projektowa. Sztuka Krajobrazu, Pruszków.

Ideą projektu jest utworzenie w oparciu o lokalne wartości atrakcyjnej przestrzeni o wysokich walorach estetycznych i użytkowych, która stanie się centrum życia
sąsiedzkiego. Kompozycja projektowa zakłada utrzymanie głównego szlaku komunikacyjnego w kierunku północ-południe, który stanie się kręgosłupem projektowanej
przestrzeni oraz istniejącego przejścia między blokiem i parkingiem. Program skweru powstał w odpowiedzi na oczekiwania użytkowników zgłaszane poprzez ankiety, akcję
animacyjną oraz warsztaty projektowe, będące częścią projektu, wizję lokalną oraz uwarunkowania terenowe. Na projektowanym obszarze powstaną mini wnętrza
o różnych funkcjach użytkowych - miejsce zabaw dla dzieci z długą ławką sąsiedzką wydzielone systemem żywopłotów, z której roztacza się atrakcyjny widok na cały skwer.
Zaprojektowano również wnętrze do aktywności fizycznej, zawierające urządzenia siłowni zewnętrznej oraz placyk centralny ze słupem ogłoszeniowym. Od strony
wschodniej i zachodniej wprowadzono rośliny ozdobne tworzące organiczną granicę terenu.
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⇒ Projekt rewitalizacyjny – Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska – Stanisławowska – J. Dwernickiego – Szaserów do ul. Chłopickiego

Fot. Zarząd Dróg Miejskich.

Realizacja inwestycji pozwoli utworzyć spójny korytarz rowerowy od granic miasta do centrum. Poprawi warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Powstanie 2 km dróg rowerowych, które uzupełnią jeden z głównych ciągów rowerowych na Pradze - Południe.
⇒ Projekt rewitalizacyjny – Budowa instalacji c.w. i c.c.w. przy ul. Podskarbińskiej 6 i ul. Grochowskiej 215

Fot. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Praga - Południe.

Projekt obejmuje doposażenie budynku przy ul. Podskarbińskiej 6 w instalację centralnego ogrzewania, c.w.u. z cyrkulacją oraz przygotowanie pomieszczenia dla potrzeb
węzła cieplnego, a także przygotowanie elektryki węzła cieplnego dla budynku mieszkalno-biurowego. W trybie „zaprojektuj i wybuduj” realizowana jest inwestycja przy
ul. Grochowskiej 215 polegająca na doposażeniu budynku w instalację centralnego ogrzewania, c.w.u. i cyrkulacji, dla której opracowano dokumentację projektową wraz
z wykonaniem i montażem urządzeń węzła cieplnego w budynku.
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Projekt rewitalizacyjny – Teatr Rampa – „Otwarta Rampa”

Fot. Teatr Rampa.

Projekt zakłada edukację, integrację lokalnej społeczności i upowszechnianie teatru na obszarze rewitalizowanym. Teatr Rampa otwiera się na okolicznych mieszkańców
i zaprasza ich do wspólnej pracy twórczej. Wykonuje działania artystyczne, związane z edukacją kulturalną oraz wspiera podejmowanie działań przez mieszkańców
Targówka Mieszkaniowego.
Projekt rewitalizacyjny – Animatorzy działań integrujących

Fot. Weronika Chodacz, Rafał Suchocki – animatorzy rewitalizacji.

Animatorzy działań integrujących pracują na sześciu obszarach objętych Zintegrowanym Programem Rewitalizacji (Kamionek, Szmulowizna, Nowa Praga, Stara Praga,
Targówek Mieszkaniowy, Targówek Fabryczny). Pomagają mieszkańcom i instytucjom w uzyskaniu informacji o ZPR, moderują rozwój społeczności lokalnej w kierunku
zwiększenia partycypacji w kulturze.
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⇒ Projekt rewitalizacyjny – Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na terenach
rewitalizowanych Pragi - Północ, Pragi - Południe i Targówka

Fot. Konsorcjum TA Szansa dla Rodzin , konsorcjum Rodzina Wspólna Sprawa II, konsorcjum Kluby Przyjazne Rodzinom.

Projekt zakłada prowadzenie zintegrowanych, kompleksowych działań dla rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat z terenów rewitalizowanych Pragi - Północ, Pragi - Południe oraz
Targówka. Działania realizują trzy konsorcja, które skupiają dwanaście organizacji pozarządowych. W ramach działań powstało dwanaście warszawskich klubów dla rodzin,
jako miejsca integracji rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat. Projekt łączy i wykorzystuje różne typy działań w sposób kompleksowy: profilaktyczne, edukacyjne, twórcze,
integracyjne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, asystentury rodzinnej, działania społeczno – kulturalne, artystyczne, poradnictwo i pomoc
psychologiczną oraz pedagogiczną.
Oprócz szeregu działań stacjonarnych w klubach, prowadzone są także inne, takie jak pikniki okolicznościowe, wspólne wyjścia do teatru, kina, muzeów, zoo itp. Działania
prowadzone przez kluby cieszą się dużym zainteresowaniem rodzin oraz są wysoko oceniane.
⇒ Projekt rewitalizacyjny – Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem
społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi - Północ, Pragi - Południe i Targówka - Wsparcie w Starcie

Fot. Wsparcie w Starcie.
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Prowadzone są zintegrowane, kompleksowe działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenów
rewitalizowanych Pragi - Północ, Pragi - Południe oraz Targówka. Działania realizują dwa konsorcja, które skupiają jedenaście organizacji pozarządowych. Projekt łączy
w sposób systemowy różne rodzaje pracy od kompetencji społecznych i zawodowych wśród młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, po aktywowanie młodzieży
do aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej oraz dążenie do zwiększenia dostępności do usług społecznych - m.in. wsparcie w zakresie profilaktyki uzależnień.
W ramach projektu uczestnicy poza pomocą w dziedzinie edukacji i pracy uzyskują:
− kompetencje miękkie, szczególnie cenione przez dzisiejszych pracodawców;
− wsparcie asystentów;
− dostęp do Centrum Młodych, które jest doceniane jako miejsce dające poczucie bezpieczeństwa;
− koszyk aktywności i indywidualne wsparcie asystenta usamodzielniania;
− możliwość działania w firmie młodzieżowej „Startlab”, która realizuje działania z zakresu organizacji eventów i działań związanych z gastronomią.

⇒ Projekt rewitalizacyjny – konsultacje społeczne dotyczące Parku Michałowskiego

Fot. Fundacja Pole Dialogu.

Konsultacje społeczne przeprowadziło Centrum Komunikacji Społecznej wraz z Zarządem Praskich Terenów Publicznych oraz Biurem Architektury i Planowania
Przestrzennego w ramach projektu „Rewitalizacja – Wspólna sprawa”. Celem konsultacji było zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz pozostałych
uczestników procesu w zakresie funkcjonowania i zagospodarowania terenu zieleni w Parku Michałowskim, a następnie opracowanie na ich podstawie wytycznych
architektonicznych dotyczących zagospodarowania tego terenu. Konsultacje dotyczące zmian w parku oraz otoczenia zabytkowego Młynu Michla trwały od 25 kwietnia do
4 czerwca 2018 r., w ich ramach zorganizowano m.in. Piknik w Parku Michałowskim, spotkanie i spacer dla mieszkańców oraz przygotowano koncepcję zmian w parku.
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⇒ Projekt rewitalizacyjny – Aktywny Warszawiak na „Nowej Pradze”

Fot. Stowarzyszenie Serduszko Dla Dzieci, Fundacja "HUTNIK 1957", Towarzystwo Narciarskie Biegówki.

Fot. Fundacja Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska, UKS Praskie Centrum Sportu.

W ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „Aktywny Warszawiak na „Nowej Pradze” – pilotaż”, siedem organizacji pozarządowych realizuje projekty sportoworekreacyjne:
Otwarty warsztat rowerowy
Jest to inicjatywa na rzecz popularyzacji rowerów i ich użycia. Działania obejmują otwarte warsztaty, w tym naukę samodzielnych remontów, rajdy rowerowe, lekcje
rowerowe, mobilny warsztat rowerowy.
Stalowe treningi
Zajęcia z cyklu Stalowych treningów są elementem przygotowań do II Przeszkodowego Biegu Hutnika. Odbywają się w różnych częściach Warszawy, m.in. w Parku
Skaryszewskim, na Plaży nad Wisłą. Są to rekreacyjne zajęcia outdoorowe dla wszystkich bez względu na poziom zaawansowania, zawierają elementy cross treningu,
treningu funkcjonalnego i treningu siły biegowej.
Towarzystwo Narciarskie Biegówki
Projekt obejmuje zajęcia na nartorolkach, również w trudniejszym terenie. Dzięki nartorolkom, narciarstwo biegowe może być uprawiane przez cały rok, zwłaszcza, że
aktywność ta charakteryzuje się takimi samymi walorami prozdrowotnymi jak narciarstwo biegowe.
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Zajęcia nordic walking
Zajęcia z rozgrzewki, rozciągania i marszu z kijami techniką nordic walking. Dzięki nordic walking uczestnicy wzmacniają kondycję, odporność oraz poprawiają samopoczucie.
To sposób aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Międzypokoleniowe warsztaty aktywnego i zdrowego stylu życia
Warsztaty odbywały się na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 258 ul. Brechta, wzięło w nich udział około 200 osób w różnym wieku od dzieci po seniorów. Były
to warsztaty z akrobatyki sportowej, judo, polo dance i gimnastyki dla seniorów.
Program Aktywny Warszawiak z UKS Jagiellonka
Zajęcia są prowadzone na Pradze – Północ, dzięki czemu Prażanie mogą zagrać w koszykówkę. Celem projektu było zaoferowanie mieszkańcom Pragi zajęć rekreacyjno –
sportowych, które pozwolą odreagować stresy dnia codziennego i zmotywują do aktywności fizycznej. Zajęcia prowadzone są w hali sportowej SP 127 ul. Kowieńska 12/20.
Etnoliga, Fundacja dla Wolności
Projekt ma łączyć ludzi – środowiska i kultury – poprzez wspólne uprawianie sportu. Oprócz gry w piłkę nożną uczestnicy dzielą się swoimi historiami: przygotują prezentacje
drużyn i poczęstunki. Udział w zawodach jest bezpłatny. Liga rozgrywana jest w hali DOSiR na Pradze - Północ (ul. Szanajcy 17/19).
Raport opracowano w Wydziale Przekształceń Przestrzennych i Rewitalizacji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy:
Jacek Grunt-Mejer, Monika Kordek, Agnieszka Siłuszek, Wojciech Wagner
Informacje do zestawień Raportu w Załączniku 1 i 2 przekazały następujące Biura Urzędu oraz Dzielnice m.st. Warszawy, podmioty miejskie i partnerzy zewnętrzni:
» Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego - Katarzyna Niekrasz-Śwital,
» Biuro Polityki Lokalowej - Anna Frąc, Anna Zakowana,
» Biuro Rozwoju Gospodarczego - Katarzyna Wrońska,
» Biuro Kultury - Agata Makohin,
» Biuro Sportu i Rekreacji - Agnieszka Kanabus, Marcin Nowocień,
» Biuro Pomocy i Projektów Społecznych - Anna Narowska-Muth, Marek Pajer,
» Centrum Komunikacji Społecznej - Stefan Bobrowski, Adam Markuszewski,
» Urząd Dzielnicy Praga - Północ - Elżbieta Przybylska, Justyna Podlaska-Butyniec,
» Urząd Dzielnicy Praga -Południe - Katarzyna Mól,
» Urząd Dzielnicy Targówek - Małgorzata Pawłowska,
» Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Północ - Piotr Karandys,
» Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe - Marta Lewandowska,
» Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek - Cezary Biały, Andrzej Dębowski,
» Zarząd Mienia m.st. Warszawy - Dorota Chrzanowska,
» Zarząd Dróg Miejskich - Jacek Gmurczyk,
» Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych - Ilona Wrzos, Anita Szwech,
» Zarząd Praskich Terenów Publicznych - Sylwia Szot,
» Zarząd Zieleni - Alicja Zajączkowska,
» Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. - Grzegorz Denis,
» Partnerzy zewnętrzni ZPR: Wspólnota Mieszkaniowa Kępna 13, Wspólnota Mieszkaniowa Marcinkowskiego 7, projektodawca „Kamionka Milowego”.
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Załącznik 1
Tabela RW1. Raport rzeczowy za I półrocze 2018 r. dla projektów z Wykazu projektów wchodzących w skład przedsięwzięć rewitalizacyjnych ZPR
Sekcja II ZAKRES RZECZOWY
CEL GŁÓWNY
CEL
SZCZEGÓŁOWY

Nazwa kluczowego
przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

Nazwa projektu

Termin realizacji projektu Zadania/działania zrealizowane
(data rozpoczęcia
w I półroczu 2018 r.
i data zakończenia
projektu)

Zgodność z
harmonogramem

CEL I. ZPR
I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

I.1. Porządkowanie i
podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni publicznej

Modernizacja Parku
2018-2019
Michałowskiego przy
ul. Kawęczyńskiej
w Dzielnicy Praga - Północ
m.st. Warszawy

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

I.1. Porządkowanie i
podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni publicznej

Przebudowa
ul. Środkowej

2018-2019

W ramach działań włączających mieszkańców Szmulowizny TAK
w proces modernizacji parku Michałowskiego oraz
otoczenia Młyna Michla przeprowadzono konsultacje
społeczne diagnozujące problemy ww. przestrzeni.
Opracowano raport z przeprowadzonych konsultacji oraz
wariantowy (w odniesieniu do otoczenia Młyna Michla)
projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu. Ostateczną
wersję projektu koncepcyjnego przygotowano z
uwzględnieniem pomysłów i oczekiwań mieszkańców
a także uwag i zaleceń ZPTP, BAiPP oraz WKZ.
Zostanie przygotowana dokumentacja projektowokosztów.
Zmianie uległa nazwa projektu na następującą: "Koncepcja
zagospodarowania Parku Michałowskiego i otoczenia Młyna
Michla".
Prowadzone były negocjacje umowy na prace projektowe
TAK
pomiędzy ZMID a WXCA Sp. z o.o., która wygrała konkurs
architektoniczno-urbanistyczny Ulice Nowej Pragi,
w ramach którego realizowana będzie ul. Środkowa.
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

I.1. Porządkowanie i
podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni publicznej

Dom Rzemieślników Młyn Michla

2017-2020

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

I.1. Porządkowanie i
podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni publicznej

Zagospodarowanie
III kwartał 2017 r. skweru pomiędzy ulicami IV kwartał 2018 r.
Letnią i Kamienną
w Dzielnicy Praga - Północ
m.st. Warszawy

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

I.1. Porządkowanie i
podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni publicznej

Modernizacja terenów
Targówka
Mieszkaniowego
w rejonie ulic:
Ossowskiego, Handlowej,
Myszkowskiej
i Pratulińskiej

15.02.2017 r.- 5.11.2018 r.

Opracowano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną
TAK
terenu d. Młynu Michla, tzw. "Praskiego Domu Rzemiosła" –
wersja robocza, która podlegała następnie uzgodnieniem
z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP)
oraz Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków (BSKZ).
Przeprowadzono konsultacje społeczne otoczenia Młynu
Michla (konsultacje zrealizowano razem z konsultacjami
pobliskiego Parku Michałowskiego tak, aby Park oraz
otoczenie d. Młynu stanowiły spójną koncepcję
projektową).
Przeprowadzono spotkanie otwarte z rzemieślnikami dot.
koncepcji architektoniczno-urbanistycznej terenu d. Młynu
Michla.
Uzyskano wytyczne od BAiPP oraz BSKZ do zmian
w koncepcji i wytyczne do projektu budowlanego.
Przygotowywane jest Zarządzenie o przejęcie
nieruchomości w administrowanie przez Zarząd Mienia
m.st. Warszawy.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem zrealizowano II etap NIE
zadania, polegający na opracowaniu i uzgodnieniu w I
kwartale 2018 r. projektu budowlano-wykonawczego.
Zaplanowane na II kwartał 2018 r. wyłonienie Wykonawcy
Inwestycji nie przyniosło oczekiwanego rezultatu z powodu
braku oferentów, którzy zmieściliby się w kwocie
przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zadania.
Ponowne otwarcie ofert przewidziane jest we wrześniu
2018 r. Ze względu na konieczność uzupełnienia kwoty do
przetargu oraz niewielkie prawdopodobieństwo wykonania
zadania w roku bieżącym, realizacja zadania została
przesunięta na I i II kwartał 2019 r.
Przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztowej.
18.04.2018 - Podpisanie umowy z wykonawcą oraz w dniu
TAK
27.04.2018 przekazanie terenu budowy oraz rozpoczęcie
prac budowlanych.
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych
1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

I.1. Porządkowanie i
podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni publicznej

Budowa drogi rowerowej 25.03.2016 r. wzdłuż ciągu ulic: Mińska - 20.09.2018r.
Stanisławowska J. Dwernickiego Szaserów na odc. od
ul. Grochowskiej do
ul. Chłopickiego

W dniu 06.03.2018 r. nastąpiło wprowadzenie Wykonawcy
na teren budowy. Rozpoczęto prace budowlane.

TAK

I.1. Porządkowanie i
podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni publicznej

Remont torów
tramwajowych
w ul. Starzyńskiego odc.
rondo Starzyńskiego wiadukt nad
ul. Wybrzeże Helskie

2017 - 2018

Wykonano remont torów o długości 74 mtp w konstrukcji
podsypkowej na podkładach betonowych w zabudowie
betonu asfaltowego.

TAK

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

I.1. Porządkowanie i
podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni publicznej

Modernizacja torowiska
tramwajowego na moście
Gdańskim

2020

Projekt planowany do realizacji.

TAK

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

I.1. Porządkowanie i
podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni publicznej

Modernizacja torowiska
tramwajowego w ulicy
Grochowskiej na odc.
al. Zieleniecka rondo Wiatraczna

2019 - 2020

Projekt planowany do realizacji.

TAK

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

I.1. Porządkowanie i
podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni publicznej

Modernizacja torów
tramwajowych w al.
Waszyngtona odc. rondo
Waszyngtona - rondo
Wiatraczna

2020-2021

Projekt planowany do realizacji.

TAK

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego
i uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

Porządkowanie i
podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni publicznej

Modernizacja torów
tramwajowych
w ul. Kijowskiej
i al. Tysiąclecia odc.
ul. Markowska al. Tysiąclecia

2020

Projekt planowany do realizacji.

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie
ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

I.1. Porządkowanie i
podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni publicznej

Kamionek Milowy

2017- 2022

Kontynuacja warsztatów szkoleniowych z roku 2017
TAK
i podsumowanie zrealizowanych zajęć dla grupy
rzemieślników ( 2 przedsiębiorstwa ).
Aktywne uczestnictwo w pracach Zespołu ds. zachowania
dziedzictwa i rozwoju rzemiosła w dzielnicy Praga - Południe
m.st. Warszawy(dalej: Zespół). W ZESPOLE: 2.1 Selekcja
najważniejszych zagadnień, w obszarze których Inicjatorzy
powstania Zespołu (dalej: Inicjatorzy, czyli KM, Muzeum
Warszawskiej Pragi, Rada Samorządu Osiedla Kamionek)
rekomendują podjęcie działań, mających na celu poprawę
sytuacji przedstawicieli rzemiosł unikatowych (tutaj: wraz
z pozostałymi Inicjatorami opracowanie narzędzia- tzw.
"fiszek"- dzięki któremu członkowie Zespołu zobowiązują
się do realizacji konkretnych działań bądź których realizacji
nie są w stanie podjąć. 2.2 Przygotowanie raportu z prac
Zespołu ( wersja uaktualniona będzie publicznie dostępna
w II półroczu 2018 r. ), przy współpracy z Urzędem Dzielnicy
jako koordynatorem Zespołu ze strony samorządu
lokalnego, wraz z organizacją i przeprowadzeniem
spotkania otwartego dla rzemieślników z dzielnicy PP
w dniu 19 czerwca 2018 roku.
Realizacja badań ankietowych (rozpoznanie rynku i potrzeb
potencjalnych klientów- mieszkańców Warszawy) oraz
rozmowy z partnerami- rzemieślnikami w sprawie działania,
mającego na celu wdrożenie pilotażowego modelu
samofinansowania projektu (warsztaty hobbystyczne
z wybranych rzemiosł unikatowych).
Kontynuacja prac koncepcyjnych nad aplikacją mobilną
o roboczej nazwie "Szlakiem Kamionka " oraz
zmodyfikowaną stroną internetową projektu.

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.2.Podniesienie
I.2. Budowa Centrów
atrakcyjności
Lokalnych
inwestycyjnej
obszaru pod kątem
określonych
dziedzin
aktywności
gospodarczej

Warszawska Przestrzeń
grudzień 2017 Technologiczna - Centrum sierpień 2019
Kreatywności
Nowa Praga
Ewaluacja ex-ante
projektu Centrum
Kreatywności Nowa Praga
(zadanie finansowane

TAK

Opracowano na podstawie wniosków z konsultacji
TAK
społecznych wytyczne do regulaminu konkursu
architektonicznego na koncepcję CKNP.
Przygotowano regulamin konkursu.
Ogłoszono Konkurs.
Zlecono i zrealizowano roboty rozbiórkowo zabezpieczające
budynków i otoczenia.
Zlecono i zrealizowano analizę otoczenia społeczno,
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z projektu Forget
Heritage)
Opracowanie koncepcji
architektonicznobudowlanej adaptacji
nieruchomości położonej
przy ulicy Targowej 80A
i Inżynierskiej 3
w Warszawie na Centrum
Kreatywności Nowa Praga

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Ciepło sieciowe w
2014-2019
budynkach komunalnych 11 Listopada 44,
Bródnowska
2,14,18,20,22,
Kawęczyńska
18,20,24,26,41,43,45,65,7
3, Kowieńska 4, Siedlecka
26, 29, 45, Środkowa 3,
3A, 12,17, Tarchomińska
12, Wileńska 25,29,
Ząbkowska 50
"Ciepło sieciowe w
2015-2018
budynkach komunalnych"
- 11 Listopada 26,
Lęborska 4, 6, Łochowska
17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52,
54, Łomżyńska 31,
Radzymińska 8, 16, 32, 35,
37, 47, 53, 55/57, 59, 60,
61, Wileńska 21, 23
"Ciepło sieciowe w
2016-2018
budynkach komunalnych"
- Inżynierska 3, 9,
Jagiellońska 11,
Kłopotowskiego 6 of.,
Konopacka 7, Korsaka 7,
Nieporęcka 14, 8, Stalowa
4, 10, 21, 28, 35, 37, 38,
50, 51, 54, 59, 69,
Ząbkowska 3, 11

historyczno, gospodarczego CKNP oraz badanie potrzeb
i oczekiwań potencjalnych użytkowników CKNP.
Przeprowadzono obrady Sądu Konkursowego w konkursie
architektonicznym na koncepcję.
Opracowano wytyczne do zamówienia na realizację
projektu pilotażowego na terenie CKNP.
Opracowano wytyczne do zamówienia na szkolenia dla
administracji publicznej oraz przedstawicieli sektora
kreatywnego z tematu „Zarządzanie obiektami o wartości
historycznej przeznaczonymi na działania sektora
kreatywnego i kultury” oraz „Partnerstwo Publiczno Prywatne w rewitalizacji).
Opracowano wytyczne do zamówienia na badanie
potencjału i potrzeb sektora kreatywnego Warszawy
w odniesieniu do CKNP.
Opłacono pierwszą ratę za przyłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej nieruchomości: Kawęczyńska 65 i 73 (termin
przyłączenia zgodnie z umową - Listopad 2018 r.) i
Ząbkowska 50 (termin przyłączenia zgodnie z umową Lipiec 2018 r.)

TAK

Zakończono doposażenie w instalację centralnego
ogrzewania i centralnej ciepłej wody wraz z węzłem
cieplnym nieruchomość przy ul. Radzymińskiej 47, zgodnie
z informacją przekazaną przez Veolia Energia Warszawa
termin przyłączenia to 2019 rok.
Zakończono budowę przyłącza miejskiej sieci ciepłowniczej
do nieruchomości Łochowska 38A, 40.

TAK

Rozpoczęto doposażenie oraz budowę przyłącza do
nieruchomości przy ul. Inżynierskiej 3, prace w toku.
Zakończono budowę przyłącza miejskiej sieci ciepłowniczej
do nieruchomości przy ul. Stalowej 51 (przedłużające się
procedury odbiorowe).

TAK
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

"Ciepło sieciowe w
budynkach komunalnych"
- Białostocka 45, 46, 53,
Czynszowa 4, Jagiellońska
47, Kowieńska 8,
Mackiewicza 1, Mała 4, 6,
7, 8, 10, 11, 13, 13A,
Stolarska 2/4, Strzelecka
5, 28, 31, 38, 42, 46,
Środkowa 21
"Ciepło sieciowe w
budynkach komunalnych"
- Równa 5, 6, 19,
Sprzeczna 6, 8, Szwedzka
6 fr., 7, 9, 11, 15, 23, 25,
33, 35A, 37, Wołomińska
15, 17A, Wrzesińska 14,
Zachariasza 5, 8, 10,
Zamoyskiego 25,
Zaokopowa 3.
"Ciepło sieciowe w
budynkach komunalnych"
- Brzeska 4, 6 fr., 7, 19, 20,
29/31, Grajewska 4, 15,
17, Grodzieńska 20, 24,
26, 46, Michałowska 8,
Okrzei 29, Wileńska 43,
59, Ząbkowska 4, 12.
Budowa instalacji c.o.
i c.c.w. przy
ul. Smoleńskiej 74, 92
"Ciepło sieciowe w
budynkach komunalnych"

2017-2020

Rozpoczęto doposażenie w instalację centralnego
ogrzewania i centralnej ciepłej wody wraz z węzłem
cieplnym nieruchomość przy ul. Mackiewicza 1, zgodnie
z informacją przekazaną przez Veolia Energia Warszawa
termin przyłączenia to 2018 rok.

TAK

2018-2019

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej doposażenia w instalację centralnego
ogrzewania i centralnej ciepłej wody wraz z budowę węzła
cieplnego dla nieruchomości: Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6
fr., 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A,
Wrzesińska 14, Zachariasza 8, 10, Zamoyskiego 25,
Zaokopowa 3.

TAK

2019-2020

Projekt planowany do realizacji.

TAK

2015-2018

Smoleńska 92 - podłączono w 2017r. do m.s.c. - zadanie
zakończone. Smoleńska 74 - zgodnie z programem „Ciepło
sieciowe w budynkach komunalnych” - realizacja w 2018r.
W dniu 04.05.2018r. podpisano umowę na doposażenie
w instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody, węzeł
cieplny. Trwają prace doposażeniowe. Podpisana jest
umowa z Veolia Energia Warszawa na wykonanie przyłącza
sieci cieplnej do budynku. Podłączenie do m.s.c. wykonuje
Veolia Energia Warszawa.

TAK
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Budowa instalacji c.o.
2015-2019
i c.c.w. przy ul.
Wincentego 30, 46, 50, 52,
64 - "Ciepło sieciowe w
budynkach komunalnych"

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Budowa instalacji
c.o. i c.c.w. przy
ul. Piotra Skargi 6, 60, 66,
68 - „Ciepło sieciowe w
budynkach komunalnych”

2016-2018

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej
I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

2016-2018

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Budowa instalacji
c.o. i c.c.w.
przy ul. Gościeradowska
3A, Tykocińska 26,
Zamiejska 14 - "Ciepło
sieciowe w budynkach
komunalnych"
Rewitalizacja obszaru
Targówek Przemysłowy –
ul. Józefowska 4

2017-2018

Wincentego 30 - podłączono w 2017r. do m.s.c. - zadanie
zakończone
Wincentego 50, 52 - Dokumentacja techniczna na
doposażenie w instalacje c.o., c.c.w., węzły cieplne
wykonana w 2017r. Realizacja w 2019r. zgodnie z
programem „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”.
ZGN podpisał z Veolia Energia Warszawa umowy
przyłączeniowe na wykonanie przyłączy sieci cieplnej do
budynków. Podłączenie do m.s.c. w 2019r. wykonuje Veolia
Energia Warszawa.
Wincentego 46, 64 – w dniu 05.04.2018r. podpisano
umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na
doposażenie w instalacje c.o., c.c.w., węzły cieplne. Trwają
prace projektowe. Realizacja w roku 2019. Wykonanie
przyłącza sieci cieplnej i podłączenie do m.s.c. w 2019r.
przez Veolia Energia Warszawa.
Piotra Skargi 68 - podłączono w 2016r. do m.s.c. - zadanie
zakończone.
Na pozostałe budynki podpisano umowy przyłączeniowe
z terminem 2018r.
Piotra Skargi 6 – doposażony w instalacje wewnętrzne
przez ZGN w 2017r. Podłączenie do s.c. Veolia będzie
realizowała w 2018r. Konieczność przeprojektowania trasy
przyłącza poza teren RSM Praga.
Piotra Skargi 60, 66 – W dniu 04.05.2018r. podpisano
umowy na realizację doposażenia w instalacje wewnętrzne
c.o., c.c.w., węzły cieplne. Trwają prace doposażeniowe.
ZGN podpisał z Veolia Energia Warszawa umowy
przyłączeniowe na wykonanie przyłączy sieci cieplnej do
budynków. Podłączenie do m.s.c. w 2018r. przez Veolia
Energia Warszawa.
Gościeradowska 3A, Tykocińska 26 - podłączono w 2017r.
do m.s.c. - zadania zakończone.
Zamiejska 14 - doposażony w instalacje wewnętrzne c.o.,
c.c.w., węzeł cieplny przez ZGN w 2017r. Podłączenie do
m.s.c. Veolia będzie realizowała w 2018r.

TAK

Realizacja w 2018r. W dniu 04.05.2018r. Podpisano umowy
z wykonawcami robót na doposażenie w instalacje c.o.,
c.c.w., węzeł cieplny oraz modernizację budowlaną. Trwają
prace doposażeniowe i modernizacyjne. ZGN podpisał z
Veolia Energia Warszawa umowę przyłączeniową na
wykonanie przyłącza sieci cieplnej. Podłączenie do m.s.c.
w 2018r. przez Veolia Energia Warszawa.

TAK

TAK

TAK
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Rewitalizacja obszaru
Targówek Przemysłowy –
ul. Rybieńska 21

2017-2018

Realizacja w 2018r. W dniu 04.05.2018r. Podpisano umowy
z wykonawcami robót na doposażenie w instalacje c.o.,
c.c.w., węzeł cieplny oraz modernizację budowlaną. Trwają
prace doposażeniowe i modernizacyjne. ZGN podpisał
z Veolia Energia Warszawa umowę przyłączeniową na
wykonanie przyłącza sieci cieplnej. Podłączenie do m.s.c.
w 2018r. przez Veolia Energia Warszawa.

TAK

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Rewitalizacja obszaru
Targówek Przemysłowy –
ul. Siarczana 6a

2017-2018

Realizacja w 2018r. W dniu 04.05.2018r. Podpisano umowy
z wykonawcami robót na doposażenie w instalacje c.o.,
c.c.w., węzeł cieplny oraz modernizację budowlaną. Trwają
prace doposażeniowe i modernizacyjne. ZGN podpisał z
Veolia Energia Warszawa umowę przyłączeniową na
wykonanie przyłącza sieci cieplnej. Podłączenie do m.s.c.
w 2018r. przez Veolia Energia Warszawa.

TAK

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Budowa instalacji c.o.
2015-2018
i c.c.w. przy ul. Dobrowoja
6, Grochowska 215,
Kobielska 88/92,
Modrzewiowa 7,
Podskarbińska 6 - "Ciepło
sieciowe w budynkach
komunalnych".
(C/PPD/II/P3/18)

Podskarbińska 6:
Podpisano umowę przyłączeniową z firmą Veolia. Umowa
na wykonanie robót polegających na doposażeniu budynku
w instalacje c.o. i c.c.w. podpisana z terminem realizacji do
25.04.2018 r.
Aneksowanie umowy na doposażenie w c.o. i ccw z uwagi
na niezrealizowane przyłącze przez Veolia S.A. z terminem
wykonania do 30.09.2018 r.
·Protokół odbioru "na zimno" robót polegających na
doposażeniu budynku w instalacje c.o. i c.c.w. 27.04.2018r.

NIE
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Budowa instalacji c.o.
i c.c.w. przy ul. Rybna 8,
10, 24, 28, Wawerska 19,
Wiatraczna 5 - "Ciepło
sieciowe w budynkach
komunalnych".
(C/PPD/II/P3/19)

2016-2020

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Budowa instalacji c.o.
2017-2020
i c.c.w. przy ul. Głucha 3a,
Kaleńska 6A, Kickiego 26C,
Mińska 26, 28, 30 "Ciepło sieciowe
w budynkach
komunalnych".
(C/PPD/II/P3/20)

Rybna 24, 28, Wawerska 19:
NIE
·Trwa procedura odbiorowa dokumentacji.
·Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy
budynku wykonana i odebrana.
·Przygotowywanie postępowania przetargowego na wybór
wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.
·Dnia 24.05.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert na pełnienie
nadzoru inwestorskiego.
Weryfikacja ofert.
·Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót
budowlanych.
·Planowany termin otwarcia ofert - 07.06.2018 r.
ponadto Rybna 28:
·W dniu 02.07.2018 r. planowane podpisanie umowy na
pełnienie nadzoru inwestorskiego.
·Przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.
·Planowany termin podpisania umowy - 03.07.2018 r.
Rybna 8, 10:
·Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej
przebudowy budynku, podpisana z terminem realizacji do
16.03.2018 r.
·Protokół odbioru dokumentacji technicznej przebudowy
budynków - 25.04.2018
Głucha 3A:
NIE
·Trwa wykwaterowywanie lokatorów, opróżnianie budynku.
··Przetarg zostanie powtórzony.
Mińska 26:
·Procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót
budowlanych.
·Powtórzono przetarg.
·Otwarcie ofert - 17.04.18 r.
·Podpisana umowa na modernizację budynku z terminem
wykonania do dnia 30.04.2019 r.
Mińska 28:
·Procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót
budowlanych.
Postępowanie unieważnione z uwagi na niewystarczające
środki
Kaleńska 6A:
·W dniu 17.05.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert na
doposażenie budynku w c.o. i ccw w formule "Zaprojektuj
i wybuduj" Umowa podpisana z terminem realizacji do
30.10.2018r.
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Budowa instalacji c.o.
i c.c.w. przy ul. Prochowa
16, 22, 38 - "Ciepło
sieciowe w budynkach
komunalnych".
(C/PPD/II/P3/21)

2018-2019

Prochowa 16:
Przygotowanie postępowania przetargowego na wybór
wykonawcy w formule "Zaprojektuj i wybuduj" na
doposażenie budynków w c.o. i c.c.w. Przetarg planowany
na przełomie II i III kwartału bieżącego roku.
podpisana umowa z firma Veolia S.A.
Prochowa 38:
Przygotowanie postępowania przetargowego na wybór
wykonawcy w formule "Zaprojektuj i wybuduj" na
doposażenie budynków w c.o. i c.c.w. Przetarg planowany
na przełomie II i III kwartału bieżącego roku.
podpisana umowa z firmą Veolia S.A.

TAK

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Budowa instalacji c.o.
i c.c.w. przy
ul. Barkocińska 2A, 4,
Radzymińska 107, 113 "Ciepło sieciowe
w budynkach
komunalnych"

2019-2020

TAK

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Budowa instalacji c.o.
i c.c.w. przy
ul. Święciańska 4, 6, 8, 12,
14 - "Ciepło sieciowe w
budynkach komunalnych"

2019-2020

Zgodnie z programem „Ciepło sieciowe w budynkach
komunalnych” w 2019r. zostaną wykonane dokumentacje
techniczne na doposażenie w instalacje wewnętrzne,
podpisane zostaną umowy przyłączeniowe z Veolia Energia
Warszawa.
Realizacja w 2020r. – doposażenie w instalacje wewnętrzne
przez ZGN. Podłączenie do s.c. w 2020r. przez Veolia
Energia Warszawa.
Zgodnie z programem „Ciepło sieciowe w budynkach
komunalnych” w 2019r. zostaną wykonane dokumentacje
techniczne na doposażenie w instalacje wewnętrzne,
podpisane zostaną umowy przyłączeniowe z Veolia Energia
Warszawa.
Realizacja w 2020r. – doposażenie w instalacje wewnętrzne
przez ZGN. Podłączenie do s.c. w 2020r. przez Veolia
Energia Warszawa.

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Rewitalizacja obszaru
Targówek Przemysłowy –
ul. Ziemowita 2

2016-2018

NIE

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

I.4. Remont i
modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Kamionek kwartał
Skaryszewska ul. Grochowska 354,
Skaryszewska 2,13,15,
Targowa 12
(C/PPD/II/P1/2)

2016-2020

Realizacja przesunięta do czasu wyjaśnienia stanu
prawnego. W związku z brakiem wiążących decyzji co do
roszczeń w dniu 27.07.2018r. ZGN Targówek otrzymał
informację z Biura Polityki Lokalowej - pismo nr PLZUZ.3021.7.2018.AFR z dnia 27.07.2018r. o zaniechaniu
realizacji zadania "Rewitalizacja obszaru Targówek
Przemysłowy – ul. Ziemowita 2". Zaoszczędzone środki
przeznaczyć na nowe przedsięwzięcie obejmujące
kompleksową modernizację budynku przy ul. Bieżuńskiej 1
Grochowska 354:
·Dokumentacja projektowo - kosztorysowa w trakcie
uzgodniona z Konserwatorem Zabytków.
Targowa 12:
·Oczekiwanie na przyłącze przez firmę Veolia S.A.
·Przygotowywanie postępowania przetargowego na
naprawę dachu. Planowane otwarcie ofert 08.05.18r.
·Podpisana umowa na naprawę dachu z terminem
wykonania do 22.08.2018 r.

TAK

NIE
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

I.4. Remont i
modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
2016-2020
Kamionek kwartał Mińska
- ul. Głucha 3A, Mińska 7
(C/PPD/II/P1/4)

Mińska 7:
NIE
·Umowa na rewitalizację podwórka, podpisana z terminem
realizacji do 01.05.2018 r.
·Rewitalizacja podwórka - protokół odbioru podpisany
w dniu 30.04.2018 r.
Głucha 3A:
·Trwa wykwaterowywanie lokatorów, opróżnianie budynku.

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

I.4. Remont i
modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
2016-2020
Kamionek kwartał Mińska
- ul. Mińska
24,26,28,30,32/36
(C/PPD/II/P1/5)

Mińska 24, 26, 28:
·Procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót
budowlanych.
·Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone ze
względu na brak ofert.
·Powtórzono postępowanie przetargowe na wybór
wykonawcy modernizacji budynków. Po otwarciu 17.04.18.
miało miejsce sprawdzanie ofert.
·Umowa na modernizację budynków Mińska 24 i 26
podpisana z terminem wykonania do 30.04.2019 r.

NIE

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

I.4. Remont i
modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
2016-2020
Kamionek kwartał Mińska
- ul. Rybna 24, 28,
Wawerska 19
(C/PPD/II/P1/6)

Rybna 28:
·Budynek opróżniony.
·Przygotowywanie postępowania przetargowego na wybór
wykonawcy modernizacji budynku.
Ogłoszono przetarg na roboty budowlane.
·Planowane podpisanie umowy 03.07.2018 r.
·Dnia 24.05.2018 nastąpiło otwarcie ofert na pełnienie
nadzoru inwestorskiego.
Wawerska 19:
Budynek w trakcie opróżniania.
Rybna 24:
·Ogłoszono przetarg na nadzór i roboty budowlane.
·Planowany termin otwarcia ofert 10.07.2018r.

TAK

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

I.4. Remont i
modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Kamionek kwartał
Kamionkowska ul. Grochowska 292,322
(C/PPD/II/P1/7)

Grochowska 292:
·Przygotowywanie postępowania przetargowego na wybór
wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

TAK

2018-2020
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

I.4. Remont i
modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Kamionek kwartał
Kamionkowska ul. Drewnicka 2A, Rybna
8,10
(C/PPD/II/P1/8)

2016-2020

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej
I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

I.4. Remont i
modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Kamionek kwartał
Kamionkowska ul. Kamionkowska
31,39,49
(C/PPD/II/P1/9)

2016-2019

1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

I.4. Remont i
modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące standard
budynków i lokali

Modernizacja kamienicy
przy ul. Grochowskiej 297
wraz z nadbudową
(C/PPD/II/P3/22)

2017-2020

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

I.4. Remont i
modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Szmulowizna - kwartał
Łomżyńska - ul. Siedlecka
25 i 29

2016-2019

Drewnicka 2A:
·Dokumentacja projektowo - kosztorysowa uzgodniona
z Konserwatorem Zabytków.
·Protokół odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowa
przebudowy budynku - 14.02.18 r.
·Dalsze działania wstrzymane ze względu na
nieuregulowany stan prawny.
Rybna 8, 10:
·Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej
przebudowy budynku, podpisana z terminem realizacji do
16.03.2018 r.
·Protokół odbioru dokumentacji technicznej przebudowy
budynków - 26.04.18 r.
·Trwa opróżnianie budynków.
Kamionkowska 49:
·Przygotowywanie przetargu na wybór wykonawcy
wymiany instalacji elektrycznej.
·Wszczęto postępowanie przetargowe na wybór
wykonawcy wymiany instalacji elektrycznej w formule
"Zaprojektuj i wybuduj"
·Planowane podpisanie umowy - 02.07.2018r.
·Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej nadbudowy i modernizacji budynku,
podpisana z terminem realizacji 07.09.2018 r.

NIE

TAK

NIE

Siedlecka 25 - Podpisano umowę z wykonawcą robót
TAK
budowlanych oraz wprowadzono wykonawcę na budowę ul. Siedlecka 25 (front),
Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz
wprowadzono wykonawcę na budowę - ul. Siedlecka 25
(oficyna) Etap I,
Ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane
Siedlecka 25 (oficyna) Etap II, (otwarcie ofert 22.06.2018r.) nie wpłynęła żadna oferta,
Siedlecka 29 - Wykonywane są roboty budowlane.
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

I.4. Remont i
modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Nowej Pragi - kwartał
Inżynierska ul. Strzelecka 10, 10A, 12

2016-2019

Strzelecka 10A i 12 – Wykonywane są roboty budowlane.
Strzelecka 10 – W związku ze zmianami w projekcie
wprowadzonymi przez Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków nastąpiła konieczność
wprowadzenia zmian w kosztorysie inwestorskim,
Budynek został wykwaterowany w całości.

TAK

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

I.4. Remont i
modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Szmulowizna - kwartał
Łomżyńska ul. Łochowska 38A, 40
i ul. Otwocka 7

2016-2020

TAK

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

I.4. Remont i
modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Szmulowizna - kwartał
Łomżyńska ul. Łochowska 31, 37, 39
i 43

2016-2020

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

I.4. Remont i
modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Stara Praga - kwartał
Brzeska - ul. Markowska
12 i 14 oraz
ul. Ząbkowska 36

2016-2019

Łochowska 38A - Otrzymano decyzję o pozwoleniu na
budowę,
Ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane -- nie
wpłynęła żadna oferta
Łochowska 40 - przesunięto termin otwarcia ofert.
Otwocka 7 - Otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę,
Ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane - nie
wpłynęła żadna oferta
Łochowska 31 – Otrzymano decyzję o pozwoleniu na
budowę,
Ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane.
Łochowska 37 – Przesunięto termin otwarcia ofert - nie
wpłynęła żadna oferta,
Łochowska 39 – Podpisano umowę z wykonawcą robót
budowlanych oraz wprowadzono wykonawcę na budowę.
Łochowska 43 – Otrzymano decyzję o pozwoleniu na
budowę,
Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz
wprowadzono wykonawcę na budowę.
Markowska 12 i 14 – podpisano umowę z wykonawcą
łączonych lokali oraz wprowadzono wykonawcę na
budowę.

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

I.4. Remont i
modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja obszaru
Nowej Pragi - kwartał
Inżynierska ul. Stalowa 33 oraz
ul. Środkowa 12 i 14

2016-2020

TAK

TAK

Ząbkowska 36 - Otrzymano decyzję o pozwoleniu na
budowę,
Ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane - trwa
analiza ofert.
Stalowa 33 - Otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę,
TAK
Ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane - trwa
analiza ofert.
Środkowa 12 – Otrzymano decyzję o pozwoleniu na
budowę,
Ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane wszystkie oferty przekraczały wartość kosztorysu
inwestorskiego - przetarg unieważniono. Przygotowanie do
ponownego ogłoszenia.
Środkowa 14 – Otrzymano decyzję o pozwoleniu na
budowę,
Ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane.
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

I.4. Remont i
modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące standard
budynków i lokali

Modernizacja budynku
przy
ul. Kłopotowskiego 30

2017-2019

Kłopotowskiego 30 - Otrzymano decyzję o pozwoleniu na
TAK
budowę,
Ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane wszystkie oferty przekraczały wartość kosztorysu
inwestorskiego - przetarg unieważniono. Przygotowanie do
ponownego ogłoszenia.

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

I.4. Remont i
modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja kamienicy
przy ul. Kępnej 13

2017-2019

Uzyskano:
NIE
- Zgodę Konserwatora zabytków na wykonanie prac
remontowych;
- Pozwolenie na budowę.
Wniosek Wspólnoty o dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymał pozytywną
ocenę formalną i merytoryczną projektu. Jednak ze względu
na ograniczoną pulę środków Wspólnota nie otrzymała
koniecznego dofinansowania.
Złożono wniosek o dofinansowanie projektu do Biura
Stołecznego Konserwatora Zabytków. Niestety również
w tym przypadku projekt nie otrzymał dofinansowania.
Podjęto działania z Urzędem Dzielnicy Praga - Północ
w celu rozważenia możliwości innych form pozyskania
środków finansowych.

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

I.4. Remont i
modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące standard
budynków i lokali

Rewitalizacja
przedwojennej kamienicy
przy
ul. Marcinkowskiego 7
z zachowaniem miejsca
pamięci historycznej

02.2018-12.2019

Po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń na budowę i
dokonaniu zgłoszeń do PINB, w budynku toczą się prace
remontowe : 1. wymiana stropów 2. modernizacja
instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, instalacji
elektrycznej 3. budowa instalacji c.o.; 4. remont klatek
schodowych, 5. remont elewacji. Ponadto we wszystkich
lokalach (za wyjątkiem 5 zamieszkałych przez najemców
miasta) zostały zdemontowane i usunięte indywidualne
źródła ciepła tj. piece gazowe i węglowe. do 30.06
Wspólnota prowadziła rozmowy z VEOLIA zmierzające do
podpisania stosownych umów w celu budowy węzła C.O.
i przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.

TAK
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

I.4. Remont i
modernizacja
substancji
mieszkaniowej
podnoszące standard
budynków i lokali

Modernizacja budynków
komunalnych ul. Radzymińska 63 i
Środkowa 16

2017-2020

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.6.Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

I.5. Budowa i
modernizacja
budynków z lokalami
na wynajem

Budowa budynku
komunalnego przy
ul. Odrowąża
z pomieszczeniami dla
przedszkola i poradni
psychologiczno pedagogicznej

2015-2020

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.6.Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

I.5. Budowa i
modernizacja
budynków z lokalami
na wynajem

Budowa budynku
mieszkalnego przez TBS
przy ul. Korzona
w Warszawie

2015-2019

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.6.Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

I.5. Budowa i
modernizacja
budynków z lokalami
na wynajem

Budowa budynku
mieszkalnego przez TBS
przy ul. Radzymińskiej
w Warszawie

2016-2020

Podpisano umowę z projektantem na wykonanie koncepcji, TAK
projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem
wszelkich uzgodnień i pozwolenia na budowę oraz na
pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.
Uzyskano koncepcje dla modernizacji budynków
mieszkalnych komunalnych przy ul. Środkowej 16
i ul. Radzymińskiej 63.
Uzyskano opinię SKZ, złożono koncepcje do MWKZ,
wystąpiono o odstępstwo od przepisów technicznobudowlanych za pośrednictwem WA dzielnicy.
Uzyskano odstępstwo Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dot. budynku
przy ul. Środkowej, trwa procedura uzyskania takiego
odstępstwa dla budynku przy ul. Radzymińskiej.
W dniu 10 X.2017r. Dzielnica wypowiedziała umowę
NIE
wykonawcy, w związku z jego kłopotami finansowymi
(późniejszą upadłością). Po sporządzeniu protokołu z
zaawansowania prac na budowie, dzielnica przejęła teren
budowy oraz część dokumentacji wykonawczej. Zlecono
projektantowi wykonanie dokumentacji uzupełniającej,
aktualizację kosztorysów i specyfikację do przetargu na
kompleksowe wykonanie pozostałych robót budowlanych.
Wybrany wykonawca realizując umowę z 23 lutego 2018r
zrealizował do 10.05.2018r prace objęte umową .
W kwietniu ogłoszono kolejne postępowanie na realizację
pozostałych prac w budynku. Do przetargu zgłoszono jedną
ofertę, która przewyższała zaplanowane koszty realizacji
o 4,5 mln zł. Z uwagi na sytuację kryzysową na rynku
budowlanym zdecydowano za zgodą Rady zwiększyć koszty
inwestycji i podpisać umowę z nowym wykonawcą w dniu
20.07.2018r.
Po wypowiedzeniu w 2017r. umowy wykonawcy inwestycji NIE
przygotowano i przeprowadzono ponowny przetarg na
wybór nowego wykonawcy. Podpisanie umowy nastąpiło
25.05.2018r. a przekazanie placu budowy wraz z
dokumentacją techniczną w dniu 29.05 2018r. Wykonawca
rozpoczął prace na budowie. Zabetonowano płytę
fundamentową PF-05. Trwają prace ciesielsko-zbrojarskie
w obrębie płyty fundamentowej PF-03.
Odebrano od projektanta dokumentację architektonicznobudowlaną. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz zgodę
Właścicielską na zaciągnięcie zobowiązania w związku
z planowanym zamówieniem publicznym na wybór
wykonawcy robót budowlanych. W przygotowaniu
postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy
inwestycji. Planowany termin ogłoszenia przetargu to
początek III kwartału 2018r.

TAK

35 | S t r o n a

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej
I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej
I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej
I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej
I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.6.Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

I.5. Budowa i
modernizacja
budynków z lokalami
na wynajem

Modernizacja budynku
mieszkalnego przez TBS
przy
ul. Stalowej 29

2015-2019

Kontynuowano roboty konstrukcyjno-budowlane po
zmianie pod koniec 2017r Lidera Konsorcjum realizującego
inwestycję. Na dzień 30.06.2018r stan zaawansowania
robót budowlanych wynosił 27%

TAK

1.6.Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

I.5. Budowa i
modernizacja
budynków z lokalami
na wynajem

Modernizacja budynku
mieszkalnego przez TBS
przy
ul. Łomżyńskiej 20
w Warszawie

2016-2019

W dniu 14.12.2017r. Została zawarta umowa o wykonanie
robót budowlanych. Stan zaawansowania robót na dzień
30.06.2018r wynosił 28%. Rozpoczęto roboty
konstrukcyjno-murowe oraz roboty w zakresie instalacji
wewnętrznych.

TAK

1.6.Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

I.5. Budowa i
modernizacja
budynków z lokalami
na wynajem

Modernizacja budynku
mieszkalnego przez TBS
przy
ul. Łomżyńskiej 26
w Warszawie

2016-2019

Trzykrotnie ogłaszano przetarg na wybór wykonawcy
NIE
inwestycji, przy czym dwa postępowania nie przyniosły
rozstrzygnięcia. W przypadku trzeciego przetargu TBS
uzyskał zgody właścicielskie na zaciągnięcie zobowiązania.
Podpisanie umowy z Wykonawcą zaplanowano na początek
sierpnia br.

1.6.Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

I.5. Budowa i
modernizacja
budynków z lokalami
na wynajem

Modernizacja budynku
mieszkalnego przez TBS
przy
ul. Małej 15 w Warszawie

2016-2019

1.6.Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

I.5. Budowa i
modernizacja
budynków z lokalami
na wynajem

Modernizacja budynku
mieszkalnego przez TBS
przy ul. Targowej 14
w Warszawie

2016-2022

Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy inwestycji.
TAK
01.02.2018r podpisano umowę z Wykonawcą. Wykonawca
został wprowadzony na plac budowy. Zakończono podbicia
fundamentów, ławy i stopy. Roboty przygotowawcze w tym
rozbiórkowe wykonano na poziomie 90%. Na dzień
30.06.2018r stan zaawansowania robót budowlanych
wynosi około 23 %.
Realizowano procedurę w celu wyłonienia wykonawców na NIE
wykonanie aktualizacji inwentaryzacji i ekspertyzy
technicznej oraz opracowania ekspertyzy mykologicznej
budynku – niezbędnych do przeprowadzenia konkursu
architektonicznego . Dnia 06.02.2018 r. podpisana została
umowa „ na wykonanie inwentaryzacji architektonicznokonserwatorskiej, inwentaryzacji zieleni, ekspertyzy
technicznej, ekspertyzy mykologicznej oraz badań
stratygraficznych zespołu budynków przy ul. Targowej 14
w Warszawie, zwanych Ekspertyzą. Dokonano odbioru
ekspertyzy, oszacowano wartość, sporządzono regulamin
konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznobudowlanej. Zarząd TBS wystąpił z wnioskiem do
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody
na zaciągnięcie zobowiązania po przeprowadzeniu
konkursu.
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.6.Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

I.5. Budowa i
modernizacja
budynków z lokalami
na wynajem

Budowa budynku
mieszkalnego przez TBS
przy ul. Targowej 12
w Warszawie

2016-2020

Dwa przeprowadzone postępowania przetargowe na wybór NIE
wykonawcy nie przyniosły rozstrzygnięcia. Trzecie
postępowanie ogłoszono w marcu br. W kwietniu br.
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu
24.05.2018 r. .podpisano umowę z Wykonawcą. 30 maja
2018 r. sporządzono protokół wprowadzenia i Wykonawca
rozpoczął roboty budowlane. Zakończono roboty
rozbiórkowe objęte odrębną decyzją pozwolenia na
budowę.
Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie
TAK
dokumentacji projektowej. Podpisano umowę z
Projektantem Projekt w trakcie realizacji. Dnia 11.06.2018r
otrzymano koncepcję programowo-przestrzenną, która
zatwierdzono 25.06.2018r. Trwają prace przy projekcie
budowlanym.

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej
I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.6.Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

I.5. Budowa i
modernizacja
budynków z lokalami
na wynajem

Budowa budynku
2017-2020
mieszkalnego przez TBS
przy ul.
Chyrowskiej/Złotopolskiej
w Warszawie

1.6.Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

I.5. Budowa i
modernizacja
budynków z lokalami
na wynajem

Budowa budynku
mieszkalnego przez TBS
przy ul. Strzeleckiej 19
w Warszawie

2018-2020

Kontynuowano uzgodnienia dotyczące warunków
TAK
przekazania TBS'owi nieruchomości w użytkowanie
wieczyste. 25.06.2018r. został podpisany akt notarialny dot.
przekazania nieruchomości. W lipcu 2018r planowane jest
protokolarne przejęcie nieruchomości od Zarządu Praskich
Terenów Publicznych. Rozpoczęto prace nad
przygotowaniem przetargu na dokumentację projektową.

II.1. Zarządzanie i
koordynacja
działaniami
kulturalnymi

Badania i ewaluacja
realizowanych projektów

2018

Spotkania z instytucjami kultury realizującymi
przedsięwzięcia kluczowe – wymiana informacji
potrzebnych do uzgodnienia ich udziału w ewaluacji.

TAK

II.2. Poszerzenie
Projekty rewitalizacyjne:
programu miejskich
Teatr Powszechny instytucji kultury (Teatr "Miasto Szczęśliwe"
Powszechny, Teatr
Rampa)

2018

- Przygotowano koncepcję merytoryczną;
- Promowano projekt;
- Wdrożono program;
- Koordynowano działania administracyjno-księgowe,
- Realizowano działania programowe (warsztaty, koncerty,
spektakle).

TAK

CEL II. ZPR
II. Rozwój turystyki, kultury
i sportu w oparciu o
tożsamość lokalną oraz
zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.1. Kreowanie i
koordynacja
działań
wzmacniających
tożsamość lokalną,
pobudzających
aktywność
kulturalną i
społeczną
mieszkańców
II. Rozwój turystyki, kultury 2.1. Kreowanie i
i sportu w oparciu o
koordynacja
tożsamość lokalną oraz
działań
zasoby dziedzictwa
wzmacniających
kulturowego
tożsamość lokalną,
pobudzających
aktywność
kulturalną i
społeczną
mieszkańców
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II. Rozwój turystyki, kultury
i sportu w oparciu o
tożsamość lokalną oraz
zasoby dziedzictwa
kulturowego

II. Rozwój turystyki, kultury
i sportu w oparciu o
tożsamość lokalną oraz
zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.1. Kreowanie i
koordynacja
działań
wzmacniających
tożsamość lokalną,
pobudzających
aktywność
kulturalną i
społeczną
mieszkańców

II.2. Poszerzenie
Projekty rewitalizacyjne:
programu miejskich
Teatr Rampa - "Otwarta
instytucji kultury (Teatr Rampa"
Powszechny, Teatr
Rampa)

2.1. Kreowanie i
II.3. Stypendia dla
koordynacja
animatorów działań
działań
integrujących
wzmacniających
tożsamość lokalną,
pobudzających
aktywność
kulturalną i
społeczną
mieszkańców

Animatorzy działań
integrujących w ramach
realizacji Celu II.
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji
m. st. Warszawy
do 2022 roku.

2018

2018-2019

Zrealizowano planowane działania:
1. Otwarta Rampa dla Mam
2. Targówek Śpiewa
3. Akademia Musicalowa dla Dorosłych
4. Rusz się z kanapy - Fitness w Rampie
5. Lalka w Otwartej Rampie
6. Spotkania sieciujące
7. Warsztaty Teatralne dla dzieci
8. Czytanie w bibliotekach dziecięcych na Targówku
9. Starcie Seniorów
oraz zrealizowano dodatkowe działania:
1. Warsztaty psychologiczne
2. Wieczór opowiadań-opowiadamy historię Targówka
(odbyło się kilka spotkań z inicjatywy Weroniki Chodacz animatorki rewitalizacji - od kwietnia do czerwca)
3. Koncert 10 czerwca - Unobtainum - muzyka świata
4. Koncert Rewitalizacyjny "Spełniamy marzenia" 20
czerwca
5. Dzień Sąsiada 9 czerwca
Realizowano założenia programu.
Poprawnie i terminowo prowadzono sprawozdawczość.

TAK

TAK
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II. Rozwój turystyki, kultury
i sportu w oparciu o
tożsamość lokalną oraz
zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.1. Kreowanie i
koordynacja
działań
wzmacniających
tożsamość lokalną,
pobudzających
aktywność
kulturalną i
społeczną
mieszkańców

II.4. Realizacja
wydarzeń kulturalnych
i działań edukacyjno kulturalnych

Projekty Rewitalizacyjne
Muzeum Warszawskiej
Pragi: Warsztaty wokół
rewitalizacji, Spektakle
Teatralne, Budowa
i obsługa minisceny

2018

Warsztaty wokół rewitalizacji
- Koordynacja działań,
- Zaplanowano program merytoryczny,
- Przygotowano program warsztatów, spacerów, debat,
wykładów.
- Wykład Cezarego Lisowskiego na temat historii fabryki
fajansu Praga oraz jej wyrobów.
- Umówienie prelegentów/ wykładowców,
- Uzyskano pozwolenia na wejścia do obiektów, na
przeprowadzenie działań w przestrzeni miejskiej.
- Debata na temat zasadności organizacji Parku
Kulturowego na obszarze dzielnicy Praga - Północ.
- Organizacja spacerów ‘Brzuchy kamienic’ wspólnie z ZGN
Praga - Północ, ulica Ząbkowska.
- Warsztaty urbanistyczne w przestrzeni niezrealizowanej
ulicy Nowo- Jagiellońskiej.

TAK

Spektakle Teatralne
- Przygotowano koncepcję spektaklu,
- Omówiono warunki współpracy,
- przygotowano koncepcję scenariusza, omówiono
materiały,
- Praca nad scenariuszem spektaklu,
- Praca nad koncepcją scenografii i lalek,
- Zaakceptowanie scenariusza,
- Aneksowano umowę z dziką stroną Wisły, przygotowano
model promocyjny - premiera przesunięta na 7.09.
Budowa i scena:
działania na lipiec, sierpień i wrzesień.
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II. Rozwój turystyki, kultury
i sportu w oparciu o
tożsamość lokalną oraz
zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.1. Kreowanie i
koordynacja
działań
wzmacniających
tożsamość lokalną,
pobudzających
aktywność
kulturalną i
społeczną
mieszkańców

II.4. Realizacja
wydarzeń kulturalnych
i działań edukacyjno kulturalnych

Projekty rewitalizacyjne
Teatru Baj: Praskie
partnerstwa
pedagogiczno-teatralne,
Praska dorożka teatralna
na podwórzach

2018

Praskie partnerstwa pedagogiczno-teatralne
TAK
- podjęto organizację zadań,
- zaproszono partnerów do projektu,
- przeprowadzono spotkanie warsztatowe partnerów
projektu,
- ustalono potrzeby partnerów projektu,
- przygotowano plan szczegółowych działań,
- przeprowadzono warsztaty (teatralne, dramowe,
ceramiczne) dla grup dzieci i młodzieży uczestniczących
w projekcie,
- przeprowadzono wydarzenia integracyjne dla uczestników
projektu.
Praska Dorożka Teatralna na podwórzach
- podjęto przygotowania organizacyjne,
- zaplanowano szczegółowe wydarzenia,
- zaproszono do współpracy animatorów,
- przeprowadzono warsztaty dla animatorów, którzy
pracowali na podwórkach przed i po prezentacji spektaklu,
- wybrano miejsca na Pradze do realizacji zadania,
- renowacja scenografii,
- zaprezentowano spektakle: „W kole”, „Dom” oraz nowe
produkcje zrealizowane w trakcie tegorocznego projektu
wraz z pracą animacyjno-edukacyjną - "Minutka".

II. Rozwój turystyki, kultury
i sportu w oparciu o
tożsamość lokalną oraz
zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.1. Kreowanie i
koordynacja
działań
wzmacniających
tożsamość lokalną,
pobudzających
aktywność
kulturalną i
społeczną
mieszkańców

II.4. Realizacja
wydarzeń kulturalnych
i działań edukacyjno kulturalnych

Projekt rewitalizacyjny
Orkiestry Sinfonia
Varsovia:
Lato w Sinfonii Varsovii

2018

-przeprowadzono procedury związane z wyborem ofert
zakupu krzeseł i najmu sceny, nagłośnienia, oświetlenia;
- przygotowano koncepcję systemu identyfikacji terenu;
- zbierano materiały promocyjne: biografii, zdjęcia artystów
i prowadzących;
- przeprowadzono negocjacje dotyczące systemu
sprzedażowego. Wybrano firmę zewnętrzną Going;
- przygotowano materiały promocyjne, plakat, banery;
- wykonano systemu identyfikacji terenu, pomiary
akustyczne, promocja projektu;
- wykonano montaż sceny, nagłośnienia, oświetlenia,
przygotowano sprzęt potrzebny do realizacji zadania,
adaptacja akustyczna,
- ustalono harmonogram prób,
- przygotowano i podpisano umowy z artystami i
podwykonawcami, - przeprowadzono promocję projektu;
- zrealizowano i skoordynowano wydarzenia w ramach
„Lato w Sinfonii Varsovii” wg załączonego programu;
- na bieżąco przygotowywano umowy, dokumentację,
- stała promocja projektu;
- prowadzono badanie publiczności.

TAK
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II. Rozwój turystyki, kultury
i sportu w oparciu o
tożsamość lokalną oraz
zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.2. Poprawa
jakości historycznej
przestrzeni
Warszawy, stanu
technicznego
zabytków oraz
szersze
wykorzystanie ich
na cele kulturalne,
społeczne,
edukacyjne

II.6. Remonty
istniejących obiektów z
przeznaczeniem na
funkcje kulturalnospołeczne

Rewitalizacja obszaru
Kamionek kwartał
Skaryszewska ul. Lubelska 30/32
(C/PPD/II/P1/1)

2016-2020

·Skierowano zapytanie o przydział dodatkowych środków
do m.st. Warszawy.
·Ogłoszono przetarg unijny na wybór wykonawcy nadzoru
inwestorskiego. Przewidywany termin otwarcia ofert
09.07.2018 r.
·Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót
budowlanych. Przewidywany termin otwarcia ofert
24.07.2018 r.

TAK

II. Rozwój turystyki, kultury
i sportu w oparciu o
tożsamość lokalną oraz
zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.2. Poprawa
jakości historycznej
przestrzeni
Warszawy, stanu
technicznego
zabytków oraz
szersze
wykorzystanie ich
na cele kulturalne,
społeczne,
edukacyjne

II.4. Realizacja
wydarzeń kulturalnych
i działań edukacyjno kulturalnych

Fundusz Animacji Kultury,
Zadanie 3 i dzielnicowe
projekty rewitalizacyjne

2018

TAK

II. Rozwój turystyki, kultury
i sportu w oparciu o
tożsamość lokalną oraz
zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.2. Poprawa
jakości historycznej
przestrzeni
Warszawy, stanu
technicznego
zabytków oraz
szersze
wykorzystanie ich
na cele kulturalne,
społeczne,
edukacyjne

II.5.
Rozbudowa/moderniz
acja istniejących
instytucji kultury

Rewitalizacja i
modernizacja budynku
przy ul. Jagiellońskiej 28

2015 - 2019

W ramach Funduszu Animacji Kultury realizowane jest 12
subprojektów.
Podjęto następujące działania:
- rozstrzygnięto konkurs;
- poszerzono współpracę z organizacjami lokalnymi;
- zrealizowano wydarzenia kulturalne;
- podjęto działania animacyjne i aktywizujące;
- zainicjowano działania związane z budowaniem
tożsamości lokalnej;
- nawiązano współpracę partnerską domów kultury
z lokalnymi podmiotami (wspólnota sąsiedzka, wspólnota
mieszkaniowa, organizacja pozarządowa, grupa
nieformalna, artysta, aktywista, streetworker i inni,
działający lokalnie na obszarze Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji).
Wykonawca przejął budynek i rozpoczął prace. Rozpoczęto
wykonywanie robót budowlanych – wykonawca deklarował
brak zagrożeń.

TAK
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II. Rozwój turystyki, kultury
i sportu w oparciu o
tożsamość lokalną oraz
zasoby dziedzictwa
kulturowego

II. Rozwój turystyki, kultury
i sportu w oparciu o
tożsamość lokalną oraz
zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.2. Poprawa
jakości historycznej
przestrzeni
Warszawy, stanu
technicznego
zabytków oraz
szersze
wykorzystanie ich
na cele kulturalne,
społeczne,
edukacyjne

2.2. Poprawa
jakości historycznej
przestrzeni
Warszawy, stanu
technicznego
zabytków oraz
szersze
wykorzystanie ich
na cele kulturalne,
społeczne,
edukacyjne
II. Rozwój turystyki, kultury 2.3. Budowa,
i sportu w oparciu o
rozbudowa,
tożsamość lokalną oraz
modernizacja i
zasoby dziedzictwa
adaptacja
kulturowego
obiektów
sportoworekreacyjnych oraz
promocja oferty
sportowej i
rekreacyjnej w
oparciu o
istniejące obiekty

II.5.
Rozbudowa/moderniz
acja istniejących
instytucji kultury

Modernizacja
zabytkowego budynku
przy ul. Strzeleckiej 11/13
- Pałacyk Konopackiego

2016 - 2018

Projekt budowlany przekazano SZRM.
Wykonawca nanosi zgłoszone przez SZRM poprawki.
Projekt dot. remontu jest koordynowany przez Zarząd
Zieleni. Środki zostały przekazane z BPL do ZZ.
12 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie ZZ
z mieszkańcami.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji stała się
prawomocna.
Wykonywane są prace przygotowawcze.

TAK

II.6. Remonty
istniejących obiektów z
przeznaczeniem na
funkcje kulturalnospołeczne

Modernizacja
zabytkowych obiektów
oraz budowa sali
koncertowej przy
ul. Grochowskiej na
potrzeby Orkiestry
Sinfonia Varsovia

2015 - 2023

Dokonano analizy przekazanego projektu budowlanego.
Zwiększono budżet zadania.
Na lipiec przewidziano odbiór projektu budowlanego.

NIE

II.8. Rozbudowa i
modernizacja
infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej
na obszarze

Modernizacja Ośrodka
Namysłowska wraz
z zagospodarowaniem
terenu

2016-2020

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy. Uzyskano
decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
uzyskano warunki techniczne przyłączenia gazu, energii
elektrycznej i wody. Uzyskano decyzję pozwolenia na
budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na
wyłonienie wykonawcy generalnego robót budowlanych.

NIE
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CEL III. ZPR
III. Zapobieganie i
przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

III. Zapobieganie i
przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

3.1. Zwiększenie
szans rozwojowych
i edukacyjnych
dzieci i młodzieży
w wieku 0–26 lat i
ich rodzin poprzez
wzmocnienie
kompetencji
społecznych,
opiekuńczowychowawczych,
wsparcie
edukacyjne i
psychologiczne
rodziców, m.in.
poprzez tworzenie
i wspieranie
Lokalnych
Systemów
Wsparcia
3.1. Zwiększenie
szans rozwojowych
i edukacyjnych
dzieci i młodzieży
w wieku 0–26 lat i
ich rodzin poprzez
wzmocnienie
kompetencji
społecznych,
opiekuńczowychowawczych,
wsparcie
edukacyjne i
psychologiczne
rodziców, m.in.
poprzez tworzenie
i wspieranie
Lokalnych
Systemów
Wsparcia

III.1. Działania
skierowane do dzieci i
młodzieży w wieku 6–
18 lat i ich rodzin

Prowadzenie
zintegrowanych działań
skierowanych do dzieci
i młodzieży w wieku 6-18
lat oraz ich rodzin
w ramach Lokalnych
Systemów Wsparcia na
obszarze rewitalizacji w
Dzielnicach Praga-Północ,
Praga-Południe
i Targówek

2018-2020

III.2. Działania
skierowane do dzieci i
młodzieży w wieku 15–
26 lat i ich rodzin

Kompleksowe
2016-2018
i zintegrowane działania
skierowane do młodzieży i
młodych dorosłych
w wieku 16-26 lat,
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym,
mieszkających na
obszarach
rewitalizowanych
Pragi - Północ,
Pragi - Południe
i Targówka - Wsparcie
w Starcie

Przeprowadzono rekrutację i diagnozę.

TAK

1. Rekrutacja kadry projektu, szkolenie, superwizowanie,
wypracowywanie nowego modelu pracy zespołowej kadry
projektu i partnerów.
2. Działania informacyjno-promocyjne (ZP Przygotowanie
materiałów promocyjnych, prowadzenie kampanii i akcji
promocyjnych, identyfikacji wizualnej, publikowanie
materiałów dot. rezultatów projektu prowadzone w trybie
ciągłym)
3. Rekrutacja uczestników projektu
Rekrutacja i proces kwalifikowania do projektu prowadzone
w trybie ciągłym (diagnoza, indywidualne plany rozwoju,
kontrakt itp.) – wstępne działania asystentów usamodzielniania
i koordynacja asysty (opracowanie standardów szkoleń,
prowadzenie naboru itp.)
4. Realizacja działań przy pwd.
5. Właściwa realizacja działań asystentury usamodzielniania
(praca z beneficjentem) z wykorzystaniem oferty koszyka
aktywności, realizacja IPR, pełna dostępność Punktu
Kontaktowego.
6. Monitoring i ewaluacja, w tym opracowanie narzędzi, zasad
zbierania danych wyjściowych, przygotowanie raportów,
zbieranie danych wyjściowych.
7. Spotkania Zespołu Sterującego, zarządzanie działaniami,
wypracowywanie nowych działań i pomysłów, przekuwanie ich
na nowe wnioski projektowe rozwijające działania projektu.

TAK
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III. Zapobieganie i
przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

III. Zapobieganie i
przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

3.1. Zwiększenie
szans rozwojowych
i edukacyjnych
dzieci i młodzieży
w wieku 0–26 lat i
ich rodzin poprzez
wzmocnienie
kompetencji
społecznych,
opiekuńczowychowawczych,
wsparcie
edukacyjne i
psychologiczne
rodziców, m.in.
poprzez tworzenie
i wspieranie
Lokalnych
Systemów
Wsparcia
3.1. Zwiększenie
szans rozwojowych
i edukacyjnych
dzieci i młodzieży
w wieku 0–26 lat i
ich rodzin poprzez
wzmocnienie
kompetencji
społecznych,
opiekuńczowychowawczych,
wsparcie
edukacyjne i
psychologiczne
rodziców, m.in.
poprzez tworzenie
i wspieranie
Lokalnych
Systemów
Wsparcia

III.2. Działania
LSW- dobry start, wspólna 2016-2018
skierowane do dzieci i przyszłość
młodzieży w wieku 15–
26 lat i ich rodzin

Wsparcie i integracja rodzin, warsztaty umiejętności
społecznych, grupa wsparcia, edukacja i doradztwo prawnofinansowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
i diagnostyczno-rozwojowe, pomoc psychologicznopedagogiczno-rozwojowa dla dzieci.

TAK

III.3. Działania
skierowane do dzieci w
wieku 0–6 lat i ich
rodzin

Kontynuacja działalności klubów dla Rodzin (11 klubów)
zgodnie z poprzednim otwartym konkursem ofert oraz
utworzenie kolejnego 12 klubu; przeprowadzenie zajęć
edukacyjnych adekwatnych do wieku dzieci, wyjścia
i wydarzenia integracyjne; szkolenia, warsztaty dla
rodziców/opiekunów podnoszące wiedzę i umiejętności nt.
wychowywania dzieci, warsztaty wzmacniające relacje i więzi
rodzinne, warsztaty dla ojców, pomoc psychologiczna i
pedagogiczna, otwarte spotkania tematyczne ze specjalistami,
indywidualne porady specjalistów.

TAK

Prowadzenie
zintegrowanych i
kompleksowych działań
skierowanych do rodzin
z dziećmi w wieku 0-6 lat,
mieszkających na
terenach
rewitalizowanych
Pragi-Północ,
Pragi-Południe
i Targówka

2018-2019
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CEL IV. ZPR
IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na terenie
rewitalizowanym

IV.1.Tworzenie
Stworzenie miejsca
wielofunkcyjnych
aktywności lokalnej przy
miejsc aktywności
ul. Siarczanej 6
lokalnej na obszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji

2016 - 2019

Wykonano 60% prac wykończeniowych w rozbudowywanym
TAK
budynku zabytkowej willi wraz z drogą dojazdową i parkingiem.
Opracowano projekt zagospodarowania całej działki po
południowej stronie ul. Siarczanej i uzyskano zamienne
pozwolenie na budowę w tym zakresie. Uzyskano decyzje na
usuwanie drzew niezbędnych do realizacji budowy na cały teren
objęty pozwoleniem.
W roku 2018 trwały prace modernizacyjne w zabytkowym
obiekcie i prace konstrukcyjne nowej części Zlecono ekspertyzę
związaną ze stropem. Zaprawa nie trzymała cegieł stropu. Ta
kwestia wpłynęła na harmonogram prac. Mazowiecka
Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych (MJWPU) wyraziła
zgodę na wydłużenie terminów prac. Aneks został podpisany
w kwietniu 2018 r. W kwietniu 2018 roku dach miał już
zabezpieczone stropy. Zmienił się układ dróg w pobliżu willi,
w związku z tym przedłużyło się projektowanie otoczenia CKiA.
W umowie i aneksie na roboty budowlane przewidziano, że do
21.08.2018 roku Wykonawca zakończy roboty budowlane i
uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu. W czerwcu 2018
roku negocjowano umowę z wykonawcą, co miało też wpływ na
harmonogram prac. Do czerwca 2018 roku Wykonawca nie
wystąpił o aneksowanie umowy i przesunięcie terminów. UD
Targówek w czerwcu 2018 roku zwrócił się do BFEiPR
o przedłużenie terminów zakończenia robót (do 15.10.2018 r.)
oraz rozpoczęcia działalności placówki uwarunkowanego
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (do 15 grudnia 2018
roku). Wydłużenie terminów wiąże się także z dodatkowymi
robotami, które powodują wzrost kosztów realizacji zadania.
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IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na terenie
rewitalizowanym

IV.1.Tworzenie
wielofunkcyjnych
miejsc aktywności
lokalnej na obszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji

Prowadzenie Domu
Sąsiedzkiego
(Stworzenie Miejsca
Aktywności Lokalnej na
terenie Szmulowizny) działania w 2018 roku

05.2018-12.2018

Harmonogram działań w I poł. 2018 r.:
TAK
Maj
1. Prace związane z odbiorem lokalu
2. Dodatkowe prace remontowe wpisane do protokołu
przejęcia lokalu
3. Montaż wyposażenia
4. Sprzątanie
5. Opracowanie materiałów informacyjnych.
6. Przygotowanie do Pikniku Sąsiedzkiego inicjującego
działalność DS.
7. Przygotowanie do cyklu wydarzeń, które przeprowadzili
studenci Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW
8. Spotkania z mieszkańcami przybliżające tematykę
rewitalizacji
Czerwiec
1. Warsztaty kulinarne
2. Warsztaty plastyczne
3. Warsztaty „Las w słoiku”
4. Warsztaty nauki robienia na drutach
5. Spotkanie „As w budżecie partycypacyjnym” przybliżające
mieszkańcom idee BP
6. Klub rodzica
7. Piknik/Dzień Sąsiada, 16.06 – 80 osób obecnych
8. Klub rodzica
9. Warsztaty szycia na maszynie
10. Wieczór z grami planszowymi
11. Sąsiedzkie podróże kulinarne
12. Warsztat recyklingowy
13. Uwaga: ze względu na dodatkowe prace remontowe (w tym
wymiana pionów wod-kan) zlecone przez ZGN, w poł. czerwca
przez tydzień MAL nie funkcjonował.
14. Spotkania z mieszkańcami:
Jest to kontynuacja projektu Domu Sąsiedzkiego na
warszawskiej Szmulowiźnie (pierwszym operatorem była
Fundacja „Hereditas”). W okresie styczeń – kwiecień
utrzymanie bieżących kontaktów z mieszkańcami były
realizowane wolontarystycznie przez obecnego Koordynatora
D.S. Moje Szmulki. W maju rozpoczęto akcję informacyjną, oraz
podjęto rozmowy o współpracy z lokalnymi podmiotami.
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IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na terenie
rewitalizowanym

IV.1.Tworzenie
wielofunkcyjnych
miejsc aktywności
lokalnej na obszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji

Stworzenie miejsca
aktywności lokalnej jako
jednego z komponentów
Centrum Markowska 16 Rewitalizacja i
modernizacja zabytkowej
kamienicy przy
ul. Markowskiej 16 "Synergia"

IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na terenie
rewitalizowanym

IV.1.Tworzenie
Kontynuacja i rozwijanie
wielofunkcyjnych
Centrum Społecznego
miejsc aktywności
PACA
lokalnej na obszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji

2015-2019

Rewitalizacja obejmująca kapitalny remont, odtworzenie
konstrukcji i modernizację zabytkowej kamienicy przy
ul. Markowskiej 16-"Synergia" z przeznaczeniem przede
wszystkim na miejsce aktywności lokalnej mieszkańców
Pragi - Północ.
Planowane są lokale komercyjne, placówka wsparcia
dziennego, przestrzeń biurowa do wspólnej pracy organizacji
pozarządowych, warsztat harcerzy, sala konferencyjna, miejsca
rzemieślniczych usług lokalnych, przestrzeń ekspozycyjna dla
prac artystycznych i pokoje studenckie do wynajęcia.
W cel przedsięwzięcia wpisuje się zniesienie barier
architektonicznych i zapobieganie degradacji obiektu
zabytkowego.
Obiekt będzie administrowany i zarządzany prawdopodobnie
przez jednostkę miejską a koordynatorami/operatorami
realizowanych w budynku działań lokalnych będą organizacje
wyłonione w konkursach otwartych. W przyszłym roku odbędą
się konsultacje nt. Miejsca Aktywności Lokalnej. W pierwszej
połowie 2018 roku CKS nie podejmował żadnych działań w tej
sprawie. Modernizację budynku koordynuje BPiPS.

TAK

2016- 2022

Centrum Społeczne PACA to dom sąsiedzki na Grochowie,
obejmujący swoim oddziaływaniem również Kamionek.
W oparciu o jego przestrzeń realizowane były działania
kierowane i organizowane przez lokalną społeczność. Jednym z
jego działań jest realizacja programu Minigrantów. W pierwszej
połowie 2018 roku w ramach tego narzędzia zostało wspartych
12 inicjatyw zgłaszanych przez mieszkańców oraz grupy
formalne i nieformalne. Zadanie realizowane przez NGO. Pełna
lista działań z poprzednich lat wraz ze wskaźnikami stanowi
sprawozdanie z realizacji zadania.

TAK
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IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na terenie
rewitalizowanym

IV.1.Tworzenie
wielofunkcyjnych
miejsc aktywności
lokalnej na obszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji

Stworzenie miejsca
aktywności lokalnej jako
jednego z komponentów
Warszawskiego Centrum
Wielokulturowego
przy ul. Jagiellońskiej 54

2017-2022

Centrum Wielokulturowe to miejsce wspierania dialogu
TAK
międzykulturowy oraz integracji cudzoziemców ze
społecznością przyjmującą. Założone cele realizowane były
poprzez prowadzenie działań edukacyjnych,
kulturotwórczych oraz nieodpłatne udostępnianie przestrzeni
na potrzeby i działania mieszkańców, grup
nieformalnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów
realizujących działania zgodne z celami CWW.
Kluczowym celem w ramach tego zadania w kontekście
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji jest wspieranie
integracji i spójności społecznej, w tym integracji lokalnej
społeczności z wielokulturową
społecznością CWW. Odbywało się to m.in. poprzez organizację
lekcji wielokulturowych, warsztatów plastycznych, lekcji języka
migowego, lekcji języka polskiego dla obcokrajowców, porad
prawnych, pomocy psychologicznej, staży i praktyk (które
zostały wykorzystane np. na rzecz oprowadzania po Pradze
obcokrajowców), organizacji Dnia Uchodźcy, III Warszawskiego
Dnia Różnorodności czy działań społeczności lokalnej w
przestrzeniach CWW (spotkania autorskie, sąsiedzka wymiana
książek, spotkania KDS, CKS, szkolenia młodzieżowych rad
dzielnic, od września 2017 r. w przestrzeni Centrum gości Teatr
Baj, którego siedziba jest aktualnie w remoncie, inauguracja
wielokulturowych spacerów po Pradze. Przestrzeń CWW była
wykorzystywana przez warszawskie NGO: m.in. Stowarzyszenie
Interwencji Prawnej, które organizowało cykl zajęć dla dzieci
romskiej czy Stowarzyszenie Między Innymi organizujące
spotkania dot. dialogu społecznego i integracji w Warszawie
“NaWyMieszajmy”. W czerwcu zaczynały się także lekcje
wielokulturowe w ramach Lata w Mieście). Zadanie
realizowane przez NGO. Pełna lista działań wraz ze wskaźnikami
stanowi sprawozdanie z realizacji zadania.

IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na terenie
rewitalizowanym

IV.2. Otwieranie
infrastruktury
społecznej na działania
wspierające rozwój
wspólnot sąsiedzkich
oraz zachęcanie
instytucji publicznych
(biblioteki, domy
kultury) do włączania
się w takie
przedsięwzięcia

Wspieranie miejskich
instytucji w tworzeniu
miejsc aktywności
lokalnej: Cafe Sąsiad

2018

Prowadzenie domu sąsiedzkiego na terenie Targówka
Fabrycznego zostało powierzone Radzie Osiedla, która lokal
przeznaczony na swoją działalność udostępnia na działania
ogranizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym i
mieszkańcom. Planowane jest przeniesienie tych aktywności
w 2018 roku do willi przy ul. Siarczanej 6. Cafe Sąsiad jest też
miejscem dyżurów i aktywności animatora rewitalizacji
działającego na terenie Targówka Fabrycznego. W I połowie
2018 roku CKS przekazał 20 000 zł środków z rezerwy celowej
Urzędowi Dzielnicy Targówek na działania animacyjne
prowadzone w Cafe Sąsiad.

TAK
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IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na terenie
rewitalizowanym

IV.2. Otwieranie
infrastruktury
społecznej na działania
wspierające rozwój
wspólnot sąsiedzkich
oraz zachęcanie
instytucji publicznych
(biblioteki, domy
kultury) do włączania
się w takie
przedsięwzięcia

Wspieranie miejskich
instytucji w tworzeniu
miejsc aktywności
lokalnej: kluby osiedlowe
RSM Praga

2018 - 2022

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na terenie
rewitalizowanym
IV. Zwiększenie aktywności 4.1. Wzmocnienie
mieszkańców oraz ich
wspólnot
udziału w różnych
lokalnych,
obszarach funkcjonowania wspieranie
miasta
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na terenie
rewitalizowanym

IV.2. Otwieranie
infrastruktury
społecznej na działania
wspierające rozwój
wspólnot sąsiedzkich
oraz zachęcanie
instytucji publicznych
(biblioteki, domy
kultury) do włączania
się w takie
przedsięwzięcia

Wspieranie miejskich
instytucji w tworzeniu
miejsc aktywności
lokalnej: Stworzenie
miejsca aktywności
lokalnej na terenie
Grochowa w
Wypożyczalni nr 40 ul.
Paca 46 - filii Biblioteki
Publicznej w dzielnicy
Praga - Południe im.
Zygmunta Jana Rumla

2018-2022

IV.2. Otwieranie
infrastruktury
społecznej na działania
wspierające rozwój
wspólnot sąsiedzkich
oraz zachęcanie
instytucji publicznych
(biblioteki, domy
kultury) do włączania
się w takie
przedsięwzięcia

Wspieranie miejskich
instytucji w tworzeniu
miejsc aktywności
lokalnej: Stworzenie
miejsca aktywności
lokalnej na terenie
Grochowa w Centrum
Promocji Kultury

2018-2022

IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

Targówek Mieszkaniowy to osiedle, które w większości
TAK
zarządzane jest przez spółdzielnię mieszkaniową. Publiczna
infrastruktura jest niewystarczająca, dlatego podjęte zostały
działania, których celem było włączenie spółdzielczych domów
kultury do sieci MAL. Cel został osiągnięty i dwa kluby
osiedlowe Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga
z osiedla Targówek Mieszkaniowy funkcjonują jako MAL
(Pinokio i Nasz Klub. Działania Klubu Kołatka zostały
zawieszone). W związku z brakiem zasobów (kadrowych
i czasowych), aby w większy sposób zaangażować się w
realizację wypracowanego w 2017 roku planu działań,
koordynatorki obu Klubów odstąpiły od niego. Pozostały jednak
w sieci MAL, udostępniają mieszkańcom przestrzeń Klubów
i biorą udział oferowanych przez CKS szkoleniach.
Otwieranie na społeczność infrastruktury publicznej pozwala
TAK
bardziej efektywnie wykorzystać lokalne zasoby. Do sieci MAL
w I połowie 2018 roku wraz z innymi filiami Biblioteki na terenie
dzielnicy Praga - Południe dołączyła wypożyczalnia nr 40.
Udostępniła mieszkańcom "kameralną przestrzeń na spotkania
klubu dyskusyjnego, gry planszowe (własne lub dostępne w
bibliotece), spotkanie z wykorzystaniem rzutnika, zbiórkę
zastępu harcerskiego czy też spotkanie małego klubu seniora".

Otwieranie na społeczność infrastruktury publicznej pozwala
bardziej efektywnie wykorzystać lokalne zasoby. Do sieci MAL
w I połowie 2018 roku przystąpiło Centrum Promocji Kultury
zlokalizowane przy ul. Podskarbińskiej. W czerwcu
zorganizowało dzień sąsiada, otworzyło ogród sąsiedzki
i udostępniło dwie powierzchnie CPK.

TAK
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IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na terenie
rewitalizowanym
IV. Zwiększenie aktywności 4.1. Wzmocnienie
mieszkańców oraz ich
wspólnot
udziału w różnych
lokalnych,
obszarach funkcjonowania wspieranie
miasta
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na terenie
rewitalizowanym

IV.2. Otwieranie
infrastruktury
społecznej na działania
wspierające rozwój
wspólnot sąsiedzkich
oraz zachęcanie
instytucji publicznych
(biblioteki, domy
kultury) do włączania
się w takie
przedsięwzięcia

Wspieranie miejskich
instytucji w tworzeniu
miejsc aktywności
lokalnej : Stworzenie MAL
w Domu Kultury Tu Praga

2017 - 2022

W ramach rezerwy celowej w 2017 roku został przeprowadzony TAK
remont powierzchni domu kultury i jego najniższej kondygnacji,
które działa jako Miejsce Aktywności Lokalnej. Dzięki podjętym
działaniom dom kultury stał się ważnym miejscem
wspierającym i rozwijającym aktywność społeczną
mieszkańców i pełnił tę rolę w pierwszej połowie 2018 roku.

IV.2. Otwieranie
infrastruktury
społecznej na działania
wspierające rozwój
wspólnot sąsiedzkich
oraz zachęcanie
instytucji publicznych
(biblioteki, domy
kultury) do włączania
się w takie
przedsięwzięcia

Rozwój wolontariatu
na obszarze
rewitalizowanym:
Program rozwoju
wolontariatu
w bibliotekach
m.st. Warszawy

03.2018 - 11.2018

Działanie realizowane jest przez Fundację Civis Polonus w
ramach miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy"
realizowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy. Program zakłada przygotowanie koordynatora
wolontariatu oraz wszystkich pracowników instytucji do
współpracy z wolontariuszami poprzez grupowe szkolenia,
indywidualne poradnictwo, wizyty studyjne, rozpisanie
dokumentu osadzającego wolontariat w strukturach instytucji
oraz dofinansowaniu instytucji. Udział w programie biorą 3
biblioteki z obszarów rewitalizowanych: 1. Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy - Wypożyczalnia dla
Dorosłych i Młodzieży nr 6 - ul. Strzelecka
2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga - Północ
m.st. Warszawy Wypożyczalna dla Dorosłych i Młodzieży nr 4, ul. Radzymińska 50
3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 64 - ul. Kuflewska 6.

TAK

IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

IV.2. Otwieranie
infrastruktury
społecznej na działania
wspierające rozwój
wspólnot sąsiedzkich
oraz zachęcanie
instytucji publicznych
(biblioteki, domy
kultury) do włączania
się w takie
przedsięwzięcia

Rozwój wolontariatu na
obszarze
rewitalizowanym:
Program rozwoju
wolontariatu w domach
kultury m.st. Warszawy

03.2018 - 11.2018

Działanie realizowane jest przez Fundację Szkoła Liderów
w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy"
realizowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy. Program zakłada przygotowanie koordynatora
wolontariatu oraz wszystkich pracowników instytucji do
współpracy z wolontariuszami poprzez grupowe szkolenia,
indywidualne poradnictwo, wizyty studyjne, rozpisanie
dokumentu osadzającego wolontariat w strukturach instytucji.
Udział w programie biorą dwa domy kultury z obszarów
rewitalizowanych: 1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy
Praga - Południe m.st. Warszawy - ul. Podskarbińska,
2. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ
m.st. Warszawy - ul. Borysa Sawinkowa 2

TAK

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na terenie
rewitalizowanym
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IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na terenie
rewitalizowanym
IV. Zwiększenie aktywności 4.1. Wzmocnienie
mieszkańców oraz ich
wspólnot
udziału w różnych
lokalnych,
obszarach funkcjonowania wspieranie
miasta
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na terenie
rewitalizowanym

IV.2. Otwieranie
infrastruktury
społecznej na działania
wspierające rozwój
wspólnot sąsiedzkich
oraz zachęcanie
instytucji publicznych
(biblioteki, domy
kultury) do włączania
się w takie
przedsięwzięcia

Rozwój wolontariatu na
obszarze
rewitalizowanym:
Wsparcie wybranych
instytucji miejskich
w procesie wdrażania
wolontariatu

01.2018 - 12.2018

IV.4. Działania
animacyjne
ukierunkowane na
pobudzenie
wspólnotowości
mieszkańców oraz na
wspieranie lokalnych
inicjatyw, w tym
promocja inicjatywy
lokalnej

Rozwój aktywności
2018
obywatelskiej wśród
młodzieży z terenów ZPR:
Rzecznicy zmian 2.0 –
roczne wsparcie instytucji
miejskich w otwieraniu się
na dialog i współprace
z młodzieżą.

Wsparcie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego - współpraca
z koordynatorką wolontariatu.

TAK

Wsparcie prowadzone jest przez organizacje pozarządowe
TAK
(Fundacja Szkoła Liderów i Fundacja Szkoła z klasą) w trzech
instytucjach z ZPR: Centrum Promocji Kultury, Miejskim
Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie oraz w VIII Ogrodzie
Jordanowskim i jest realizowane za pośrednictwem
następujących narzędzi:
Cyklów szkoleniowych dla kadry instytucji nt. współpracy
z młodzieżą (w tym diagnoza obszarów możliwych do
współpracy z młodzieżą, specyfika pracy z młodzieżą, projekt
młodzieżowy, motywowanie młodzieży, prowadzenie spotkań
w formie atrakcyjnej dla młodzieży).
Stałej współpracy mentorskiej/ coachingowej dla wybranych
osób/ instytucji chcących otworzyć się na partycypacyjny model
działania z młodzieżą.
Kompleksowego wsparcia eksperta w działaniach otwierających
chętne instytucje na dialog z młodzieżą.
Spotkań sieciujących dla osób pracujących z młodzieżą, w tym
doradców ds. młodzieży w dzielnicach.
Wydarzenia podsumowującego, podczas którego stworzona
będzie przestrzeń do podsumowania działań i dyskusji między
uczestnikami, młodzieżą i urzędnikami.

51 | S t r o n a

IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na terenie
rewitalizowanym

IV.4. Działania
animacyjne
ukierunkowane na
pobudzenie
wspólnotowości
mieszkańców oraz na
wspieranie lokalnych
inicjatyw, w tym
promocja inicjatywy
lokalnej

Rozwój aktywności
rok szkolny 2017/2018
obywatelskiej wśród
młodzieży z terenów ZPR:
Nastolatek w samorządzie
– warsztaty edukacji
samorządowej dla
uczniów
(rok szkolny 2017/2018)

Projekt edukacji samorządowej „Nastolatek w samorządzie”
TAK
jest systemowym działaniem skierowanym do pierwszych klas
warszawskich szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest
przekazanie warszawskiej młodzieży wiedzy z zakresu praw
ucznia, samorządu uczniowskiego oraz możliwości, jakie daje
Warszawa by współtworzyć swoją okolicę i miasto, w tym dzięki
narzędziom partycypacji. Projekt wspiera rozwój
samorządności, zarówno szkolnej jak i tej związanej ze
społecznością lokalną. Jest on uzupełnieniem lekcji wiedzy
o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, edukacji dla
bezpieczeństwa, historii i społeczeństwa oraz godzin
wychowawczych, jednocześnie ucząc pracy w grupie,
projektowego podejmowania zadań i konstruktywnej analizy.
Liczba szkół z obszaru ZPR: 10
Lista szkół:
LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego
XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy
Technikum nr 12
XCVII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV
Technikum nr 20
Technikum nr 6
L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ruy Barbosy
CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Roberta Schumana
Technikum nr 30
Liczba zrealizowanych warsztatów: 28
Liczba młodzieży, która wzięła w nich udział: 819
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IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na terenie
rewitalizowanym

IV.4. Działania
animacyjne
ukierunkowane na
pobudzenie
wspólnotowości
mieszkańców oraz na
wspieranie lokalnych
inicjatyw, w tym
promocja inicjatywy
lokalnej

Rozwój aktywności
obywatelskiej wśród
młodzieży z terenów ZPR:
Samorządna młodzież 2.0
– wsparcie młodzieży
w procesie budżetu
partycypacyjnego
i inicjatywy lokalnej

rok szkolny 2017/2018

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat budżetu TAK
partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej wśród młodzieży (13-19
lat) i wsparcie tej grupy wiekowej w korzystaniu z powyższych
narzędzi m.in. poprzez:
● organizację spotkań informacyjnych, warsztatów i innych
form na temat inicjatywy lokalnej,
● pomoc młodzieży w wykorzystywaniu narzędzia współpracy
mieszkańców i Urzędu m.st. Warszawy jakim jest inicjatywa
lokalna, w całym jej procesie,
● wsparcie młodych mieszkańców Warszawy w uczestnictwie
w procesie budżetu partycypacyjnego w jego kolejnych
etapach,
● wsparcie młodzieży w przygotowywaniu projektów do
budżetu partycypacyjnego,
● promocję idei głosowania w budżecie partycypacyjnym wśród
warszawskiej młodzieży,
● wsparcie dorosłych współpracujących z młodzieżą
w instytucjach kultury, sportu, edukacji poza formalnej,
wsparcia rodziny, opiekuńczych, wychowawczych i
pomocowych w wykorzystaniu inicjatywy lokalnej i budżetu
partycypacyjnego, jako narzędzia angażowania i dialogu
z młodzieżą.
Liczba szkół z obszaru ZPR: 10
Lista szkół:
CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Roberta Schumana
XIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im.
płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie
Gimnazjum i Szkoła Podstawowa nr 395
Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa
XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy
Szkoła Podstawowa nr 60
Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego
LXXII LO im. Jakuba Jasińskiego
Szkoła Podstawowa nr 255
Liczba młodzieży, która wzięła udział w działaniach: około 300
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IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na terenie
rewitalizowanym

IV.4. Działania
animacyjne
ukierunkowane na
pobudzenie
wspólnotowości
mieszkańców oraz na
wspieranie lokalnych
inicjatyw, w tym
promocja inicjatywy
lokalnej

Rozwój aktywności
obywatelskiej wśród
młodzieży z terenów ZPR:
Konkurs na granty dla
młodzieżowych rad
dzielnic na działania
promujące współczesny
patriotyzm i
samorządność młodzieży

2018

W konkursie wziąć udział mogła każda młodzieżowa rada
TAK
dzielnicy w Warszawie. Jednym z wybranych i dofinansowanych
działań został projekt zgłoszony przez Młodzieżową Radę
Dzielnicy Targówek.
Opis działania: II Konferencja „Ulepszamy szkolną
rzeczywistość” organizowana przez Młodzieżową Radę Dzielnicy
Targówek, skierowana jest do uczniów szkół z obszaru dzielnicy.
Podczas trwania konferencji uczniowie wezmą udział
w warsztatach prowadzonych przez członków MRDT, m.in. na
temat aktywności w szkole, praw ucznia, czy miejskich narzędzi
partycypacji. Forma warsztatów ma wykorzystywać metody
aktywizujące, takie jak dyskusja, gry, praca w grupach.
Przekazane środki: 2650,00 zł.

IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na terenie
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IV.4. Działania
animacyjne
ukierunkowane na
pobudzenie
wspólnotowości
mieszkańców oraz na
wspieranie lokalnych
inicjatyw, w tym
promocja inicjatywy
lokalnej

Rozwój aktywności
obywatelskiej wśród
młodzieży z terenów ZPR:
Warszawska Akademia
Młodych Liderów 2.0

2018

Wsparcie co najmniej 36 młodzieżowych liderów (13-26 lat)
z samorządów uczniowskich i studenckich, młodzieżowych rad
dzielnicy i Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy i grup
nieformalnych w działalności na rzecz grupy rówieśniczej,
najbliższego otoczenia bądź m.st. Warszawy, tworzenia kultury
demokratycznej. Z obszaru ZPR zrekrutowano 5 osób, w tym 3
z młodzieżowych rad.

IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
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oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie,
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rozwój miejsc
aktywności
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IV.4. Działania
animacyjne
ukierunkowane na
pobudzenie
wspólnotowości
mieszkańców oraz na
wspieranie lokalnych
inicjatyw, w tym
promocja inicjatywy
lokalnej

Promocja i rozwój
2018
budżetu partycypacyjnego
na obszarze ZPR:
Promocja zrealizowanych
projektów z budżetu
partycypacyjnego

TAK

Na obszarze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji
TAK
prowadzone były dodatkowe działania animacyjne zachęcające
mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu na projekty.
Zadanie polegało na kilku działaniach: spacerze
z przewodnikiem, który opowiadał historie Pragi Północ oraz
pokazywał projekty zrealizowane z budżetu partycypacyjnego,
wspinaczce na ściance przy moście Świętokrzyskim
zrealizowanej z budżetu partycypacyjnego, spacerach po
Targówku śladami zrealizowanych projektów przy udziale
autorów, którzy opowiadali o swoich projektach. Dodatkowo
w ramach tych działań były organizowane plenerowe punkty do
głosowania dla mieszkańców.
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IV. Zwiększenie aktywności 4.1. Wzmocnienie
mieszkańców oraz ich
wspólnot
udziału w różnych
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obszarach funkcjonowania wspieranie
miasta
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców oraz
stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
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IV.4. Działania
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ukierunkowane na
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wspólnotowości
mieszkańców oraz na
wspieranie lokalnych
inicjatyw, w tym
promocja inicjatywy
lokalnej

Promocja i rozwój
2018
budżetu partycypacyjnego
na obszarze ZPR:
Ewaluacja stanu realizacji
projektów z budżetu
partycypacyjnego
w Warszawie

Badanie zostało przeprowadzone na terenie całej Warszawy,
w tym na obszarze rewitalizowanym. Jego celem było zbadanie
przebiegu procesu w V edycji, a także porównanie zachowań
mieszkańców na poziomie dzielnic. W raporcie z ewaluacji
można znaleźć szczegółowe dane dotyczące każdej z trzech
dzielnic, gdzie jest realizowany ZPR.

TAK

IV.4. Działania
animacyjne
ukierunkowane na
pobudzenie
wspólnotowości
mieszkańców oraz na
wspieranie lokalnych
inicjatyw, w tym
promocja inicjatywy
lokalnej

Promocja i rozwój
2018
budżetu partycypacyjnego
na obszarze ZPR:
Zachęcenie seniorów do
udziału w budżecie
partycypacyjnym

Działanie realizowane przez Pracownię Badań i Innowacji
Społecznych "Stocznia" w ramach przyznanej dotacji dla ngo.
Polegało na organizacji form wsparcia dla seniorów z Pragi,
w tym z obszaru rewitalizowanego: • Spacery, w tym nordic
walking, po projektach zrealizowanych z BP;
- Miniwykłady, podczas których omawiane były etapy BP;
- Kawiarenki obywatelskie nt. budżetu partycypacyjnego,
inicjatywy lokalnej, konsultacji społecznych, rad seniorów oraz
oferty senioralnej miasta i poszczególnych dzielnic;
- Szkolenie ze sztuki prezentacji;
- Terenowe punkty informacyjne na etapie głosowania.

TAK

IV.4. Działania
animacyjne
ukierunkowane na
pobudzenie
wspólnotowości
mieszkańców oraz na
wspieranie lokalnych
inicjatyw, w tym
promocja inicjatywy
lokalnej

Promocja i rozwój
2018
budżetu partycypacyjnego
na obszarze ZPR:
Ogólnomiejski maraton
pisania projektów do
budżetu partycypacyjnego

Działanie miało charakter ogólnomiejski, a jego celem było
wsparcie mieszkańców Warszawy w pisaniu projektów do
budżetu partycypacyjnego. Na maratonie obecni byli
pracownicy urzędów dzielnic, jednostek, a także zewnętrzni
eksperci, którzy służyli wiedzą z różnych dziedzin
zainteresowanym mieszkańcom. Dodatkowo wydarzeniu
towarzyszyły wykłady. W 2018 roku maraton został
zorganizowany w Centrum Kreatywności Targowa i był otwarty
dla wszystkich mieszkańców. Wzięło w nim udział ok. 60 osób.
Działanie zostało zrealizowane przez CKS.

TAK
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IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

4.2. Wsparcie
udziału
mieszkańców w
zarządzaniu
miastem i dzielnicą
oraz w
konsultowaniu
decyzji i projektów
miejskich

IV.5. Prowadzenie
konsultacji i procesów
partycypacyjnych
dotyczących,
projektów i inwestycji
realizowanych w
ramach ZPR
przypisanych do
kluczowych projektów
Programu

Konsultacje społeczne na 2018
obszarze Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji
Ulica Szymanowskiego
w ramach (Procesy
konsultacji będące
wynikiem realizacji innych
przedsięwzięć kluczowych
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji)

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania ulicy
Szymanowskiego i nasadzeń zieleni na tym skwerze trwały od
6 kwietnia do 17 maja 2018, po ich przeprowadzeniu został
przygotowany projekt zmian na skwerze. W ramach konsultacji
zrealizowano cztery plenerowe punkty konsultacyjne, dwa
spotkania, warsztat oraz spotkanie plenerowe. Szczegóły
procesu wraz z raportem znajdują się na stronie:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/jak-odmienicskwer-szymanowskiego
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IV.5. Prowadzenie
konsultacji i procesów
partycypacyjnych
dotyczących,
projektów i inwestycji
realizowanych w
ramach ZPR
przypisanych do
kluczowych projektów
Programu

Konsultacje społeczne na
obszarze Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji Zasady imprez w Parku
Skaryszewskim w ramach
(Procesy konsultacji
będące wynikiem
realizacji innych
przedsięwzięć kluczowych
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji)
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mieszkańców w
zarządzaniu
miastem i dzielnicą
oraz w
konsultowaniu
decyzji i projektów
miejskich

IV.5. Prowadzenie
konsultacji i procesów
partycypacyjnych
dotyczących,
projektów i inwestycji
realizowanych w
ramach ZPR
przypisanych do
kluczowych projektów
Programu

Konsultacje społeczne na 2018
obszarze Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji
dotyczące Parku
Michałowskiego
w ramach (Procesy
konsultacji będące
wynikiem realizacji innych
przedsięwzięć kluczowych
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji)

Konsultacje społeczne dotyczące organizacji imprez i wydarzeń TAK
w Parku Skaryszewskim przeprowadził Zarząd Zieleni. Ich celem
było poznanie opinii i potrzeb mieszkańców związanych
z imprezami organizowanymi na terenie Parku. Konsultacje
trwały od 9 do 30 kwietnia 2018, zorganizowane zostały cztery
plenerowe punkty konsultacyjne w Parku, ankieta internetowa,
2 warsztaty po ich przeprowadzeniu został przygotowany
raport, na podstawie którego mają być wraz z zespołem
roboczym przygotowany zestaw zasad dotyczący użytkowania
Parku. Szczegóły procesu wraz z raportem znajdują się na
stronie:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/wydarzenia-wparku-skaryszewskim
Konsultacje społeczne przeprowadziło Centrum Komunikacji
TAK
Społecznej wraz z Zarządem Praskich Terenów Publicznych oraz
BAiPP w ramach projektu Miasta st. Warszawy pn.
„Rewitalizacja – wspólna sprawa”. Celem konsultacji było
zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz
pozostałych uczestników procesu w zakresie funkcjonowania i
zagospodarowania terenu zieleni, jakim jest Park Michałowski,
a następnie opracowanie na ich podstawie wytycznych
architektonicznych dotyczących zagospodarowania tego terenu.
Konsultacje dotyczące zmian w parku oraz otoczenia
zabytkowego Młynu Michla trwały w dniach 25.04-04.06.2018
r., w ich ramach zorganizowano m.in. Piknik w Parku
Michałowskim, spotkanie dla mieszkańców, spacer dla
mieszkańców i przygotowano koncepcję zmian w parku.
Szczegóły procesu wraz z raportem znajdują się na stronie:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/jak-odmienicpark-michalowski

2018

TAK
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IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

4.2. Wsparcie
udziału
mieszkańców w
zarządzaniu
miastem i dzielnicą
oraz w
konsultowaniu
decyzji i projektów
miejskich

IV.5. Prowadzenie
konsultacji i procesów
partycypacyjnych
dotyczących,
projektów i inwestycji
realizowanych w
ramach ZPR
przypisanych do
kluczowych projektów
Programu

CEL IV
Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

4.2. Wsparcie
udziału
mieszkańców w
zarządzaniu
miastem i dzielnicą
oraz w
konsultowaniu
decyzji i projektów
miejskich

Prowadzenie
konsultacji i procesów
partycypacyjnych
dotyczących,
projektów i inwestycji
realizowanych w
ramach ZPR
przypisanych do
kluczowych projektów
Programu

CEL IV
Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

4.2. Wsparcie
udziału
mieszkańców w
zarządzaniu
miastem i dzielnicą
oraz w
konsultowaniu
decyzji i projektów
miejskich

Prowadzenie
konsultacji i procesów
partycypacyjnych
dotyczących,
projektów i inwestycji
realizowanych w
ramach ZPR
przypisanych do
kluczowych projektów
Programu

Konsultacje społeczne na 2018
obszarze Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji na
priorytetowym
podobszarze działań
rewitalizacyjnych
dotyczące Domu
Sąsiedzkiego na ulicy
Groszowickiej w ramach
(Procesy konsultacji
będące wynikiem
realizacji innych
przedsięwzięć kluczowych
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji)
Konsultacje społeczne na 2018
obszarze Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji na
priorytetowym
podobszarze działań
rewitalizacyjnych
dotyczące Koncepcji
gospodarowania lokalami
użytkowymi będącymi
w zasobie miasta - I etap
w ramach (Procesy
konsultacji będące
wynikiem realizacji innych
przedsięwzięć kluczowych
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji)

Konsultacje społeczne przeprowadziło Centrum Komunikacji
TAK
Społecznej wraz z dzielnicą Praga - Południe. Celem konsultacji
było zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców
dotyczących Programu, sposobu funkcjonowania i urządzenia
przestrzeni Domu Sąsiedzkiego, a następnie opracowanie na ich
podstawie wytycznych architektonicznych dotyczących jego
zagospodarowania. Konsultacje trwały w dniach 04-26.06.2018
r., w ich ramach zorganizowano trzy spotkania dla
mieszkańców, dwa punkty konsultacyjne i warsztat. Szczegóły
procesu wraz z raportem znajdują się na stronie:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/jaki-domsasiedzki-na-kamionku

Konsultacje społeczne
2018
częściowo na obszarze
oraz priorytetowym
podobszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji:
ulice Jagiellońska,
Targowa i Solidarności I etap w ramach (Procesy
konsultacji będące
wynikiem realizacji innych
przedsięwzięć kluczowych
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji)

Konsultacje społeczne prowadził Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. TAK
Celem konsultacji było zebranie opinii na temat zmian
w przestrzeni ulic częściowo lub w całości leżących na
obszarach ZPR i obszarach priorytetowych ZPR - przede
wszystkim w zakresie urządzenia zieleni, ale także małej
architektury, poprawy nawierzchni chodników i ścieżek.
Konsultacje trwały od 1 czerwca do 30 czerwca 2018, w trakcie
odbyły się punkty konsultacyjne, spotkania, można było także
zgłaszać uwagi mailowo. Więcej informacji o tych
konsultacjach:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/zmienmy-ulicetargowa-jagiellonska-i-al-solidarnosci

Konsultacje społeczne prowadziło Biuro Polityki Lokalowej.
Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców, osób
odwiedzających Pragę oraz osób prowadzących działalność
gospodarczą i społeczną na temat usług, które są obecne we
wskazanych obszarach, a także tych, których brakuje albo
powinno być więcej. Zebrane opinie przyczynią się m.in. do
opracowania zestawu branż i profili podmiotów, których
działalność na obszarach Pragi - Północ i Pragi - Południe będzie
korzystna z punktu widzenia mieszkańców i najemców lokali.
Zmiany wynikające z opracowanej koncepcji gospodarowania
lokali będą wprowadzane stopniowo i nie będą powodowały
rozwiązania dotychczasowych umów najmu lokali. I etap
konsultacji trwał od 27 kwietnia do 2 lipca 2018r. szczegóły
i raport: http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/jakieuslugi-sa-potrzebne-na-pradze-pólnoc-i-pradze-poludnie

TAK
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CEL IV
Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

4.2. Wsparcie
udziału
mieszkańców w
zarządzaniu
miastem i dzielnicą
oraz w
konsultowaniu
decyzji i projektów
miejskich

Prowadzenie
konsultacji i procesów
partycypacyjnych
dotyczących,
projektów i inwestycji
realizowanych w
ramach ZPR
przypisanych do
kluczowych projektów
Programu

CEL IV
Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

4.2. Wsparcie
udziału
mieszkańców w
zarządzaniu
miastem i dzielnicą
oraz w
konsultowaniu
decyzji i projektów
miejskich

Prowadzenie
konsultacji i procesów
partycypacyjnych
dotyczących,
projektów i inwestycji
realizowanych w
ramach ZPR
przypisanych do
kluczowych projektów
Programu

Konsultacje społeczne na 2018
obszarze Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji
dotyczące projektu planu
miejscowego Michałowa
i Szmulowizny w rejonie
al. Solidarności w ramach
(Procesy konsultacji
będące wynikiem
realizacji innych
przedsięwzięć kluczowych
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji)
Konsultacje społeczne
2018
częściowo na obszarze
oraz priorytetowym
podobszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji:
ulica Radzymińska - I etap
w ramach (Procesy
konsultacji będące
wynikiem realizacji innych
przedsięwzięć kluczowych
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji)

Konsultacje społeczne prowadziło Biuro Architektury i
Planowania Przestrzennego. Jest to element procedury
planistycznej planów miejscowych. Mieszkańcy mogli zapoznać
się z planem on-line (skrócona prezentacja), z pełnym tekstem
i rysunkiem zarówno on-line jak i w papierze, na wystawie
plenerowej w okolicy Bazyliki na Kawęczyńskiej, w punkcie
konsultacyjnym i na spotkaniu. Konsultacje trwały 22 czerwca 28 sierpnia. Więcej informacji :
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/jaki-planmiejscowy-dla-michalowa-i-szmulowizny-w-rejonie-alsolidarnosci

TAK

Konsultacje społeczne prowadził Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. TAK
Celem konsultacji było zebranie opinii na temat zmian w
przestrzeni ulicy częściowo leżącej na obszarze ZPR i
podobszarze priorytetowym ZPR - przede wszystkim w zakresie
urządzenia zieleni, ale także małej architektury, poprawy
nawierzchni chodników i ścieżek. Konsultacje trwały od 7
czerwca do 30 czerwca 2018, w trakcie odbyło się spotkanie,
można było także zgłaszać uwagi mailowo. Więcej informacji
o tych konsultacjach:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/zmienmy-uliceradzyminska

Projekty
zakończone
Projekty
w realizacji
Projekty
planowane
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Załącznik 2

Tabela RP. Raport rzeczowy za I półrocze 2018 r. dla projektów spoza Wykazu projektów wchodzących w skład przedsięwzięć rewitalizacyjnych ZPR
Sekcja - ZAKRES RZECZOWY

CEL GŁÓWNY

CEL SZCZEGÓŁOWY

Nazwa projektu/działania

Krótki opis projektu/działania

Termin realizacji
projektu/działania Zadania
(data rozpoczęcia zrealizowane
i data
w I półroczu 2018 r.
zakończenia)

Całkowita wartość
projektu/działania
(kwota w zł)

CEL I. ZPR
I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu Rewitalizacja trawnika na ul.
przestrzennego i
Środkowej i Strzeleckiej
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Projekt realizowany w ramach budżetu
2018-2018
partycypacyjnego polegający na odnowienie
pasa zieleni, przekopaniu ziemi,
zagospodarowaniu zielenią, wykonaniu
ogrodzenia.

Przygotowano
dokumentację do
postępowania na
realizację zadania.

42 500,00 zł

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Projekt realizowany w ramach budżetu
2018-2018
partycypacyjnego przewidujący rewitalizację
trawnika wraz z likwidacją przedeptów,
dosadzenie drzew, ustawienie koszy i ławek
oraz wykonanie ogrodzenia.

Przygotowano
dokumentację do
postępowania na
realizację zadania.

100 000,00 zł

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu Ławki obywatelskie w Parku
przestrzennego i
Michałowskim
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Projekt realizowany w ramach budżetu
partycypacyjnego polegający na ustawieniu
ławek o półkolistej architekturze,
pozwalających prowadzić swobodną
konwersację twarzą w twarz z kilkoma
osobami jednocześnie.

Przeniesienie
26 100,00 zł
realizacji projektu na
2019 rok i połączenie
go z modernizacją
Parku
Michałowskiego.

Rewitalizacja trawnika,
dosadzenie drzew i ustawienie
koszy i ławek na ulicy
Białostockiej

2018-2019
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu Park kieszonkowy
przestrzennego i
Białostocka/Radzymińska
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Projekt realizowany w ramach budżetu
partycypacyjnego. Planowana inwestycja
polega na stworzeniu parku w zakresie
alejek parkowych – spacerowych w postaci
nawierzchni naturalnej, mineralnej,
wodoprzepuszczalnej, wprowadzeniu
elementów małej architektury tj. ławek,
koszy na śmieci, psich stacji – koszy na psie
odchody, stojaków na rowery, formy
promocji projektu w postaci tablicy
informacyjnej. Kolejnym elementem
zagospodarowania skweru będzie
modernizacja szaty roślinnej.

2018-2018

1. Wykonano
dokumentację
projektowokosztorysową.
2. Dokonano
zgłoszenia budowy
obiektu
budowlanego
i wykonania robót
budowlanych do
Wydziału
Architektury i
Budownictwa
Urzędu m.st.
Warszawy dla
Dzielnicy
Praga – Północ.
1. Przygotowanie
dokumentacji
projektowo –
kosztorysowej.
2. Konsultacje
społeczne.

119 825,00 zł

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu Rewitalizacja skweru przy
przestrzennego i
ul. K. Szymanowskiego
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu Szpaler ozdobnych drzew przy
przestrzennego i
ul. Szymanowskiego
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Zadanie realizowane w ramach budżetu
2018-2018
partycypacyjnego polegające na:
1. Budowie alejek parkowych
2. Montażu małej architektury (ławki, kosze
oraz psie stacje)
3. Przebudowie „pawilonu społecznego”
4. Modernizacji szaty roślinnej skweru, m.in.
sadzeniu drzew i krzewów ozdobnych oraz
pielęgnacji istniejącego drzewoi krzewostanu.
Zadanie realizowane w ramach budżetu
2018-2018
partycypacyjnego zakładające sadzenie
szpaleru drzew przy ulicy
K. Szymanowskiego.

Realizacja zadania
w połączeniu
z modernizacją
Skweru przy ulicy
K. Szymanowskiego.

62 500,00 zł

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu Zielona Brzeska i Zielona ściana
przestrzennego i
na Brzeskiej
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Zadanie realizowane w ramach budżetu
partycypacyjnego zakładające sadzenie
roślin ozdobnych i pnączy oraz ustawienie
ogrodzenia w pasie drogowym
ulicy Brzeskiej.

2018-2018

Przygotowano
dokumentację do
postępowania na
realizację zadania.

51 000,00 zł

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu Ustawienie dystrybutorów
przestrzennego i
torebek na psie odchody
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Zadanie realizowane w ramach budżetu
partycypacyjnego dotyczące ustawienia na
terenie dzielnicy Praga - Północ
dystrybutorów torebek na psie
ekskrementy.

2018-2018

Przygotowano
dokumentację do
postępowania na
realizację zadania.

19 065,00 zł

265 900,00 zł
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu Modernizacja zieleni
przestrzennego i
ul. Kawęczyńska
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Zadanie realizowane ze środków Biura
Ochrony Środowiska.

2017-2018

Przygotowano
dokumentację do
postępowania na
realizację zadania.

42 500,00 zł

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Zadanie realizowane w ramach budżetu
partycypacyjnego.

2018-2019

Przygotowano
dokumentację do
postępowania na
realizację zadania.

34 000,00 zł

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu Budowa ul. Lusińskiej
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Budowa ulicy z zachowaniem historycznego
charakteru.

2016-2018
projekty,
07.11.2017 30.05.2018 roboty
budowlane.

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

od 05.09.2017 r.,
do 30.06.2018 r.

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu Centrum Lokalne
przestrzennego i
przy Placu Hallera uporządkowanie
modernizacja lokali użytkowych
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Zaprojektowanie rozwiązań
architektoniczno-urbanistycznych w celu
utworzenia Centrum Lokalnego przy Placu
Hallera:
- Utworzenie strefy kulturalno-rekreacyjnej
i usługowej;
- Zmiana układu komunikacyjnego;
- Likwidacja barier architektonicznych dla
pieszych;
- Uporządkowanie strefy zieleni.
Modernizacja lokali użytkowych oraz
wymiany witryn w lokalach użytkowych.

Wykonano nową
978 867,33 zł
jezdnię, chodniki,
oświetlenie,
odwodnienie ulicy.
Rewaloryzacja na
odcinku od ul.
Borzymowskiej do
ul. Złotopolskiej nawierzchnia
brukowa, oświetlenie
- pastorały
warszawskie.
Odebrano kompletną 393 600 zł
dokumentację
projektową,
Uzyskano opinię
Konserwatora
Zabytków.

Urządzenie zieleni i posadzenie
drzew po północnej stronie
ul. Kijowskiej, na wysokości
Dworca Wschodniego

Opracowanie wielobranżowej
dokumentacji technicznej dla
Centrum Lokalnego przy Placu
Hallera w Dzielnicy PragaPółnoc

2018 r.

Odebrano kompletną 3 370 600 zł
dokumentację
(koszt dokumentacji
projektową,
148 830 zł)
Uzyskano opinię
Konserwatora
Zabytków.
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Budowa Trasy Świętokrzyskiej
na odc. od ul. Wybrzeże
Szczecińskie do ul.
Zabranieckiej, w tym: c. odc.
ul. Targowa - ul. Tysiąclecia

Budowa jezdni, chodników, ścieżki
rowerowej oraz przebudowa trasy
tramwajowej na odcinku od ul. Targowej do
ul. Markowskiej i towarzyszącej
infrastruktury technicznej.

2016 - 2020

Kontynuacja prac
projektowych dla
odcinka
ul. Targowa – rejon
skrzyżowania
z ul. Markowską.

44 094 125,00 zł

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu Rozbudowa ul. Wybrzeże
przestrzennego i
Helskie wraz z zabezpieczeniem
uporządkowanie
przeciwpowodziowym
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Rozbudowa jezdni, budowa dwustronnych
chodników i ścieżek rowerowych, budowa
zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

2011 - 2020

Uzyskano decyzję
o zezwoleniu na
realizację inwestycji
drogowej (ZRID).

47 000 000,00 zł

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Budowa Obwodnicy
Budowa drogi zapewniającej połączenie
Środmiejskiej na odc. od Ronda międzydzielnicowe, budowa chodników
Wiatraczna do Ronda "Żaba",
i ścieżki rowerowej.
w tym: a. etap I - odc. od Ronda
Wiatraczna do ul. Radzymińskiej

2005 - 2021

Trwały prace nad
opracowaniem
raportu z konsultacji
społecznych
z mieszkańcami.

888 122 578,00 zł

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Budowa Trasy Świętokrzyskiej
na odc. od ul. Wybrzeże
Szczecińskie do ul.
Zabranieckiej, w tym: b. odc.
ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka

Budowa 2 jezdni po 2 pasy ruchu,3 tunele
2007-2018
pod torami PKP wraz z wanna szczelną,
budowa ekranów, ścieżki rowerowej wraz z
towarzysząca infrastrukturą techniczną. W
ramach kompesacji przyrodniczej wykonano
(uzupełniono) zagospodarowanie zieleni
"Jordanka" u zbiegu ulic Siedlecka/Otwocka
skweru im M i M Radziwiłów i Parku
Michałowskiego.

Dzielnica
93 825 765,00 zł
Praga - Północ
i Wojewoda
Mazowiecki wydały
decyzję nr
30/Pr.Pn./2018 z
dnia 8.06.2018 r. i nr
46d/II/2018 z dnia
15.06.2018 r. o
ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu
publicznego dla
budowy odcinka sieci
wodociągowej
(fragmenty sieci i
przyłącza do
budynku
Kawęczyńska nr 64
zlokalizowane poza
granicą decyzji ZRID
dla TŚ). W trakcie
uzgadniania projektu
budowlanego.
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Budowa Trasy Świętokrzyskiej
na odc. od. ul. Wybrzeże
Szczecińskie do ul.
Zabranieckiej, w tym: a. odc.
ul. Wybrzeże Szczecińskie ul. Targowa

Etap I - odcinek od ul. Zamoyskiego do ul.
Targowej - budowa jezdni, chodników,
ścieżki rowerowej, budowa ekranów oraz
przebudowa fragmentu ul. Zamojskiego.

2007-2020

Zadanie zakończono
w zakresie
drogowym.

72 859 737,00 zł

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Budowa ul. Nowo-Trockiej
odcinek od
ul. św. Wincentego do
ul. Radzymińskiej - prace
przygotowawcze

Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej budowy ulicy Nowo-Trockiej.

2018-2020

Wszczęto procedurę
przetargową.

1 380 000,00 zł

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Budowa ciągu ulic: Codzienna,
Łokietka, Pratulińska
(od ul. Młodzieńczej do
ul. Handlowej) - prace
przygotowawcze

Opracowanie projektu budowlanego i
projektów wykonawczych wraz z
uzyskaniem decyzji administracyjnych
niezbędnych dla realizacji zadania
inwestycyjnego.

2018-2020

Wszczęto procedurę
przetargową.

970 000,00 zł

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu NA_PRAWA ZIELENI
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Katalog działań mających na celu
rewitalizację zieleni przyulicznej, tworzenie
nowych terenów zieleni i kompleksowe
porządkowanie przestrzeni publicznych.

Harmonogram
w trakcie
tworzenia

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu Realizacja projektu "Zielone
przestrzennego i
skwery Pragi 3"
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Wykonano dokumentację projektową na
stworzenie dwóch skwerów: Kijowska
i Marcinkowskiego.

2016-2018

Na podstawie
n/d
wyników ze
spacerów
badawczych
zdiagnozowane
zostały
przedsięwzięcia do
przygotowania,
stworzony został
katalog zadań.
Obecnie trwają prace
nad
harmonogramami
poszczególnych
zadań i budżetem.
Wykonano
184 400,00 zł
dokumentację
projektową.

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1. Zapewnienie ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Wykonano dokumentację projektową
modernizacji terenu wewnątrzosiedlowego.
Rozpoczęto procedurę przetargu
nieograniczonego na modernizację terenu
wewnątrzosiedlowego.

2017-2018

Modernizacja terenu
wewnątrzosiedlowego
w kwartale ulic Skoczylasa 13,15
i Jagiellońskiej 56,58,60

Rozpoczęto
procedurę przetargu
nieograniczonego.

650 000 zł
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.1.Zapewnienie Ładu
Modernizacja i rozbudowa
przestrzennego i
oświetlenia ulicy Korsaka
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji przestrzeni
publicznych

Wykonano dokumentację projektowobudowlano-wykonawczą modernizacji
oświetlenia ulicznego.

2018

wykonano
dokumentację
projektowobudowlaną.

43 000 zł

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.2.Podniesienie
atrakcyjności
inwestycyjnej obszaru
pod kątem określonych
dziedzin aktywności
gospodarczej

Rewitalizacja obszaru Kamionek
kwartał Mińska zagospodarowanie terenu po
dawnym Bazarze Rogatka
(C/PPD/II/P1/10)

2016-2018

W przygotowaniu
przetarg na
wyłonienie
wykonawcy robót
drogowych.
Umowa na
wykonanie
nawierzchni
podpisana.

684 999,00 zł

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.2.Podniesienie
atrakcyjności
inwestycyjnej obszaru
pod kątem określonych
dziedzin aktywności
gospodarczej

Przeprowadzenie konsultacji
(usługa) i opracowanie
koncepcji architektonicznourbanistycznej (konkurs
architektoniczny) Centrum
Lokalnego – Bazar Rogatka

W ramach zadania prowadzone są prace
koncepcyjne i projektowe będące podstawą
utworzenia dwóch centrów lokalnych na
Pradze - Południe, w podobszarze
kryzysowym Kamionek. Zaplanowane
utworzenie centrum lokalnego na terenie
dawnego bazarku Rogatka poprzedzone jest
procesem konsultacyjnym z mieszkańcami,
następnie opracowaniem koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej wyłonionej
w ramach planowanego konkursu
architektonicznego. Zwycięzca konkursu
opracuje dokumentację techniczną. Na tym
zakończone zostaną prace projektowe.
W ramach zadania zaplanowano
konsultacje społeczne.

01.09. 2016 r. do
30.09.2019 r.

W okresie
142 000,00 zł
sprawozdawczym
zakończyły się
konsultacje
społeczne dot.
modernizacji terenu
dawnego Bazarku
Rogatka.
Przygotowano
postępowanie
przetargowe dot.
usługi doradczej na
organizację konkursu
architektonicznego
dotyczącego
opracowania
koncepcji
architektonicznourbanistycznej.
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1.2.Podniesienie
atrakcyjności
inwestycyjnej obszaru
pod kątem określonych
dziedzin aktywności
gospodarczej

Opracowanie koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej
Centrum Lokalnego –
Lubelska 30/32

Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej Centrum
Lokalnego – Lubelska 30/32.

01.09. 2016 r. do
30.09.2019 r.

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

Budowa instalacji c.o. i c.c.w.,
kotłowni gazowej przy
ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło
sieciowe w budynkach
komunalnych"

Planowana budowa instalacji c.o. i c.c.w.,
2018-2019
kotłowni gazowej przy ul. Cmentarnej 21, 29
- "Ciepło sieciowe w budynkach
komunalnych".

W ramach projektu
47 970,00 zł
unijnego
"Rewitalizacja
wspólna sprawa" Zadanie pn.: 7.3.
Opracowanie
koncepcji
architektonicznourbanistycznej
Centrum Lokalnego –
Lubelska 30/32.
Usługa zlecona.
W okresie
sprawozdawczym
przygotowano
postępowanie
przetargowe dot.
wyłonienia
wykonawcy
koncepcji
architektonicznourbanistycznej na
Centrum Lokalne
Lubelska 30/32.
Zadanie zainicjowane 400 000,00 zł
w połowie 2017 r.
W 2018r. zostaną
wykonane
dokumentacje
techniczne na
doposażenie
w instalacje
wewnętrzne
centralnego
ogrzewania, ciepłej
wody oraz kotłownie
gazowe. W dniu
04.04.2018r.
podpisano umowy na
wykonanie
dokumentacji
technicznej na
doposażenie w
instalacje c.o. i c.c.w.,
kotłownie gazowe.
Trwają prace
projektowe.
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1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

Budowa instalacji c.o. i c.c.w.,
węzła cieplnego przy ul. Kołowej
52 - "Ciepło sieciowe
w budynkach komunalnych"

Planowana budowa instalacji c.o. i c.c.w.,
węzła cieplnego przy ul. Kołowej 52 "Ciepło sieciowe w budynkach
komunalnych".

2018-2019

W 2019r. nastąpi
doposażenie
w instalacje
wewnętrzne,
budowę kotłowni
gazowej.
Budynki podłączone
są do miejskiej
instalacji gazowej.
Zadanie zainicjowane 486 973,00 zł
w połowie 2017 r.
W 2018r. zostanie
wykonana
dokumentacja
techniczna na
doposażenie
w instalacje
wewnętrzne
centralnego
ogrzewania, ciepłej
wody oraz węzeł
cieplny. W dniu
05.04.2018r.
podpisano umowę na
wykonanie
dokumentacji
technicznej na
doposażenie w
instalacje c.o. i c.c.w.,
węzeł cieplny. Trwają
prace projektowe.
W 2019r. nastąpi
doposażenie w
instalacje
wewnętrzne, węzeł
cieplny. ZGN wystąpił
do Veolia Energia
Warszawa o
przygotowanie
i podpisanie umowy
przyłączeniowej na
wykonanie przyłącza
sieci cieplnej do
budynku.
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej
I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej nr 58
im. Tadeusza Gajcego
przy ul. Mieszka I 7

Kontynuacja zadania dofinansowanego
2018-2018
przez Biuro Ochrony Środowiska z roku 2017
- termomodernizacja budynku szkoły.

Wymiana instalacji
c..o. grzejników oraz
montaż zaworów
termostatycznych
w budynku.

309 000,00 zł

1.5.Podniesienie
standardu budynków i
lokali

Modernizacja budynku
i elewacji wraz z elementami
zagospodarowania terenu przed
głównym wejściem budynku
Gimnazjum nr 31 przy
ul. Sierakowskiego 9 oraz
dostosowanie pomieszczeń na
potrzeby Szkoły Podstawowej

Wykonano dokumentację projektowo
kosztorysową dostosowania pomieszczeń III
piętra i terenu na potrzeby szkoły
podstawowej oraz modernizację pozostałej
części budynku szkoły. Otrzymano
pozwolenie na budowę.

2016-2018

Wykonano
dokumentację
projektowokosztorysową.

2 425 597,00 zł

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu budynków i
lokali

Modernizacja budynku Szkoły
Podstawowej nr 30 przy
ul. Kawęczyńskiej 2

Został wykonany baner reklamowy
promujący inwestycję. Roboty budowlane
realizowane zgodnie z harmonogramem,
zrealizowano :

2017- 2019

I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz
poprawa środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej

1.6.Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

Modernizacja budynku
mieszkalnego przy ul. Stalowej
29 / Kamienica
Międzypokoleniowa

Istotną cechą kamienicy jest jej charakter
międzypokoleniowy. W kamienicy
zaprojektowane zostaną mieszkania
i wspólne pomieszczenia, pozwalające
zamieszkać trzem grupom pokoleniowym:
seniorom, osobom młodym, dzieciom
i młodzieży.

2016-2019

Prowadzono prace:
13 232 000,00 zł
oficynawzmocnienie
fundamentów +
fundamenty, roboty
ziemne, elementy
żelbetowe, elementy
stalowe, izolacja
fundamentów,
posadzki;
skrzydło A, B rozbiórki i
wzmocnienie
fundamentów +
fundamenty, roboty
ziemne, elementy
żelbetowe, ściany
budynku oraz sufity,
instalacja elektryczna
i teletechniczna .
Trwa remont
Prace budowlane nie
kamienicy.
są finansowane
ze środków BPiPS.
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CEL II. ZPR
II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.1. Kreowanie i
koordynacja działań
wzmacniających
tożsamość lokalną,
pobudzających
aktywność kulturalną i
społeczną
mieszkańców

Rewitalizacja wspólna sprawa

Zadanie ma na celu przekazanie wiedzy
przez mistrzów rzemiosła wybranym
w otwartym naborze uczniom.
Rzemieślnicy wskazani do przeprowadzenia
szkoleń są reprezentantami zawodów
tradycyjnie obecnych na obszarze
rewitalizowanym.
Praca z tą grupą zawodową jest obarczona
dużym ryzykiem z racji na wiek, brak
umiejętności pedagogicznych.

02.01.2017 30.11.2018

II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.1. Kreowanie i
koordynacja działań
wzmacniających
tożsamość lokalną,
pobudzających
aktywność kulturalną i
społeczną
mieszkańców

Biblioteka Publiczna im.
J. Twardowskiego
Magia w baśniach świata II edycja

Projekt powstał dzięki współpracy Biblioteki
Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego
w Dzielnicy Praga-Północ i Fundacji
Zakochana Warszawa, które działają na
rzecz mieszkańców dzielnicy. Jest to II
edycja projektu. Tematyka prowadzonych
zajęć dotyczy baśni narodów świata.
W obecnych czasach, gdzie
wielokulturowość jest na co dzień poprzez
zaproponowane działania w sposób
niekonwencjonalny przybliżamy dzieciom
tradycje i obyczaje ludzi z różnych stron
świata.

od 1 kwietnia do
16 grudnia 2018r.

Wybór
116 020,00 zł
i przeprowadzenie
szkoleń z rymarstwa
i kaletnictwa. Nabór
na uczestników
szkolenia
z cholewkarstwa
i kowalstwa.
Ubezpieczenie
uczestników.
Uzyskanie akceptacji
MR na wybór
rzemieślników spoza
obszaru rewitalizacji.
1.Opowiadanie baśni 15 000,00 zł
pt. „Baśniowa
biblioteka”
w wykonaniu
Szymona Góralczyka30 spotkań
2. Warsztaty
teatralno-cyrkowe
"Świat Baśni i Cyrku"
- współpraca z
Fundacją Zakochana
Warszawa – 6
warsztatów.
Warsztaty prowadzi
Warszawski Cyrk
Magii i Ściemy wraz
z zespołem
pedagogów
i artystów.
Do 30 czerwca 2018
r. w ramach projektu
• zrealizowano 13
spotkań z baśniami,
• zrealizowano 3
warsztaty teatralnocyrkowe.
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II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.1. Kreowanie i
koordynacja działań
wzmacniających
tożsamość lokalną,
pobudzających
aktywność kulturalną i
społeczną
mieszkańców

Droga do wolności – warsztaty
poezji patriotycznej” – edycja II
warsztatów (Biblioteka
Publiczna
im. J. Twardowskiego)

Projekt „Droga do wolności – warsztaty
1 kwietnia do
poezji patriotycznej” – edycja II warsztatów. 16 grudnia 2018r.
Są to zajęcia z elementami wystąpień
publicznych oraz warsztatów emisji głosu
dla mieszkańców dzielnicy, grup poetyckich
oraz teatralnych, nieformalnych grup
mieszkańców z otoczenia biblioteki dzielnicy
Praga - Północ, dla grupy wiekowej:
młodzież od 14 lat oraz dorośli bez
ograniczeń wiekowych. Zaplanowano
8 spotkań warsztatowych po 2 h i wieczór
finałowy.
W związku z obchodami 100-lecia
odzyskania Niepodległości myślą
przewodnią warsztatów jest poezja
patriotyczna w tym: utwory Juliusza
Słowackiego, Jana Lechonia, Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego, Mariana Hemara oraz
autorów zaproponowanych przez
uczestników oraz ich twórczość własna.
Warsztaty zakończone prezentacją efektów
pracy podczas wieczoru poetyckoteatralnego o tematyce patriotycznej oraz
spektaklem „Piosenka w drodze do
Niepodległej” w wykonaniu prof.
Stanisława Górki, Wojciecha Machnickiego
przy akompaniamencie Zbigniewa Rymarza.

II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.1. Kreowanie i
koordynacja działań
wzmacniających
tożsamość lokalną,
pobudzających
aktywność kulturalną i
społeczną
mieszkańców

DOM KULTURY PRAGA
Warsztaty komiksowe
„Wschodni Ślad”

Pełen ciekawostek spacer po Pradze i
międzykulturowe warsztaty, podczas
których powstawał komiksowy przewodnik
historyczny po dzielnicy, w szczególny
sposób uwzględniający obecne w miejskiej
przestrzeni „wschodnie ślady”. Zajęcia
przeznaczone były dla różnych grup
wiekowych, w szczególności dzieci
i młodzieży w wieku 9-15 lat i ich
opiekunów. Warsztaty były prowadzone
w języku polskim i rosyjskim.

Zrealizowano
7 spotkań
warsztatowych.

I poł. 2018 r. /1 raz Zadanie
w miesiącu
zrealizowane.

15 000 zł.

Kwota wydatkowana
w pierwszej połowie
roku: 6303,52 zł
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II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.1. Kreowanie i
koordynacja działań
wzmacniających
tożsamość lokalną,
pobudzających
aktywność kulturalną i
społeczną
mieszkańców

Cykl koncertowy „Re-operetka

Cykl koncertów operetkowych
prezentujących w przystępnej formie
utwory operetkowe oraz arie operowe.
W koncertach biorą udział znani artyści
warszawskich scen operowych – m. in.
Ryszard Morka, Witold Żołądkiewicz,
Koncert prowadzi sopranistka – Grażyna
Mądroch.

I poł. 2018 r. /1 raz Zadanie
w miesiącu
zrealizowane.

II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.1. Kreowanie i
koordynacja działań
wzmacniających
tożsamość lokalną,
pobudzających
aktywność kulturalną i
społeczną
mieszkańców

Sobota w Domu Cool…tury”

Co miesiąc organizowane były familijne
warsztaty oraz pokazy naukowe.

I poł. 2018 r. /
raz w miesiącu

Kwota wydatkowana
w pierwszej połowie
roku: 3205 zł

Odbywały się
6.200 zł
warsztaty
(w I poł. roku)
fotograficzne „Pstryk
na Pradze”,
potańcówki dla
seniorów, Praskie
Spotkania z Gwiazdą,
teatrzyki dla dzieci
oraz familijne
spotkania muzyczne.
Zorganizowany został
koncert kolęd,
noworoczny koncert
operetkowy, koncert
Czesława Mozila
z okazji urodzin Pragi,
artystyczne ferie
w DK Praga, konkurs
recytatorski, oraz
różne warsztaty
okolicznościowe.
Zainicjowano nowy
sezon w Praskim
Ogródku Sąsiedzkim
– społecznościowym
ogrodzie, w którym
mieszkańcy mogą
uprawiać kwiaty
i warzywa,
a w sezonie letnim
uczestniczyć w
wydarzeniach
kulturalnych.
Dom Kultury Praga
współpracował ze
szkołami i ngos-ami.
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II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.1. Kreowanie i
koordynacja działań
wzmacniających
tożsamość lokalną,
pobudzających
aktywność kulturalną i
społeczną
mieszkańców
2.1. Kreowanie i
koordynacja działań
wzmacniających
tożsamość lokalną,
pobudzających
aktywność kulturalną i
społeczną
mieszkańców

Spektakle teatralne dla dzieci
w Oratorium

Bezpłatne spektakle teatralne dla dzieci:
Cyrkowe show 2x, O pięknej i bestii 2x

marzec - czerwiec
2018

Zadanie
zrealizowane.

6 000,00 zł

Msza Warszawska
J. Cembrzyńskiego
z okazji obchodów Narodowego
Dnia Żołnierzy Wyklętych

Koncert w Katedrze praskiej-wykonanie
przez Chór Archikatedry Warszawskiej
i Radomskiej Orkiestry Kameralnej utworów
J. Cembrzyńskiego

1.03.2018

Zadanie
zrealizowane.

47 000,00 zł

II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.1. Kreowanie i
koordynacja działań
wzmacniających
tożsamość lokalną,
pobudzających
aktywność kulturalną i
społeczną
mieszkańców

Festiwal Klasycznie i Jazzowo

Festiwal Klasycznie i jazzowo zrealizowano
w Auli na 500 miejsc Wyższej Szkoły
Menedżerskiej na ul. Kawęczyńskiej
włączając to miejsce do projektów
kulturalnych Dzielnicy.

7-8.04.2018

Zadanie
zrealizowane.

48 500,00 zł

II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.1. Kreowanie i
koordynacja działań
wzmacniających
tożsamość lokalną,
pobudzających
aktywność kulturalną i
społeczną
mieszkańców

Koncert na zakończenie
konkursu wiolonczelowego

Koncert na zakończenie Praskiego Konkursu
wiolonczelowego w Szkole Muzycznej przy
ul. Kawęczyńskiej na Pradze - Północ.

21.04.2018

Zadanie
zrealizowane.

4 980,00 zł

II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.1. Kreowanie i
koordynacja działań
wzmacniających
tożsamość lokalną,
pobudzających
aktywność kulturalną i
społeczną
mieszkańców

Koncert z okazji rocznicy
nadania gen. J. Hallerowi tytułu
Honorowego Obywatela
Warszawy

Koncert i uroczystości z okazji 99. rocznicy
nadania Gen. Józefowi Hallerowi tytułu
Honorowego Obywatela Warszawy odbył
się przy tablicy pamiątkowej na Placu
Gen. J. Hallera

21.04.2018

Zadanie
zrealizowane.

10 000,00 zł

II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.1. Kreowanie i
koordynacja działań
wzmacniających
tożsamość lokalną,

Festyn z okazji Dnia Dziecka

Zrealizowano we współpracy z RSM Praga.

1.06.2018

Zadanie zrealizowane 29 830,00 zł

Potańcówka
u Ks. Kłopotowskiego

Potańcówka dla Prażan przed Katedrą.

17.06.20128

Zadanie zrealizowane 5 000,00 zł

II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego
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II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

pobudzających
aktywność kulturalną i
społeczną
mieszkańców
2.2. Poprawa jakości
historycznej przestrzeni
Warszawy, stanu
technicznego zabytków
oraz szersze
wykorzystanie ich na
cele kulturalne,
społeczne, edukacyjne

II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.3. Budowa,
rozbudowa,
modernizacja i
adaptacja obiektów
sportoworekreacyjnych oraz
promocja oferty
sportowej i
rekreacyjnej w oparciu
o istniejące obiekty

II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.3. Budowa,
rozbudowa,
modernizacja i
adaptacja obiektów
sportoworekreacyjnych oraz
promocja oferty
sportowej i
rekreacyjnej w oparciu
o istniejące obiekty

Warsztaty fotograficzne

Warsztaty fotograficzne w Szkole na
ul. Otwockiej

22.06.2018

Zadanie
zrealizowane.

W ramach zadania realizowana została
stolarka okienna i drzwiowa budynku muszli
koncertowej, modernizacja elewacji i dachu,
remont sceny w tym wymiana posadzki
drewnianej sceny, przebudowa schodów
oraz budowa pochylni dla osób
niepełnosprawnych a także wymiana
instalacji elektrycznej z zastosowaniem
urządzeń fotowoltaicznych w budynku
muszli. Ponadto widownia została
wyposażona w nowe ławki o konstrukcji
betonowo – drewnianej.
Tenis Ziemny na Pradze - Północ Bezpłatne udostępnienie mieszkańcom
Pragi, kortów tenisowych znajdujących
się w okolicach Wisły. Możliwość swobodnej
gry oraz doskonalenia umiejętności
i technik gry w tenisa ziemnego.
Urząd Dzielnicy w ramach programu „Praga
nad Wisłą” darmowo udostępnia
mieszkańcom korty tenisowe przy
ul. Wybrzeże Helskie 1/5.
Sport ten jest bardzo wymagający
i zdecydowanie działa na poziom rozwoju
sprawności fizycznej.

25.05.2018 r.

Projekt zrealizowano. 1 232 190,00 zł

czerwiec-wrzesień Projekt w trakcie
2018
realizacji.
(soboty i niedziele)

2 535,00 zł

Park linowy

czerwiec –
wrzesień 2018 r.
w soboty
i niedziele

9 800,00 zł

Modernizacja muszli
koncertowej
w Parku Praskim wraz
z wykonaniem zadaszenia
widowni

Bezpłatne atrakcje w Parku Linowym
w sezonie letnim dla wszystkich
mieszkańców Pragi-Północ m.st. Warszawy.
Miejsce, w którym najmłodsi mieszkańcy
Dzielnicy znajdą wspaniałą przygodę i
zabawę, natomiast starsi mieszkańcy, będą
mogli powrócić do czasów swojej młodości
pokonując wcześniej przygotowane trasy
linowe.
Celem programu jest zorganizowanie czasu
dla najmłodszych mieszkańców Dzielnicy
Praga-Północ m.st. Warszawy, którzy pod
okiem wykwalifikowanej kadry
instruktorskiej oraz w towarzystwie
rodziców i/lub opiekunów prawnych, będą
mieli możliwość zabawy i nauki w Praskim
Parku Linowym.

Projekt w trakcie
realizacji.

2 000,00 zł
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II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.3. Budowa,
rozbudowa,
modernizacja i
adaptacja obiektów
sportoworekreacyjnych oraz
promocja oferty
sportowej i
rekreacyjnej w oparciu
o istniejące obiekty

Gondola

Bezpłatne rejsy po Wiśle dla mieszkańców
Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy urozmaicające ofertę
atrakcji przewidzianych w okresie
wakacyjnym 2018 dla mieszkańców Pragi.
Celem programu jest zwiększenie oferty
skierowanej do wszystkich mieszkańców
Dzielnicy w okresie wakacyjnym.
Przewidziany scenariusz rejsowy,
w ramach programu gondola, łączy w sobie
kilka elementów, m.in.: wspaniała
przygoda, wykorzystanie infrastruktury
wodnej z przeznaczeniem dla mieszkańców
Dzielnicy.
Rejsy gondolowe realizowane po
wcześniejszej rezerwacji lub po wyłonieniu
w konkursie zwycięzców spośród
mieszkańców
Pragi-Północ.

czerwiec 2018 r. –
wrzesień 2018 r.
(soboty, niedziele)

Projekt w trakcie
realizacji.

16 632,00 zł

II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.3. Budowa,
rozbudowa,
modernizacja i
adaptacja obiektów
sportoworekreacyjnych oraz
promocja oferty
sportowej i
rekreacyjnej w oparciu
o istniejące obiekty

Pływaj na Pradze Północ

Program bezpłatny skierowany do
wszystkich mieszkańców Pragi-Północ.
W ramach realizacji ww. programu odbywa
się pływanie rekreacyjne w soboty
i niedziele.
Program jest realizowany na pływalni przy
Wyższej Szkole Menadżerskiej przy
ul. Kawęczyńskiej 36.

kwiecień-czerwiec
2018 r. oraz
wrzesień-grudzień
2018 r.

Projekt w trakcie
realizacji.

Bezkosztowo.

II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.3. Budowa,
rozbudowa,
modernizacja i
adaptacja obiektów
sportoworekreacyjnych oraz
promocja oferty
sportowej i
rekreacyjnej w oparciu
o istniejące obiekty

Nordic walking

Forma rekreacji polegająca na marszach ze
specjalnymi kijami.
W porównaniu do zwyczajnego marszu,
nordic walking angażuje stosowanie siły do
kijków
z obu, dlatego osoby uprawiające nordic
walking w większym zakresie, choć mniej
intensywnie, angażują mięśnie całego ciała.

czerwiec-wrzesień
2018 r.

Projekt w trakcie
realizacji.

5 964,00 zł
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II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.3. Budowa,
rozbudowa,
modernizacja i
adaptacja obiektów
sportoworekreacyjnych oraz
promocja oferty
sportowej i
rekreacyjnej w oparciu
o istniejące obiekty

OD ZABAWY DO SPORTU

Program skierowany do dzieci, który ma za
zadanie zapewnić uczestnictwo
w szeroko pojętej kulturze fizycznej.
Walorem akcji jest również podnoszenie
sprawności fizycznej dzieci z najmłodszej
grupy szkolnej, tej grupy, która ma
najmniejsze szanse do korzystania z
dobrodziejstw profesjonalnie prowadzonych
lekcji wychowania fizycznego w szkole.
Z uwagi na wiek i związany z tym
odpowiedni rozwój psychofizyczny dzieci
z klas I-III szkoły podstawowej, program
zakłada prowadzenie zajęć w oparciu o
zabawy i gry ruchowe.
Integralną częścią programu jest system
rozgrywek rekreacyjno – sportowych,
w których uczestniczy ok. 160 szkół
podstawowych z terenu m.st. Warszawy.
Celem tego współzawodnictwa jest
kształtowanie postaw w edukacji poprzez
sport i odpowiedniego systemu związanych
z nim akceptowanych wartości przez dzieci.
Program jest inicjatywą, propagującą ruch
i sport wśród najmłodszych bez kierowania
ich na drogę rywalizacji sportowej, obejmuje
swym działaniem ogromną ilość
uczestników, łączy sprawy sportu
z rozwojem społecznym (integracja uczniów,
nauczycieli i rodziców, zdrowe zasady
współzawodnictwa, kultura aktywnego
dopingu).

Program jest
realizowany
w szkołach
(w ramach lekcji
wychowania
fizycznego).
Program odbywa
się:
12 luty – 15
czerwca 2018 r.,
wrzesień –
grudzień 2018 r.

Projekt w trakcie
realizacji.

22 650,00 zł
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II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.3. Budowa,
rozbudowa,
modernizacja i
adaptacja obiektów
sportoworekreacyjnych oraz
promocja oferty
sportowej i
rekreacyjnej w oparciu
o istniejące obiekty

PIŁKA NOŻNA

Przeprowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej.
Zespoły piłkarskie rozgrywające mecze
w systemie ligowym na podstawie wcześniej
przygotowywanego Regulaminu rozgrywek
piłkarskich. Program skierowany
m.in. do młodzieży w Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy.
Dodatkowo w ramach tego programu
odbędzie się szkolenie dzieci i młodzieży
z podstaw piłki nożnej. Program przewiduje
również rozgrywki dla dorosłych.
Zajęcia sportowe z piłki nożnej prowadzone
będą w sali gimnastycznej
w szkole oraz w VII Ogrodzie Jordanowskim.
Terminy i miejscach:
Placówki oświatowe – boisko przy WSM ul.
Otwocka/Kawęczyńska oraz VII Ogród
Jordanowski ul. Namysłowska 21.

Terminy – 2 bloki:
kwiecień-czerwiec
2018 r.
wrzesień-grudzień
2018 r.

Projekt w trakcie
realizacji.

11 040 ,00 zł

II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.3. Budowa,
rozbudowa,
modernizacja i
adaptacja obiektów
sportoworekreacyjnych oraz
promocja oferty
sportowej i
rekreacyjnej w oparciu
o istniejące obiekty

Krzepka Prażanka

Bezpłatne warsztaty samoobrony dla kobiet
zamieszkujących w Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy przez profesjonalnych
instruktorów. Zajęcia odbywają się na
terenie VII Ogrodu Jordanowskiego.

kwiecień-czerwiec
wrzesieńlistopad

Projekt w trakcie
realizacji.

29 610,00 zł

II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.3. Budowa,
rozbudowa,
modernizacja i
adaptacja obiektów
sportoworekreacyjnych oraz
promocja oferty
sportowej i
rekreacyjnej w oparciu
o istniejące obiekty

Piłkarskie przedszkola na
Pradze-Północ

Program rozpoczęty i przeprowadzony
w 2017 r. w dwóch przedszkolach
(Przedszkole nr 186 ul. Wołomińska 12/18 i
nr 174 ul. Markowska 8) na terenie Dzielnicy
Praga-Północ. Zróżnicowane zajęcia dwa
razy w tygodniu, tak aby angażowały dzieci
do wspólnych ćwiczeń i dostarczały im za
każdym razem nowych, niezapomnianych
przeżyć. Każda godzina zajęć podzielona na
trzy części. Pierwsza z nich to gry i zabawy
ruchowe, mające na celu rozwijanie
koordynacji wzrokowo –ruchowej oraz
zdolności motorycznych. Druga część zajęć
to ćwiczenia ukierunkowane na naukę
techniki piłkarskiej. Trzecia to mini gra,
która budzi w dzieciach chęć zdrowej
rywalizacji.

od kwietnia do
czerwca oraz od
września do
listopada

Projekt w trakcie
realizacji.

19 200,00 zł
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Sporty walki

Bezpłatne zajęcia dla mieszkańców z boksu,
krav-magi oraz mieszanych sztuk walki
MMA. Zajęcia będą odbywać się w dwóch
cyklach trwających po trzy miesiące każdy.

kwiecień-czerwiec
oraz wrzesieńgrudzień 2018 r.

Projekt w trakcie
realizacji.

39 600,00 zł
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Budżet partycypacyjny

1. Sport dla wszystkich Zajęcia w ramach
projektu będą prowadzone w sali DOSiR
od 1 marca do grudnia 2018 r. przez co
najmniej dwóch instruktorów – jeden dla
dorosłych i seniorów, jeden dla dzieci i
młodzieży. Zajęcia zawierają :boks, kickboxing, crossbox, mma, krav-maga.
profesjonalnej kadry instruktorów (dwóch
instruktorów – jeden dla dorosłych i
seniorów, jeden dla dzieci i młodzieży).
2. Bezpłatny fitness na Pradze-Północ
Zajęcia fitness typu: Pilates, Zumba, TBC,
Step, bezpłatne dla mieszkańców Pragi,
prowadzone w sali fitness na terenie
DOSIRu przy ul. Jagiellońskiej 7
3. Joga w Parku Praskim bezpłatne zajęcia
w Parku Praskim w każdą niedzielę od maja
do września 2018 r. zajęcia w dwóch
grupach: początkująca i średnio
zawansowana.
4. Rodzinna olimpiada podwórkowa
Olimpiada odbyła się 9 czerwca na terenie
boiska Szkoły Podstawowej nr 354 Impreza
mająca na celu promocję zdrowego trybu
życia. Na imprezę składały się m. in.
konkurencje sportowe, quizy wiedzy
o prawidłowym odżywianiu i zdrowym
trybie życia, zajęcia fitness, gimnastyka
„zdrowy kręgosłup”, nauka tańca dla dzieci
i dorosłych, warsztaty przygotowywania
wartościowych posiłków, porady dietetyka.

ad.1-1 marca do
grudnia 2018 w
każdą niedzielę
ad. 3-od maja do
września 2018 r.
ad.4.-9 czerwca
2018

Projekt w trakcie
realizacji.

Sport dla wszystkich
57 000,00 zł,
Joga w Parku
Praskim 12 474,00 zł,
Olimpiada
Podwórkowa
10 500 zł,
Bezpłatny Fitness 21 400,00 zł
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Pierwszy Dzień Wiosny –
impreza rekreacyjno - sportowa

Turniej Piłki nożnej dla Praskich szkół
podstawowych zorganizowany został
w hali przy ul. Szanajcy 17/19.

21 marca 2018

W imprezie wzięło
udział ok. 60
chłopców
z klas drugich
i trzecich, którzy
reprezentowali sześć
szkół podstawowych
z dzielnicy Praga Północ.

320,00 zł
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Policyjny Turniej Prawobrzeżnej
Warszawy

Turniej piłki nożnej, piłki siatkowej oraz
przeciągania liny połączony z piknikiem
rodzinnym. Współorganizowany z komendą
policji z ul. Jagiellońskiej 51. Impreza
skierowana do jednostek policji
zlokalizowanych na prawym brzegu Wisły.

24.03.2018

Łącznie w imprezie
Współorganizacjawzięło udział ok. 100 bezkosztowa
osób. W trakcie
pikniku Policjanci
prowadzili zbiórkę na
cele charytatywne.
Impreza odbyła się
na hali przy
ul. Szanajcy 17/19.

II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o tożsamość
lokalną oraz zasoby dziedzictwa
kulturowego

2.3. Budowa,
rozbudowa,
modernizacja i
adaptacja obiektów
sportoworekreacyjnych oraz
promocja oferty
sportowej i
rekreacyjnej w oparciu
o istniejące obiekty

Prasko-Północna liga dwójek
siatkarskich dziewcząt

Liga rozgrywana była w na hali DOSiR
przy ul. Szanajcy 17/19.

25 marca - 26
maja 2018 r.
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Liga piłki nożnej Prawy Brzeg –
Młodzieżowa Liga Futbolu

Liga piłki nożnej dla młodzieży oraz
dorosłych rozgrywana była na boisku typu
Orlik przy ul. Szanajcy 5 .

od 23 kwietnia
do połowy
czerwca 2018

Łącznie w lidze
8 2011, 00 zł
wzięło udział 70
drużyn, w skład
których wchodziły
dwie zawodniczki
oraz rezerwowa. Liga
rozpoczęła się .
Oprócz rozgrywek
siatkarskich,
przygotowane
zostały liczne
atrakcje z nagrodami
dla rodziców
i kibiców.
W ramach ligi
3 000,00 zł
rozgrywane były
mecze dla dorosłych
„Liga Prawy Brzeg”
oraz „Młodzieżowa
liga futbolu”, której
finał zorganizowano
15.06.2018.W Finale
wzięło udział ok. 250
dzieci i młodzieży.
W lidze dla dorosłych
- 6 drużyn.
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Integracyjny Piknik Sportu

Impreza współorganizowana z Fundacją
Góra Spokoju, finansowana z budżetu
Miasta Stołecznego Warszawy. Skierowana
do uczniów warszawskich szkół specjalnych.
Dla uczestników przygotowano szereg
konkurencji sportowo -rekreacyjnych
dostosowanych do każdego stopnia
niepełnosprawności intelektualnej. Za
wykonanie każdego zadania przyznawane
były drobne upominki.

17.05.2018

W imprezie wzięło
udział ok. 300 osób.

Współorganizacja –
bezkosztowa.
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Praska Strefa Kibica

14.06--15.07.2018

Szacuje się, że strefę
w okresie jej
funkcjonowania
odwiedziło łącznie
ok. 20 000 kibiców.

28 903,52 zł
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Strefa Emocji LOTOS na PradzePółnoc

Na okres rozgrywania mistrzostw świata
w piłce nożnej w Rosji 2018, na boisku
przy ul. Kawęczyńskiej 44 zorganizowana
została Praska Strefa Kibica.
Na wytyczonym barierkami obszarze
o powierzchni ok. 1000 m2. Dla kibiców
przygotowano ok. 250 leżaków. Strefa
została zgłoszona jako impreza masowa
do 2000 osób. Widzowie mogli oglądać
wszystkie mecze Mistrzostw Świata Rosja
2018 na telebimie o powierzchni ok. 20 m2.
W wybrane dni nie meczowe,
zorganizowane zostały pokazy familijnego
kina letniego.
W terminie od 14 czerwca do 15 lipca, na
boisku DOSiR przy ul. Kawęczyńskiej
wraz z Domem Kultury DK Praga,
zorganizowana została Strefa Emocji LOTOS
na Pradze-Północ. Strefa zlokalizowana była
w bezpośrednim sąsiedztwie Praskiej Strefy
Kibica. W ramach Strefy Emocji LOTOS na
Pradze-Północ. Rozgrywane były mini
turnieje piłki nożnej (łącznie siedem
turniejów), prowadzone były animacje
z nagrodami. Na profilach
społecznościowych organizowane były
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami (piłki,
koszulki rep. Polski, szaliki, kubki, ręczniki
etc.).

14.06-15.07.2018

Codziennie na
16 1035, 00 zł
najmłodszych czekały
min. 3 urządzenia
pneumatyczne
tzw. „Dmuchańce”
(Zamki do skakania,
zjeżdżalnie). Strefa
była promowana
szeroko w mediach
lokalnych.
Sponsorem głównym
imprezy była Grupa
LOTOS.
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Budowa kompleksu sportowego
wraz z halą sportową przy
Szkole Podstawowej nr 73
ul. Białostocka 10/18 )

Rozpoczęto prace nad przygotowaniem
konkursu architektonicznego budowy
kompleksu sportowego. Utworzono
regulamin konkursu oraz powołano sąd
konkursowy. Podpisano umowę na
pełnienie obowiązków Sędziego Referenta.

2017-2020

Ogłoszono konkurs
na opracowanie
koncepcji
architektonicznej.

8 200 000,00 zł
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Podnoszenie sprawności
fizycznej mieszkańców oraz
szkolenie
i współzawodnictwo sportowe
dzieci i młodzieży

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe
dzieci i młodzieży. Dla oferentów
prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży
ze szkół z terenu objętego miejskim
programem rewitalizacji naliczano
dodatkowe środki.

styczeń - grudzień
2018
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Aktywny Warszawiak
na Nowej Pradze

Program ma na celu nakłonienie do
aktywności fizycznej mieszkańców Nowej
Pragi oraz wykorzystanie działań
rekreacyjnych jako narzędzia wzmacniania
wspólnoty lokalnej. Zakłada udział
w zajęciach rekreacyjno-sportowych
przedstawicieli wszystkich grup wiekowych
i społecznych, zamieszkałych na obszarze
Nowej Pragi w Warszawie.

luty - grudzień
2018

Rozstrzygnięto
91 500,00 zł
otwarty konkurs
ofert na realizację
w 2018 r. zadania
publicznego
z zakresu wspierania
i upowszechniania
kultury fizycznej nazwa zadania
konkursowego:
Szkolenie i
współzawodnictwo
sportowe dzieci
i młodzieży. Dla
oferentów
prowadzących
szkolenie dzieci
i młodzieży ze szkół
z terenu objętego
miejskim programem
rewitalizacji
naliczano dodatkowe
środki.
Rozstrzygnięto
118 000,00 zł
konkurs ofert na
realizację zadania
"Aktywny
Warszawiak na
Nowej Pradze", które
ma na celu
nakłonienie do
aktywności fizycznej
mieszkańców oraz
wykorzystanie
działań
rekreacyjnych.
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Koncert Filharmonii Łódzkiej
z okazji 370. Rocznicy Pragi

Miejsce koncertów była Katedra Praska.

10.02.2018

Projekt zrealizowano. 73 320,00 zł
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Jarmark Praski rozpoczynający
obchody Urodzin Pragi

Coroczne obchody urodzin Pragi (370)jarmark na placu przed Katedrą św. Michała
Archanioła i św. Floriana, uroczysta Sesja
Rady Dzielnicy w Muzeum Warszawskiej
Pragi

10.02.2018

Projekt zrealizowano. 43 982,40 zł
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Kaziuk Praski

Impreza odbywa się corocznie w klimacie
wielkanocnych tradycji-kiermasz i występy
artystyczne przy współudziale Towarzystwa
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

24.03.2018

Projekt zrealizowano. 37 000,00 zł
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Jarmark Floriański

Coroczna impreza na ul. Floriańskiej przy
Katedrze Warszawsko-Praskiej z występami
różnych artystów i połączony z jarmarkiem
promującym praskie rzemiosło
i rękodzielnictwo.

6.05.2018

Projekt zrealizowano. 195 384,71 zł
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Warsztaty kulinarne „Przez
żołądek do serca”

Cykl warsztatów kulinarnych prowadzonych
przez cudzoziemców mieszkających
w Polsce i Agnieszkę Rodowicz,
dziennikarkę, fotografkę, podróżniczkę.
Prowadzący opowiadają o kraju, którego
kuchnię będą prezentować
i pokazują zdjęcia. Potem, przy dźwiękach
lokalnej muzyki odbywa się wspólne
gotowanie oraz jedzenie.

I poł. 2018 r. /
raz w miesiącu

Projekt zrealizowano. 2 670,65 zł
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CEL III. ZPR
III. Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

3.1. Zwiększenie szans
rozwojowych i
edukacyjnych dzieci i
młodzieży w wieku 0–
26 lat i ich rodzin
poprzez wzmocnienie
kompetencji
społecznych,
opiekuńczowychowawczych,
wsparcie edukacyjne i
psychologiczne
rodziców, m.in.
poprzez tworzenie i
wspieranie Lokalnych
Systemów Wsparcia

Pozytywna Integracja Społeczna
- Kompleksowe i zintegrowane
działania skierowane do
młodzieży i młodych dorosłych
w wieku 16-26 lat, zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
mieszkających na obszarach
rewitalizowanych Pragi - Północ,
Pragi - Południe i Targówka edycja 2

Celem projektu realizowanego w okresie
2017-2019
01.01.2018 do 30.06.2018 r. jest
wyrównanie szans, kształtowanie
pożądanych społecznie postaw, aktywizacja
społeczna i zawodowa młodzieży i młodych
dorosłych ze wskazanej grupy. Projekt
polega na wdrożeniu narzędzi, które mają
wzmocnić i dopełnić efektywność istniejącej
oferty systemu wsparcia młodzieży
i młodych dorosłych 16 - 26 lat zagrożonych
wykluczeniem społecznym zamieszkujących
na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi - Południe i Targówka.
Głównym założeniem projektu jest
utworzenie i uruchomienie dodatkowych
kompleksowych form pomocy, które będą
indetyfikowały talenty młodych ludzi,
inspirowały kreatywność, tworzyły warunki
do budowania poczucia sprawczości
i przyjmowania odpowiedzialności za własne
życie. Mają one formę całotygodniowego
klubu, miniprojektów realizowanych przez
formujących się młodych liderów beneficjentów PWD oraz wsparcia
interwencyjnego młodych w kryzysie
poprzez interwencyjne zakwaterowanie,
pomoc prawną, asytentów
usamodzielniania - coachów.

Działalność Klubu
864 870,00 zł
Młodzieżowego
DOBRE FLOW;
Zapewnienie
posiłków,
Zakwaterowanie
interwencyjne.
Realizacja programu
edukacyjnego "Gdy
zostanę Mamą/Tatą.
Socjoterapia.
Prowadzenie
rówieśniczej grupy
wsparcia.
Reedukacja. Lekcje
języka angielskiego.
Interwencja - oferta
specjalistyczna:
pomoc
psychologiczna,
pomoc prawna,
doradztwo
zawodowe, terapia
uzależnień, mediacje.
Miniprojekty Młodzi
dla Młodych.
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Budowa przedszkola wraz z
placem zabaw przy
ul. Wrzesińskiej

Roboty budowlane prowadzone zgodnie
z harmonogramem.

III. Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

3.1. Zwiększenie szans
rozwojowych i
edukacyjnych dzieci i
młodzieży w wieku 0–
26 lat i ich rodzin
poprzez wzmocnienie
kompetencji
społecznych,
opiekuńczowychowawczych,
wsparcie edukacyjne i
psychologiczne
rodziców, m.in.
poprzez tworzenie i
wspieranie Lokalnych
Systemów Wsparcia

AKCJA ZIMA I LATO W MIEŚCIE
2018

Warszawski cykliczny, interdyscyplinarny
program realizowany dla uczniów
warszawskich szkół w okresie ferii zimowych
i letnich. Głównym celem programu
jest zapewnienie warszawskim uczniom
atrakcyjnego, bezpiecznego wypoczynku
oraz możliwości rozwijania zainteresowań
w czasie wakacji zimowych i letnich.
Program spełnia trzy funkcje: edukacyjnorozwojową, sportowo-rekreacyjną oraz
opiekuńczo-wychowawczą. Program
realizowanych jest w formach
organizacyjnych, takich jak:
1) zajęcia w punktach dziennego pobytu,
2) zajęcia w punktach specjalistycznych,
3) imprezy dzielnicowe,
4) imprezy ogólnomiejskie,
5) krótkie akcje wyjazdowe (np. wyjazdy
dydaktyczne związane z realizowanym
programem),
6) inne formy zaakceptowane przez
organizatorów programu.
Uczestnictwo ww. programie dzieci
i młodzieży we wszystkich zajęciach
i imprezach jest bezpłatne (poza opłatami za
posiłki).

2016-2018

Zrealizowano: roboty 7 800 000,00 zł
rozbiórkowe, ziemne,
fundamenty, ściany
murowane,
konstrukcje
żelbetowe, izolacja
ścian podziemia
i cokół, ściany
murowane
nadziemia,
zrealizowano
częściowo: ścianki
działowe, warstwy
i posadzki w stropie,
roboty kowalsko ślusarskie, instalacje
elektryczne,
instalacje sanitarne.
Podpisano umowę na
przyłączenie do sieci
elektrycznej.
Projekt w trakcie
DK -13 820,00 zł
realizacji.
DBFO- 576 832 zł
WSR - 56400 zł,
VII Ogród
Jordanowski 4000 zł,
Biblioteka- 6500 zł,
DOSiR-70342 zł
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III. Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

3.2. Ułatwienie
AKTYWNY SENIOR
dostępu do przestrzeni
publicznej oraz
tworzenie i wspieranie
form aktywizacji dla
seniorów oraz osób z
niepełnosprawnościami

III. Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

3.2. Ułatwienie
Rady Seniorów w dzielnicy
dostępu do przestrzeni
publicznej oraz
tworzenie i wspieranie
form aktywizacji dla
seniorów oraz osób z
niepełnosprawnościami
3.2. Ułatwienie
Wsparcie Uniwersytetów
dostępu do przestrzeni Trzeciego Wieku
publicznej oraz
tworzenie i wspieranie
form aktywizacji dla
seniorów oraz osób z
niepełnosprawnościami

III. Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

Program „Aktywny Senior” przeznaczony
jest dla dorosłych mieszkańców Dzielnicy
Praga-Północ m.st. Warszawy, którego
celem jest poprawa samopoczucia,
sprawności fizycznej, kształtowanie
nawyków zdrowego stylu życia, poprzez
promowanie zdrowia oraz wdrażanie
profilaktyki w zakresie prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Zajęcia
sportowo - rekreacyjne odbywają się
w obiektach sportowych (szkoły SP 30, SP
258,VII Ogród Jordanowski)
z wykorzystaniem zakupionego sprzętu
rekreacyjno – sportowego.
Udział w zajęciach jest dobrowolny
i nieodpłatny.
Tworzenie i wspieranie form aktywizacji
osób starszych (lokalne międzypokoleniowe
centra aktywności seniorów).

marzec 2018 r. –
czerwiec 2018 r.,
wrzesień 2018 r. –
grudzień 2018 r.

18 420,00 zł

2018

Powołane rady
działają na terenie
dzielnic, które objęte
są procesem
rewitalizacji.

Rady seniorów są
tworem społecznym.
Powoływanie i praca
rady nie wiąże się
z kosztami.

Tworzenie i wspieranie form aktywizacji
osób starszych (lokalne międzypokoleniowe
centra aktywności seniorów).

2016-2019

Prowadzone są
wykłady z zakresu
różnych nauk,
seminaria
tematyczne, zajęcia
rekreacyjnousprawniające
(pływanie Taj-Chi,
pilates), zajęcia
rozwijające
zainteresowania
(fotografia,
malarstwo, zajęcia
komputerowe,
lektoraty językowe,
chór). Organizowane
są spotkania
integracyjne jak
imprezy
okolicznościowe czy
wspólne wyjścia do
teatru.

106 533,00 zł
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III. Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

3.2. Ułatwienie
Huśtawka dla
dostępu do przestrzeni niepełnosprawnych
publicznej oraz
tworzenie i wspieranie
form aktywizacji dla
seniorów oraz osób z
niepełnosprawnościami

Projekt w ramach budżetu
partycypacyjnego.

2018

III. Zapobieganie i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

3.2. Ułatwienie
Rekreacja na świeżym
dostępu do przestrzeni powietrzu dla seniorów
publicznej oraz
tworzenie i wspieranie
form aktywizacji dla
seniorów oraz osób z
niepełnosprawnościami

Projekt w ramach budżetu
partycypacyjnego.

2018

Projekty
zakończone

Projekty
w realizacji

Wykonano
dokumentację na
lokalizację
urządzenia w parku
"Wiecha" - roboty
zostaną wykonane
po wprowadzeniu
w sierpniu b.r.
dodatkowych
środków
finansowych.
Zawarto umowę
z wykonawcą.
Urządzenia zostaną
zamontowane
w Osiedlu Targówek
Mieszkaniowy na
ul. Gajkowicza.

15 000,00 zł

51 000,00 zł

Projekty
planowane
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