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Wprowadzenie
Raport z monitorowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku za I półrocze 2019 r. został przygotowany według metodyki sprawozdawania
i raportowania określonej w Programie Rewitalizacji1 oraz według zarządzenia2 Prezydenta m.st. Warszawy, które określa szczegółowe zasady monitorowania ZPR.
Raport pod względem czasowym obejmuje co do zasady dane o projektach, które były realizowane, zaplanowane lub zakończyły się w I połowie 2019 roku.
Raport relacjonuje co zdarzyło się w poszczególnych projektach rewitalizacyjnych - wskazuje działania, które były podejmowane w poszczególnych projektach
rewitalizacyjnych. Jest przeglądem, z którego dowiadujemy się na jakim etapie znajduje się dany projekt - czy jest w trakcie realizacji, czy został już zakończony czy jest też
planowany do wdrożenia.
Raport poza samym przeglądem projektów rewitalizacyjnych, wskazuje występujące problemy wdrożeniowe, które mogą być zagrożeniem tak dla projektów, jak i Programu.
Raport jest także narzędziem wspomagającym koordynację Programu Rewitalizacji i jego działań w przypadku projektów wdrażanych przez kilka jednostek, w tym pomioty
III sektora. Jego zadaniem jest również korygowanie ewentualnych odchyleń projektowych przez podmioty je realizujące lub odpowiedzialne.
Raport półroczny ma charakter relacji o projektach rewitalizacyjnych, według układu przyjętego w systemie monitorowania bez analizy wskaźnikowej i finansowej. Niniejszy
Raport przygotowało Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego przy współpracy Biur Urzędu m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych, w tym:
» Biura Pomocy i Projektów Społecznych,
» Biura Kultury,
» Biura Sportu i Rekreacji,
» Biura Rozwoju Gospodarczego,
» Biura Polityki Lokalowej,
» Centrum Komunikacji Społecznej,
» Urzędu Dzielnicy Praga - Północ,
» Urzędu Dzielnicy Praga - Południe,
» 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,
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.
2
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»
»
»
»
»

Zarządu Zieleni,
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta,
Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.,
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.
a także
Partnerów zewnętrznych ZPR.

Zakres rzeczowy Raportu obejmuje projekty główne wchodzące w skład kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Programu Rewitalizacji (tak zwane „projekty z Wykazu”),
jak i projekty rewitalizacyjne wdrażane poza Wykazem (projekty relatywnie mniejsze, np. realizowane przez Dzielnice objęte programem rewitalizacji oraz inne jednostki
miejskie, wspierające działania rewitalizacyjne). Raport zawiera informacje o projektach figurujących w Wykazie3, którego treść została zaktualizowana w dniu 4 lipca 2019 r.
Główną częścią Raportu jest zbiorcza tabela raportująca (Załącznik 1), która zawiera scalone informacje o projektach, uzyskane od realizatorów
i współrealizatorów projektów wpisanych do Wykazu, którzy odpowiadają za przekazane treści.
Projekty Załącznika 1, co do zasady, mają swoje odzwierciedlenie w tytułach projektów ujętych w Wykazie, jednakże w przypadku niektórych projektów celu II, III i IV ZPR
w ramach tego samego tytułu projektowego realizowanych jest kilka subprojektów, co wskazuje na ich złożony i niekiedy wieloaspektowy charakter.
W Załączniku 2 zamieszczono tabelę z pozostałymi projektami oraz działaniami rewitalizacyjnymi (nie ujętymi w Wykazie), wdrażanymi przez Urząd Miasta i podmioty
organizacyjne. Projekty rewitalizacyjne spoza Wykazu realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego zawarte w Załączniku 2 wyróżniono poprzez podkreślenie – są one
również ujęte na liście projektów realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego, która jest dostępna na stronie https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Projekty w Załącznikach 1 i 2 zostały oznaczone kolorystycznie. Kolorem żółtym zaznaczono projekty zrealizowane (takie, nad którymi prace projektowe zakończono
w I połowie 2019 r.), kolorem zielonym projekty, które znajdują się w realizacji (począwszy od fazy przygotowawczej, po fazę zaawansowaną), kolorem niebieskim projekty
planowane do realizacji.
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.

3

W dniu 4 lipca 2019 r. Zarządzeniem nr 1159/2019 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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Łączna ocena realizacji projektów rewitalizacyjnych
W okresie sprawozdawczym realizowano łącznie 193 projekty rewitalizacyjne ujęte wprost w Programie Rewitalizacji lub powiązane z jego zapisami. Liczba projektów
zapisanych w Wykazie wynosiła 93 projekty zaś poza Wykazem zidentyfikowano 100 projektów/działań rewitalizacyjnych prowadzonych na obszarze ZPR.
Wykres 1. Liczba wszystkich projektów rewitalizacyjnych ZPR
Projekty rewitalizacyjne z Wykazu

Projekty rewitalizacyjne spoza Wykazu

100; 52%

93; 48%
Źródło: opracowanie własne.

Najwięcej projektów rewitalizacyjnych dotyczyło działań programowych ujętych w ramach I celu głównego ZPR – Ożywienie społeczno-gospodarcze, podniesienie jakości
przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej – w sumie 85 oraz II celu głównego – Rozwój turystyki, kultury
i sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego – w sumie 54 projekty z Wykazu, jaki i poza nim.
Należy podkreślić, że do zestawień ilościowych, podsumowujących liczby realizowanych projektów w danym celu, należy podchodzić mając świadomość ich bardzo różnego
charakteru. Projekty miękkie celu III i IV są często bardziej złożone i o szerszym zasięgu oddziaływania, natomiast mniej liczne np. ze względu na sposób ich realizacji (wiązki
działań w poszczególnych dużych projektach).
Wykres 2. Wszystkie projekty rewitalizacyjne według celów głównych ZPR
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Źródło: opracowanie własne.
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Liczba wszystkich projektów zakończonych w I połowie 2019 r. wyniosła 49, przy czym niektóre projekty spoza Wykazu o statusie zakończony były projektami o krótkim
horyzoncie czasowym i niewielkiej skali. Łącznie 136 projektów znajdowało się na etapie realizacji, zaś 8 projektów zostało zaplanowanych do wdrożenia w późniejszym
terminie.
Wykres 3. Liczba wszystkich projektów rewitalizacyjnych ZPR według etapu realizacji
PROJEKTY
PLANOWANE; 8

PROJEKTY
ZAKOŃCZONE; 49

PROJEKTY W REALIZACJI; 136
Źródło: opracowanie własne.

Poniżej wskazano projekty, które zostały zakończone w I połowie 2019 r. Należą do nich m.in.:
» Zagospodarowanie skweru pomiędzy ulicami Letnią i Kamienną w Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy – Skwer pomiędzy ulicą Letnią i Kamienną o pow. 1700 m2
został przekształcony w obszar zieleni otwartej, ogólnodostępnej, pełniącej funkcję rekreacyjną dla okolicznych mieszkańców. Wśród zasadzonej roślinności zrealizowano
oświetlenie skweru, wykonano utwardzone alejki spacerowe, siłownię plenerową i plac zabaw.
» Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Małej 15 – Inwestycja została zakończona, uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie lokali mieszkalnych.
» Promocja i rozwój budżetu partycypacyjnego na obszarze ZPR – Przeprowadzone działania w ramach projektu uczyły i wspierały mieszkańców obszaru rewitalizacji
w pisaniu projektów do budżetu partycypacyjnego. W maratonie pisania projektów wzięło udział ok. 90 osób zainteresowanych konkretyzacją i sfinansowaniem własnych
pomysłów użytecznych dla lokalnej społeczności.
» Procesy konsultacji będące wynikiem realizacji innych przedsięwzięć kluczowych ZPR – W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. przeprowadzono 6 procesów
konsultacyjnych w różnych zakresach tematycznych, dotyczących istotnych spraw dla mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Dość wymierne rezultaty osiągnięto w realizacji projektów infrastrukturalnych, w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków oraz podniesienia standardów lokali,
bowiem od stycznia do końca czerwca 2019 r. do miejskiej sieci ciepłowniczej zostało przyłączonych 16 nieruchomości znajdujących się na obszarze rewitalizacji, z 385 lokalami
– w tym m.in. budynki komunalne przy ul. Św. Wincentego 50, 52, 46, 64. Kontynuowano budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Odrowąża, gdzie docelowo
przewidziano 160 mieszkań komunalnych. Przygotowano dokumentację projektową dla kolejnej inwestycji TBS przy ul. Strzeleckiej 19, ze zwiększoną do 40 liczbą lokali
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mieszkalnych – projekt ma zabezpieczone środki finansowe. Kontynuowano budowę nowych budynków TBS przy ulicach: Korzona, Targowej 12, Radzymińskiej;
modernizowano i remontowano budynki istniejące – przy ulicach: Stalowej 29, Łomżyńskiej 20 oraz Łomżyńskiej 26; opracowano dokumentację techniczną dla modernizacji
budynku przy ul. Targowej 14 oraz do rozpoczęcia budowy nowych budynków przy ul. Chyrowskiej/Złotopolskiej. Zaplanowano kolejne inwestycje TBS przy ul. Ząbkowskiej30

i Markowskiej 13, które zostaną ujęte w Wykazie projektów ZPR.
W ramach Celu II ZPR – Rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego zrealizowano kolejne edycje:
» Festiwalu „Miasto szczęśliwe” organizowanego przez Teatr Powszechny;
» działań Teatru Rampa w ramach projektu „Otwarta Rampa”;
» „Lata w Sinfonii Varsovii” (koncerty symfoniczne, kameralne, potańcówki i inne wydarzenia) organizowanego przez Orkiestrę Sinfonię Varsovię;
» działań Teatru Baj w ramach „Praskiego partnerstwa pedagogiczno-teatralnego” (warsztaty z dziedziny teatru animacji) oraz „Praskiej Dorożki Teatralnej na Podwórzach”
(koncerty, działania performatywne i spektakle);
» wydarzeń (przedstawień, debat, warsztatów, spacerów) organizowanych przez Muzeum Warszawskiej Pragi.
Kontynuowano remont siedziby Teatru Baj przy ul. Jagiellońskiej 28, remont Pałacyku Konopackiego przy ul. Strzeleckiej 11/13 z przeznaczeniem na Dom Kultury Praga oraz
remont budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 z przeznaczeniem na funkcje kulturalno-społeczne; kontynuowano prace projektowe dotyczące budowy sali koncertowej Orkiestry
Sinfonia Varsovia.
Poza Wykazem kontynuowano projekt pn. Aktywny Warszawiak – Akcja Rewitalizacja, ukierunkowany na poprawę aktywności fizycznej mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Projekt zostanie przekształcony w stałą ofertę rekreacyjną dostępną dla mieszkańców w sezonie letnim.
W Celu III ZPR – Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w ramach działań Lokalnych Systemów Wsparcia (LSW) skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku
0-6 lat kontynuowano działania Klubów dla Rodzin, a w ich ramach, m.in.: zajęcia edukacyjne; wyjścia i wydarzenia integracyjne; szkolenia, warsztaty dla rodziców/opiekunów;
warsztaty wzmacniające relacje i więzi rodzinne; pomoc psychologiczną i pedagogiczną; otwarte spotkania tematyczne ze specjalistami oraz indywidualne porady specjalistów.

Niewątpliwym sukcesem prowadzonych działań rewitalizacyjnych w ramach Celu IV ZPR – Zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich udziału w różnych obszarach
funkcjonowania miasta jest rosnąca sieć Miejsc Aktywności Lokalnej - obecnie funkcjonuje 16 MAL. W okresie sprawozdawczym trwały przygotowania do otwarcia MAL
w Centrum Kultury i Aktywności na Targówku Fabrycznym, w filiach Biblioteki Publicznej na Targówku oraz w siedzibach organizacji pozarządowych.
Niezależnie od projektów stricte rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Wykazu, jak i poza nim, m.st. Warszawa uczestnicząc w projekcie pn. Rewitalizacja – wspólna
sprawa w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020 utworzyło model zaangażowania mieszkańców w podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej na obszarach
rewitalizowanych.
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Projekty rewitalizacyjne z Wykazu
Łączna liczba projektów realizowanych/zrealizowanych lub planowanych według Wykazu projektów głównych ZPR wynosiła 93. Większość projektów z Wykazu była
realizowana w ramach I celu głównego ZPR – Ożywienie społeczno-gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego zgodnie
z wymogami gospodarki niskoemisyjnej – 62 projekty. Rozkład pozostałych projektów z Wykazu według celów głównych ZPR przedstawiał się następująco:
15 projektów w ramach II celu głównego ZPR – Rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego,
4 projekty w ramach III celu głównego ZPR – Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 12 projektów w ramach IV celu głównego ZPR – Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta.
Wykres 4. Projekty rewitalizacyjne z Wykazu według celów głównych ZPR
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Źródło: opracowanie własne.

W większości wdrażanie projektów z Wykazu przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jednakże występują przypadki projektów zagrożonych różnymi problemami
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.
W półrocznym okresie sprawozdawczym zakończono realizację 6 projektów, w realizacji pozostawało 80 projektów ujętych w Wykazie, zaś planuje się realizację 7.
(Wykres 5).
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Wykres 5. Projekty rewitalizacyjne z Wykazu według etapu realizacji
Projekty
planowane; 7

Projekty
zakończone; 6

Projekty w
realizacji; 80
Źródło: opracowanie własne.

Tabela z projektami z Wykazu (Załącznik 1) jest możliwie kompletnym źródłem informacji. Jednakże zestawienie to w przypadku dwóch projektów partnerów zewnętrznych
pn.: Kamionek Milowy; SZYBKI MONTAŻ – park kultury, nie zawiera danych projektowych, gdyż nie zostały one przekazane podczas sprawozdawania. Projekty te ze względu
na odległy horyzont czasowy – 2022 rok – i brak podjętych działań zostały zakwalifikowane do kategorii projekty planowane, przy jednoczesnym zagrożeniu, że nie zostaną
zrealizowane.

Projekty główne Wykazu zostały poddane analizie po przyporządkowaniu do poszczególnych przedsięwzięć kluczowych ZPR. Analiza ta dostarcza istotnych wniosków, z których
wynika, że nie wszystkie przedsięwzięcia kluczowe ZPR są „obłożone” projektami rewitalizacyjnymi – co dotyczy następujących przedsięwzięć kluczowych:
II.7 Skwer sportów miejskich; II.9. Sport na Pradze – działania sportowo- rekreacyjne na obszarze; III.4. – Likwidacja lokalnych małoskalowych barier architektonicznych na
terenie rewitalizowanego obszaru; III.5 Tworzenie i wspieranie form aktywizacji osób starszych (lokalne międzypokoleniowe centra aktywności seniorów); III.6. Wspieranie
aktywizacji osób z niepełnosprawnością; III.7. Organizacja w korelacji z LSW dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających talenty i redukujących deficyty rozwojowe
uczniów.
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Wykres 6. Liczba projektów z Wykazu według przedsięwzięć kluczowych ZPR
IV.5.
IV.4.
IV.3.
IV.2.
IV.1.
III.7.
III.6.
III.5.
III.4.
III.3.
III.2.
III.1.
II.9.
II.8.
II.7.
II.6.
II.5.
II.4.
II.3.
II.2.
II.1.
I.5.
I.4.
I.3.
I.2.
I.1.

1
2
1
2
6
0
0
0
0
1
2
1
0
1
0
2
2
6
1
2
1
11
19
18
1
13
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Źródło: opracowanie własne.
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Projekty rewitalizacyjne spoza Wykazu
Na obszarze rewitalizacji ZPR poza projektami głównymi są prowadzone inne towarzyszące projekty/działania rewitalizacyjne. Mimo, że nie są one ujęte w Wykazie projektów
ZPR, to ich zakres tematyczny wypełnia zapisy Programu Rewitalizacji. Projekty te należą do kategorii pozostałych projektów rewitalizacyjnych. Są finansowane z puli środków
Programu Rewitalizacji, jak i z innych źródeł.
Projekty rewitalizacyjne spoza Wykazu są realizowane przez Biura Urzędu m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic (w tym dzielnicowe placówki kultury, szkoły, ośrodki pomocy
społecznej), Zakłady Gospodarki Nieruchomościami z obszaru rewitalizacji, Zarząd Zieleni, Zarząd Praskich Trenów Publicznych, Zarząd Mienia, Zarząd Miejskich Inwestycji
Drogowych, Zarząd Dróg Miejskich, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
W okresie raportowania zidentyfikowano 100 projektów/zadań rewitalizacyjnych nieujętych w Wykazie. W większości dotyczyły one tematyki celu I i II ZPR. W grupie
projektów spoza Wykazu przeważały projekty jednoroczne, w tym związane z danym rodzajem aktywności lub wydarzeniem. Do końca pierwszej połowy 2019 roku
zakończono 43 projekty/zadania rewitalizacyjne, w realizacji pozostawały 56 projektów, zaś 1 projekt znajdował się na etapie planowania.
Wykres 7. Liczba projektów/działań rewitalizacyjnych spoza Wykazu według celów głównych ZPR
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Rozkład projektów/działań rewitalizacyjnych spoza Wykazu według celów szczegółowych ZPR obrazuje Wykres 8.
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Wykres 8. Liczba projektów/działań rewitalizacyjnych spoza Wykazu według celów szczegółowych ZPR

Liczba realizowanych projektów/działań rewitalizacyjnych spoza Wykazu
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Wśród projektów spoza Wykazu znajdują się zarówno duże i kosztowne projekty infrastrukturalne, oddziałujące na obszar rewitalizacji np. Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej
na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda „Żaba”, w tym: etap I – odc. Od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej, czy Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym, jak i projekty o krótkim horyzoncie czasu o relatywnie niskich nakładach, jak projekt pn. Praski Ogródek Sąsiedzki czy Aktywny Senior. Ma to istotne
znaczenie przy interpretacji danych dotyczących skali poniesionych nakładów na projekty spoza Wykazu, dla których łączna wartość wydatkowanych środków w analizowanym
okresie wyniosła 1,161 mld zł.
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Niektóre problemy w realizacji projektów rewitalizacyjnych
Projekty rewitalizacyjne relatywnie częściej aniżeli pozostałe typy projektów są narażone na trudności i problemy realizacyjne. W ich przypadku bowiem częściej dochodzi do
materializacji ryzyka projektowego, z racji skomplikowania procedury i materii projektu. Część z tych problemów udaje się przewidzieć w początkowej fazie wdrażania, jednak
dość często dochodzi do niespodziewanych utrudnień, stanowiących zagrożenie finalizacji projektów w ustalonych uwarunkowaniach czasowych i finansowych.
Do wskazanych przez koordynatorów projektów rewitalizacyjnych najważniejszych problemów i przeszkód, jakie wystąpiły w I połowie 2019 r. zaliczyć można:
»
Cel 1.1. Zapewnienie ładu przestrzennego i uporządkowanie kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni publicznych – Podczas realizacji projektu - Modernizacja muszli
koncertowej w Parku Skaryszewskim – wystąpił problem w uzgodnieniu dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków oraz
Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nieuzgodnienie projektu zagraża jego realizacji. W przypadku projektu Dom Rzemieślników - Młyn Michla istnieje
uzasadniona obawa niedotrzymania wyznaczonego na 2020 rok terminu realizacji projektu oraz przekroczenia limitu przeznaczonych na projekt środków. W przypadku
projektów dotyczących infrastruktury drogowej istotną barierą jest długotrwałe uzgadnianie projektu organizacji ruchu oraz wysokie koszty prac projektowych. Niekiedy
projekty o charakterze modernizacyjnym wymagają dodatkowych badań np. archeologicznych jak podczas modernizacji terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie
ulic. Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej.
»
Cel 1.4. Poprawa charakterystyki energetycznej budynków – Istotnym zagrożeniem dla projektów związanych z likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w ramach
budowy instalacji c.o. i c.c.w. jest brak zgody na przejście sieci przez grunty spółdzielni mieszkaniowych. Tego rodzaju problem zaistniał w przypadku realizacji inwestycji
przy ul. Piotra Skargi 6 i ul. Zamiejskiej 14, co spowodowało konieczność przeprojektowania przebiegu sieci cieplnej i wydłużenie spraw formalnych skutkujące
wydłużeniem realizacji projektów. Niekiedy poważną przeszkodą w podłączeniu do ciepła sieciowego jest zły stan techniczny budynków, jak w przypadku przedsięwzięć
przy ul. Sprzecznej 6 i 8, które z tego względu nie mogą być zrealizowane. Zdarza się, że podłączenie budynku do sieci c.o. i c.c.w. jest niemożliwe bez uprzedniej jego
modernizacji jak w przypadku inwestycji przy ul. Głucha 3a, ul. Mińska 26, 28, ul. Rybna 8,10 i Wawerska 19. Również ze względu na nieuregulowany stan prawny
nieruchomości dochodzi do wstrzymania działań projektowych jak przy ul. Prochowa 22, ul. Mińska 30. Ze względu na zmianę strategii inwestycyjnej firmy Veolia Energia
Warszawa S.A. zmianie uległ dotychczasowy harmonogram podłączeń do sieci cieplnej, co implikuje zmiany i przesunięcia czasowe w prowadzonych obecnie projektach.
»
Cel 1.5. Podniesienie standardu budynków i lokali – Konieczność powtarzania postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót jest istotną barierą w realizacji
projektów budowlanych. Postępowania te są powtarzane ze względu na brak oferentów lub ofert mieszczących się w puli środków zarezerwowanych na projekt. Prace
projektowe uniemożliwiają roszczenia do nieruchomości, jak w przypadku inwestycji przy ul. Drewnicka 2a. Remonty i modernizacje wiążą się
z koniecznością czasowego wykwaterowania dotychczasowych lokatorów, co wydłuża realizację projektów, m.in. z tego względu przedłuża się realizacja inwestycji przy
ul. Środkowa 12 i ul. Łochowska 38a. Poważnym problemem są przekroczenia budżetów projektów, z tego powodu nie została zlecona modernizacja budynku przy
ul. Kłopotowskiego 30 (oficyna lewa). Brak środków finansowych jest również zagrożeniem dla modernizacji budynku komunalnego przy ul. Środkowa 16. Niekiedy
błędy w dokumentacji projektowej popełnione przez inwestora zastępczego są przyczyną opóźnień w prowadzonych remontach i modernizacjach, co dotyczy projektu
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29. Wydłuża się realizacja przedwojennej kamienicy przy ul. Marcinkowskiego 7, głównie ze
względu na brak środków finansowych, co powoduje konieczność przesunięcia harmonogramu projektu do 2022 roku.
»
Cel 1.6. Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego – Przedłuża się proces uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia robót w projekcie pn. Budowa budynku
mieszkalnego przez TBS przy ul. Chyrowskiej 1/Złotopolskiej 8 – złożono odwołanie od wydanej decyzji pozwolenia na budowę.
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Cel 2.1. Kreowanie i koordynacja działań pobudzających aktywność kulturalną i społeczną mieszkańców – Reorganizacja w zespole osób koordynujących projekty
rewitalizacyjne powoduje zmiany w ich realizacji, co dotyczy projektu „Wokół rewitalizacji” oraz „Praski Teatr Lalek”.
»
Cel 2.2. Poprawa jakości historycznej przestrzeni Warszawy, stanu technicznego zabytków oraz szersze wykorzystanie ich na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne –
Budżet projektu Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28 jest niewystarczający, po tym jak stan techniczny budynku okazał się gorszy niż
przewidywano, a także na skutek wzrostu cen materiałów budowlanych i wykonawstwa. Projekt wydłuża procedura uzyskania opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków odnośnie stolarki okiennej na elewacji frontowej budynku. Realizatorzy napotykają problemy związane z dużą rotacją podwykonawców robót
budowlanych i instalacyjnych oraz z zakresu technologii scenicznych, którzy żądają zwiększenia wynagrodzenia umownego.
»
Cel 2.3. Budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz promocja oferty sportowej i rekreacyjnej w oparciu o istniejące obiekty
– Projekt pn. Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu nie ma pełnego zabezpieczenia finansowego, dlatego też podjęto próbę
etapowania prac w projekcie. Kolejne, trzecie postępowanie przetargowe o udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych zostało unieważnione ze względu
na brak ofert.
»
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 – Występowały trudności ze
zobligowaniem uczestników do regularnego udziału w realizowanych projektach, na zmienną frekwencję dzieci i młodzieży miała również wpływ roszczeniowa postawa
niektórych rodziców. Trwający w szkołach strajk nauczycieli zaburzył ustalone harmonogramy projektów. Utrudniona była współpraca ze szkołami w zakresie
respektowania diagnoz psychologiczno-pedagogicznych młodzieży w procesie nauczania. Stwierdzono brak wsparcia psychiatrycznego dla potrzebującej młodzieży.
»
Cel 4.1. Wzmocnienie wspólnot lokalnych, wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców oraz stworzenie i utrzymanie miejsc aktywności lokalnej na obszarach
rewitalizowanych – Harmonogram projektu Stworzenie miejsca aktywności lokalnej jako jednego z komponentów Centrum Markowska 16 W projekcie Centrum
Markowska 16 jest zagrożony. Brakuje środków na realizację II etapu inwestycji. W trakcie dotychczasowej realizacji wystąpił problem wokół budynku i pod budynkiem
z czynną instalacją teletechniczną i kanalizacyjną oraz z wyższym niż przewidywano poziomem wód gruntowych. Planowany pierwotnie termin zakończenia projektu
w II kwartale 2019 roku wydłuży się o rok. Środki przeznaczone na projekt pn. Stworzenie miejsca aktywności lokalnej jako jednego z komponentów Warszawskiego
Centrum Wielokulturowego przy ul. Jagiellońskiej 54 są niewystarczające do prowadzenia w szerszej skali działań na rzecz społeczności lokalnej.
Z podanych powyżej przyczyn oraz innych niekorzystnych uwarunkowań zidentyfikowanych przez koordynatorów, które wpływają na materializację zagrożeń, następujące
projekty wpisane do Wykazu projektów rewitalizacyjnych ZPR przekroczą ustalony harmonogram czasowy:
» Dom Rzemieślników – Młyn Michla,
» Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim,
» Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Zamiejskiej 14, ul. Rybna 8 i 10, ul. Wawerska 19, ul. Wiatraczna 5, ul. Głucha 3a, ul. Mińska 26 i 28, ul. Mińska 30, ul. Kickiego 26c,
ul. Kaleńska 6a, ul. Prochowa 22, 16, 38, ul. Grochowska 354,
» Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska- ul. Drewnicka 2a i Rybna 8 i 10;
» Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297,
» Rewitalizacja kamienicy przy ul. Kępnej 13,
» Rewitalizacja przedwojennej kamienicy przy ul. Marcinkowskiego 7 z zachowaniem miejsca pamięci historycznej,
» Projekty rewitalizacyjne Muzeum Warszawskiej Pragi,
»
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» Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28,
» Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu,
» Praskie Centrum Wspierania Młodzieży „Nowe perspektywy”,
» Praskie Centrum Aktywności Lokalnej „Kobiety dla Kobiet”.
W zakresie dwóch projektów zgłoszonych przez partnerów zewnętrznych do Wykazu projektów rewitalizacyjnych ZPR brakuje danych, aby można było stwierdzić czy projekty
te w ogóle zostaną wdrożone - Kamionek Milowy, SZYBKI MONTAŻ – park kultury.

Wizualizacja wybranych projektów rewitalizacyjnych
W półrocznym przeglądzie projektów rewitalizacyjnych zamieszczono fotografie wybranych projektów z Wykazu, jak i poza nim, które zdaniem koordynujących je Biur
i jednostek miasta zasługują na uwagę i dostrzeżenie. Przykładowe projekty mają charakter przestrzenny, inwestycyjny, społeczny.
 Zagospodarowanie skweru pomiędzy ulicami Letnią i Kamienną w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy
W ramach projektu zagospodarowano skwer o powierzchni ok. 1700 m2. Urządzono obszar zieleni otwartej, ogólnodostępnej, pełniący
funkcję rekreacyjną dla mieszkańców. Wprowadzono oświetlenie, urządzono alejki spacerowe z nawierzchni utwardzonej oraz elementy
małej architektury, urządzono siłownię plenerową i plac zabaw.

Fot. Zarząd Praskich Terenów Publicznych.
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 Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska – ul. Mińska 24,26,28
Na Kamionku, w kwartale ul. Mińskiej wykonano elewację budynków Mińska 24,26 i 28 oraz zmodernizowano klatki schodowe. Budynki
zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej po wybudowaniu sieci przez Veolia Energia Polska S.A. – I kwartał 2020 r.

Fot. ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy - Klaudia Szynkiewicz.

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

W ramach projektu wykonano nową nawierzchnię ulic, ścieżki rowerowe, spacerowe oraz nasadzono zieleń niską.

Fot. Zarząd Dróg Miejskich - Mirosław Kazimierczak.
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 Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej
Kontynuowano roboty budowlane przy ul. Odrowąża, gdzie powstaje budynek komunalny z lokalami mieszkalnymi
oraz pomieszczeniami przedszkolnymi i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Fot. Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – Teresa Gołdowska.

 Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
Realizowano prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół wilii Siarczana 6 – wybudowano ścieżki,
wykonano oświetlenie terenu, podświetlenie budynku, fontannę posadzkową przed wejściem i estradę od strony
parku oraz rozpoczęto nasadzenia zieleni. W CKiAL zorganizowano warsztaty, bale i potańcówki oraz wydarzenia
artystyczne.

Fot. Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

17 | S t r o n a

 Projekty rewitalizacyjne: Teatr Powszechny – Miasto szczęśliwe

W ramach projektu Miasto szczęśliwe otwarto Ogród powszechny, poprzedzony wspólnym sadzeniem roślin.
W ogrodzie tym prowadzono spotkania pn. Filozofia w ogrodzie. Odbywały się zajęcia sensoryczno-muzyczne dla dzieci.

Fot. Weronika Chinowska.

 Projekty rewitalizacyjne Muzeum Warszawskiej Pragi – Scena letnia
Na dziedzińcu Muzeum Warszawskiej Pragi ustawiono scenę, gdzie odbywały się koncerty i pokazy.
Przestrzeń sceniczna była udostępniana nieodpłatnie na organizowane wydarzenia muzyczne, teatralne, filmowe.

Fot. Patrycja Labus-Sidor.
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 Kontynuacja i rozwijanie Centrum Społecznego PACA
W przestrzeni domu sąsiedzkiego PACA realizowano wiele inicjatyw mieszkańców, w tym m.in.: sąsiedzkie
malowanie, gimnastykę seniorów, otwartą kuchnię, spotkania grup młodzieżowych, scenę na Paca.

Fot. https://www.facebook.com/Paca40/

 Stworzenie miejsca aktywności lokalnej na terenie Szmulowizny
Dom Sąsiedzki (MAL) W LOKALU PRZY UL. Łochowskiej 39/7 na Szmulowiźnie prowadziło Praskie Stowarzyszenie
Mieszkańców Michałów. Działania miały charakter integrujący społeczność lokalną, animujący działania na rzecz
mieszkańców, wspierano osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Fot. https://www.facebook.com/mojeszmulki/
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 Stworzenie miejsca aktywności lokalnej jako jednego z komponentów Warszawskiego Centrum Wielokulturowego przy ul. Jagiellońskiej 54
W ramach funkcjonującego w WCW miejsca aktywności lokalnej prowadzono działania edukacyjne, kulturalne oraz udostępniano
przestrzeń na potrzeby różnych grup mieszkańców.

Fot. https://www.facebook.com/wielokulturowe/

 Promocja i rozwój budżetu partycypacyjnego na obszarze ZPR – ogólnomiejski maraton pisania projektów do budżetu

Projekt wsparł mieszkańców w pisaniu projektów do budżetu obywatelskiego. Urzędnicy i eksperci służyli wiedzą
i pomocą mieszkańcom. Maraton został zorganizowany w Centrum Kreatywności Targowa.

Fot. Urząd m.st. Warszawy.

20 | S t r o n a

 Wspólna przestrzeń

Projekt zapewnia wsparcie społeczności lokalnej na obszarze ZPR poprzez zapewnienie dostępu do przestrzeni,
gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie realizować swoje pomysły oraz integrować się z sąsiadami. Udostępniane są
dwie przestrzenie przy ul. Brzeska 21-23 oraz przy ul. Targowa 63/63.

Fot. Fundacja Zmiana.

 Come in! Witajcie w otwartych domach
Projekt polega na wymianie doświadczeń pomiędzy europejskimi miastami i dzielnicami w zakresie integracji mieszkańców oraz
popularyzacji wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym i tożsamości historycznej.

Fot. Anna Owsiany.
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 Spotkania wielkanocne dla mieszkańców – Wielkanocne tradycje na Targówku Fabrycznym
Celem projektu jest integracja środowiska lokalnego i przekazywanie tradycji oraz poznanie technik plastycznych
w zakresie budowy palm wielkanocnych.

Fot. Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Raport został opracowany w Wydziale Przekształceń Przestrzennych i Rewitalizacji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy: Monika Kordek
Informacje do zestawień Raportu w Załączniku 1 i 2 przekazały Biura Urzędu oraz Dzielnice m.st. Warszawy, podmioty miejskie i partnerzy zewnętrzni:
» Biuro Polityki Lokalowej – Dorota Długosz-Nowicka, Joanna Trzaska, Katarzyna Janowska,
» Biuro Kultury - Agata Makohin,
» Biuro Sportu i Rekreacji - Agnieszka Kanabus, Monika Szybilska,
» Biuro Pomocy i Projektów Społecznych – Paulina Szczęsna,
» Centrum Komunikacji Społecznej – Anna Koczorowska, Adam Markuszewski,
» Urząd Dzielnicy Praga - Północ - Elżbieta Przybylska, Justyna Podlaska-Butyniec,
» Urząd Dzielnicy Praga -Południe – Justyna Rożalska,
» Urząd Dzielnicy Targówek - Małgorzata Pawłowska,
» Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Północ – Łukasz Magdziarz,
» Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe – Klaudia Szynkiewicz, Emilia Stępniewska-Królik,
» Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek - Cezary Biały, Andrzej Dębowski,
» Zarząd Mienia m.st. Warszawy - Dorota Chrzanowska,
» Zarząd Dróg Miejskich – Bartosz Mużecki, Izabela Kowalczyk,
» Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych - Anita Szwech,
» Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta - Beata Wołotowska, Anna Fedoruk, Leszek Izdebski,
» Zarząd Praskich Terenów Publicznych – Małgorzata Karczmarek,
» Zarząd Zieleni - Alicja Jędrzejewska,
» Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. - Leszek Zajączkowski,
» Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Arkadiusz Krzyczkowski,
» Partnerzy zewnętrzni ZPR:, Stowarzyszenie Monopol Warszawski, Wspólnota Mieszkaniowa Kępna 13.
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Załącznik 1
Tabela RW. Raport rzeczowy za I półrocze 2019 r. dla projektów z Wykazu projektów wchodzących w skład przedsięwzięć rewitalizacyjnych ZPR
Sekcja II ZAKRES RZECZOWY
CEL
CEL
GŁÓWNY
SZCZEGÓŁOWY

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

Nazwa
Nazwa projektu
kluczowego
przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

Termin realizacji
projektu
(data rozpoczęcia
i data zakończenia
projektu)

Zadania/działania zrealizowane
w I półroczu 2019 r.

Zgodność
z
harmonogramem

2018 - 2020

15.03.2019 r. WXCA Sp. z o.o. przekazała
materiały wyjściowe. 02.04.2019 r. uzyskano
opinię ZDM z posiedzenia Rady Technicznej
Nr 13/19. 09.04.2019 r. uzyskano opinię
komunikacyjną ZTM. 02.05.2019 r. wystąpiono
do Biura Polityki Mobilności i Transportu
o wydanie opinii do geometrii ulicy. 04.06.2019 r.
uzyskano protokół z narady koordynacyjnej
w sprawie usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu – przebudowa sieci gazowej.

TAK

Podpisano aneks nr 2 przedłużający wykonanie
umowy do 30.09.2019 r.

TAK

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

I.1. Porządkowanie
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

Przebudowa ul. Środkowej
na odcinku od
ul. Kowieńskiej
do ul. Stalowej

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

I.1. Porządkowanie
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

Modernizacja terenów
2017-2019
Targówka Mieszkaniowego
w rejonie ulic.
Ossowskiego, Handlowej,
Myszkowskiej i Pratulińskiej
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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
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 Sieć pasów rowerowych
na "Starej Pradze"
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

2018-2019

Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji
projektowej, który został unieważniony ze
względu na zbyt wysokie ceny oferty.

TAK

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

I.1. Porządkowanie Przebudowa skrzyżowania
Al. Solidarności - Szwedzka
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

2017-2019

Realizacja dokumentacji projektowej.
03.04.2019r. - podpisanie aneksu nr 4
przedłużającego termin realizacji
dokumentacji projektowej do 15.06.2019 r.
W dniu 14.06.2019r. dokumentacja
projektowa została przekazana do ZDM.

TAK

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

I.1. Porządkowanie
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

2018-2019

Wykonano dokumentację projektową.
Przygotowywano dokumentację przetargową na
realizację modernizacji parku.

TAK

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

2018 - 2019
zakończono
31.05.2019r

Projekt zakończono 31.05.2019 r.

TAK

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

I.1. Porządkowanie Modernizacja torowiska
tramwajowego na moście
i podnoszenie
Gdańskim
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

2022

Trwa kompletowanie i opracowywanie
dokumentacji projektowej.

TAK

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

I.1. Porządkowanie
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

2019

Trwają roboty budowlane rozpoczęte 27-04.2019. TAK
Do końca pierwszego półrocza wykonano:
- roboty rozbiórkowe - ok. 50%,
- roboty ziemne - ok. 50%,
- stabilizacja i podbudowa pomocnicza - ok. 40%
- roboty montażowe - ok. 25%
- podbudowa zasadnicza z dokładną regulacją
torów - ok. 5%
- drenaż - ok. 15%

Zagospodarowanie skweru
pomiędzy ulicami Letnią
i Kamienną w Dzielnicy
Praga-Północ
m.st. Warszawy

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

2021-2022

Trwa kompletowanie i opracowywanie
dokumentacji projektowej.

TAK

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

I.1. Porządkowanie
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

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

2020

Realizacja zadania jest przewidziana po roku
2020 roku - w 2022 r.

TAK

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

I.1. Porządkowanie Dom Rzemieślników Młyn Michla
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

2017-2020

Podpisano umowę z projektantem na wykonanie
pełnej dokumentacji budowlano-wykonawczej
wraz z uzyskaniem pozwolenia
konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na
budowę, a także na pełnienie nadzoru
autorskiego nad późniejszą realizacją robót
budowlanych.

NIE
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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
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 Modernizacja muszli
koncertowej
i podnoszenie
w Parku Skaryszewskim
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

2017-2019

Wykonana dokumentacja projektowa jest
aktualnie
w uzgodnieniach z Wojewódzkim Mazowieckim
Konserwatorem Zabytków (w I półroczu również
w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego).
Poza planem tego zadania, MPWiK m.st.
Warszawy wykonało przyłącze muszli
koncertowej do miejskiej sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej (likwidacja szamba).

NIE

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

I.1. Porządkowanie Kamionek Milowy
i podnoszenie
atrakcyjności
przestrzeni
publicznej

2017-2022

Brak danych o projekcie.

NIE

2016 - 2022

1. Opracowano koncepcję pokonkursową.
TAK
2. Opracowano (w tym również zaktualizowano)
materiały wyjściowe do projektowania.
3. Opracowano programy prac konserwatorskich.
4. Rozpoczęto prace nad projektem budowlanym.

Warszawska Przestrzeń
1.2.Podniesienie
I.2. Budowa
atrakcyjności
Centrów Lokalnych Technologiczna - Centrum
Kreatywności Nowa Praga
inwestycyjnej
obszaru pod kątem
określonych
dziedzin
aktywności
gospodarczej
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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. Wincentego
30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło
sieciowe w budynkach
komunalnych"

2015-2019

Wincentego 30 - podłączono w 2017r. do m.s.c. - TAK
zadanie zakończone
Wincentego 50 - Realizacja w 2019r. zgodnie
z programem „Ciepło sieciowe w budynkach
komunalnych”. W dniu 08.04.2019r. ZGN
podpisał umowę na realizację robót z firmą
wykonawczą pt. "Budowa instalacji c.o. i c.c.w.,
węzła cieplnego w zakresie technologii,
automatyki i elektryki, adaptacja pomieszczenia
piwnicznego na węzeł cieplny przy ul. św.
Wincentego 50 w Warszawie". Prace są w toku.
Termin zakończenia prac zgodnie z umową
31.07.2019r.
Wincentego 52 - Realizacja w 2019r. zgodnie
z programem „Ciepło sieciowe w budynkach
komunalnych”. W dniu 08.04.2019r. ZGN
podpisał umowę na realizację robót z firmą
wykonawczą pt. "Budowa instalacji c.o. i c.c.w.,
węzła cieplnego w zakresie technologii,
automatyki i elektryki, adaptacja pomieszczenia
piwnicznego na węzeł cieplny przy ul. św.
Wincentego 52 w Warszawie". Prace są w toku.
Wincentego 46 – Realizacja w 2019r. zgodnie
z programem „Ciepło sieciowe w budynkach
komunalnych”. W dniu 25.04.2019r. ZGN
podpisał umowę na realizację robót z firmą
wykonawczą pt. "Budowa instalacji c.o. i c.c.w.,
węzła cieplnego w zakresie technologii,
automatyki i elektryki, adaptacja pomieszczenia
piwnicznego na węzeł cieplny przy ul. św.
Wincentego 46 w Warszawie". Prace są w toku.
Termin zakończenia prac zgodnie z umowa
20.09.2019r.
W dniu 20.12.2018r. ZGN podpisał z Veolia
Energia Warszawa umowę przyłączeniową na
wykonanie przyłącza sieci cieplnej do budynku.
Podłączenie do m.s.c. w 2019r. wykonuje Veolia
Energia Warszawa. Wincentego 64 Realizacja zadania zgodnie z programem „Ciepło
sieciowe w budynkach komunalnych”.
W dniu 25.04.2019r. podpisano umowę na
realizację robót z firmą wykonawczą. Prace są
w toku.
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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
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
2015-2020
c.c.w. przy ul. Barkocińskiej
2A, 4, Radzymińskiej 107,
113 - "Ciepło sieciowe w
budynkach komunalnych"

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła w
budynkach

Budowa instalacji c.o. i
2015-2020
c.c.w. przy ul. Święciańskiej
4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło
sieciowe w budynkach
komunalnych"

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"

2016-2018

I etap inwestycji. W dniu 25.03.2019r. ZGN
TAK
podpisał umowy z Pracownią Projektową na
wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną
w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w., węzłów
cieplnych. Termin opracowania dokumentacji
zgodnie z umowami do 30.08.2019r. Prace są
w toku. Realizacja zadań jako II etap planowana
jest w 2020 r.
Ponadto w dniu 23.05.2019r. ZGN podpisał
z Veolia Energia Warszawa umowy
przyłączeniowe na wykonanie przyłączy sieci
cieplnej do budynków. Wykonanie przyłączy sieci
cieplnej przez Veolia Energia Warszawa w 2020r.
I etap inwestycji. W dniu 14.03.2019r. ZGN
TAK
podpisał umowy z Pracownią Projektową na
wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną
w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w., węzłów
cieplnych. Termin opracowania dokumentacji
zgodnie z umowami do 30.08.2019r. Prace są
w toku. Realizacja zadań jako II etap planowana
jest w 2020r.
Ponadto w dniu 23.05.2019r. ZGN podpisał
z Veolia Energia Warszawa umowy
przyłączeniowe na wykonanie przyłączy sieci
cieplnej do budynków. Wykonanie przyłączy sieci
cieplnej przez Veolia Energia Warszawa w 2020r.
Gościeradowska 3A, Tykocińska 26 - podłączono NIE
w 2017r. do m.s.c. - zadanie zakończone.
Zamiejska 14 – budynek doposażony
w instalacje wewnętrzne c.o., c.c.w., węzeł
cieplny przez ZGN w 2017r. Podłączenie do
m.s.c. Veolia będzie realizowała w 2019r.
Budynek nadal nie podłączony do msc –
planowany termin realizacji wykonania przyłącza
to 2019 rok. W dniu 27.03.2019 r. wysłano
zapytanie drogą e-mailową w sprawie
podłączenia budynku do msc. Do czasu
sporządzenia sprawozdania nie otrzymano
żadnej wiążącej odpowiedzi.
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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
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 -2019

Piotra Skargi 6 – budynek doposażony
TAK
w instalacje wewnętrzne przez ZGN w 2017r.
Podłączenie do s.c. Veolia realizowała w styczniu
2019r. Z uwagi na konieczność
przeprojektowania trasy przyłącza poza teren
RSM Praga przyłącze realizowane było
z opóźnieniem z przyczyn niezależnych od ZGN.
Zadanie zakończone w I kwartale 2019 r.

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła w
budynkach

"Ciepło sieciowe w
budynkach komunalnych" 11 Listopada 44,
Bródnowska 2, 14, 18, 20,
22, Kawęczyńska 18, 20, 24,
26, 41, 43, 45, 65, 73,
Kowieńska 4, Siedlecka 26,
29, 45, Środkowa 3, 3A, 12,
17, Tarchomińska 12,
Wileńska 25, 29,
Ząbkowska 50

2014-2019

Wystawienie opłaty za nadzór nad budową
węzłów cieplnych uruchomionych w 2016 roku:
Kawęczyńska 41, Kawęczyńska 43,
Kawęczyńska 45, Bródnowska 14, Bródnowska
18, Bródnowska 20, Bródnowska 22
Opłata za przyłączenie do sieci cieplnej
Ząbkowska 50.

TAK

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła w
budynkach

"Ciepło sieciowe w
budynkach komunalnych" 11 Listopada 26, Lęborska
4, 6, Łochowska 17, 31, 37,
38A, 40, 43, 52, 54,
Łomżyńska 31,
Radzymińska 8, 32, 35, 37,
47, 53, 55/57, 59, 60, 61,
Wileńska 21, 23

2015-2019

Uruchomiono dostawę energii cieplnej do
nieruchomości: Radzymińska 32 (data
uruchomienia 06.2019r.), Radzymińska 35 (data
uruchomienia 06.2019 r.), Radzymińska 37 (data
uruchomienia 06.2019 r.),
Wystawiono opłatę za przyłączenie do sieci
cieplnej Lęborska 4, Lęborska 6.

TAK
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1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła w
budynkach

"Ciepło sieciowe w
2016-2020
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

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, 8,
10, 11, 13, 13A, Stolarska
2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38,
42, 46, Środkowa 21

2017-2020

Prace przygotowawcze:
TAK
Podpisano z Veolia Energia Warszawa umowy
na przyłączenie 2. nieruchomości do miejskiej
sieci ciepłowniczej i rozpoczęto proces
projektowania przyłączy (Ząbkowska 3 – umowa
nr 70/2019 z dnia 20.02.2019 r., Ząbkowska 11 –
umowa nr 79/2019 z dnia 20.02.2019 r,
Podpisano umowę na doposażenie 2.
nieruchomości w instalację CO i CCW
Ząbkowska 3 – umowa nr 225/2019 z dnia
24.05.2019., Ząbkowska 11 – umowa nr
226/2019 z dnia 24.05.2019 r.
Prace budowlane:
Wprowadzono wykonawcę na doposażenie
Ząbkowska 3 i Ząbkowska 11.
Uzyskany efekt rzeczowy:
Uruchomiono dostawę energii cieplnej do 7.
nieruchomości: Jagiellońska 11 (data
uruchomienia 04.2019 r.), Konopacka 7 (data
uruchomienia 01.2019r. ) Stalowa 4 (data
uruchomienia 01.2019 r.), Stalowa 38 (data
uruchomienia 05.2019 r.), Stalowa 50 (data
uruchomienia 02.2019 r.), Stalowa 54 (data
uruchomienia 03.2019r), Stalowa 59 (data
uruchomienia 02.2019r),
Opłata za przyłączenie do sieci cieplnej Stalowa
4, 38, 50, 54, 59, Jagiellońska 11.
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
TAK
doposażenie w instalację c.o. i c.c.w . w 7.
budynkach:
Mała 4, Mała 6, Mała 8, Mała 10, Mała 11, Mała
13, Strzelecka 31.
Doposażono w instalacje c.o., c.c.w. i węzły
cieplne : Białostocka 46, Kowieńska 8,
Jagiellońska 47 (bez węzła cieplnego).
Uruchomiono dostawę energii cieplnej do 6.
nieruchomości: Białostocka 46 (data
uruchomienia 05.2019 r.), Czynszowa 4 (data
uruchomienia 01.2019r), Kowieńska 8 (data
uruchomienia 03.2019 r.), Strzelecka 28 (data
uruchomienia 02.2019 r.) Strzelecka 38 (data
uruchomienia 02.2019 r.), Strzelecka 42 (data
uruchomienia 01.2019 r.).Opłata za przyłączenie
do sieci cieplnej Białostocka 46, Kowieńska 8,
Strzelecka 5, Strzelecka 28, Strzelecka 42.
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1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła w
budynkach

"Ciepło sieciowe w
2018-2021
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

Prace przygotowawcze:
TAK
Podpisano umowę na doposażenie w instalację
c.o. i c.c.w w 11. budynkach : Równa 5 – umowa
229 z dnia 30.05.2019r., Równa 6 – umowa 230
z dnia 30.05.2019r., Równa 19 – umowa 253 z
dnia 14.06.2019r., Szwedzka 6 front – umowa
223 z dnia 24.05.2019r., Szwedzka 15 – umowa
224 z dnia 24.05.2019r., Wołomińska 15 –
umowa 135 z dnia 25.03.2019r., Wołomińska
17A – umowa 136 z dnia 25.03.2019r.,
Wrzesińska 14 – umowa nr 134 z dnia
25.03.2019r., Zachariasza 10 – umowa 139 z
dnia 25.03.2019r., Zamoyskiego 25 – umowa 137
z dnia 25.03.2019r. Zaokopowa 3 – umowa 138 z
dnia 25.03.2019r. Podpisano z Veolia Energia
Warszawa umowy na przyłączenie 15.
nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej
i rozpoczęto proces projektowania przyłączy
(Równa 5 - umowa nr 142/2019 z dnia
26.03.2019 r., Równa 6 - umowa nr 143/2019
z dnia 26.03.2019 r., Równa 19 – umowa nr
144/2019 z dnia 26.03.2019 r., Szwedzka 6 front
– umowa 76/2019 z dnia 20.02.2019., Szwedzka
7 – umowa 72/2019 z dnia 20.02.2019.,
Szwedzka 9 – umowa 73/2019 z dnia
20.02.2019,. Szwedzka 11 – umowa 74/2019 z
dnia 20.02.2019., Szwedzka 15 – umowa
75/2019 z dnia 20.02.2019., Wołomińska 15 –
umowa 77/2019 z dnia 20.02.2019., Wołomińska
17A – umowa 78/2019 z dnia 20.02.2019., )
Roboty budowlane:
Wprowadzono wykonawcę na doposażenie
budynków w co i ccw; Równa 5, 6, 19, Szwedzka
6 front, , 15, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska
14, Zachariasza 10, Zamoyskiego 25,
Zaokopowa 3.
Uzyskany efekt rzeczowy:
Wykonano 60% doposażenia w CO i CCW
budynków Wołomińska 15, Wrzesińska 14,
Zaokopowa 3.
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I. Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości
przestrzeni
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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

"Ciepło sieciowe w
2019-2020
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

Prace przygotowawcze:
TAK
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
doposażenie w instalację c.o. i c.c.w . w 8.
budynkach: Brzeska 6 front, Brzeska 19, Brzeska
20, Grajewska 4, Grajewska 15, Grajewska 17,
Grodzieńska 24, Wileńska 59.

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła w
budynkach

"Ciepło sieciowe w
budynkach komunalnych" Łomżyńska 27 i 29

2016-2019

Prace przygotowawcze:
Wykonano projekt daszków nad wejściami do
budynków Łomżyńska 27 oraz Łomżyńska 29.
Złożono wnioski o pozwolenia na budowę.
Dokumentacja jest uzgadniana z MWKZ.
Roboty budowlane:
Zasadnicze roboty budowlane zostały
zakończone i rozliczone dla budynku Łomżyńska
27 w 2017r a dla budynku Łomżyńska 29
w 2018r.
Uzyskany efekt rzeczowy:
Wykonane projekty daszków.

TAK

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

Wiatraczna 5 - wystąpiono w dniu 14.12.2018 r.
do Veolii o umowę przyłączeniową.
Jednak umowy nie podpisano ponieważ Veolia
odstąpiła od przebudowy sieci
niskoparametrowej. Przedsiębiorstwo
Ciepłownicze będzie pracować nad innym
rozwiązaniem przyłączenia.

NIE

33 | 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

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła w
budynkach

Budowa instalacji c.o. 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)

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła w
budynkach

Budowa instalacji c.o. i
2018-2019
c.c.w. przy ul. Prochowa 16,
22, 38 - "Ciepło sieciowe w
budynkach komunalnych".
(C/PPD/II/P3/21)

2017-2020

Kaleńska 6 A - umowa w formule „Zaprojektuj
i wybuduj” na wykonanie dokumentacji oraz
doposażenia budynku w c.o. i ccw w trakcie
realizacji. Uruchomienie dostawy ciepła możliwe
będzie po przyłączeniu budynku przez firmę
Veolia Energia Warszawa S.A. – Planowany
termin - w 2020 r. wraz z Kaleńską 10.

NIE

Prochowa 38 - podpisano umowę przyłączeniową NIE
z firmą Veolia Energia Warszawa S.A.
– termin wg umowy -13.01.2019 r. Termin uległ
przesunięciu z uwagi na konieczność
zaprojektowania pomieszczenia węzła
i przekazania założeń projektowych dla sieci
ciepłowniczej (brak podpiwniczenia budynku
spowodował konieczność zaprojektowania
i wybudowania odrębnego pomieszczenia węzła).
– planowany termin - 2019 r.
Doposażenie budynku w c.o. i ccw w trakcie
realizacji, z terminem 31.05.2019 r.
Prochowa 16 - podpisano umowę przyłączeniową
z firmą Veolia Energia Warszawa S.A.,
z terminem realizacji 25.06.2019 r. Doposażenie
budynku w c.o. i ccw w trakcie realizacji
z terminem 25.06.2019 r. Planowane
przyłączenie przez Veolię na 2020 r
Przygotowane materiały przetargowe na
wymianę instalacji elektrycznej w części
wspólnej budynku Prochowa 16 w dziale
Zamówień Publicznych.
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1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła w
budynkach

Podłączenie do miejskiej
sieci ciepłowniczej
budynków komunalnych

2017-2022

Kobielska 78 - zrealizowane w 2018 r.
Kaleńska 10 - planowane do realizacji w 2020 r.
Kobielska 53 - planowane do realizacji w 2021 r.
Mińska 35- planowane do realizacji w 2022 r.
Zamoyskiego 43 - planowane do realizacji
w 2022 r.

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., kotłowni gazowej
przy
ul. Cmentarnej 21, 29 "Ciepło sieciowe w
budynkach komunalnych"

2018 - 2019

Zadanie zainicjowane w połowie 2017 r.
W 2018r. zostały 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.
Prace zostały wykonane zgodnie z umową.
W dniu 14.05.2019r. ZGN podpisał umowę na
realizację robót z firmą wykonawczą pt. "Budowa
instalacji c.o. i c.c.w., kotłowni gazowej
w zakresie technologii, automatyki i elektryki,
adaptacja pomieszczenia piwnicznego na
kotłownię gazową przy ul. Cmentarnej 21, 29
w Warszawie". Prace są w toku. Termin
zakończenia zgodnie z umową 16.09.2019r.
Budynki podłączone są do miejskiej instalacji
gazowej.

TAK
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1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych
źródeł ciepła w
budynkach

Budowa instalacji c.o. i
2018 - 2019
c.c.w., węzła cieplnego przy
ul. Kołowej 52 - "Ciepło
sieciowe w budynkach
komunalnych"

W 2018r. została wykonana dokumentacja
TAK
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. Prace zostały wykonane
zgodnie z umową.
W dniu 25.04.2019r. ZGN podpisał umowę na
realizację robót z firmą wykonawczą pt. "Budowa
instalacji c.o. i c.c.w., węzła cieplnego w zakresie
technologii, automatyki i elektryki, adaptacja
pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny
przy ul. Kołowej 52 w Warszawie". Prace są
w toku. Termin zakończenia prac zgodnie
z umową 20.09.2019r.
W dniu 20.12.2018r. ZGN podpisał z Veolia
Energia Warszawa umowę przyłączeniową na
wykonanie przyłącza sieci cieplnej do budynku.
Podłączenie do m.s.c. w 2019r. wykonuje Veolia
Energia Warszawa.

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

Kompleksowa modernizacja 2019 - 2020
budynku przy ul.
Bieżuńskiej 1

W dniu 28.03.2019r. ZGN podpisał umowę na
wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz ze specyfikacją w zakresie
budowy instalacji c.o., c.c.w., węzła cieplnego
oraz doposażenie budynku w instalacje gazową.
Prace są w toku. Termin opracowania
dokumentacji zgodnie z umową do 30.08.2019r.
Realizacja planowana jest w roku 2020.

TAK
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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

Grochowska 354:
NIE
wykonana dokumentacja projektowa przebudowy
budynku, na podstawie której uzyskano
pozwolenie na budowę - dokumentacja wymaga
poprawy branży konstrukcyjnej. Budynek
w trakcie opróżniania.
11.02.2019 r. podpisana umowa na poprawienie
dokumentacji i sprawowanie nadzoru
autorskiego.
30.04.2019 r. odebrano poprawioną
dokumentację.
Skaryszewska 13,15 - Wykonano montaż bram
w prześwitach bramowych.
Targowa 12 - wykonano ocieplenie dachu
z nowym pokryciem, wymieniono instalacje wodkan i c.o. Do dnia dzisiejszego Veolia nie
wykonała przyłącza. Przyłącze przechodzi przez
garaż podziemny na inwestycji TBS na sąsiedniej
działce. Obecnie w budynku jest ogrzewanie
z kotłowni gazowej. Wykonanie węzła będzie
możliwe poza sezonem grzewczym i wykonaniu
przyłącza przez Veolię. Budowa sieci jest
uzależniona od przekazania terenu przez TBS
pod trasę sieci ciepłowniczej. Po zakończeniu
robót instalacyjnych zostanie wykonana
modernizacja klatek schodowych na podstawie
wykonanego projektu.
23.04.2019 r. został złożony wniosek o zamiarze
udzielenia zamówienia publicznego na
modernizację klatek schodowych.
23.05.2019 r. otwarcie ofert na modernizację
klatek schodowych.
18.06.2019 r. podpisana umowa na modernizację
klatek schodowych
z terminem realizacji 120 dni od daty podpisania
umowy.
24.06.2019 r. odbyło się wprowadzenie na
budowę.
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naturalnego
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1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

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

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

2016-2020

Głucha 3A - wykonano dokumentację
przebudowy budynku
z pozwoleniem na budowę. Budynek w trakcie
opróżniania.
Mińska 7 - zakończono modernizację podwórka.

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

2016-2020

Mińska 24 - umowa na modernizację budynku
podpisana z terminem wykonania do
30.04.2019r. Uruchomienie dostawy ciepła do
budynku może opóźnić się z powodu nie
wybudowania sieci przez Veolię do 15.11.2019 r.
Umowa przyłączeniowa zakłada termin
wykonania przyłącza na 28.03.2020 r.
Mińska 26 - umowa na modernizację budynku
podpisana z terminem wykonania do
30.04.2019r. Uruchomienie dostawy ciepła do
budynku może opóźnić się z powodu nie
wybudowania sieci przez Veolię do 15.11.2019 r.
Umowa przyłączeniowa zakłada termin
wykonania przyłącza na 28.03.2020 r.
Mińska 28 - umowa na modernizację budynku
podpisana z terminem wykonania do
28.03.2020r. Uruchomienie dostawy ciepła do
budynku może się opóźnić z powodu nie
wybudowania sieci przez Veolię do 15.11.2019 r.
Umowa przyłączeniowa zakłada termin
wykonania przyłącza na 28.03.2020 r.

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

2016-2020

Rybna 28 - 02.07.2018 r. podpisana umowa na
nadzór inwestorski.
09.07.2018 r. podpisana umowa na roboty
budowlane.
24.07.2018 r. podpisana umowa na nadzór
autorski. Umowa rozwiązana z winy wykonawcy.
15.10.2018 r. podpisane zlecenie na
jednorazowy nadzór autorski – na poprawienie
projektu konstrukcji.
13.02.2019 r. podpisana nowa umowa na
sprawowanie nadzoru autorskiego.
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej planowane
jest na 2020 r.
Rybna 24 - 03.08.2018 r. podpisana umowa na
nadzór inwestorski.
24.07.2018 r. podpisana umowa na nadzór
autorski. Umowa rozwiązana z winy wykonawcy.
11.02.2019 r. podpisana umowa na poprawienie
dokumentacji i sprawowanie nadzoru
autorskiego.
11.04.2019 r. odbiór poprawionej dokumentacji
projektowej.
10.05.2019 r. ogłoszenie przetargu na roboty
budowlane przy realizacji inwestycji.
21.06.2019 r. został wyłoniony wykonawca robót
budowlanych. Planowany termin podpisania
umowy 03.07.2019 r.
Wawerska 19 - wykonano dokumentację
projektowo-kosztorysową na przebudowę
budynku, na podstawie której uzyskano
pozwolenie na budowę. Dokumentacja
projektowa jest w trakcie sprawdzania
i poprawiania przez zespół projektowy. Budynek
jest w trakcie opróżniania.
11.02.2019 r. podpisana umowa na poprawienie
dokumentacji i sprawowanie nadzoru
autorskiego.
15.04.2019 r. odbiór poprawionej dokumentacji.
31.05.2019 r. - ogłoszono przetarg na roboty
budowalne.
13.05.2019 r. Umowa przyłączeniowa na
dostawę energii elektrycznej podpisana.
17.06.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w
postępowaniu na wykonanie robót budowlanych.
Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty.

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

2016-2020

Rybna 8 - wykonano dokumentację projektowoNIE
kosztorysową na przebudowę budynku na
podstawie której uzyskano pozwolenia na
budowę.
Budynek został opróżniony w październiku 2018r.
17.01.2019 r. podpisana umowa na nadzór
inwestorski.
23.01.2019 r. otwarcie ofert na roboty budowalne
i trwa procedura przetargowa.
18.04.2019 r. podpisana umowa na wykonanie
robot budowlanych, odbyło się wprowadzenie na
budowę.
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej planowane
jest na 2020 r.
Rybna 10 - wykonano dokumentację projektowokosztorysową na przebudowę budynku na
podstawie której uzyskano pozwolenia na
budowę.
Budynek został opróżniony w październiku 2018r.
18.01.2019 r. podpisana umowa na nadzór
inwestorski.
21.01.2019 r. pierwsze otwarcie ofert na roboty
budowalne – przetarg unieważniono.
25.02.2019 r. drugie otwarcie ofert na roboty
budowalne - wybrano wykonawcę.
29.03.2019 r. podpisano umowę na roboty
budowlane.
29.03.2019 r. podpisano umowę na nadzór
autorski.
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej planowane
jest na 2020 r.
Drewnicka 2A - umowa przyłączeniowa z Veolią
podpisana z terminem realizacji do 04.03.2020 r.
11.02.2019 r. podpisana umowa na poprawę
dokumentacji projektowej.
30.04.2019 r. odebrano poprawioną
dokumentację. Niewystarczające środki
finansowe.
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Rewitalizacja obszaru
Kamionek kwartał
Kamionkowska ul. Kamionkowska 31,39,49
(C/PPD/II/P1/9)

2016-2019

Kamionkowska 49:
wykonana wymiana instalacji elektrycznych.
Wykonana została koncepcja zagospodarowania
podwórka wraz z konsultacjami z mieszkańcami.
W 2019 r. jest planowane wykonanie projektu
zagospodarowania podwórka.

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

2017-2020

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej nadbudowy i modernizacji
budynku, podpisana z terminem realizacji
07.09.2018 r.
Nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji
projektowej (o 9 miesięcy).

NIE
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Szmulowizna - kwartał
Łomżyńska - ul. Siedlecka
25 i 29

2016-2020
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Rewitalizacja obszaru
Nowej Pragi - kwartał
Inżynierska - ul. Strzelecka,
10A, 12

2016-2021

Prace przygotowawcze:
TAK
Podpisano umowę nr GN/PN/269/2019 z dnia
26.06.2019r. na ułożenie gresu na biegach
schodowych klatek oraz montaż dodatkowych
drzwi w piwnicy. Podpisano umowę nr
GN/PN/213/2019 z dnia 09.05.2019r na
wykonanie projektu wind zewnętrznych
w budynku Siedlecka 29 (prośba mieszkańców)
Podpisano umowę nr GN/PN/251/2019 z dnia
12.06.2019r na sprawdzenie dokumentacji
projektowej Siedlecka 25 (front) i wykonanie
projektu zamiennego
Roboty budowlane:
Wznowienie prac związanych z modernizacją
budynku przy ul. Siedlecka 25 (front) w ramach
umowy nr 143/2018/GN/PN z dnia 20.03.2018r.
Uzyskany efekt rzeczowy:
Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy II
etapu prac związanych z modernizacją budynku
Siedlecka 25 (oficyna).
Zakończono proces wykwaterowania budynku
przy ul. Siedleckiej 25(front).
II Etap - doposażenie wybranych lokali
w łazienki, wymiana instalacji elektrycznych
i sanitarnych (z wyjątkiem co i ccw), remont klatki
schodowej.
Ogłoszono kolejny przetarg:
III przetarg - w ramach którego złożono 4 oferty.
W dniu 17.07.2019r. została wybrana oferta
docelowa.
Prace przygotowawcze:
TAK
Kontynuacja umów wieloletnich nr 584/2016;
585/2016, 586/2016 z dnia 28.11.2016 r. na
wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór
autorski. Kontynuacja i rozliczenie umowy
nr 388/2016 z dnia 05.09.2016 r. na pełnienie
funkcji Inwestora zastępczego.
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Rewitalizacja obszaru
2016-2020
Szmulowizna - kwartał
Łomżyńska - ul. Łochowska
38A, 40

Prace przygotowawcze:
TAK
Kontynuacja umowy wieloletniej nr 481/2016
z dnia 20.10.2016 r. na wykonanie dokumentacji
projektowej oraz pełnienie obowiązków Inwestora
zastępczego.
Popisano umowę z Wykonawcą robót na
rewitalizację budynku przy ul. Łochowskiej 38A Umowa nr GN/PN/193/2019 z dnia 19.04.2019r.
Roboty budowlane:
Kontynuacja umowy z Wykonawcą robót na
rewitalizację budynku przy ul. Łochowskiej 40
Umowa nr 417/2018 z dnia 31.08.2018r.
Łochowska 38A
Ogłoszono kolejny przetarg:
III przetarg – w ramach którego złożono 4 oferty,
które przekraczają o 25%; 64%; 69% i 81%
wartość z kosztorysu inwestorskiego. Przetarg
z aukcją elektroniczną w dniu 14.03.2019r.
W aukcji elektronicznej wybrano
najkorzystniejszą ofertę. Umowę podpisano
19.04.2019 r.
W dniu 26.04.2019r. przekazano wykonawcy
teren budowy i rozpoczęto realizację inwestycji
zgodnie z Umową GN/PN/193/2019 z dnia
19.04.2019 przy Łochowskiej 38A.
Otwocka 7
Ogłoszono kolejny przetarg:
IV przetarg w ramach którego złożono 4 oferty,
wykonawca robót zostanie wyłoniony przez
przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
Oczekiwanie na dostarczenie wymaganych
dokumentów do dnia 23.07.2019r. przed
podpisaniem umowy.
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2016-2020
Szmulowizna - kwartał
Łomżyńska - ul. Łochowska
31, 37, 39 i 43
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Rewitalizacja obszaru Stara
Praga - kwartał Brzeska ul. Markowska 12 i 14 oraz
ul. Ząbkowska 36

2016-2020

Prace przygotowawcze:
TAK
Kontynuacja umowy wieloletniej nr 487/2016
z dnia 24.10.2016 r. na wykonanie dokumentacji
projektowej oraz pełnienie obowiązków Inwestora
zastępczego.
W dniu 05.06.2019r. ogłoszono postępowanie
przetargowe na inwestycję przy
ul. Łochowskiej 31.
Roboty budowlane:
Kontynuacja umowy na realizację inwestycji na
rewitalizację budynków: przy ul. Łochowskiej 37
(umowa nr 601/2018 z dnia 23.11.2018 r.
Łochowskiej 43 (umowa nr 292/2018 z dnia
13.06.2018 r.).
Łochowska 31
Ogłoszono kolejny przetarg:
IV przetarg w ramach którego złożono 2 oferty,
przekraczające wartość z kosztorysu
inwestorskiego. W dniu 10.05.2019 r. odbyła się
aukcja elektroniczna. W związku z
przekroczeniem wartości ceny ofert z ceną
zamawiającego o 32% przetarg został
unieważniony.
W trakcie V przetargu złożono 5 ofert.
Ostatecznie Wykonawca robót zostanie
wyłoniony przez przeprowadzenie aukcji
elektronicznej.
Prace przygotowawcze:
TAK
Kontynuacja umowy wieloletniej nr 2/2017 z
dnia 10.01.2017 r. na wykonanie dokumentacji
projektowej oraz pełnienie obowiązków Inwestora
zastępczego.
Roboty budowlane:
Kontynuowanie umowy z Wykonawcą robót na
rewitalizację budynku przy ul. Ząbkowskiej 36
(umowa nr 344/2018 z dnia 05.07.2018 r.)
Markowska 12, Markowska 14. Przetarg na II
etap (dach, piwnice, przyłącze kanalizacyjne)
zostanie ogłoszony w III kwartale 2019r ze
względu na konieczność uzyskania warunków
przyłączeniowych kanalizacji, która przebiegała
pod budynkiem Markowska 16.
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Rewitalizacja obszaru
Nowej Pragi - kwartał
Inżynierska - ul. Stalowa 33
oraz ul. Środkowa 12 i 14

2016-2020

Prace przygotowawcze:
TAK
Kontynuacja umów wieloletnich nr 581/2016;
582/2016, 583/2016 z dnia 24.11.2016 r. na
wykonanie dokumentacji projektowej.
Kontynuacja umowy nr 389/2016 z dnia
05.09.2016 r. na pełnienie funkcji Inwestora
zastępczego.
Roboty budowlane:
Kontynuowane są prace związane z
modernizacją budynku Środkowa 14 w ramach
umowy nr 396/2018/GN/PN z dnia 14.08.2018
Kontynuowane są prace związane z
modernizacją budynku Stalowa 33 w ramach
umowy nr 340/2018/GN/PN z dnia 03.07.2018.
Uzyskany efekt rzeczowy:
Wybrano wykonawcę prac związanych
z modernizacją budynku Środkowa 12,
przewidywane podpisanie umowy lipiec 2019.
Środkowa 12
Ogłoszono kolejny przetarg:
III przetarg - złożono 4 oferty, w następnym
tygodniu aukcja elektroniczna - unieważniona
z powodu przekroczenia ceny ofert z ceną
zamawiającego.
IV przetarg - złożono 4 oferty. Po
przeprowadzeniu aukcji elektronicznej została
wybrana oferta. Wykonawca został
wprowadzony, trwa organizowanie placu budowy.
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Modernizacja budynku przy
ul. Kłopotowskiego 30

2017-2020

Prace przygotowawcze:
Kontynuacja umów wieloletnich nr 233/2017
z dnia 14.06.2017 r. na wykonanie dokumentacji
projektowej. Kontynuacja umowy nr 366/2017 z
dnia 23.08.2017 r. na pełnienie funkcji Inwestora
zastępczego.
Przygotowano i ogłoszono w 2019r. dwa
postępowania przetargowe. Pierwsze dla
modernizacji oficyny prawej, frontu, oficyny lewej
i przebudowy altany śmietnikowej zostało
unieważnione z powodu braku wystarczających
środków finansowych. Drugie postępowanie
ograniczało zakres prac do oficyny prawej
i budynku frontowego.
Uzyskany efekt rzeczowy:
Ogłoszono kolejny przetarg.
VI przetarg (całość) - złożono 4 oferty wszystkie przekraczały wartość kosztorysu
inwestorskiego (średnio ok. 60 %), przetarg
unieważniono - w aukcji elektronicznej z dnia
09.05.2019 r. nie obniżono kosztów
VII przetarg (oficyna prawa, front) - złożono 2.
oferty - przekraczające o 51% i 52% kosztorys
inwestorski. W dniu 14.06.2019 r. wybrano jedną
ofertę. Wybrano wykonawcę rewitalizacji oficyny
prawej i frontu. Podpisano umowy, Wykonawca
został wprowadzony na budowę.

TAK
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Rewitalizacja tkanki
mieszkaniowej w
wybranych budynkach
komunalnych na terenie m.
st. Warszawy ul. Otwocka 7
i Strzelecka 10

2018-2021

Prace przygotowawcze:
TAK
Otwocka 7
- uaktualniono kosztorysy inwestorskie,
- ogłoszono czwarty przetarg na wybór
wykonawcy rewitalizacji, otwarcie ofert
5.07.2019 r.
Strzelecka 10
Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy
rewitalizacji.
Roboty budowlane:
Otwocka 7
Ogłoszono kolejny przetarg:
IV przetarg - złożono 4 oferty, wykonawca robót
zostanie wyłoniony przez przeprowadzenie aukcji
elektronicznej.
Oczekiwano na dostarczenie wymaganych
dokumentów przed podpisaniem umowy.
Strzelecka 10
Ogłoszono przetarg:
I przetarg - otwarcie ofert 23.05.2019r. -złożono
dwie oferty, które znacznie (o 27% -7,1 mln zł
i 91% - 10,6 mln zł) przekraczają wartość
kosztorysu inwestorskiego, aukcja elektroniczna
nie wpłynęła na wysokość ofert, zwiększono
wysokość środków przeznaczonych na realizację
zamówienia. W dniu 12.06.2019 r. wybrano
ofertę. Umowa została podpisana w dniu
01.07.2019r.Wykonawca został wprowadzony na
teren budowy.
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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

Uzyskano pełną dokumentację budowlanoTAK
wykonawczą z pozwoleniem na budowę dla
obydwu budynków; przygotowywany jest przetarg
na wybór wykonawcy robót budowlanych dla
budynku przy ul. Radzymińskiej 63.
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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
I. Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości
przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie z
wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej

Ze względu na brak funduszy, realizacja projektu
została zawieszona. Wykonywane są jedynie
bieżące, drobne remonty na które Wspólnota
otrzymała częściowe dofinansowanie z budżetu
Konserwatora Zabytków.
Zarząd Wspólnoty spotkał się z Konserwatorem
Zabytków oraz osobami odpowiedzialnymi za
projekty rewitalizacyjne w Biurze Architektury
m.st. Warszawy. Rozmowy i próby
zorganizowania alternatywnych form
finansowania projektu zakończyły się fiaskiem.

NIE

Rewitalizacja przedwojennej 2018-2019
kamienicy przy
ul. Marcinkowskiego 7
z zachowaniem miejsca
pamięci historycznej

Realizowane są prace związane z remontem
konstrukcji budynku.

NIE

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

W I półroczu br. kontynuowane były roboty
budowlane.

TAK

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

1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

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

1.6.Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

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

2017-2019

2015-2020
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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
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

W I półroczu br. kontynuowane były roboty
budowlane.

TAK

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

W dniu 16.01.2019 r. ogłoszono wynik
postępowania przetargowego na wybór
wykonawcy inwestycji. Dnia 07.02.2019 r.
podpisano umowę z Wykonawcą. Rozpoczęto
prace budowlane.

TAK

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

W I półroczu br. kontynuowane były roboty
budowlane.

TAK
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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
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 przy
ul. Łomżyńskiej 20

2016-2019

W I półroczu br. kontynuowane były roboty
budowlane.

TAK

1.6.Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

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

Modernizacja budynku
mieszkalnego
przy ul. Łomżyńskiej 26

2016-2019

W I półroczu br. kontynuowane były roboty
budowlane.

TAK

1.6.Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

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

Modernizacja budynku
mieszkalnego przy
ul. Małej 15

2016-2019

Uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na
TAK
użytkowanie. 25 marca 2019r. Inwestycja została
zakończona, lokale mieszkalne przekazano do
użytkowania.
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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
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
przy ul. Targowej 14

2016-2023

W I półroczu br. wybrano wykonawcę
dokumentacji projektowej. Opracowano
dokumentację techniczną dla inwestycji.

TAK

1.6.Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

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

Budowa budynku
mieszkalnego
przy ul. Targowej 12

2016-2020

W I półroczu br. kontynuowane były roboty
budowlane.

TAK

1.6.Rozwój
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

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

Budowa budynku
mieszkalnego przez TBS
przy ul. Chyrowskiej
1/Złotopolskiej 8

2017-2020

W dniu 07.02.2019 r. Wydział Architektury i
TAK
Budownictwa Urzędu m. st. Warszawy dla
Dzielnicy Targówek zatwierdził projekt budowlany
i udzielił pozwolenia na budowę. Do wydanej
decyzji zostało złożone odwołanie. Trwa
postępowanie.
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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. Strzeleckiej 19
w Warszawie

2018-2020

W I półroczu br. wybrano wykonawcę
TAK
dokumentacji projektowej.
Opracowanie dokumentacji technicznej dla
inwestycji jest w trakcie realizacji. Zabezpieczono
środki finansowe na wkład Miasta w inwestycję.

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.1. Zarządzanie i
koordynacja
działaniami
kulturalnymi

Badania i ewaluacja
realizowanych projektów

2019

Przeprowadzono ankiety ewaluacyjne
w instytucjach realizujących projekty
rewitalizacyjne oraz dokonano wstępnej analizy
danych.

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

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

2019

W ramach działań przygotowano koncepcję
merytoryczną, promowano projekt, wdrożono
program, koordynowano działania
administracyjno-księgowe, zrealizowano
działania programowe:
Stół Powszechny: Improwizacje dzieci,
Reportażowy Klub Książki, Otwarcie Ogrodu
Powszechnego – wspólne sadzenie roślin,
Zajęcia sensoryczno-muzyczne dla dzieci, Joga,
Aerobik z elementami tańca dla Seniorów,
Ludowa historia Polski, Improwizacje dzieci,
Filozofia w Ogrodzie, Rozmowy o klimacie, Slam
dzieci, Barwy ogrodu, Ludowa historia Polski,
Reportażowy Klub Książki, Jaki mamy klimat? –
spotkanie, Warsztaty teatralne dla młodzieży,
Będzie coraz lepiej – perspektywa dla Warszawy
– spotkanie, Warsztaty w ramach projektu
Ostoja, Kapitalizm a ekologia: czy nasze
jednostkowe wybory mają znaczenie? – debata.
W ramach Obozu dla Klimatu przeprowadzono:
pokazy filmowe połączone z dyskusją oraz
wykłady (Czy nasz czas na planecie Ziemia się
kończy?), warsztaty (Wyobraźnia dla klimatu),
spotkania (Jak zmienić świadomość ekologiczną
i klimatyczną?, Pozwy, blokady, protesty. Jak
działać? – spotkanie z ruchem klimatycznym),
Tańcz i Walcz / impreza + benefit na Obóz Dla
Klimatu, spacery (Spacer przyrodniczy
z klimatem w tle).

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

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

2019

W ramach działań przeprowadzono procesy
TAK
związane z promocją całego przedsięwzięcia
jakim jest Otwarta Rampa oraz przygotowano
i zrealizowano zaplanowane działania:
"Otwarta Rampa dla Mam"
W przestrzeni teatralnej zorganizowano
różnorodne aktywności dla mam i opiekunek
dzieci. Wspólne działania, wymianę
doświadczeń, uczestnictwo w warsztatach,
podejmowanie wspólnych inicjatyw,
współtworzenie programu zajęć integrowały
lokalna społeczność.
-"Starcie Seniorów"
Odbyły się spotkania w Klubie Artystycznym
Teatru Rampa dedykowane seniorom.
"Lalka w Otwartej Rampie"
zorganizowano pokazy przedstawień teatrów
lalek w połączeniu z warsztatami na temat
różnych form animacji.
Warsztaty teatralne"
Umożliwiono dzieciom w wieku szkolnym
warsztaty, podczas których mogły pracować
z profesjonalnym aktorem.
"Akademia Musicalowa dla dorosłych" i
"Targówek Śpiewa"
Przeprowadzono zajęcia warsztatowe z emisji
głosu, podstaw tańca, stepowania musicalowego,
pracy nad tekstem piosenki musicalowej.
Wystawiono musical "W sercu miasta" będący
zwieńczeniem pracy warsztatowej. Brali w nim
udział mieszkańcy (dorośli, dzieci i młodzież).
-"Rusz się z kanapy-fitness w Rampie"
Odbyły się zajęcia skierowane do kobiet
z obszaru rewitalizowanego.
"Spotkania sieciujące"
Zorganizowano cykliczne spotkania dla liderów
społecznych, przedstawicieli lokalnych
organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury
działających na Targówku.
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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
2.1. Kreowanie i
koordynacja
działań
wzmacniających
tożsamość lokalną,
pobudzających
aktywność
kulturalną i
społeczną
mieszkańców

II.3. Stypendia dla
animatorów
działań
integrujących

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

2019

Animatorzy swoją pracą przyczyniali się do
zwiększenia i pogłębienia aktywności kulturalnospołecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji,
uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
oraz Biura Kultury, wypełniali obowiązek
związany ze sprawozdawczością.

II.4. Realizacja
wydarzeń
kulturalnych i
działań edukacyjno
- kulturalnych

Projekty Rewitalizacyjne
Muzeum Warszawskiej
Pragi: Wykonane na
prawym brzegu.
Rzemieślnicy;
Wokół rewitalizacji warsztaty; Praski Teatr
Lalek; Scena letnia

2019

"Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy" NIE
Działania to: spotkania i warsztaty, wyposażanie
oraz planowanie działań pilotażowych i programu
Edukacyjnej Pracowni Rzemieślniczej oraz
koordynacja działań związanych
z przygotowaniem mapy rzemieślników.
Zaplanowano Dzień Otwarty Edukacyjnej
Pracowni Rzemieślniczej.
"Wokół rewitalizacji"
Realizacja działań w miesiącach marzec-maj
2019: koordynacja, przygotowanie programu –
zaplanowanie i rozpoczęcie realizacji cykli
spacerów „Praga. Mikroodkrycia geograficzne”,
„Sztuka w przestrzeni publicznej” oraz „Praga do
zamieszkania”, planowane współdziałanie przy
projektach artystycznych i działaniach ze
społecznością.
"Scena letnia"
Realizowano: koordynację prac, wynajęcie i
montaż sceny, zaplanowano program, działania
promocyjne, realizację koncertów i pokazów.
"Praski Teatr Lalek"
Działania realizowano w marcu-kwietniu 2019 trwają prace nad koncepcją nowego spektaklu.

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:
Praska Dorożka Teatralna
na Podwórzach; Praskie
Partnerstwa pedagogicznoteatralne

2019

„Praskie partnerstwa pedagogicznoTAK
teatralne”
Zrealizowano działania przygotowawcze,
zaproszono partnerów do projektu,
przeprowadzono spotkania warsztatowe
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”
zrealizowano działania przygotowawcze,
zaplanowano szczegółowe wydarzenia projektu,
zaproszono do współpracy animatorów,
przeprowadzono warsztaty dla animatorów
pracujących na podwórkach przed i po
prezentacji spektaklu, dokonano wyboru miejsc
na Pradze do realizacji zadania, przeprowadzono
renowację scenografii, zaprezentowano
spektakle teatralne, zaprezentowano koncerty
zespołu „Bardzo Duży Dom”; wypromowano
projekt.

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
2019
Orkiestry Sinfonia Varsovia:
Lato w Sinfornii Varsovii;
Gry muzyczne

„LATO w Sinfonii Varsovii”
TAK
prace przygotowawcze, przygotowanie
materiałów promocyjnych, promocja projektu,
przygotowanie i podpisywanie umów z artystami i
podwykonawcami, ustalanie harmonogramu
pracy obsługi technicznej i obsługi widowni,
przygotowanie sceny, realizacja i koordynacja
wydarzeń w ramach wykonano zgodnie z
harmonogramem.
W okresie 17 maja – 30 czerwca odbyło się 18
koncertów finansowanych z dotacji celowej, w
tym: 14 koncertów kameralnych, 2 poranki dla
dzieci i 2 koncerty symfoniczne.
„Gry muzyczne”
wykonano prace przygotowawcze, realizację
Akcji Labirynt zgodnie z harmonogramem.
Akcja Labirynt objęła 6 różnych warsztatów.
W warsztacie „Z wizytą u króla” prowadzonym
przez Fundację Sztuka Ciała po raz pierwszy
wzięli udział muzycy orkiestry Sinfonia Varsovia.
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CEL II
Rozwój
turystyki,
kultury i sportu
w oparciu o
tożsamość
lokalną oraz
zasoby
dziedzictwa
kulturowego

2.1. Kreowanie i
koordynacja
działań
pobudzających
aktywność
kulturalną i
społeczną
mieszkańców

Projekty rewitalizacyjne:
II.4. Realizacja
Uchodźczynie, Kijowska
wydarzeń
kulturalnych i
działań edukacyjno
- kulturalnych

2019

"Kijowska"
Prace koncepcyjne, poszukiwanie partnerów do
projektu, zakup biletów i zakwaterowania, nabór
uczestników, wizyta studyjna, warsztaty
z uczestnikami, kolektywne zdjęcie i piknik
lokalny, praca z aktorami, przygotowanie
scenariusza, prace techniczne i programistyczne
nad aplikacją do spacerów, nagrywanie
spacerów, próby do spacerów i testowanie
aplikacji, premierowy spacer, przeprowadzenie
spacerów.
"Uchodźczynie"
Wykonano prace koncepcyjne, dokonano naboru
uczestniczek do projektu, przeprowadzono
warsztaty z aktorkami, przeprowadzono próby
spektaklu oraz premierę i pokazy spektaklu.

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

2.1. Kreowanie i
koordynacja
działań
pobudzających
aktywność
kulturalną i
społeczną
mieszkańców

Fundusz Animacji Kultury,
II.4. Realizacja
Zadanie 3 i dzielnicowe
wydarzeń
projekty rewitalizacyjne
kulturalnych i
działań edukacyjno
- kulturalnych

2019

Konkurs został rozstrzygnięty w marcu 2019 r.
TAK
Dzięki programowi poszerzana jest współpraca
między organizacjami lokalnymi oraz instytucjami
(Domy Kultury i Biblioteki). Projekty są w trakcie
realizacji.

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

2.1. Kreowanie i
koordynacja
działań
pobudzających
aktywność
kulturalną i
społeczną
mieszkańców

"SZYBKI MONTAŻ II.4. Realizacja
park kultury"
wydarzeń
kulturalnych i
działań edukacyjno
- kulturalnych

2017-2022

Brak danych o projekcie.

TAK

NIE
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CEL 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/moder
nizacja
istniejących
instytucji kultury

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

2016-2021

CEL 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

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

2015-2023

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

Trwa wykonywanie prac izolacyjnych
NIE
przeciwwodnych ław oraz ścian
fundamentowych, stabilizowanie gruntu pod
beton podkładowy w piwnicy, zasypywanie
i zagęszczanie gruntem ław i ścian
fundamentowych, wykonanie izolacji termicznej
ścian fundamentowych, montaż instalacji
kanalizacyjnej podposadzkowej w piwnicy,
układanie betonu chudego, montaż nadproży
w piwnicy, zamurowywanie otworów, montaż
instalacji uziemiającej otokowej w gruncie,
wykonanie nowej części kondygnacji podziemnej,
wykonanie klatek schodowych wewnętrznych.
Wydłużają się prace projektowe.
Brak aktualizacji harmonogramu.
2 kwietnia decyzja nr 71/PRD/2019 o
TAK
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowę dla przebudowy i zmiany
sposobu użytkowania obiektów zabytkowych
oraz budowy sali koncertowej wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą
techniczną przy ul. Grochowskiej 272 stała się
decyzją ostateczną.
Trwają prace nad realizacją projektów
wykonawczych. W związku z koniecznością
udzielenia projektantowi zleceń dodatkowych
przewidywany termin zakończenia piątego etapu
prac projektowych (projekty wykonawcze) nastąpi
na koniec kwietnia 2020 r.
11.10.2018 r. podpisana umowa na nadzór
TAK
autorski.
17.10.2018 r. podpisana umowa na nadzór
inwestorski.
25.10.2018 r. podpisana umowa na roboty
budowlane.
Planowany termin realizacji do 30.11.2020 r.
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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

Rewitalizacja i modernizacja 2015 - 2020
II.5.
Rozbudowa/moder budynku przy
ul. Jagiellońskiej 28
nizacja
istniejących
instytucji kultury

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.8. Rozbudowa i
modernizacja
infrastruktury
sportoworekreacyjnej na
obszarze

Modernizacja Ośrodka
2016-2021
Namysłowska wraz z
zagospodarowaniem terenu

Zrealizowane roboty (aktualny stan
zaawansowanie robót w %):
- prace rozbiórkowe - 97,5%
- prace konstrukcyjne - 96,6%
- prace budowlane - 49,3%
- prace wykończeniowe - 19,4%
- wewnętrzne instalacje elektryczne - 23,8%
- system sygnalizacji pożaru - 23,7%
- system oddymiania - 12,6%
- system CCTV - 5,3%
- system NWiN i KD - 17,0%
- okablowanie strukturalne - 19,5%
- instalacje domofonowe i wywoławcze - 20,7%
- instalacje RTV i HDMI - 22,4%
- instalacja wentylacji mechanicznej - 3,1%
- instalacja wewnętrzna co - 25,3%
- wewnętrzna instalacja wodociągowa - 12,2%
- instalacja kanalizacji sanitarnej - 45,7%
- instalacja pozostałych kanalizacji (tłuszczowa,
skroplin itp.) - 73,6%
- instalacja hydrantowa - 32,0%.

NIE

1) 21.02.2019 r. ogłoszono trzecie postępowanie NIE
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie robót
budowlanych - postępowanie zostało
unieważnione z uwagi na brak ofert.
2) Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA
WARSZAWA dokonało analizy możliwości
podziału inwestycji na niezależne od siebie etapy
realizacji zadania. W etapie I planuje się
wykonanie Skweru Sportów Miejskich wraz
z wykonaniem niezbędnych prac towarzyszących
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III.
Zapobieganie i
przeciwdziałani
e 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

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
w ramach lokalnych
systemów wsparcia na
obszarze rewitalizowanym
Pragi - Północ, Pragi Południe i Targówka

2018-2020

NOWA BAZA - 1. Diagnoza potrzeb uczestników TAK
i rekrutacja. 2. Indywidulana pomoc
edukacyjna.3. Fakultety edukacyjne. 4. Warsztaty
wspierające uczenie się. 5. Praska szkoła
językowa. 6. Warsztaty rozwijające kompetencje
społeczne i prace indywidulaną. 7. Wsparcie
specjalistyczne. 8. Miniprojekty i zajęcia
weekendowe, zajęcia rozwijąjące pasje. 9. Grupy
młodzieżowe. 10. Akademia Rozwoju Pasji. 11.
Streetwotking. 12. Szkoła ruchoma. 13.
Akademia Rodziny wraz z wyjazdową Akademią
Rodziny. 14. Punkty konsultacyjne dla rodzin. 15.
Praca środowiskowa. 16. Pikniki rodzinne. 17.
Pikniki LSW. 18. Program Rozwoju Wolontariatu.
19. Superwizje kadry. 20. Baza kompetencji.
Lokalny System Wsparcia na Targówku - 1.
TAK
Rekrutacja ciągła do projektu, diagnozy potrzeb,
indywidualne plany wsparcia, kontrakty. 2.
Współdziałanie ze szkołami podstawowymi na
Targówku SP28. 58, 114,377,13. 3. Sieciowanie
społeczności lokalnej i instytucji lokalnych,
spotkania interdyscyplinarne, animacje lokalne.
4. Wsparcie dla dzieci, młodzieży i rodziców;
szkolna integracja, mobilny klub młodzieżowy,
wzmocnienie pracy z rodziną, wspomaganie
w nauce, wsparcie specjalistyczne, coach
dziecka i rodziny, pedagogika podwórkowa,
rozwijanie zainteresowań asystent rodziny,
spływy kajakowe, animacje podwórkowe
i sąsiedzkie.
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Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0 TAK
W bieżącym okresie kontynuowano wdrażanie
współpracy w ramach konsorcjum oraz szeroki
rozwój działań i podział zadań zmierzających do
realizacji celu, jakim jest wyrównywanie szans
edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży
oraz zwiększanie kompetencji opiekuńczowychowawczych ich rodzin. Do projektu
dołączyły kolejne szkoły z terenu Pragi - Południe
(SP 312 i 60). Kontynuowano realizację celów
szczegółowych w postaci: podniesienie wyników
w nauce, podniesienie frekwencji szkolnej,
zwiększenie kompetencji społecznych,
zwiększenie kompetencji społecznych
i opiekuńczo-wychowawczych rodziców.
Wykonano poszczególne działania: zajęcia
socjoterapeutyczne, półkolonie
socjoterapeutyczne, poradnictwo
krótkoterminowe konsultacje psychologiczne i
pedagogiczne, zajęcia specjalistyczne, wsparcie
dzieci i młodzieży, warsztaty dla dzieci
i młodzieży, warsztaty dla rodziców, wsparcie
edukacyjne dzieci i młodzieży, zajęcia dodatkowe
rozwijające zainteresowania, zajęcia sportowe,
wycieczki, wyjścia do instytucji kultury i edukacji i
rozrywki, konsultacje prawnika, edukacja
finansowa, akademia projektów społecznych,
mini-mini granty, streetworking, podwórka
tematyczne, młodzieżowa lokalna szkoła
reportażu, asystent rodziny, mediacje,
negocjacje, przyjazna szkoła, wolontariat
w szkole, pikniki integrujące społeczność lokalną,
przerwy animacyjne, zespoły interdyscyplinarne,
spotkania koordynatorów i szkoły.
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III.
Zapobieganie i
przeciwdziałani
e 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

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

Kompleksowe i
2016-2019
zintegrowane działania
skierowane do młodzieży i
młodych dorosłych w wieku
16-26 lat, zagrożonych
wykluczeniem społecznym
mieszkających na
obszarach rewitalizowanych
Pragi-Północ, PragiPołudnie i Targówka

2019-2021

Pozytywna Integracja Społeczna TAK
1.Działanośc Klubu Młodzieżowego DOBRE
LOW. 2. Zapewnienie posiłków. 3.
Zakwaterowanie interwencyjne. 4. Program
edukacyjny "Gdy zostanę Mama/tatą". 5.
Socjoterapia. 6. Rówieśnicza grupa wsparcia. 7.
Reedukacja. Lekcje języka angielskiego. 8.
Interwencja oferta specjalistyczna. 9. Miniprojekty
Młodzi dla Młodych. Organizacja Festiwalu
profilaktycznego.

Wsparcie w Starcie 3.0 - 1. Rekrutacja,
szkolenie i wsparcie kadry projektu. 2. Inkubator
rozwoju. 3. Działania kontrolne informacyjne
i promocyjne Zespołu Komunikacji. 4. Rekrutacja
uczestników. 5. Warsztaty otwarte i działania
dodatkowe w organizacjach. 6. Asystentura
usamodzielniania. 7. Centrum Młodych. 8.
Działania koordynacyjne.

TAK
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III.
Zapobieganie i
przeciwdziałani
e wykluczeniu
społecznemu

III.
Zapobieganie i
przeciwdziałani
e 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

Praskie Centrum
III.2. Działania
Wspierania Młodzieży
skierowane do
dzieci i młodzieży „Nowe perspektywy”
w wieku 15–26 lat i
ich rodzin

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

2018-2019

Prowadzenie
2018-2019
zintegrowanych i
kompleksowych działań
skierowanych do rodzin z
dziećmi w wieku 0-6 lat,
mieszkających na
obszarach rewitalizowanych
Pragi-Północ, PragiPołudnie i Targówka

Brak źródeł finansowania.

NIE

Kontynuacja działalności Klubów dla Rodzin
TAK
(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.
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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
obszarach
rewitalizowanych

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

Stworzenie miejsca
aktywności lokalnej jako
jednego z komponentów
Centrum Markowska 16

2017-2019

Rozpoczęcie I etapu prac inwestycyjnych
obejmującego: roboty budowlane polegające na
rozbiórce, zabezpieczeniu, całkowitym
odtworzeniu konstrukcji, przyłączeniu do sieci,
izolacji fundamentów - w celu oddania budynku
w stanie surowym otwartym.

NIE

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

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

Praskie Centrum
Aktywności Lokalnej
„Kobiety dla Kobiet”

2018-2019

Brak działań.

NIE

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

Adaptacja willi przy ul.
Siarczanej 6 na Centrum
Kultury i Aktywności
Lokalnej

2016 - 2019

Dokonano zakupów pozostałej części
wyposażenia meblowego dla CKiA. Po
rozstrzygnięciu postępowania przetargowego
realizowane są prace związane z
zagospodarowaniem terenu wokół willi poprzez
wybudowanie ścieżek, oświetlenia terenu,
instalacją monitoringu, podświetleniem części
zabytkowej oraz budową fontanny posadzkowej
przed wejściem i estrady od strony parku.
rozpoczęto przygotowanie postępowania
przetargowego na nasadzenia zieleni i ich
nawodnienie. W CKiA odbyły się wydarzenia jak:
warsztaty (twórcze, muzyczne), bale i
potańcówki, a także różnego rodzaju wydarzenia
artystyczne. Zatrudniona została animatorka
społeczno-kulturalna.

TAK

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

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

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

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

Kontynuacja i rozwijanie
Centrum Społecznego
PACA

2019-2020

Centrum Społeczne Paca to dom sąsiedzki na
TAK
Pradze-Południe. W jego przestrzeni realizowane
były działania kierowane do i organizowane przez
lokalną społeczność. W pierwszej połowie roku
2019 w ramach projektu zrealizowano wiele
inicjatyw mieszkańców oraz grup formalnych
i nieformalnych, m.in. sąsiedzkie malowanie,
gimnastyka seniorów, scena na Paca, otwarta
kuchnia, spotkania grupy młodzieżowej. Zadanie
realizowane przez NGO.

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

Stworzenie miejsca
aktywności lokalnej na
terenie Szmulowizny

2016 - 2022

Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego ( Miejsca
Aktywności lokalnej) w lokalu przy ulicy
Łochowskiej 39 lok. 7 na warszawskiej
Szmulowiźnie w I półroczu realizowane było
przez Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców
Michałów w ramach umów realizowanych przez
CKS i Urząd Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy. Prowadzono działania
integrujące społeczność lokalną, animowane
działania będące odpowiedzią na potrzeby
i oczekiwania mieszkańców, wspierano osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym we
współpracy z lokalnymi liderami i partnerami.

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

2017-2020

Centrum Wielokulturowe to miejsce wspierania
TAK
dialogu międzykulturowego oraz integracji
cudzoziemców i społeczności przyjmującej.
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 WCW. W ramach
funkcjonowania miejsca aktywności lokalnej
prowadzono działania edukacyjne, kulturalne
oraz nieodpłatnie udostępniano przestrzeń na
potrzeby i działania różnych grup w Dzielnicy
Praga - Północ (wystawy autorskie, spotkania
Klubu Złotego Wieku, posiedzenia Wspólnoty
Mieszkaniowej, próby Teatru BAJ, spotkania
Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds.
Cudzoziemców).

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
obszarach
rewitalizowanych

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

2016-2022

Tworzenie nowych miejsc aktywności lokalnej
TAK
jest wspierane z rezerwy celowej CKS.
CKS wspiera merytorycznie i finansowo młodzież
oraz rozwój wolontariatu w MALach.
CKS organizuje dla koordynatorów i animatorów
miejsc aktywności lokalnej comiesięczne
szkolenia eksperckie z zakresu współpracy ze
społecznością lokalną, pozyskiwania funduszy,
promocji itp., zapewnia superwizje (indywidualne
i zespołowe).
CKS zapewnia stałe wsparcie merytoryczne
w zakresie rozwoju MAL, wymianę doświadczeń
w ramach działania sieci (zamknięta grupa na fb
„MAL-e w Warszawie", ogólnopolską konferencję
Miejsca Otwarte) i wsparcie w promocji (strona
internetowa www.warszawalokalnie.waw.pl,
fanpage Warszawa Lokalnie).
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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
obszarach
rewitalizowanych

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

04.2019 - 11.2019

Program rozwoju wolontariatu w bibliotekach TAK
m.st. Warszawy. Działanie jest realizowane
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 4 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 - Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 101 - Ząbkowska 23
3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 4, - ul. Radzymińska 50
4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy - Wypożyczalnia dla Dzieci
i Młodzieży nr 64 - ul. Kuflewska 6.
Program rozwoju wolontariatu w domach
kultury m.st. Warszawy. 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 : 1. Centrum
Promocji Kultury w Dzielnicy Prag- Południe m.st.
Warszawy - ul. Podskarbińska,
2. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy ul. Dąbrowszczaków 2.

67 | S t r o n a

CEL 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
obszarach
rewitalizowanych

IV.3. Tworzenie i
wspieranie
partnerstw i
współpracy grup
formalnych i
nieformalnych,
organizacji,
przedsiębiorców
oraz instytucji na
obszarach
lokalnych

Wspieranie partnerstw na
obszarze rewitalizowanym

2019 - 2022

1. Trwają prace nad zawiązaniem partnerstw
TAK
lokalnych na Kamionku i Targówku
Mieszkaniowym realizowane w ramach dwóch
otwartych konkursów dotacyjnych przez
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw
Społecznych BORIS - zadanie "Partnerstwo
Lokalne dla rewitalizacji społecznej na Osiedlu
Kamionek" i Oddział Terenowy Towarzystwa
Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa
Targówek - zadanie "Partnerstwo Tą Szansą".
2.Wspomaganie rozwoju wspólnot
i społeczności lokalnych jest realizowane
w ramach trzech otwartych konkursów
dotacyjnych: 1. "Spotkajmy się" realizowane
przez Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci
i Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Pragi ,
2. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych" realizowana przez
Fundację Pracownia Urbanistyki Społecznej, 3.
"Kibicujemy Wileńskiej 13" realizowane przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q
Zmianom".
3. Spółdzielnia Kultury to internetowa
przestrzeń, w której instytucje, organizacje, grupy
nieformalne i wszyscy chętni, dzielą się swoimi
zasobami - przestrzenią, sprzętem, produktami
kultury. W Spółdzielni Kultury znajdują się
zasoby, które można pożyczać nieodpłatnie na
organizację działań
lokalnych/sąsiedzkich/społecznych, które są
niekomercyjne i otwarte dla mieszkańców
Warszawy. Zasoby Spółdzielni Kultury stanowią
duże wsparcie dla oddolnej aktywności
sąsiedzkiej.
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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
obszarach
rewitalizowanych

Rozwój aktywności
IV.4. Działania
obywatelskiej wśród
animacyjne
ukierunkowane na młodzieży z terenów ZPR
pobudzenie
wspólnotowości
mieszkańców oraz
na wspieranie
lokalnych inicjatyw,
w tym promocja
inicjatywy lokalnej

grudzień 2018 grudzień 2019

Wsparcie prowadzone jest przez organizację
TAK
pozarządową Fundacja Szkoła Liderów w dwóch
instytucjach z ZPR: Dom Kultury Zacisze oraz
Muzeum Warszawskiej Pragi 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.
- Przekazywania funduszy i przeprowadzania
zaplanowanego działania wraz 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.
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rok szkolny
2018/2019

Projekt edukacji samorządowej „Nastolatek
TAK
w samorządzie - warsztaty edukacji
samorządowej dla uczniów” 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, aby współtworzyć swoją okolicę i
miasto, w tym dzięki narzędziom partycypacji.
Projekt wspiera rozwój samorządności, zarówno
szkolnej jak i tej związanej ze społecznością
lokalną. Jest 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:
Zespół Szkół Nr 40 im. Stefana Starzyńskiego
(Objazdowa 3, Praga Północ), Zespół Szkół nr 5
im. S. Kisielewskiego (Szczawnicka 1, Praga
Południe), Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego
(Odrowąża 75, Targówek), LXXII LO im. gen.
Jakuba Jasińskiego (Grochowska 346/348,
Praga Południe), Zespół Szkół nr 73
(Brudzińskiego 4, Praga Północ), Zespół Szkół nr
34 im. Mieszka I (Mieszka I 7, Targówek)
Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
(Siennicka 15, Praga Południe), XIX Liceum
Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy
(Zbaraska 1, Praga Południe), XXIII LO im. Marii
Skłodowskiej-Curie (Naddnieprzańska 2/4, Praga
Południe), XLVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. S. Czarnieckiego (Żuromińska 4, Targówek)
Liczba zrealizowanych warsztatów: 42
Liczba młodzieży, która wzięła w nich udział:
1260.
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rok szkolny
2018/2019

rok szkolny
2018/2019

kwiecień 2019 listopad 2019

grudzień 2018 grudzień 2019

"Samorządy mają moc" - wsparcie systemowe
oraz doraźne w rozwoju samorządności szkolnej
i realizacji Warszawskiej Karty Samorządów
Uczniowskich. Szkołom oferowane są trzy formy
wsparcia – systemowe roczne wsparcie
wybranych szkół, otwarta oferta szkoleń,
warsztatów i wizyt studyjnych oraz doraźne
wsparcie ekspertów i mentorów.
Z obszaru ZPR do systemowego wsparcia
zgłosiły się 2 szkoły:
1. Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II
ul. Krasiczyńska 4/6
2. CLXII Liceum Ogólnokształcące
ul. Turmoncka 2
"Partycypacyjne projektowanie przestrzeni"
Wsparcie dotyczące dokonywania zmian
w przestrzeni w oparciu o wspólne projektowanie
z użytkownikami danych miejsc. Projekt
realizowany we współpracy z ISNS UW oraz
ASP. Z obszaru ZPR w projekcie wzięła udział
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 67
w dzielnicy Praga-Południe (ul. Abrahama 10).
Wsparcie finansowe oraz merytoryczne dla
Miejsc Aktywności Lokalnej w procesie
otwierania się tych miejsc na dialog i współpracę
z młodzieżą. Z obszaru ZPR ze wsparcia
skorzystał MAL Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 78
(Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe, ul. Majdańska 5).
Warszawska Akademia Młodych Liderów 3.0
Wsparcie co najmniej 36 młodzieżowych liderów
(13-26 lat) z samorządów uczniowskich
i studenckich, Młodzieżowych Rad Dzielnicy
i Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy oraz grup
nieformalnych w działalności na rzecz grupy
rówieśniczej, najbliższego otoczenia bądź m.st.
Warszawy, tworzenia kultury demokratycznej.
W ramach projektu organizowane są liczne
szkolenia, warsztaty i treningi umiejętności
miękkich oraz realizacja autorskich projektów
społecznych.

TAK

TAK

TAK

TAK
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CEL 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
obszarach
rewitalizowanych

Promocja i rozwój budżetu
IV.4. Działania
partycypacyjnego na
animacyjne
ukierunkowane na obszarze ZPR
pobudzenie
wspólnotowości
mieszkańców oraz
na wspieranie
lokalnych inicjatyw,
w tym promocja
inicjatywy lokalnej

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

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

Procesy konsultacji będące
wynikiem realizacji innych
przedsięwzięć kluczowych
Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji

2019

styczeń - luty 2019

1. Ogólnomiejski maraton pisania projektów
TAK
do budżetu obywatelskiego. Działanie ma
charakter ogólnomiejski, ma na celu wsparcie
mieszkańców Warszawy w pisaniu projektów do
budżetu obywatelskiego. Na maratonie obecni są
pracownicy urzędów dzielnic, jednostek, a także
zewnętrzni eksperci, którzy służą wiedzą
z różnych dziedzin zainteresowanym
mieszkańcom. W tym roku zostało
zorganizowane w Centrum Kreatywności
Targowa, otwarte jest dla wszystkich
mieszkańców. Udział wzięło ok. 90 osób.
2. Działanie realizowane na terenie całej
Warszawy, w tym na obszarze ZPR. Zachęcanie
mieszkańców do zgłaszania projektów
poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych
takich jak plakaty, ulotki, zakładki do książek.
3. Szkolny Budżet Partycypacyjny. Działanie
realizowane na terenie wybranych dzielnic
Warszawy, min. w mieszczącym się na obszarze
ZPR XIII Liceum Ogólnokształcącym z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Leopolda Lisa
Kuli. Celem projektu było opracowanie
standardów przygotowania i przeprowadzania
szkolnych budżetów partycypacyjnych z zakresu
współdecydowania przez społeczność szkolną
o części budżetu szkoły w warszawskich
szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Proces prowadziło Biuro Architektury
TAK
i Planowania Przestrzennego w ramach projektu
"Osiedla Warszawy". Formuła projektu zakłada
wspólną pracę i dialog strony społecznej,
prywatnej i miasta. Teren przy ul. Szwedzkiej ma
zmienić swoją funkcję z przemysłowej na obszar
wielofunkcyjny, który będzie uwzględniał m.in.
funkcję usługową i mieszkaniową. Efektem
konsultacji jest wypracowanie koncepcji dla tego
obszaru, podczas warsztatów z projektantami
w formule charrette. Raport z procesu i opis
działań znajdują się na stronie:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/jaki_obszar_pr
zy_szwedzkiej
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luty-marzec 2019

Konsultacje prowadził Urząd Dzielnicy PragaTAK
Południe. Celem konsultacji było zebranie opinii
mieszkańców dzielnicy na temat dostosowania
Statutu Dzielnicy Praga-Południe do nowych
przepisów wynikających ze zmian ustawowych.
Raport z procesu i opis działań znajdują się na
stronie:http://konsultacje.um.warszawa.pl/jak_zmi
eni_sie_statut_dzielnicy_praga_poludnie

luty-marzec 2019

Konsultacje prowadził Urząd Dzielnicy Targówek.
Celem konsultacji było zebranie opinii
mieszkańców dzielnicy na temat dostosowania
Statutu Dzielnicy Targówek do nowych przepisów
wynikających ze zmian ustawowych. Raport
z procesu i opis działań znajdują się na stronie:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/jak_zmieni_sie
_statut_dzielnicy_targowek
Konsultacje prowadził Urząd Dzielnicy PragaPółnoc. Celem konsultacji było zebranie opinii
mieszkańców dzielnicy na temat dostosowania
Statutu Dzielnicy do nowych przepisów
wynikających ze zmian ustawowych. Raport
z procesu i opis działań znajdują się na stronie:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/jak_zmieni_sie
_statut_dzielnicy_pragapolnoc
Konsultacje prowadzone były przez Zarząd
Transportu Miejskiego. Celem konsultacji było
zebranie opinii mieszkańców na temat projektu
zmian tras autobusów po otwarciu nowych stacji
metra. Zorganizowano pięć punktów
konsultacyjnych na Pradze-Północ, Targówku,
Białołęce oraz w Markach. Można było również
przesłać opinie przez internet. Opis działań oraz
raport znajdują się na stronie:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/m2_na_Targo
wek
Konsultacje prowadziła dzielnica Praga-Północ.
Celem konsultacji było wypracowanie wspólnie
z mieszkańcami nowego podziału dzielnicy na
osiedla i kolonie. Opis działań oraz raport
znajdują się na stronie:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/nowe_osiedla_
na_pradze_polnoc

/marzec 2019

kwiecień-czerwiec
2019

maj 19

Projekty zakończone

Projekty w realizacji

TAK

TAK

TAK

TAK

Projekty planowane
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Załącznik 2
Tabela RP. Raport rzeczowy za I półrocze 2019 r. dla projektów spoza Wykazu projektów wchodzących w skład przedsięwzięć rewitalizacyjnych ZPR
Sekcja II ZAKRES RZECZOWY
Krótki opis
projektu/działania

CEL GŁÓWNY

CEL
Nazwa projektu/działania
SZCZEGÓŁOWY

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

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

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

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

Park kieszonkowy
Białostocka/Radzymińska

Termin realizacji
projektu/działania
Całkowita wartość
Zadania zrealizowane w I półroczu
(data rozpoczęcia
projektu/działania
2019 r.
i data
(kwota w zł)
zakończenia)
2018-2019

Projekt realizowany
2018-2019
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.

Realizacja projektu została
połączona z modernizacją Parku
Michałowskiego. Został wykonany
projekt. Obecnie trwa
przygotowywanie dokumentacji
przetargowej na wykonanie.

26 100,00

Zrealizowano I etap - utworzenie
naturalnych alejek parkowych,
montaż elementów małej
architektury (ławek, koszy, stojaków
rowerowych, tablicy informacyjnej).

98 000,00
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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

Rewitalizacja skweru przy
ul. K. Szymanowskiego

I. Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości
przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie z
wymogami
gospodarki
niskoemisyjnej
1.1. Zapewnieni
e ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

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

Szpaler ozdobnych drzew
przy
ul. Szymanowskiego

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

Realizacja projektu
"Nowoczesne podwórko"

Zadanie realizowane
w ramach budżetu
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 drzewo- i
krzewostanu.
Zadanie realizowane
w ramach budżetu
partycypacyjnego
zakładające sadzenie
szpaleru drzew przy ulicy
K. Szymanowskiego.

2018-2019

Projekt w trakcie realizacji.
516 211,00
Wykonano chodniki , zostały
posadzone drzewa i część krzewów.

2018-2019

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

62 500,00

Trwa przygotowywanie projektu.

73 000,00

Zadanie realizowane
2019
w ramach budżetu
partycypacyjnego
zakładające budowę wiaty
dla rowerów, ustawienie 2.
koszy na psie odchody,
koszy na śmieci, nasadzenia
nowych krzewów i kwiatów.

75 | S t r o n a

1.1. Zapewnieni
e ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

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

Zielone skwery sąsiedzkie

Zadanie realizowane
w ramach budżetu
partycypacyjnego,
zakładające utworzenie
nowego skweru na
Śliwicach oraz rewitalizację
i doposażenie już
istniejących - przy Rondzie
Starzyńskiego i
Równej/Szwedzkiej.

2019

Projekt zrealizowano.

172 500,00

1.1. Zapewnieni
e ładu
przestrzennego i
uporządkowanie
kluczowych dla
rewitalizacji
przestrzeni
publicznych

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

Modernizacja placów zabaw
ul.
Białostocka/Radzymińska,
Gerensona/Kotsisa

Zadanie realizowane
w ramach budżetu
partycypacyjnego
zakładające modernizację
placów zabaw.

2019

W trakcie realizacji.

520 001,00

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

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. odc. ul.
Wybrzeże Szczecińskie ul. Tysiąclecia

(etap I - odcinek od ul.
2007-2019
Zamoyskiego do ul.
Targowej) - budowa jezdni,
chodników, ścieżki
rowerowej, budowa ekranów
oraz przebudowa fragmentu
ul. Zamojskiego.

Zadanie zakończone.
68 508 718,00
Wybudowano:
- ekrany dźwiękochłonne 92,7mb;
- od ul. Zamoyskiego do ul.
Targowej 100 m;
- przebudowano ul. Zamoyskiego
225 m;
- ścieżki rowerowe obustronne 470m
- chodniki (520 m).
W dniu 19.004.2019 r. MWINB
wydał decyzję nr 553/2019
o pozwoleniu na użytkowanie.

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 pod torami
PKP wraz z wanna
szczelną, budowa ekranów,
ścieżki rowerowej wraz z
towarzysząca infrastrukturą
techniczną. W ramach
kompensacji przyrodniczej
wykonano (uzupełniono)
zagospodarowanie zieleni
"Jordanka"
u zbiegu ulic

Zadanie zakończono - inwestycja
w okresie gwarancji.

2007-2019

92 875 765,00
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gospodarki
niskoemisyjnej

Siedlecka/Otwocka skweru
im. M i M Radziwiłów i Parku
Michałowskiego.
Budowa jezdni, chodników, 2016 - 2021
ścieżki rowerowej oraz
przebudowa trasy
tramwajowej na odcinku od
ul. Targowej do ul.
Markowskiej i towarzyszącej
infrastruktury technicznej.

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

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

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

Rozbudowa jezdni, budowa
dwustronnych chodników
i ścieżki rowerowej.

2018 - 2020

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 projektu
budowlanego i projektów
wykonawczych wraz
z uzyskaniem decyzji
niezbędnych dla realizacji
zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa ul. Nowo-Trockiej
odcinek od ul. św.

2018 - 2020

Kontynuacja prac projektowych dla
29 494 125,00
odcinka ul. Targowa – rejon
skrzyżowania z ul. Markowską.
Wydana przez BPMiT w dniu
10.04.2019 r. opinia wskazuje, że
proponowane rozwiązania
projektowe wykonane zgodnie
z wymaganiami m.in. BAiPP
charakteryzują się „znacznym
niedoborem przepustowości” na
skrzyżowaniu Trasy Świętokrzyskiej
z ul. Targową. Trwa analiza
rozwiązań projektowych, mająca na
celu dokonanie koniecznych korekt
na skrzyżowaniu Trasy
Świętokrzyskiej z ul. Targową
zapewniających zwiększenie
przepustowości wskazane w opinii
BPMiT.
02.05.2019 r. ogłoszony został
2 000 000,00
przetarg nieograniczony na
opracowanie projektu budowlanego
i projektów wykonawczych wraz
z uzyskaniem decyzji
administracyjnych niezbędnych dla
realizacji zadania inwestycyjnego
pn. budowa ciągu ulic: Codzienna,
Władysława Łokietka, Pratulińska
(od ul. Młodzieńczej do
ul. Handlowej). 04.06.2019 r. zostały
otwarte oferty w przetargu na wybór
Wykonawcy dokumentacji
projektowej. Złożono sześć ofert.
W dniu 14 marca 2019 r. – zawarto 1 602 500,00
umowę z firmą Schuessler-Plan
Inżynierzy Sp. z o.o. nr
ZP/21/PN/20/18 na wykonanie prac
projektowych. W I półroczu 2019 r.
Wykonawca rozpoczął prace
związane z przygotowaniem
dokumentów „prace
przygotowawcze” oraz „koncepcja
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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

programowa” a także prowadził
inwentaryzację i ocenę stanu
istniejącego obiektów budowlanych
w granicach inwestycji.

Wincentego do ul.
Radzymińskiej”.

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

Rozbudowa ul. Wybrzeże
Helskie wraz
z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym

Rozbudowa jezdni, budowa
dwustronnych chodników
i dróg dla rowerów, budowa
zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.

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

Budowa Obwodnicy
Środmiejskiej na odc. od
Ronda Wiatraczna do
Ronda "Żaba", w tym:
a. etap I - odc. od Ronda
Wiatraczna do
ul. Radzymińskiej

Budowa drogi zapewniającej 2005 - 2024
połączenie
międzydzielnicowe, budowa
chodników i drogi dla
rowerów.

2011-2021

Ogłoszono przetarg na wybór
wykonawcy robót budowlanych oraz
na pełnienie funkcji Inżyniera
Kontraktu nad robotami związanymi
z rozbudową ulicy.

99 879 485,00
(kwota
zarezerwowana w
WPF
41 000 000,00)

Trwa postępowanie administracyjne
w RDOŚ w Warszawie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

888 122 578,00
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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

Opracowanie Projektu
Budowlanego i
wykonawczego wraz z
opracowaniem
Szczegółowych Specyfikacji
Technicznych oraz
uzyskanie pozwolenia na
budowę dla zadania pn.:"
Budowa kładki pieszorowerowej nad Wisłą"

Budowa kładki pieszorowerowej przez Wisłę w
Warszawie. Nowo
zbudowany obiekt ma służyć
połączeniu Centrum z Pragą
i prawobrzeżną stroną
miasta, jak również ma
pełnić funkcję przestrzeni
wypoczynkowej. Obiekt ten
dzięki swej niestandardowej
konstrukcji, stanie się
idealnym punktem
widokowym umożliwiającym
podziwianie panoramy
Warszawy. Kładka pieszorowerowa będzie kolejną
alternatywą umożliwiającą
dogodne przeprawienie się
na drugi brzeg rzeki, jak
również miejscem spotkań i
integracji mieszkańców.

umowa nr
DPZ/164/W/14/17
z dnia
02.03.2018r.,
termin realizacji
aneksowany do
17.11.2019 r.

Uzyskanie uzgodnienia z RZGW
o zwolnienie z zakazu z art. 176 1
(art.. 88 n) Prawo Wodne,
Uzyskanie uzgodnienia z zarządcą
wału i zarządcą terenu, Uzyskanie
zaleceń SKZ, Uzyskanie
uzgodnienia z RZGW i Zarządem
Żeglugi Śródlądowej oznakowania
szlaku wodnego, Uzgodnienie
koncepcji i lokalizacji obiektu
z zarządcą bulwarów (ZZW),
Uzgodnienie koncepcji i lokalizacji
obiektu z Inwestorem projektu
przebudowy Wybrzeża
Szczecińskiego (ZMID), Złożenie
Operatu Wodnoprawnego,
Uzyskanie uzgodnienia PB z
gestorami sieci telekomunikacyjnej
(Orange), opracowano częściowo
projekty bud. w zakresie branży
drogowej, oświetlenia i monitoringu
kładki, gospodarki drzewostanem.

6 678 900,00
projekt + nadzór
autorski
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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

NA_PRAWA ZIELENI

Katalog działań mających na 2019
celu rewitalizację zieleni
program wieloletni
przyulicznej, tworzenie
nowych terenów zieleni
i kompleksowe
porządkowanie przestrzeni
publicznych.

1. Podwórko w kwartale ulic:
977 900,00
Strzelecka/Środkowa/Konopacka/St
98 600,00
alowa - Przygotowano zapytanie
277 300,00
ofertowe na jednego z etapów, tj.
uporządkowanie skarp,
3 016 000,00
zagospodarowanie pasa drogowego
ulicy Konopackiej oraz fragmentu
ciągu pieszego. Jednocześnie
w toku są uzgodnienia z BPMiT, UD
Praga-Północ w zakresie zmiany
zagospodarowania pasa drogowego
ulicy Konopackiej.
Przygotowano także rewizję projektu
zagospodarowania celem
ponownego uzgodnienia z BSKZ
(poprzednia wersja nie uzyskała
pozytywnej opinii BSKZ stąd
konieczne zmiany w projekcie) ;
2. "Zielony plac" teren u zbiegu ulic
Łomżyńskiej i Jadowskiej" przekształcenie ulicy Łomżyńskiej
wraz z terenami przyległymi
w obszar o charakterze zielonego
placu, którego główną osią stanowić
będzie ciąg pieszo-jezdny
z preferencją dla ruchu pieszego
i rowerowego o uspokojonym ruchu
samochodów osobowych wraz
z ograniczeniem miejsc
parkingowych. W maju 2019r.
oficjalnie ogłoszono wyniki konkursu
(I nagroda - zespół autorski: Jakub
Gondorowicz, Wojciech
Hryszkiewicz, Dorota Ryżko; II
nagroda - pracowania RS
Architektura Krajobrazu Dorota
Rudawa; III nagroda - R3D3
Pracowania Architektoniczna
Grzegorz Ziętek; wyróżnienia - NM
architekci Zuzanna Szpocińska).
W czerwcu 2019r. wypłacono
nagrody dla uczestników konkursu
oraz wynagrodzenia dla sędziów
konkursowych.
3. Budżet partycypacyjny "Praskie

80 | S t r o n a

zielone skwery" - zadanie w ramach
realizacji części dotyczącej skweru
Kępna/Jagiellońska: Od marca do
maja 2019r. przygotowywano
i zbierano materiały w celu
ogłoszenia zapytania ofertowego na
wyłonienie firmy, której zadaniem
będzie przeprowadzenia konsultacji
społecznych wraz z wykonaniem
projektu zagospodarowania terenu
skweru Kępna/Jagiellońska. Zakres
prac związanych
z przeprowadzeniem konsultacji
społecznych był uzgadniany
z CKS m.st. Warszawy.
4. Modernizacja Parku Praskiego w 2019 roku rozpoczęto zadanie
inwestycyjne pn. "Modernizacja
Parku Praskiego" wraz z inwestycją
"Budowa Fontanny w Parku
Praskim" - w ramach prac
w pierwszej połowie 2019 roku
wykonano inwentaryzacje
dendrologiczną parku wraz
z oznaczeniem zinwentaryzowanych
drzew.
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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

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

Zagospodarowanie
tymczasowego Bazaru
Różyckiego

Inwestycja dotyczy części
2017-2020
miejskiej Bazaru Różyckiego
i obejmuje kompleksowe
zagospodarowanie terenu
z ustawieniem budynków
kontenerowych wraz
z nowym podłączeniem do
sieci elektroenergetycznej,
zapewnieniem warunków
ochrony przeciwpożarowej
oraz dojść i dojazdów.

Ogłoszono przetarg na wybór
wykonawcy przyłącza wod-kan - nie
wpłynęły oferty; po aktualizacji
kosztorysów inwestorskich
wystąpiono o zwiększenie budżetu
zadania; trwa procedura
uzgadniania z INNOGY przyłącza
elektrycznego.

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

Utworzenie Centrum
Lokalnego "Bazarek
Rogatka" na Pradze Południe, w podobszarze
kryzysowym Kamionek.
Projekt "Rewitalizacja
wspólna sprawa"
Zadanie 7.2 Centra lokalne.
Wykonanie dokumentacji
projektowo kosztorysowej
dla Centrum Lokalnego –
Bazar Rogatka w rozdziale
na części
Zadanie 7.4 Centra lokalne.
Wykonanie dokumentacji
projektowo kosztorysowej
dla Centrum Lokalnego –
Lubelska 30/32

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 poprzedzono
procesem konsultacyjnym z
mieszkańcami, opracowano
koncepcję architektonicznourbanistyczną wyłonioną w
ramach konkursu
architektonicznego.
Zwycięzca konkursu jest w
trakcie opracowania
dokumentacji technicznej.
Zaplanowano utworzenie
centrum lokalnego na
terenie wokół
przebudowywanego
budynku Lubelska 30/32.
Opracowana została
koncepcja architektoniczna,
zostanie dokumentacja
projektowo-kosztorysowa.

Przeprowadzono negocjacje
115 500,00
z Wykonawcą - laureatem I nagrody 73 500,00
w konkursie architektonicznym,
które zakończyły się podpisaniem
umowy w dn.18.02.19r.
W dniu 01.04.19r. odebrano projekt
koncepcyjny zagospodarowania
terenu, który w dn. 19.04.19r. został
zaakceptowany przez Zarząd
Dzielnicy. Trwają dalsze prace
projektowe oraz procedury
uzgodnień projektu.
67 500,00

2016-2019
część I bazarowa
- do 30.09. 2019r;
część II drogowa do 31.12.2019r

IV kwartał 2018r -do 02.09. 2019r;

5 105 813,00

Przeprowadzono postępowanie
przetargowe mające na celu wyłonić
wykonawcę projektu CL Lubelska
30/32.Postępowanie zostało
unieważnione, a wybór projektanta
nastąpił z art.4 pkt.8 PZP.
W dn. 10.05.19 r. podpisano umowę
na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
z terminem realizacji 02.09.2019 r.
Wypracowano i odebrano projekt
koncepcyjny zagospodarowania
terenu. W dn. 28.06.19r. projekt
budowlany i złożono do urzędu z
wnioskiem o wydanie zamiennej
decyzji o pozwoleniu na budowę.
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1.2.Podniesienie
atrakcyjności
inwestycyjnej
obszaru pod
kątem
określonych
dziedzin
aktywności
gospodarczej

Centrum Lokalne przy Placu Modernizacja lokali
Hallera - modernizacja lokali użytkowych oraz wymiany
użytkowych
witryn w lokalach
użytkowych.

2018-2019

Etap I zadania – modernizacja 6
4 517 647,00
lokali użytkowych
Etap II zadania – wymiana witryn
(część I, II,III)
Prace przygotowawcze:
- w ramach postępowań
przetargowych wybrano wykonawcę
i podpisano umowy na część 1 i 2
wymiany witryn w lokalach
użytkowych;
- w czerwcu br. ogłoszono przetarg
na wymianę witryn w lokalu 196 ul.
Skoczylasa 8, otwarcie ofert w lipcu
br. (część III)
Roboty budowlane:
Rozpoczęcie robót w dniu
29.04.2019r. dla witryn część 1 tj. w
następujących lokalach użytkowych:
nr 129 pl. Hallera 10; nr 170 i 171
ul. Jagiellońska 54, nr 1b
Jagiellońska 56, umowa 195/2019
z dnia 29.04.2019
Rozpoczęcie robót w dniu
17.06.2019r. dla witryn część 2 tj.
w następujących lokalach
użytkowych: nr 1a,2a,7a,10a pl.
Hallera 5,nr 2a pl. Hallera 8,
nr 3a ul. Jagiellońska 56 Umowa
255/2019 z dnia 17.06.2019
Uzyskany efekt rzeczowy:
pl. Hallera 5: lok. 3a, 6a
pl. Hallera 6 : lok. 1a
pl. Hallera 8 : lok. 1a
pl. Hallera 9 : lok. 140
Jagiellońska 56 : lok. 1/1a
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1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

I. Ożywienie
społecznogospodarcze,
podniesienie
jakości
przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
środowiska
naturalnego
zgodnie z
wymogami
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1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

Rozbudowa i zmiana funkcji Inwestycja dotyczy budynku 2017-2020
w budynku Szpitala
"B" Szpitala Praskiego, który
Praskiego
jest obiektem zabytkowym
(wpisany do rejestru pod nr
A-447) wraz z najbliższym
otoczeniem, budynek po
przebudowie będzie
dostosowany do
prowadzenie opieki
społecznej dla celów
placówki dziennego pobytu
dla seniorów, opieki dla
osób bezdomnych oraz dla
osób uzależnionych od
substancji psychoaktywnych
(Centrum Redukcji Szkód).
Rozbudowa sieci
Celem projektu jest
I półrocze 2019
wodociągowej i
podłączenie do sieci wodkanalizacyjnej na obszarze kan budynków znajdujących
objętym Zintegrowanym
się na obszarze rewitalizacji.
Programem Rewitalizacji

Przeprowadzono 3 - krotnie przetarg 24 200 000,00
na wybór wykonawcy robót
budowlanych - wykonawca nie
został wybrany; po aktualizacji
kosztorysów inwestorskich
wystąpiono o zwiększenie budżetu
zadania i przedłużenie realizacji
zadania do 2021 r.

Wykaz adresów podłączonych
budynków do miejskiej sieci
kanalizacyjnej :
11 Listopada/Ratuszowa dz. 62;
Aleja Solidarności 15; Aleja
Solidarności dz. 9/2; Brzeska 10;
Konesera 7; Łomżyńska 20; Mała 3;
Markowska dz. 14/6; P. Skargi 54;
Stalowa dz. 14; Strzelecka dz. 18,
16/1, 16/2, 16/3, 11/2, 20;
Strzelecka dz. 18, 16/1, 16/2, 16/3,
11/2, 22; Szklana 12; T. Korzona dz.
29, 31, 33, 34, 35, 37; Targowa 5;
Trocka dz. 2/1, 119; Trocka dz. 22/6,
15/3, 62/1, 20/6; W.
Chrzanowskiego 14; Wejherowska
dz. 24/2, 25/1, 25/2; Wiatraczna dz.
14/5; Ząbkowska dz. 19/5, 16/4,
18/2, 19/6, 19/8, 19/11; Ząbkowska
dz. 19/5, 16/4, 18/2, 19/6, 19/8,
19/12;

Koszt budowy
przyłączy
wodociągowych
i kanalizacyjnych
pokrywają
mieszkańcy.

Wykaz adresów podłączonych
budynków do miejskiej sieci
wodociągowej:
Aleja Solidarności dz. 2/6, 2/7, 2/9;
Brzeska 10; J. Zamoyskiego 37;
Konesera 6; Łomżyńska 20; M.
Ossowskiego 11; Mała 3;
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I. Ożywienie
społecznogospodarcze,
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jakości
przestrzeni
publicznej oraz
poprawa
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zgodnie z
wymogami
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1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

Modernizacja budynku
mieszkalnego przy
ul. Stalowej 29 / Kamienica
Międzypokoleniowa

Trwa modernizacja budynku 2016-2019
mieszkalnego.

1.5.Podniesienie
standardu
budynków i lokali

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

Remont i modernizacja
substancji mieszkaniowej
podnosząca standard
budynków i lokali.

2018-2019

Markowska 3; Podskarbińska 28;
Pratulińska dz. 62, 2/1; Pratulińska
dz. 62, 52/4; Radzymińska dz.
117/2, 120/1; S. Okrzei dz. 23/2,
23/3; Strzelecka dz. 16/2;
Strzelecka dz. 17; Trocka dz. 278/4,
278/5; W. Chrzanowskiego 16;
Wejherowska dz. 24/2, 25/1, 25/2;
Wiatraczna dz. 14/5;
Trwa remont kamienicy.
Brak informacji
o budżecie projektu.

Grochowska 292 - wykonana
9 840,00
ekspertyza stanu technicznego,
z której wynika awaryjny stan stropu
nad piwnicą oraz zły stan drewnianej
klatki schodowej. Zabezpieczono
klatkę schodową.
Działania wstrzymane z uwagi na zły
stan techniczny.
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społeczną
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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

Strażnik Podwórka

Rewitalizacja podwórka
objętego ulicami Stalowa,
Konopacka, Strzelecka,
Środkowa.

2019

Remont nawierzchni parkingu,
niwelacja terenu, instalacja
oświetlenia (zakres prac rozłożony
na etapy).

930 000,00
(w tym 800 000,00
na prace
budowlane)

Urodziny Pragi

Coroczne obchody urodzin
Pragi (371),trzy autokarowe
oraz dwie piesze wycieczki
dla mieszkańców dzielnicy
z przewodnikami oraz
monodram Marcina
Kwaśnego.

9-11.02.2019

Zrealizowano.

43 982,40

Spektakle teatralne dla
dzieci
w Oratorium

Bezpłatne spektakle
teatralne dla dzieci.

marzec - czerwiec
2019

Zrealizowano.

6 900,00

Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

Przemarsz z przewodnikiem 1.03.2019
do miejsc pamięci
związanych z Żołnierzami
Wyklętymi, uroczystość na
ulicy Strzeleckiej.

Zrealizowano.

10 710,00
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II. Rozwój
turystyki, kultury
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oparciu o
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lokalną oraz
zasoby
dziedzictwa
kulturowego
II. Rozwój
turystyki, kultury
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oparciu o
tożsamość
lokalną oraz
zasoby
dziedzictwa
kulturowego
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
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2.1. Kreowanie i
koordynacja
działań
wzmacniających
tożsamość
lokalną,
pobudzających
aktywność
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społeczną
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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
2.1. Kreowanie i
koordynacja
działań
wzmacniających
tożsamość
lokalną,
pobudzających
aktywność
kulturalną i
społeczną
mieszkańców

Kaziuk Praski

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

13.04.2019

Zrealizowano.

40 000,00

Widowisko literackomuzyczne w związku
z rocznicą uchwalenia
Konstytucji 3 maja

Spektakl z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3
maja wystawiony w Teatrze
Oratorium.

10.05.2019

Zrealizowano.

4 000,00

Jarmark Floriański

Coroczna impreza na
19.05.2019
ul. Floriańskiej przy
Katedrze WarszawskoPraskiej z występami
różnych artystów, połączona
z jarmarkiem promującym
praskie rzemiosło
i rękodzielnictwo.

Zrealizowano.

185 943,90

Festyn z okazji Dnia
Dziecka

Realizacja we współpracy
z Centrum Rozrywki
HulaKula.

Zrealizowano.

24 000,00

2.06.2019
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turystyki, kultury
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pobudzających
aktywność
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2.1. Kreowanie i
koordynacja
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społeczną
mieszkańców
2.1. Kreowanie i
koordynacja
działań
wzmacniających
tożsamość
lokalną,
pobudzających
aktywność
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społeczną
mieszkańców
2.1. Kreowanie i
koordynacja
działań
wzmacniających
tożsamość
lokalną,
pobudzających
aktywność
kulturalną i
społeczną
mieszkańców

Praskie Lato

8 seansów Kina Letniego
oraz 4 warsztaty
artystyczno-techniczne dla
dzieci.

czerwiec-lipiec
2019

Zrealizowano.

35 000,00

Pływaj na Pradze - Północ

Pływanie rekreacyjne.

2019

W trakcie realizacji.

72 720,00

OD ZABAWY DO SPORTU

Program skierowany do
dzieci, który ma za zadanie
poprawić kondycję.

marzec – czerwiec Zrealizowano.
2019

13 860,00

AKTYWNY SENIOR

Program „Aktywny Senior”
przeznaczony jest dla
dorosłych w celu poprawy
sprawności fizycznej.

marzec –
czerwiec,
wrzesień–
grudzień 2019

14 400,00

W trakcie realizacji.
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turystyki, kultury
i sportu w
oparciu o
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koordynacja
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aktywność
kulturalną i
społeczną
mieszkańców
2.1. Kreowanie i
koordynacja
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pobudzających
aktywność
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koordynacja
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2.1. Kreowanie i
koordynacja
działań
wzmacniających
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kulturalną i
społeczną
mieszkańców

ZIMA W MIEŚCIE 2019

Warszawski cykliczny,
interdyscyplinarny program
realizowany dla uczniów
warszawskich szkół
w okresie ferii zimowych.

2019

Zrealizowano w okresie ferii
zimowych.

23 735,50

Piłkarskie przedszkola na
Pradze - Północ

Gry i zabawy ruchowe,
mające na celu rozwijanie
koordynacji wzrokowo –
ruchowej oraz zdolności
motorycznych.

od kwietnia do
czerwca oraz od
września do
grudnia 2019

W trakcie realizacji.

16 320,00

Sporty walki

Bezpłatne zajęcia dla
mieszkańców
z boksu, krav-magi oraz
Kick-Boxing.

od maja do
czerwca oraz
od września do
grudnia 2019

W trakcie realizacji.

38 280,00

Zatańcz na Pradze - Północ

Bezpłatne zajęcia taneczne
dla dzieci i młodzieży.

maj-lipiec oraz
wrzesień-grudzień
2019

W trakcie realizacji.

19 600,00
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działań
wzmacniających
tożsamość
lokalną,
pobudzających
aktywność
kulturalną i
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kulturalną i
społeczną
mieszkańców

Piknik z Kucykami

Rodzinny piknik z atrakcjami 30.06.2019 r.
- przejażdżki na koniach, gry
i zabawy rodzinne,
integracyjne ognisko
z poczęstunkiem.

Zrealizowano.

19 000,00

Mural "Chodź na Pragę"

Mural wykonany na ścianie grudzień 2018 r. budynku przy
maj 2019 r.
ul. 11 Listopada 44.
Mural przedstawia graficznie
hasło „Chodź na Pragę”,
które zostało wybrane przez
mieszkańców Pragi
w plebiscycie internetowym.

Wykonanie muralu na ścianie
kamienicy wg projektu graficznego
wykonanego w 2018 r.

10 000,00

Bajkowe Urodziny Pragi

371. Urodziny Pragi świętowane z całymi
praskimi rodzinami.

luty 2019 r.

W programie m.in.: koncert
interaktywny oparty na muzyce
z bajek i filmów, warsztaty
kreatywne, ruchowe i interaktywne
zabawy, gry, animacje, tort
urodzinowy.

3 458,12

Podróż w czasie z literaturą
- projekt dofinansowany
z MKiDN

Ideą projektu jest
przedstawianie
i przypomnienie twórczości
autorów XX wieku a także
prezentowanie dorobku
współczesnych pisarzy.
Różnorodność działań ma
zachęcić do aktywnego
uczestnictwa w życiu
biblioteki oraz wzmocnić jej
funkcję jako ośrodka
animującego kulturę.

marzec- grudzień
2019 r.

Spotkania autorskie dla dzieci
35 000,00
i dorosłych, przedstawienia teatralne
dla dzieci, warsztaty czytelnicze
"Czytamy z Myszką Norką" dla
dzieci (grupy zorganizowane) i
zajęcia popołudniowe dla rodzin,
spotkania i warsztaty literackie.
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Poznajemy Targówek, czyli
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Powitanie Wiosny

W Bibliotece Publicznej im.
Księdza Jana
Twardowskiego w Dzielnicy
Praga - Północ m.st.
Warszawy praca kulturalnoedukacyjna i informacyjna
zajmuje szczególne miejsce.
Pełni funkcję
popularyzatorską
w środowisku lokalnym
Pragi - Północ. Ma na celu
krzewienie wiedzy,
kształtowanie aktywnych
postaw wobec środowiska
lokalnego oraz wspomaga
naturalną chęć poznawania
świata.
W czerwcu zrealizowano 2
wycieczki z przewodnikiem
(rowerowa - 2 czerwca,
piesza - 16 czerwca, które
obejmowały teren
rewitalizowany Targówka
Fabrycznego w tym,
Elsnerów i Utratę). Każda
z wycieczek trwała ok. 3
godziny.

styczeń-grudzień
2019 r.

Lekcje biblioteczne, spotkanie
autorskie, prelekcje, spotkanie
poetycko-muzyczne, spotkania
Dyskusyjnych Klubów Książki,
warsztaty komputerowe, zajęcia
świetlicowe, konkursy.

4 950,00
z dotacji
podmiotowej
Biblioteki

2.06.2019 r.
16.06.2019 r.

Wycieczka rowerowa po Targówku
Fabrycznym.
Wycieczka piesza po Targówku
Fabrycznym.

5 000,00

Impreza integracyjna dla
mieszkańców, z okazji
pierwszego dnia wiosny i
Świąt Wielkanocnych.
Podczas wydarzenia
mieszkańcy mieli możliwość
tworzenia Marzanny,
poznania zwyczajów
związanych z witaniem
wiosny i obchodzeniem
świąt Wielkanocnych
z różnych stron świata.

11.04.2019 r.

Zrealizowano.

Koszty w ramach
budżetu OPS
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Wy-gry-Wam Targówek

Gra miejska, zorganizowana 31.05.2019 r.
w partnerstwie z instytucjami
i organizacjami
pozarządowymi działającymi
na terenie Dzielnicy
Targówek.

Zrealizowano.

Koszty w ramach
budżetu OPS

Grill dla Wolontariuszy

Coroczna impreza
organizowana pod koniec
roku szkolnego, mająca na
celu podziękowanie
wolontariuszom za ich
całoroczną pracę.

13.06.2019 r.

Zrealizowano.

Koszty w ramach
budżetu OPS

Czwartki z grami

W czwartkowe popołudnia
pracownicy socjalni OPS
Filii Nr 2 zorganizowali
spotkania przy grach
planszowych dla
mieszkańców.

27.06-25.07.2019

Zrealizowano.

Koszty w ramach
budżetu OPS

Podnoszenie sprawności
fizycznej mieszkańców oraz
szkolenie
i współzawodnictwo
sportowe dzieci
i młodzieży

Szkolenie i
styczeń - grudzień
współzawodnictwo sportowe 2019
dzieci i młodzieży. Dla
oferentów prowadzących
szkolenie dzieci i młodzieży
ze szkół z terenu objętego
miejskim programem
rewitalizacji naliczano
dodatkowe środki.

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert 71 200,00
na realizację w roku 2019 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.
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DOSiR Dzieciom Minimistrzostwa Świata

Program ma na celu
nakłonienie do aktywności
fizycznej mieszkańców z
terenu objętego ZPR oraz
wykorzystanie działań
rekreacyjnych jako
narzędzia wzmacniania
wspólnoty lokalnej. Zakłada
udział w zajęciach
rekreacyjno-sportowych
przedstawicieli wszystkich
grup wiekowych
i społecznych.
Udostępniono obiekty
sportowe DOSiR dla dzieci
uczestniczących w akcji
Zima w Mieście 2019 na
Pradze-Północ. Wartość
projektu realizowana
w ramach środków
zaplanowanych na
utrzymanie obiektów
z zaangażowaniem
pracowników zatrudnionych
w DOSiR w ramach etatów.
Praskie Mini Mistrzostwa
Świata w piłce nożnej i
Mistrzostwa Dzielnicy w dwa
ognie nie były jedynymi
atrakcjami jakie z okazji
Dnia Dziecka przygotowano
dla najmłodszych. W sobotę
wieczorem zorganizowano
mecz piłki nożnej dla dzieci
z klas I-III, które
systematycznie uczestniczą
w zajęciach rekreacyjnosportowych organizowanych
przez Ośrodek.

luty - grudzień
2019

28 stycznia 8 lutego 2019 r.

31 maja 2019 r.

Rozstrzygnięto konkurs ofert na
170 000,00
realizację zadania "Aktywny
Warszawiak - Akcja Rewitalizacja" Program ma na celu nakłonienie do
aktywności fizycznej mieszkańców
z terenu objętego ZPR oraz
wykorzystanie działań rekreacyjnych
jako narzędzia wzmacniania
wspólnoty lokalnej. Zakłada się
udział w zajęciach rekreacyjnosportowych przedstawicieli
wszystkich grup wiekowych
i społecznych.
Zrealizowano.
0,00

Zrealizowano.

2 300,00
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Prasko-Północna Liga
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Budowa sali gimnastycznej
z zagospodarowaniem
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istniejącego obiektu LO
przy ul. Oszmiańskiej
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Zajęcia rekreacyjnosportowe: zumba zdrowy
kręgosłup

Liga siatkarska, w której
udział wzięło 78 drużyn
z Warszawy i Mazowsza.
Zespoły podzielono na
dwanaście grup, które
rywalizowały systemem
„każdy z każdym” na ośmiu
boiskach równocześnie.
Poszczególne rundy
spotkań przeplatane były
ciekawymi konkursami dla
dzieci i dorosłych, które
uatrakcyjniły imprezę.
Rozbudowa Liceum
Ogólnokształcącego o nowe
pomieszczenia dydaktyczne,
salę gimnastyczną, 3 salki
sportowe, bibliotekę
z czytelnią, salę teatralną
z foyer, szatnie okryć
zewnętrznych,
pomieszczenia techniczne
i zagospodarowanie terenu boiska, placyk gospodarczy,
parkingi i zatoka parkingowa
przy ul. Świdnickiej.
Zdrowy kręgosłup to
program, którego celem jest
zapobieganie a także
profilaktyczne leczenie bólu
kręgosłupa. Program polega
na ćwiczeniach, które w
ciekawy i różnorodny
sposób nie tylko leczą
kręgosłup ale jednocześnie
poprawiają kondycję całego
ciała. Wzmacniają mięśnie,
które odpowiedzialne są za
postawę naszego ciała.

30 marca - 26
maja 2019 r.

Zrealizowano.

11 500,00

2006/ 2019

Uzyskano pozwolenie na
użytkowanie etapu III oraz
zakończono prace związane
z zagospodarowaniem terenu.
Zakupiono meble i wyposażono
szkołę.

35 575 468,00

kwiecień czerwiec 2019

Realizacja ćwiczeń fizycznych przy
15 000,00
Siarczanej 6 z fizykoterapeutą,
usprawniające kondycję oraz
poprawiające zdrowie mieszkańców.
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Zdrowy kręgosłup - zajęcia
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Zumba, zdrowy Kręgosłup
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Samoobrona dla kobiet
wraz z warsztatami
komunikacji

Cykl zajęć
fizjoterapeutycznych którego
celem była profilaktyka wad
postawy, ale też wspólne
spędzanie czasu, integracja
społeczności lokalnej, w tym
głównie mam, okazja do
nawiązania kontaktów
sąsiedzkich i wymiany
doświadczeń. Podczas
organizacji warsztatów była
zapewniona opieka nad
dziećmi.
Bezpłatne zajęcia dla
mieszkańców z zumby oraz
zdrowego kręgosłupa
w ramach budżetu
partycypacyjnego 2019,
prowadzone przez
wykwalifikowanych
instruktorów / trenerów;
zajęcia realizowane
w Centrum Kultury
i Aktywności przy
ul. Siarczanej 6.
Bezpłatne warsztaty
samoobrony dla kobiet
prowadzone przez
wykwalifikowanego trenera
połączone z warsztatami z
psychologiem "Komunikacja
z osobą agresywną"
realizowane w ramach
budżetu partycypacyjnego
2019, zajęcia realizowane
na terenie Dzielnicy
Targówek - również na
obszarze rewitalizacyjnym tj.
w Szkole Podstawowej nr 58
ul. Mieszka I 7, w Szkole
Podstawowej nr 114
ul. Remiszewska 40.

marzec - czerwiec
2019 r.

Tworzenie mini społeczności
lokalnych i nawiązanie więzi. Na
Targówku mieszka dużo rodzin
napływowych, więc jest potrzeba
tworzenia miejsc nastawionych na
integrację, na otwieranie się
i zacieśnianie więzi. Zajęcia
realizowano na Targówku
Mieszkaniowym "Ta Szansa" przy
ul. Radzymińskiej 111a/113.

8 300,00

27.03-20.12.2019

Zumba, zdrowy Kręgosłup. Projekt
w trakcie realizacji.

18 380,00

19.05-20.12.2019

Samoobrona dla kobiet wraz
z warsztatami komunikacji.

37 999,35
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Gimnastyka dla Seniorów
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Nordic Walking
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Aktywni na Targówku

Cykliczne bezpłatne zajęcia
z instruktorem z gimnastyki
rekreacyjnej dla seniorów
realizowane we współpracy
ze Spółdzielnią
mieszkaniową "Bródno" oraz
Robotniczą Spółdzielnią
Mieszkaniową "Praga",
zajęcia realizowane również
na obszarze
rewitalizacyjnym tj. w klubie
RSM "Praga" "Nasz Klub"
ul. Zamiejska 1, w klubie
RSM "Praga" "Kołatka"
ul. Kołowa 2, w klubie RSM
"Praga" "Pinokio"
ul. Goławicka 1.
Bezpłatne zajęcia Nordic
Walking dla seniorów
prowadzone przez
wykwalifikowanych
instruktorów/trenerów,
zajęcia prowadzone na
terenie dzielnicy Targówek również na obszarze
rewitalizacyjnym tj. na
terenie Parku Wiecha.

11.02-28.06.2019
kolejne umowy z
instruktorami
prowadzącymi
zajęcia będą
zawierane
w drugiej połowie
2019 r.

Gimnastyka dla Seniorów.

24 300 ,00 - koszt I
półrocza

11.02-28.06.2019,
kolejne umowy
z instruktorami
prowadzącymi
zajęcia będą
zawierane
w drugiej połowie
2019 r.

Zajęcia Nordic Walking w trakcie
realizacji.

7 840,00 - koszt
I półrocza

Bezpłatne zajęcia dla
mieszkańców z biegania
przełajowego oraz zajęcia
z gier zespołowych
w ramach budżetu
partycypacyjnego 2019,
prowadzone przez
wykwalifikowanych
instruktorów / trenerów;
zajęcia realizowane w
Szkole Podstawowej nr 114
ul. Remiszewska 40.

01.03-17.12.2019

Projekt Aktywni na Targówku
w trakcie realizacji.

52 300,00
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Przebudowa i rozbudowa
istniejących obiektów przy
ul. 11 Listopada 13/15 z
dostosowaniem do funkcji
placówki opiekuńczo wychowawczej i Ośrodka
Interwencji Kryzysowej

W trakcie realizacji zadania
nastąpiła zmiana jednego
z Użytkowników z Ośrodka
Interwencji Kryzysowej na
Warszawskie Centrum
Pomocy Rodzinie.

Prowadzenie placówek
wsparcia dziennego na
terenie Dzielnicy
Praga-Północ
m.st. Warszawy

Realizacja robót budowlanych na
podstawie Aneksu nr 4 z dn.
02.04.2019 do Umowy z
Wykonawcą.
Roboty w budynku WCPR:
- wymiana drzwi bezklasowych na
drzwi w klasie EI60,
- montaż dodatkowych świetlików
(w klasie E30).
Roboty w budynku Domu Dziecka:
- montaż dodatkowych drzwi,
- montaż zabezpieczeń przeciw
zsuwaniu się po poręczy,
- wymiana armatury prysznicowej
i umywalkowej,
- montaż osłon zabezpieczających
na grzejniki w pokoju dziennym i
aneksie kuchennym,
- wymiana okien na klatce
schodowej.
Zgłoszenie zakończenia robót
(10.06.2019).Wszczęcie procedury
odbiorowej.
grudzień - 2018 r. - Prowadzenie 9. placówek wsparcia
listopad 2021 r.
dziennego: 2. specjalistycznych, 6.
opiekuńczych, 1. pracy
podwórkowej.
Projekt w trakcie realizacji.

Adaptacja i rozbudowa
2019
istniejących budynków na
potrzeby:
- Domu Dziecka dla max. 14
wychowanków w wieku 1018 lat (pobyt ciągły)
- Warszewskiego Centrum
Pomocy Rodzinie
działającego w systemie 8godzinnym, 5 dni w tygodniu
(8 pracowników obsłuży do
ok. 30 klientów/pacjentów
na dobę).

Prowadzenie 9 placówek
wsparcia dziennego: 2
specjalistyczne, 6
opiekuńczych, 1 praca
podwórkowa.
Liczba miejsc
w placówkach: 215

3 687 928,00

4 043 580,00
W latach
2018-2021
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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. Zapobieganie 3.1. Zwiększenie
szans
i
przeciwdziałanie rozwojowych i
edukacyjnych
wykluczeniu
dzieci i młodzieży
społecznemu
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. Zapobieganie
i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu

Porozmawiajmy o dzieciach

Cykl spotkań
z psychologiem
o budowaniu relacji
z dziećmi, rozwijaniu
umiejętności
wychowawczych
i pogłębianiu
wiedzy psychologicznej,
która pozwoli lepiej
współtowarzyszyć dzieciom
w ich rozwoju.

luty - maj 2019 r.

Tematami spotkań były:
posłuszeństwo, stawianie granic,
uczucia.

Młody naukowiec (zajęcia z
robotami, druku 3D i
doświadczenia chemicznofizyczno- przyrodnicze dla
dzieci)

Rozwijanie pasji dzieci,
zaspokajanie naturalnej
ciekawości świata oraz
wspomaganie procesu
uczenia się szczególnie
z przedmiotów ścisłych,
podstaw inżynierii,
programowania,
poznawanie nowoczesnych
technologii.

marzec - czerwiec
2019 r.

Przeprowadzenie zajęć z
30 000,00
programowania, druku 3D dla dzieci
od 7 do 10 lat (klasy 1-4) ,
chemiczno- fizyczno- przyrodniczych
(dalej nazywane CFP) dla dzieci z
rejonu Targówek Mieszkaniowy.
CFP - prowadzenie 3 grup, 1 starsza
uczniowie klas 7 i 8, oraz młodsze
uczniów klas 1-3 i 4-6, zakup:
robotów 18 robotów w wersji
edukacyjnej przeznaczonych do
edukacji szkolnej wraz z
kompatybilnymi tabletami. Zakup
szafy do przechowywania, listew do
ładowania, filamentu do drukarki 3D,
komputerów 5 sz.t kompatybilnych z
drukarką 3D. Realizowano zajęcia
dla dzieci "Młody Naukowiec"
zgodnie z projektem na terenie
Szkoły Podstawowej nr 114 przy
ul. Remiszewskiej 40.

1 500,00
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Prowadzenie placówki
wsparcia dziennego
w formie opiekuńczej dla
dzieci i młodzieży
zagrożonych przemocą i
wykluczeniem społecznym
w Dzielnicy Targówek

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

III. Zapobieganie
i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu

Grupa samopomocowa
3.1. Zwiększenie
szans
opiekunów dzieci
rozwojowych i
niepełnosprawnych
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

1. Wyrównywanie szans
edukacyjnych i społecznych
dzieci i młodzieży
zagrożonych przemocą
i wykluczeniem społecznym
poprzez podniesienie
wyników w nauce,
podniesienie frekwencji
szkolnej.
2. Zwiększenie kompetencji
życiowych i społecznych,
wykorzystanie osobistych
zasobów dzieci i młodzieży
zagrożonych przemocą
i wykluczeniem społecznym.
3. Zwiększenie kompetencji
życiowych i społecznych
i opiekuńczowychowawczych rodziców
dzieci i młodzieży
zagrożonych przemocą
i wykluczeniem społecznym
poprzez wspieranie rodzin
w procesie wychowania
i opieki dzieci.
Grupa samopomocowa
opiekunów dzieci
niepełnosprawnych ma na
celu integrację osób
zmagających się z
problemem wychowywania
i opieki nad dzieckiem
niepełnosprawnym.
Uczestniczki spotkania
dzielą się swoimi
doświadczeniami, udzielają
wzajemnie porad i wsparcia.
Dodatkowo mają możliwość
wspólnego spędzania czasu
podczas spacerów, wyjść
kulturalnych czy też spotkań
z zaproszonymi gośćmi.

XII 2019 - XI 2021

1. Działania wspierające edukację – 1 102 750,00
pomoc w nauce.
202 200,00
2. Zajęcia profilaktyczne –
(I półrocze 2019r.)
zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa w środowisku.
3. Zajęcia opiekuńczowychowawcze – zabawa i zajęcia
sportowe, rozwój uzdolnień
i zainteresowań, organizacja czasu
wolnego poprzez zajęcia ruchowe
oraz organizację zajęć rozwijających
zainteresowania (zapewnienie
materiałów do prowadzenia zajęć).
4. Zajęcia społeczno-kulturalne.

2019
spotkania
odbywają się
w przez cały rok
(z przerwą
wakacyjną)
w każdą środę
w godzinach
11.00-13.00

Projekt w trakcie realizacji.

Koszty w ramach
budżetu OPS.
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3.1. Zwiększenie Pogotowie lekcyjne
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
Nauka języka polskiego dla
III. Zapobieganie 3.1. Zwiększenie
szans
cudzoziemców
i
przeciwdziałanie rozwojowych i
edukacyjnych
wykluczeniu
dzieci i młodzieży
społecznemu
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. Zapobieganie
i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu

W ramach projektu
wolontariusze, głównie
uczniowie starszych klas,
studenci i emeryci pomagają
dzieciom w nadrabianiu
zaległości szkolnych,
odrabianiu lekcji czy też
w przygotowaniach do
egzaminu.

2019
spotkania
odbywają się
w przez cały rok |
( z przerwą
wakacyjną)
w każdy czwartek
w godz.
16.00-19.00

Projekt w trakcie realizacji.

Koszty w ramach
budżetu OPS.

Wolontariuszka cudzoziemka,
współpracująca na co dzień
z pracownikami socjalnymi,
uczy języka polskiego
cudzoziemców, celem jest
integracja ze środowiskiem
i włączenie społeczne.

2019
nauka języka
polskiego odbywa
się we czwartki,
w godz. 18-19

Projekt w trakcie realizacji.

Koszty w ramach
budżetu OPS.
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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

Program "Chatka Puchatka"
Wydarzenia
okolicznościowe
organizowane od stycznia
do czerwca 2019
• organizacja czasu
wolnego dzieciom w okresie
ferii zimowych;
• Piknik Wielkanocny przed
budynkiem OPS
ul. Węgrowska 1/3;
• Festyn z okazji Dnia
Rodziny przed budynkiem
OPS ul. Węgrowska 1/3;
Zrealizowane założenia
programowe poprzez
realizację projektów:
1. „SPOŁECZNOŚĆ” –
grupa wsparcia;
2. „TWÓRCZE
PRZEBUDZENIE” – grupa
rozwojowa dla rodziców,
3. „FIGLE- MIGLE” – zajęcia
teatralno-muzyczne;
4.„KULINARNE PODRÓŻE”
– zajęcia edukacyjnokulinarne;
5. „ZNAJDUJEMY SIŁĘ”–
zajęcia psychoedukacyjne;
6. „UCZUCIA I EMOCJE” –
zajęcia psychoedukacyjne;
7. „DOOKOŁA ŚWIATA” –
zajęcia rozwojowoedukacyjne z elementami
artterapii dla dzieci,
8.„JA I MOJE MARZENIA” –
zajęcia z elementami
muzykoterapii,
9. „MAŁY KUCHARZ”–
zajęcia edukacyjnokulinarne;
10. „UZALEŻNIENIA” –
zajecie psychoedukacyjne
dla dorosłych członków
rodziny.

Program ukierunkowany jest styczeń- grudzień
na wzmocnienie elementów 2019
środowiskowej pracy
z rodziną, poszerzenie
dostępności usług w postaci
poradnictwa
specjalistycznego
(psychologicznego,
rodzinnego), wczesnej
interwencji w rodzinach
zagrożonych utratą swoich
naturalnych funkcji, a także
intensywnej, specjalistycznej
pomocy rodzinie
biologicznej. Działania na
rzecz rodzin, to działania na
rzecz całego środowiska,
a wspieranie rodziny
przyczynia się do rozwoju,
wzmocnienia więzi w całej
społeczności lokalnej.
Zawarte w programie cele
ukierunkowane są na
wsparcie rodziny w jej
prawidłowym
funkcjonowaniu. Pomocą są
objęte rodziny niezaradne
wychowawczo, zagrożone
różnego typu patologiami,
dysfunkcjami oraz dzieci
i młodzież zagrożona
niedostosowaniem
społecznym. Program
rozszerza w Dzielnicy
Targówek wachlarz pomocy
środowiskowej, który jest
pomocą w pracy socjalnej,
wsparciem w działaniach
wychowawczych rodziców,
pedagogów szkolnych,
kuratorów sądowych oraz
umożliwia rozwijanie
zainteresowań, uzdolnień
dzieci oraz konstruktywnie
wypełnia czas wolny.

Projekt w trakcie realizacji.

Koszty w ramach
budżetu OPS.
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III. Zapobieganie
i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu

3.1. Zwiększenie Szkoła dla Rodziców Warsztaty umiejętności
szans
wychowawczych
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

Warsztaty Umiejętności
Wychowawczych to
psychoedukacyjne zajęcia
grupowe dla rodziców
i prawnych opiekunów
dzieci, rozwijające
umiejętności budowania
prawidłowych relacji
interpersonalnych i będące
formą wsparcia grupowego.
Uczestnicy zajęć uczą się
jak radzić sobie z procesem
wychowania młodego
człowieka. Zajęcia te
umożliwiają wypracowanie
nowych sposobów
postępowania z dzieckiem,
także w oparciu o dobre
doświadczenia innych
rodziców.
Zakres tematyczny:
- rola rodzica w życiu
dziecka – dobre
rodzicielstwo,
- nauka prowadzenia
rozmów z dzieckiem,
rozumienie i dostrzeganie
jego potrzeb i uczuć,
- sposoby zachęcenia
dziecka do współpracy,
wprowadzenie zasad i
konsekwencji do życia
rodzinnego,
- dostosowanie wymagań
i poleceń do możliwości i
poziomu rozwoju dziecka,
metody konstruktywnego
rozwiązywania konfliktów.
- identyfikacja zachowań
problemowych
w wychowaniu młodego
człowieka,
- budowanie poczucia
własnej wartości u dziecka.

luty - maj 2019

Projekt w trakcie realizacji.

Koszty w ramach
budżetu OPS.
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3.2. Ułatwienie
dostępu do
przestrzeni
publicznej oraz
tworzenie i
wspieranie form
aktywizacji dla
seniorów oraz
osób z
niepełnosprawno
ściami
III. Zapobieganie 3.2. Ułatwienie
i
dostępu do
przeciwdziałanie przestrzeni
wykluczeniu
publicznej oraz
społecznemu
tworzenie i
wspieranie form
aktywizacji dla
seniorów oraz
osób z
niepełnosprawno
ściami

Rady Seniorów
w dzielnicy

Projekt ułatwia dostęp do
przestrzeni publicznej oraz
tworzenia i wspierania form
aktywizacji dla seniorów
oraz osób
z niepełnosprawnościami.

Wsparcie Uniwersytetów
Trzeciego Wieku

Założono tworzenie
2019-2022
i wspieranie form aktywizacji
osób starszych.

3.2. Ułatwienie
dostępu do
przestrzeni
publicznej oraz
tworzenie i
wspieranie form
aktywizacji dla
seniorów oraz
osób z
niepełnosprawno
ściami
III. Zapobieganie 3.2. Ułatwienie
i
dostępu do
przeciwdziałanie przestrzeni
wykluczeniu
publicznej oraz
społecznemu
tworzenie i
wspieranie form
aktywizacji dla
seniorów oraz
osób z
niepełnosprawno
ściami

Miejsce Aktywnego Seniora

Klub seniora, w którym
osoby w wieku 60+ mogą
rozwijać swoje pasje
i zainteresowania.

styczeń - czerwiec
2019

Socjal-Med

Spotkania z pacjentami
Poradni Zdrowotnych,
mające na celu zwiększenie
dostępu do szerokiej oferty
bezpłatnego poradnictwa
i informacji o działalności
instytucji i placówkach
pomocowych.

2019
Projekt w trakcie realizacji.
dyżur 1 raz
w miesiącu
w Przychodniach
przy ulicy:
1. ul. Radzymińska
101/103
2.ul.Tykocińska 34
3.ul.Remiszewska
14

III. Zapobieganie
i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu

III. Zapobieganie
i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu

2019

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

Projekt
bezkosztowy.

Prowadzone w 4 uniwersytetach
wykłady z zakresu różnych nauk,
seminaria tematyczne, zajęcia
rekreacyjno-usprawniające
(pływanie Taj-Chi, pilates), zajęcia
rozwijające zainteresowania
(np. fotografia, malarstwo, zajęcia
komputerowe, lektoraty językowe,
chór). Ponadto organizowane są
spotkania integracyjne jak imprezy
okolicznościowe czy wspólne
wyjścia do teatru.
Warsztaty tańców, zajęcia
manualne, warsztaty kulinarne,
spotkania towarzyskie przy grach
planszowych.

510 000,00

3 060,00

Koszty w ramach
budżetu OPS.
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III. Zapobieganie
i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu

3.2. Ułatwienie
dostępu do
przestrzeni
publicznej oraz
tworzenie i
wspieranie form
aktywizacji dla
seniorów oraz
osób z
niepełnosprawno
ściami

3.2. Ułatwienie
dostępu do
przestrzeni
publicznej oraz
tworzenie i
wspieranie form
aktywizacji dla
seniorów oraz
osób z
niepełnosprawno
ściami
III. Zapobieganie 3.3. Wsparcie
i
szkół w
przeciwdziałanie organizacji
wykluczeniu
dodatkowych
społecznemu
zajęć
edukacyjnych
rozwijających
talenty i
redukujących
deficyty
rozwojowe
uczniów,
realizowanych w
korelacji z
Lokalnymi
Systemami
Wsparcia
III. Zapobieganie
i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu

Grupa samopomocowa
„Plus 60 - nie jesteś sam”

Aktywni na Targówku 2019
(dorośli i seniorzy)

Zdolni w szkole i po szkole

Klub Samopomocy dla
seniorów wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom
osób starszych, którzy nie
mają własnego miejsca do
spotkań przez co wycofują
się z życia społecznego.
Spotkania mają na celu
zapobieganie izolacji
społecznej,
zagospodarowanie czasu
wolnego oraz
rozwijanie wzajemnych
relacji pomiędzy
uczestnikami grupy.
Integracja społeczna,
zapobieganie otyłości,
profilaktyka zdrowia.
Upowszechnianie form
aktywnego spędzania
czasu.

2019
Projekt w trakcie realizacji.
spotkania
odbywają się przez
cały rok
(z przerwą
wakacyjną)
w każdy
poniedziałek
w godzinach
12.00-14.00

marzec - czerwiec
2019 r.

Projekt skierowany do 80
październik .2017uczniów Szkoły
czerwiec 2019
Podstawowej nr 58 przy
ul. Mieszka I. Sfinansowany
z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata
2014-2020. Projekt
realizowany w partnerstwie
ze Stowarzyszeniem VOX
HUMANA oraz Dzielnicą
Praga-Północ. Działania
obejmują: zajęcia
wyrównawcze z języka
angielskiego i matematyki
oraz zajęcia reedukacyjne i
konsultacje indywidualne.

Koszty w ramach
budżetu OPS.

Zajęcia prowadzone w Parku
Wiecha lub na boisku / sali
gimnastycznej SP 114.

28 000,00

W ramach projektu zrealizowano
zajęcia wyrównawcze z języka
angielskiego i matematyki, zajęcia
reedukacyjne dla uczniów
z dysfunkcjami szkolnymi i
specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi oraz konsultacje
indywidualne w celu wzmocnienia
motywacji do nauki i pokonywania
trudności. Szkoła Podstawowa nr 58
została doposażona w pomoce
dydaktyczne (książki, gry logiczne
oraz zeszyty ćwiczeń).

650 900,01
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III. Zapobieganie
i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu

3.3. Wsparcie
szkół w
organizacji
dodatkowych
zajęć
edukacyjnych
rozwijających
talenty i
redukujących
deficyty
rozwojowe
uczniów,
realizowanych w
korelacji z
Lokalnymi
Systemami
Wsparcia

Inwestycja w przyszłość

Projekt realizowany w
wrzesień 2017partnerstwie z firmą,
sierpień 2019
Dzielnicami: Ursus, Ochota,
Bielany, Praga-Południe;
powiatami (garwoliński,
miński, zwoleński, grójecki),
gminą Siennica oraz BI
Architects Sp. z o.o.
Głównym założeniem
projektu jest podniesienie
zdolności u 1450 uczniów
do przyszłego zatrudnienia,
poprzez realizację
w szkołach i placówkach
kształcenia zawodowego
programu rozwojowego dla
uczniów, obejmującego
dodatkowe zajęcia
prowadzące do uzyskania
kwalifikacji/uprawnień i
rozwijające kompetencje
zawodowe oraz staże
realizowane u
pracodawców.
Projekt przewiduje również
doposażenie placówek
edukacyjnych biorących
udział w projekcie,
w niezbędny sprzęt
dydaktyczny. W projekcie
z terenu Dzielnicy Targówek
(Technikum nr 11 i
Technikum nr 30) bierze
udział 124 uczniów.

W ramach projektu zrealizowano
11 207 960, 50
m.in. następujące zajęcia
(w tym 1 063
specjalistyczne: kompetencje
929,36
społeczne VCC; inżynieria
dofinansowanie dla
projektowania komputerowego 2D,
Dzielnicy Targówek)
3D VCC; projektowanie wnętrz;
grafik komputerowy VCC;
wprowadzenie do animacji 2D, 3D;
monter stolarki budowlanej, kurs
brakarski, kurs stylizacji,
zagęszczania i przedłużania włosów
oraz nowoczesnych technik
koloryzacji; jakość obsługi
w turystyce; obsługa naziemna
statków powietrznych; obsługa
czytników radiowych.
Przeprowadzono również 62 płatne
staże dla uczestników projektu
u przedsiębiorców z terenu
Mazowsza. Zakupiono ponadto
pomoce dydaktyczne obejmujące
sprzęt barmańsko-kelnerski
i makietę terminala przeładunkowoportowego.
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Zajęcia pozalekcyjne

III. Zapobieganie
i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu

3.3. Wsparcie
szkół w
organizacji
dodatkowych
zajęć
edukacyjnych
rozwijających
talenty i
redukujących
deficyty
rozwojowe
uczniów,
realizowanych w
korelacji z
Lokalnymi
Systemami
Wsparcia

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

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

Bezpłatne zajęcia
2019
pozalekcyjne dla dzieci
i młodzieży organizowane
w szkołach na terenie
dzielnicy Targówek również w szkołach na
obszarze rewitalizacyjnym tj.
w Zespole Szkół nr 34 ul.
Mieszka I 7, w Szkole
Podstawowej nr 114
ul. Remiszewska 40,
w Szkole Podstawowej nr 28
ul. Gościeradowska 18/20,
w XIII Liceum
Ogólnokształcącym
ul. Oszmiańska 23/25,
w CXXXVII Liceum
Ogólnokształcącym
ul. Olgierda 35/41.
Celem zadania jest wsparcie 1 lutego 2019 r. –
społeczności lokalnych na
31 grudnia 2019 r.
obszarze objętym
Zintegrowanym Programem
Rewitalizacji m.st.
Warszawy do 2022 roku
poprzez zapewnienie im
dostępu do przestrzeni,
gdzie mogą nieodpłatnie
realizować swoje pomysły
i integrować się z sąsiadami.

Zajęcia pozalekcyjne. Projekt w
realizacji.

50 040,00
- koszt I półrocza

Mieszkańcy, którzy korzystali
30 000,00
z przestrzeni: dwie grupy muzyczne
zajmującą się szeroko pojętą kulturą
ludową – zespół Jaworowi Ludzie,
który miał próbę przed występem
z okazji święta Purim, a także grupa
śpiewacza, która zajmuje się
odtwarzaniem pieśni ukraińskich
z pogranicza. Odbyły się
organizowane przez urząd miasta
konsultacje społeczne dotyczące
zmiany zabudowy ulicy Szwedzkiej
(przy której mieści się lokal), a także
spotkanie Rady Młodzieżowej
Dzielnicy Praga Północ. W tym
samym czasie na terenie lokalu
prężnie działało radiopraga.pl.
Obecnie odbywa się tam 13 audycji
prowadzonych przez mieszkańcówwolontariuszy. Radio Praga było też
patronem medialnym lokalnego
Festiwalu „Pragnienie Czytania”.
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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
4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców
oraz stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na
terenie
rewitalizowanym

Pawilon Kultury - Miejsce
Aktywności Lokalnej na
Pradze - Południe

Celem zadania jest wsparcie 1 lutego 2019 r. –
społeczności lokalnych na
31 grudnia 2019 r.
obszarze objętym
Zintegrowanym Programem
Rewitalizacji m.st.
Warszawy do 2022 roku
poprzez zapewnienie im
dostępu do przestrzeni,
gdzie mogą nieodpłatnie
realizować swoje pomysły i
integrować się z sąsiadami.

Miejsce Aktywności Lokalnej
rozpoczęło swoją działalność
w maju 2019 roku. Przestrzeń
udostępniona została fundacji
zajmującej się pomocą osobom
bezrobotnym.

Wspólna przestrzeń

Celem zadania jest wsparcie 1 lutego 2019 r. –
społeczności lokalnych na
31 grudnia 2019 r.
obszarze objętym
Zintegrowanym Programem
Rewitalizacji m.st.
Warszawy do 2022 roku
poprzez zapewnienie im
dostępu do przestrzeni,
gdzie mogą nieodpłatnie
realizować swoje pomysły i
integrować się z sąsiadami.

W ramach zadania udostępniane są 28 100,00
dwie przestrzenie: 1. Brzeska 2123. Praska Biblioteka Sąsiedzka,
Targowa 63 lok.63 o pow. 32 m2,
wyposażenie: stół, krzesła, kanapa,
naczynia, czajniki etc. rzutnik, ekran,
komputer, sieć wifi.
Zasady korzystania z przestrzeni:
poza godzinami pracy Fundacji
Zmiana (wtorek, czwartek, piątek,
sobota – 10.00 – 14.00; środa –
14.00 – 18.00), po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu. Istnieje
możliwość korzystania z przestrzeni
także w niedzielę.
2. Czytelnia na Bazarze Różyckiego,
Brzeska 21-23
Dwa połączone przejściem
pomieszczenia (30m2 i 40m2),
wyposażenie: stoły krzesła, kanapy,
naczynia stołowe, czajniki, rzutnik,
ekran, komputer; brak dostępu do
sieci wifi; brak toalety na terenie
obiektu
Zasady korzystania z przestrzeni:
po uzgodnieniu terminu. Istnieje
możliwość korzystania z przestrzeni
także w niedzielę.
W ciągu lata do dyspozycji
mieszkańców pozostaje także teren
przed budynkiem.

24 650,00
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4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców
oraz stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na
terenie
rewitalizowanym

Stół Powszechny miejscem
aktywności lokalnej

Celem zadania jest wsparcie 1 lutego 2019 r. –
społeczności lokalnych na
31 grudnia 2019 r.
obszarze objętym
Zintegrowanym Programem
Rewitalizacji m.st.
Warszawy do 2022 roku
poprzez zapewnienie im
dostępu do przestrzeni,
gdzie mogą nieodpłatnie
realizować swoje pomysły
i integrować się z sąsiadami.

Sala udostępniana na jednorazowe 30 000,00
działania oraz na regularne,
cykliczne wydarzenia czy spotkania.
Sala warsztatowa doposażona
w dodatkowe krzesła, przygotowany
został regulamin dostępny on-line
oraz na miejscu. Każda organizacja,
grupa, osoba, która chce skorzystać
z przestrzeni - umawia się najpierw
z koordynatorką, żeby obejrzeć salę
i omówić zasady korzystania
z przestrzeni, opowiedzieć więcej
o wydarzeniu, jakie planuje.

Nowe Miejsce Aktywności
Lokalnej na Nowej Pradze

Celem zadania jest wsparcie 1 lutego 2019 r. –
społeczności lokalnych na
31 grudnia 2019 r.
obszarze objętym
Zintegrowanym Programem
Rewitalizacji m.st.
Warszawy do 2022 roku
poprzez zapewnienie im
dostępu do przestrzeni,
gdzie mogą nieodpłatnie
realizować swoje pomysły
i integrować się z sąsiadami.

Regularnie odbywają się zajęcia
z j. angielskiego dla dorosłych i dla
dzieci. Z przestrzeni korzysta
młodzież i seniorzy.

Towarzystwo Sąsiedzkie

Towarzystwo Sąsiedzkie to
cykl działań sąsiedzkich
wspierających rozwój
społeczności lokalnych
w Warszawie. Program
działań jest podzielony na 3
sekcje SZKOLENIA |
SPOTKANIA | DZIAŁANIA
ma zapewnić kompleksową
pomoc zainteresowanym
warszawiakom.

Działania ogólnowarszawskie.
400 600,00
W ramach zadania organizowane są
szkolenia dla mieszkańców,
wspierające oddolną aktywność,
budowanie więzi sąsiedzkich
i działania lokalne. Ponadto
przyznawane są mikrogranty na
działania sąsiedzkie, z których
skorzystał jeden podmiot z terenu
objętego ZPR - Kuchnia Czerwony
Rower.

18 grudnia 2018r.
–
31 grudnia 2020r.

30 000,00
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4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców
oraz stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na
terenie
rewitalizowanym

Międzyosiedlowy Turniej
Piłki Nożnej o Puchar
Kamionkowskich Błoni
Elekcyjnych realizowany
w ramach inicjatywy
lokalnej

Otwarte wydarzenie
sportowe, w którym wzięło
udział 8 osiedli z terenu
Dzielnicy Praga-Południe.
Dedykowane jest szerokiej
publiczności, która poprzez
tworzenie drużyn, wspólne
cele rywalizacji sportowej
ma szansę poznać się,
zintegrować i w przyszłości
podejmować wspólne
działania na rzecz lokalnych
wspólnot.

8 czerwca 2019 r.

Zrealizowano.

11 170,00
(wkład pracy
społecznej, wkład
rzeczowy
Wnioskodawcy oraz
koszt po stronie
m.st. Warszawy)

Imprezy rekreacyjnosportowe - Indywidualne
mistrzostwa dzieci z PragiPołudnie w szachach.

Turniej sportowy
w dyscyplinie szachy,
skierowany jest do dzieci ze
szkół podstawowych
dzielnicy Praga - Południe,
chcących dobrze grać
w szachy lub doskonalić
swoje szachowe
umiejętności. Będzie to
turniej indywidualny dla
około sześćdziesięciu
uczestników,
przeprowadzony z tempem
gry pół godziny na całą
partię systemu
szwajcarskiego, w jakim
zostaną przeprowadzone
zawody.
6 rund systemem
szwajcarskim pozwoli
rozdzielić młodych
szachistów na pojedyncze
grupy punktowe
z uwzględnieniem
wartościowości jako
punktacji dodatkowej.
Turniej odbędzie się
w Szkole Podstawowej nr
255 przy ulicy
Kamionkowskiej 36/44.

7 maja 2019 r.

Zrealizowano.

2 500,00
(projekt
współfinansuje
m.st. Warszawa w
wysokości 2.000 zł )
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"Siekiera, motyka i dwie
deski..." IX festyn ulicy
Skaryszewskiej (dotacja
Fundacja Sceny Lubelska
30/32) - skwer i ulica
Skaryszewska
róg Lubelskiej

Zadanie polegające na
8 czerwca 2019 r.
organizacji pikniku-festynu
dla lokalnej społeczności.
Program zawiera: pokazy
artystyczne, warsztaty,
prelekcje, spektakl. Projekt
jest IX edycją festynu
związanego z mieszkańcami
i środowiskiem artystycznym
ulicy Lubelskiej
i Skaryszewskiej i stał się
corocznym polem wymiany
doświadczeń i kontaktów.

Zrealizowano.

19 000,00

Spacer literacki po
Kamionku w ramach
"II Festiwalu Literackiego
im. Miśka z Męcińskiej"
(dotacja Stowarzyszenie
Salon Literacki)

Projekt II Festiwalu
9 czerwca 2019 r.
Literackiego im. Miśka
z Męcińskiej zakłada
zorganizowanie
dwutygodniowego
wydarzenia literackiego
prezentującego
współczesną poezję i prozę
polską na tle literackiej
legendy Dzielnicy PragaPołudnie. Wydarzenia
obejmują: festiwal, warsztaty
oraz spacery literackie.

Zrealizowano.

8 000,00

Prasko-Południowe
Prezentacje piknik NGO
(dotacja Fundacja Rozwoju
Kinematografii) - SOHO

Projekt umożliwiał
zaproszonym do
promowania siebie
organizacjom
pozarządowym różnorodne
formy prezentacji swojej
oferty m.in. spektakle,
występy muzyczne
i artystyczne, panele
dyskusyjne, quizy, gry
miejskie, warsztaty.

15 czerwca 2019 r. Zrealizowano.

17 810,00
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4.1. Wzmocnienie
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców
oraz stworzenie,
utrzymanie
miejsc
aktywności
lokalnej na
obszarach
rewitalizowanych

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

4.1. Wzmocnienie Miejsce Aktywności
Lokalnej
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców
oraz stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na
terenie
rewitalizowanym
4.1. Wzmocnienie Praski Ogródek Sąsiedzki
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców
oraz stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na
terenie
rewitalizowanym

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

Prowadzenie Domu
Sąsiedzkiego (Miejsca
Aktywności Lokalnej) na
terenie warszawskiej
Szmulowizny

Zadanie polega na
prowadzeniu działań
integrujących społeczność
lokalną, animowaniu działań
będących odpowiedzią na
potrzeby i oczekiwania
mieszkańców, m.in. porady
obywatelskie, klub rodziców,
wieczory gier planszowych,
spotkania podróżnicze,
wspólne sąsiedzkie
gotowanie, zajęcia
plastyczne, zajęcia
dziennikarskie, stworzenie
mini warsztatu sąsiedzkiego,
warsztaty krawieckie, itp.
Miejsce przeznaczone dla
mieszkańców, którzy chcą
czynnie współtworzyć ofertę
kulturalną domu kultury
w ustalonej przez siebie
formie. Miejsce realizacji
pomysłów, rozwoju
indywidualnych pasji
i animacyjnych zdolności.
Miejsce inicjatywy oddolnej
i współpracy „sąsiedzkiej”.

2019-2021
Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego
od 01.05.2019 r.
(Miejsca Aktywności Lokalnej) na
do 30.06.2019 r.
terenie warszawskiej Szmulowizny.
oraz planowana
kontynuacja od
połowy sierpnia do
31.12.2021 r.

od 01.05.2019 r. do
30.06.2019 r. 24
900,00 oraz
planowane
w 2019 r. 75 000,00
w 2020 r.
150 000,00
w 2021 r.
150 000,00

maj 2019 r.

0,00

Teren ogródka to miejsce
kwiecień 2019 spotkań mieszkańców Pragi, czerwiec 2019
sąsiedzkiej integracji, a od
maja do września otwarta
galeria, „plenerowy dom
kultury” z bogatą paletą
wydarzeń kulturalnych –
pikników, imprez,
warsztatów plastycznych.

Zainicjowanie Malowego Klubu
Podróżnika, Prezent dla mamy rodzinne warsztaty plastyczne.

Prace porządkowe,
3 014,87
przygotowywanie ogródka do
nowego sezonu. Piknik Ogrodniczy wspólne grillowanie, sąsiedzki
wymiennik, koncert.
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aktywności
mieszkańców
oraz ich udziału
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4.1. Wzmocnienie "Come in! Witajcie
w otwartych domach"
wspólnot
lokalnych,
wspieranie
oddolnych
inicjatyw
mieszkańców
oraz stworzenie,
utrzymanie i
rozwój miejsc
aktywności
lokalnej na
terenie
rewitalizowanym

Projekt Come in! dotyczy
wymiany doświadczeń
pomiędzy europejskimi
miastami i dzielnicami
w zakresie integracji
mieszkańców, a także
popularyzacji wiedzy
o lokalnym dziedzictwie
kulturowym i tożsamości
historycznej. Głównym
celem projektu jest
zwrócenie uwagi na
miejscowe budynki, ich
wartość architektoniczną
i historię oraz siłę
społeczności lokalnej, która
mobilizuje i aktywizuje
mieszkańców na rzecz
upamiętnienia dziedzictwa
kulturowego. Działania te
mają zostać zrealizowane
poprzez transfer dobrej
praktyki jaką jest
budapesztański festiwal
„Budapest 100” do miast
i dzielnic partnerskich.

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

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

Spotkania kulturalne dla
czerwiec 2019 r.
dzieci pozytywnie wpływają
na rozwój wyobraźni dziecka
i owocują bogatymi
przeżyciami kulturalnymi
całej rodziny. Wpływają
także na zacieśnienie więzi
rodzinnych oraz
nawiązywanie kontaktów
z rówieśnikami.

04.I.2019 04.XII.2020

W ramach projektu utworzono
2 584 054,11
Lokalną Grupę Wsparcia oraz
zorganizowano trzy spotkania grupy
mające na celu wypracowanie
formuły Festiwalu promującego
lokalne dziedzictwo kulturowe
obszarów rewitalizowanych
Targówka Fabrycznego i
Mieszkaniowego. Dla odpowiedniej
adaptacji działań projektowych na
Targówku przygotowano Lokalny
Plan Działania - planu transferu
dobrej praktyki, jaką jest festiwal
„Budapest 100” na Targówek.
W pierwszym półroczu realizacji
projektu opracowano plan działań
promocyjnych, w tym stworzono tytuł
festiwalu oraz utworzono
i prowadzono konto w mediach
społecznościowych.
W celu wymiany doświadczeń
zespół projektowy brał aktywny
udział w krajowych i zagranicznych
spotkaniach dotyczących projektu:
Kampus URBACT (Łódź: kwiecień
2019), Masterclass (Węgry: maj
2019), Treasure Fellow Workshop
(Finlandia: lipiec 2019).
Podwieczorki kulturalne dla dzieci
realizowano na dwóch obszarach
rewitalizowanych:
- Targówek Fabryczny (na terenie
Parafii Zmartwychwstania
Pańskiego)
- Targówek Mieszkaniowy ( na
terenie Parku Wiecha).

20 000,00
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Projekty zakończone

Spotkania wielkanocne dla
mieszkańców - Wielkanocne
tradycje na Targówku
Fabrycznym

Celem wydarzenia było
kwiecień 2019 r.
przekazywanie tradycji oraz
integracja środowiska
lokalnego, poznawanie
technik plastycznych oraz
zdobywanie nowych
umiejętności przez młodzież
i przekazywanie przez
starszych mieszkańców
ludowych zwyczajów.

Wielkanocne tradycje na Targówku
Fabrycznym i budowa wspólnej
ponad 2 m palmy przez
mieszkańców.

2 300,00

XX Festyn Rodzinny na
Targówku Fabrycznym Święto Osiedla

Festyn Rodzinny jest
imprezą która na stałe się
zapisała w kalendarzu jako
Święto Osiedla Targówek
Fabryczny i integruje
wszystkich mieszkańców.
Festyny rodzinne cieszą się
tutaj bardzo dużą
popularnością, umożliwiają
wspólną zabawę całym
rodzinom: dzieciom,
młodzieży i dorosłym.

czerwiec 2019 r.

Festyn Rodzinny na Targówku
Fabrycznym.

26 500,00

Ławeczka z muzyką Elsnera Zapoznanie mieszkańców z
na Elsnerowie
muzyką Józefa Elsnera,
kompozytora i nauczyciela
Fryderyka Chopina.

czerwiec 2019 r.

Postawienie ławki z muzyką
J. Elsnera na Elsnerowie na
skwerze w pobliżu Kanału
Bródnowskiego.

14 200,00

Projekty w realizacji

Projekty planowane
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