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Wprowadzenie
Raport z monitorowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku za 2018 r. został opracowany 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 dane za 2018 rok.
Raport umożliwia obserwację postępów we wdrażaniu kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ZPR w ujęciu rzeczowym, gdyż zawiera informacje o tym co zdarzyło się
w poszczególnych projektach rewitalizacyjnych. Podsumowuje działania, które były podejmowane w poszczególnych projektach rewitalizacyjnych. Wskazuje stan
zaawansowania poszczególnych projektów - czy projekt znajduje się na etapie realizacji, czy został już zakończony czy dopiero jest na etapie planowania. Raport ma na celu
również wskazanie możliwych do wystąpienia problemów projektowych, które mogą stanowić zagrożenie dla dalszej realizacji projektów, a w konsekwencji dla Programu.
Raport jest także narzędziem wspomagającym koordynację Programu Rewitalizacji i jego działań, szczególnie w przypadku projektów wdrażanych przez kilka jednostek lub
pomioty III sektora. Daje rozeznanie jak przebiega proces wdrażania projektów rewitalizacyjnych i ułatwia podmiotom wdrażającym bieżące korygowanie ewentualnych
odchyleń.
Raport całoroczny zawiera aspekty analizy wskaźnikowej i finansowej. Został przygotowany przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Powstał przy współpracy
następujących Biur Urzędu m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych:
» Biura Kultury,
» Biura Sportu i Rekreacji,
» Biura Rozwoju Gospodarczego,
» Biura Pomocy i Projektów Społecznych,
» Centrum Komunikacji Społecznej,
» Biura Polityki Lokalowej,
» 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,
» Zarządu Zieleni,
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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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 mniejsze, np. realizowane przez Dzielnice objęte programem rewitalizacji oraz inne jednostki miejskie, oraz
projekty towarzyszące, wspierające działania rewitalizacyjne). Raport zawiera informacje o projektach figurujących w Wykazie3, którego treść została zaktualizowana w lipcu
2018 r.
Zasadniczą częścią Raportu jest zbiorcza tabela raportująca (Załącznik 1), która zawiera scalone cząstkowe informacje o projektach, uzyskane od realizatorów
i współrealizatorów projektów wpisanych do Wykazu, którzy odpowiadają za przekazane treści.
Należy zaznaczyć, że projekty Załącznika 1, co do zasady, mają swoje odzwierciedlenie w tytułach projektów ujętych w Wykazie, jednakże zwłaszcza w przypadku projektów
celu III i IV ZPR w ramach tego samego tytułu projektowego realizowanych jest kilka subprojektów.
W Załączniku 2 zamieszczono tabelę z pozostałymi projektami oraz działaniami rewitalizacyjnymi (nie ujętymi w Wykazie), wdrażanymi przez Urząd Miasta, jak i podmioty
podległe Miastu. Jeżeli projekty rewitalizacyjne spoza Wykazu były realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego – w Załączniku 2 zawarto taki komentarz (dodatkowo
tytuł projektu wyróżniono przez podkreślenie), zaś pełna lista projektów realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego jest dostępna na stronie
www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Projekty w Załącznikach 1 i 2 zostały oznaczone kolorystycznie. Kolorem żółtym zaznaczono projekty zrealizowane (takie, nad którymi prace projektowe zostały zakończone
w 2018 r.), kolorem zielonym projekty, które znajdują się w realizacji (począwszy od fazy przygotowawczej, po fazę zaawansowaną), kolorem niebieskim projekty planowane
do realizacji (takie, nad którymi nie rozpoczęły się jeszcze prace).
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 19.07.2018 r. Zarządzeniem nr 1157/2018 Prezydenta m.st. Warszawy został znowelizowany Wykaz projektów głównych wchodzących w skład kluczowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.
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Łączna ocena realizacji projektów rewitalizacyjnych
Łącznie realizowano 255 projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w Programie Rewitalizacji lub ściśle powiązanych z jego zapisami. Liczba projektów z Wykazu
wynosiła 122, zaś poza Wykazem zidentyfikowano 133 projekty/działania rewitalizacyjne prowadzone na obszarze ZPR.
Wykres 1. Liczba wszystkich projektów rewitalizacyjnych ZPR
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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 102 oraz II celu głównego – Rozwój turystyki, kultury
i sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego – w sumie 91 projektów 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.

Liczba wszystkich projektów zakończonych w 2018 r. (142) świadczy o tym, że Program Rewitalizacji wkroczył w zasadniczą fazę wdrażania. 102 projekty mają status
w realizacji, 11 projektów jest planowanych do realizacji.
Wykres 3. Liczba wszystkich projektów rewitalizacyjnych ZPR według etapu realizacji
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Źródło: opracowanie własne.

W ramach Celu I ZPR – Ożywienie społeczno-gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej między innymi:
 555 lokali mieszkalnych zostało podłączonych do instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody;
 w 29 budynkach zmodernizowano system grzewczy poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej;
 kontynuowano remonty i modernizacje budynków – prowadzono prace związane z:
o
o

modernizacją budynków przy ulicach: Siedleckiej 25, Łochowskiej 40, Łochowskiej 37, Łochowskiej 43, Ząbkowskiej 3, Stalowej 33, Środkowej 14,
Marcinkowskiego 7; Skaryszewskiej 13 oraz 15, Targowej 12, Mińskiej 24 oraz 26, Kamionkowskiej 49;
budową nowego budynku komunalnego przy ul. Odrowąża;
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o



przygotowaniem dokumentacji projektowej dla szeregu innych budynków (pełna ich lista znajduje się w tabelach w drugiej części niniejszego Raportu);

zakończono remonty i modernizacje budynków przy ulicach: Siedleckiej 29, Strzeleckiej 12 i 10A, Łochowskiej 39;
kontynuowano budowę nowych budynków TBS przy ulicach: Korzona, Targowej 12, Radzymińskiej; modernizowano i remontowano budynki istniejące – przy ulicach:
Stalowej 29, Małej 15, Łomżyńskiej 20 oraz Łomżyńskiej 26; prowadzono prace przygotowawcze do rozpoczęcia remontu budynku przy ul. Targowej 14 oraz do
rozpoczęcia budowy nowych budynków przy ul. Chyrowskiej/Złotopolskiej oraz Strzeleckiej 19;

 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla projektu Centrum Lokalnego przy ul. Lubelskiej 30/32;
 wybudowano drogę rowerową wzdłuż ulic: Mińska – Stanisławowska - Dwernickiego - Szaserów na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Chłopickiego;
 wyremontowano tory tramwajowe w ul. Starzyńskiego odcinku Rondo Starzyńskiego - wiadukt nad ul. Wybrzeże Helskie; trwała także modernizacja torów w ul.
Grochowskiej na odcinku al. Zieleniecka – rondo Wiatraczna;
 trwały prace projektowe dot. przebudowy skrzyżowania Al. Solidarności – ul. Szwedzka oraz przekształcenia ul. Środkowej w woonerf;
 opracowano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną terenu d. Młyna Michla - tzw. "Praskiego Domu Rzemiosła”;



przeprowadzono konkurs architektoniczny, wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na Warszawską Przestrzeń Technologiczna Centrum Kreatywności Nowa Praga;
opracowano koncepcję rewaloryzacji pobliskiego parku Michałowskiego oraz przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową skweru pomiędzy ulicami Letnią i
Kamienną;

W ramach Celu II ZPR – Rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego:
 zrealizowano kolejne edycje:
o Festiwalu „Miasto szczęśliwe” organizowanego przez Teatr Powszechny;
o działań Teatru Rampa w ramach projektu „Otwarta Rampa”;
o „Lata w Sinfonii Varsovii” (koncerty symfoniczne, kameralne, potańcówki i inne wydarzenia) organizowanego przez Orkiestrę Sinfonię Varsovię;
o 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);
o wydarzeń (przedstawień, debat, warsztatów, spacerów) organizowanych przez Muzeum Warszawskiej Pragi, m.in. w okresie letnim uruchomiono małą scenę
na dziedzińcu Muzeum, która służyła społeczności lokalnej, jako przestrzeń do organizacji koncertów, spektakli, warsztatów i prezentacji działań organizacji
społecznych i twórczych z obszaru rewitalizacji;
 kontynuowano działania Animatorów działań integrujących (tzw. Animatorów rewitalizacji);
 w ramach Funduszu Animacji Kultury sfinansowano 12 projektów lokalnych instytucji kultury (bibliotek i domów kultury) dotyczących wydarzeń kulturalnych, działań
animacyjnych i aktywizujących;
 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 dot. budowy sali koncertowej
Orkiestry Sinfonia Varsovia;
 wśród mieszkańców z terenu Nowej Pragi zrealizowano projekt – Aktywny Warszawiak na Nowej Pradze – w zorganizowanych zajęciach sportowych uczestniczyło ok.
1300 osób;
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W sumie, w ciągu 2018 r. zorganizowano 576 wydarzeń kulturalnych (w tym bezpłatnych) przez miejskie instytucje kultury realizujące przedsięwzięcia kluczowe ZPR, a 187
lokalnych organizacji lub grup mieszkańców było zaangażowanych w realizację działań kulturalno-społecznych we współpracy z instytucjami kultury zaangażowanymi w
realizację ZPR.
W ramach 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 działalności 12 klubów dla rodzin, a w ramach
nich m.in.: zajęcia edukacyjne; wyjścia i wydarzenia integracyjne; szkolenia, warsztaty dla rodziców/opiekunów; warsztaty wzmacniające relacje i więzi rodzinne; pomoc
psychologiczna i pedagogiczna; otwarte spotkania tematyczne ze specjalistami oraz indywidualne porady specjalistów;
 w ramach działań Lokalnych Systemów Wsparcia (LSW) skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat realizowano 3 zadania: „Partnerstwo dla Dzieci Pragi
Południe 3.0”. „Lokalny System Wsparcia na Targówku” oraz „Nowa Baza”; w ramach zadań m.in.: zrekrutowano uczestników LSW; prowadzono szereg zajęć
(profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, korekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych, rodzinnych, socjalnych, społeczno-kulturalnych i sportowych);
wprowadzono asystentów rodziny i pedagogów ulicy; zorganizowano półkolonie i obozy socjoterapeutycznych; nawiązywano i wzmacniano istniejące partnerstwa
między instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz podnoszono kwalifikacje osób pracujących z dziećmi;
 w ramach działań Lokalnych Systemów Wsparcia (LSW) skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 15-26 lat realizowano 2 zadania
 w ramach działań Lokalnych Systemów Wsparcia (LSW) skierowanych do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat realizowano 2 zadania: „Kompleksowe i
zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach
rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka - Wsparcie w Starcie” oraz „Pozytywna Integracja Społeczna - Kompleksowe
i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach
rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka - edycja 2” (w ramach działań m.in.: rekrutowano i kwalifikowano uczestników projektu, prowadzono działania
asystentów usamodzielniania, zakwaterowania interwencyjne, socjoterapię, reedukację, pomoc specjalistyczną w formie pomocy prawnej, doradztwa zawodowego,
terapii uzależnień, mediacji, etc.); zakończono także edycję „LSW – dobry start, dobra przyszłość” na lata 2016-2018 oraz przygotowywano do uruchomienia nowe
działania w ramach projektu „Praskie Centrum Wspierania Młodzieży „Nowe perspektywy””
 przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną w związku z odbudową zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16 z przeznaczeniem na centrum społeczne

„Synergia”.
Realizacja Celu III ZPR w 2018 r. podsumowana liczbowo w zakresie wybranych, wymiernych rezultatów przedstawia się następująco: 50 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat i
ich rodzin zwiększyło kompetencje społeczne; 510 rodzin skorzystało z oferty Klubów dla Rodzin; 608 dzieci w wieku 0-3 lata korzystało z różnych form opieki nad dziećmi
(żłobek, w tym mini żłobek, dzienny opiekun); realizowano 101 indywidualnych programów zwiększających dostęp młodzieży w wieku 15-26 lat do doradztwa zawodowego.
W ramach Celu IV ZPR – Zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta:
 zakończono remont budynku i otwarto Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej przy ul. Siarczanej 6;
 kontynuowano tworzenie i wspieranie działalności Miejsc Aktywności Lokalnej oraz Domów Sąsiedzkich na obszarze rewitalizacji;
 kontynuowano działania ukierunkowane na rozwój wolontariatu na obszarze rewitalizowanym (udział w programie „Ochotnicy warszawscy” biorą udział 3 biblioteki,
2 domy kultury oraz ZOO);
 kontynuowano działania ukierunkowane na rozwój aktywności obywatelskiej wśród młodzieży z obszaru rewitalizacji poprzez m.in.: wsparcie instytucji miejskich
w otwieraniu się na dialog i współprace z młodzieżą; warsztaty edukacji samorządowej dla uczniów; wsparcie młodzieży w procesie przygotowywania wniosków do
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budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej; konkurs na granty dla młodzieżowych rad dzielnic na działania promujące współczesny patriotyzm i samorządność
młodzieży; Akademię Młodych Liderów; wsparcie szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez promocję i wsparcie organizacji wolontariatu;
 promowano i rozwijano budżet partycypacyjny;
 w sumie przeprowadzono 17 procesów konsultacyjnych na obszarze rewitalizowanym, w tym 2 z nich były realizowane w ramach projektu Modelowej Rewitalizacji
Miast i posłużą do określenia modelu angażowania mieszkańców w podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej na obszarach rewitalizowanych.
Realizacja Celu IV ZPR w 2018 r. podsumowana liczbowo przedstawia się następująco: podjęto 94 inicjatywy lokalne (przy użyciu różnych narzędzi); wydano 30 decyzji, w
które poprzez konsultacje społeczne włączeni byli mieszkańcy; 4 kolejne instytucje kultury udostępniły swoje zasoby na działania sąsiedzkie; także 4 kolejne instytucje
zaoferowały mieszkańcom zorganizowany wolontariat; zrealizowano 1039 wydarzeń o charakterze sąsiedzkim, międzypokoleniowym i animacyjnym; na obszarze rewitalizacji
działały 3 domy sąsiedzkie oraz 10 miejsc aktywności lokalnej.

Projekty rewitalizacyjne z Wykazu
Łączna liczba projektów realizowanych/zrealizowanych lub planowanych według Wykazu projektów głównych ZPR wynosiła 122. Zdecydowana 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 – 65 projektów. Rozkład pozostałych projektów z Wykazu według celów głównych ZPR przedstawiał się następująco:
13 projektów w ramach II celu głównego ZPR – Rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego,
5 projektów w ramach III celu głównego ZPR – Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 39 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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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 okresie sprawozdawczym zakończono realizację 45 projektów, 68 projektów ujętych w Wykazie jest nadal realizowanych, zaś planowana jest realizacja 9. (Wykres 6.).
Łączne koszty poniesione w 2018 r. na projekty rewitalizacyjne ujęte w Wykazie wyniosły 128,6 mln zł.

Wykres 6. Projekty rewitalizacyjne z Wykazu według etapu realizacji
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Źródło: opracowanie własne.

Tabela z projektami z Wykazu (Załącznik 1) jest kompletnym źródłem informacji, jednakże nie obejmuje danych o następujących projektach partnerów zewnętrznych:
Kamionek Milowy; Rewitalizacja kamienicy przy ul. Kępna 13; SZYBKI MONTAŻ – park kultury, ponieważ nie otrzymano od nich danych dot. postępów w realizacji projektów.
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Projekty rewitalizacyjne spoza Wykazu
Na obszarze rewitalizacji ZPR poza projektami głównymi są prowadzone inne towarzyszące projekty/działania rewitalizacyjne. Chociaż nie są one wyszczególnione
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 zarówno przez Biura Urzędu m.st. Warszawy, jak i Urzędy Dzielnic oraz Zakłady Gospodarki Nieruchomościami z obszaru
rewitalizacji, a także Zarząd Zieleni, Zarząd Praskich Trenów Publicznych, Zarząd Mienia, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, Zarząd Transportu Miejskiego, Stołeczny
Zarząd Rozbudowy Miasta oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
W okresie raportowania zidentyfikowano 133 projekty/działania rewitalizacyjne nieujęte 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. W 2018 r. zakończono 97 projektów/działań
rewitalizacyjnych, w realizacji pozostawały 34 projekty, zaś 2 projekty znajdowały 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.
Wykres 8. Liczba projektów/działań rewitalizacyjnych spoza Wykazu według celów szczegółowych ZPR

Liczba realizowanych projektów/działań
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4.1. Wzmocnienie wspólnot lokalnych, wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców oraz stworzenie,
utrzymanie i rozwój miejsc aktywności lokalnej na terenie rewitalizowanym
3.3. Wsparcie szkół w organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających talenty i redukujących
deficyty rozwojowe uczniów, realizowanych w korelacji z Lokalnymi Systemami Wsparcia
3.2. Ułatwienie dostępu do przestrzeni publicznej oraz tworzenie i wspieranie form aktywizacji dla
seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami
3.1. Zwiększenie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży w wieku 0–26 lat i ich rodzin
poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych, opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie edukacyjne i…

2
5
3
4
5
1

2.4. Rozwój i promocja przedsięwzięć o znaczeniu turystyczno-kulturalnym
2.3. Budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz promocja
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2.2.Poprawa jakości historycznej przestrzeni Warszawy, stanu technicznego zabytków oraz szersze
wykorzystanie ich na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne
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Wśród projektów spoza Wykazu znajdują się zarówno duże i kosztowne projekty infrastrukturalne, oddziałujące na obszar rewitalizacji np. Projekt i budowa II linii metra –
odcinek wschodni - północny, czy Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, jak i projekty o krótkim horyzoncie czasu o relatywnie
niskich nakładach, jak projekt pn. Trening z Mikołajem czy Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Fakt ten ma istotne znaczenie przy interpretacji danych dotyczących
skali poniesionych nakładów na projekty spoza Wykazu, dla których łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 1,071 mld zł.
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Przykładowe problemy w realizacji projektów rewitalizacyjnych
Realizacji projektów rewitalizacyjnych zarówno tych z Wykazu, jak i poza nim, towarzyszą często trudności i problemy. Ich specyfika zależy od typu projektu oraz jego
skomplikowania. Niekiedy są to problemy, które łatwo przewidzieć w początkowej fazie wdrażania projektu, jednak dość często są one dodatkowym utrudnieniem dla
podmiotów wdrażających, powodując finalnie przesunięcia w harmonogramie projektów.
Do najważniejszych problemów i przeszkód, wybranych przez samych koordynatorów projektów, które wystapiły się w 2018 r. należą:
» Cel 1.1. Zapewnienie ładu przestrzennego i uporządkowanie kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni publicznych – Podczas realizacji projektu - Budowa drogi rowerowej
wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Chłopickiego – miały miejsce protesty mieszkańców, którzy
negowali wprowadzone zmiany w organizacji ruchu.
» Cel 1.2. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru pod kątem określonych dziedzin aktywności gospodarczej – W przypadku projektu Warszawska Przestrzeń
Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga głównym wyzwaniem było przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygniecie konkursu architektonicznego oraz
zaplanowanie zakresu i przeprowadzenia inwestycji w sposób godzący potrzeby przyszłego użytkownika obiektu z potrzebami okolicznych mieszkańców.
» Cel 1.4. Poprawa charakterystyki energetycznej budynków – Głównym zagrożeniem dla projektów dotyczących likwidacji indywidualnych źródeł ciepła poprzez budowę
instalacji c.o. i c.c.w. jest brak zgody na przejście sieci przez działki spółdzielni mieszkaniowych. Problem ten wystąpił w przypadku realizacji inwestycji przy ul. Piotra
Skargi 6 i ul. Zamiejskiej 14, wymuszając przeprojektowanie przebiegu sieci cieplnej i wydłużenie spraw formalnych. Wskutek czego przesunięciu uległ termin realizacji
obu projektów.
» 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
opóźniają też lub uniemożliwiają roszczenia do nieruchomości, gdzie prowadzone są inwestycje. Remonty i modernizacje wiążą się z koniecznością czasowego
wykwaterowania dotychczasowych lokatorów, co wydłuża realizację projektów. Poważnym problemem są przekroczenia budżetów projektów.
» Cel 1.6. Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego – Przedłużał się proces uzgodnień i opracowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia
planowanego konkursu architektonicznego dla inwestycji przy ul. Targowej 14. Finalnie zrezygnowano z tej formuły działania, a dokumentacja projektowa została
zlecona w ramach przetargu. Budowy i modernizacje budynków z lokalami na wynajem są opóźniane przez odstąpienie wykonawców od umowy
i zejście z placu budowy, jak w przypadku inwestycji przy ul. Korzona i Odrowąża. Spowodowało to konieczność inwentaryzacji wykonanych robót, przejęcie placów
budowy, aktualizację kosztorysów i dokumentacji, ogłoszenie nowych przetargów na wykonawstwo robót, a także zwiększenie kwoty finansowania projektów.
» Cel 2.1. Kreowanie i koordynacja działań pobudzających aktywność kulturalną i społeczną mieszkańców – Przy realizacji projektów dość często występują problemy
w komunikacji pomiędzy współpracującymi ze sobą organizacjami, aktywistami a instytucją zlecającą wykonanie zadania. Przy realizacji projektów w ramach budżetu
partycypacyjnego wyzwaniem jest ich realizacja zgodnie z zamysłem projektodawców, co często wymaga urealnienia kosztorysów.
» Cel 2.2. Poprawa jakości historycznej przestrzeni Warszawy, stanu technicznego zabytków oraz szersze wykorzystanie ich na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne –
W projekty związane z rozbudową lub modernizacją istniejących instytucji kultury bądź remontem obiektów z przeznaczeniem na funkcje kulturalno-społeczne wpisane
jest ryzyko przyjęcia niewłaściwych założeń projektowych, gdyż budynki te wymagają często dodatkowych prac związanych z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym lub
mają gorszy stan techniczny aniżeli zakładano. Uzasadnione obawy o stan techniczny modernizowanych budynków występuje w przypadku inwestycji w ponad 10013 | S t r o n a

»

»

»

»

letnie budynki Orkiestry Sinfonia Varsovia. Prace przy budynkach zabytkowych napotykają również ograniczenia techniczne, gdyż ze względu na stan sąsiednich
budynków niekiedy nie można użyć maszyn przyspieszających prace (vide inwestycja przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego). Zakładany budżet w projekcie
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.
Cel 2.3. Budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz promocja oferty sportowej i rekreacyjnej w oparciu o istniejące obiekty
– W przypadku modernizacji ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu konieczna jest ponowna weryfikacja przyjętego kosztorysu ze względu na wzrost
kosztów wykonania i materiałów budowlanych – projekt ze względu na niewystarczający budżet wymaga etapowania prac.
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 – Wprowadzona reforma edukacji
do szkół spowodowała utrudnienia w zorganizowaniu dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży. Podczas realizacji projektów występowały trudności z rekrutacją
uczestników i nieregularną frekwencją na zajęciach dzieci i młodzieży.
Cel 4.1. Wzmocnienie wspólnot lokalnych, wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców oraz stworzenie i utrzymanie miejsc aktywności lokalnej na obszarach
rewitalizowanych – W projekcie Centrum Markowska 16 wystąpił problem z niewystarczającym budżetem na pełną realizację inwestycji w wyniku otrzymania ofert
w postępowaniu przetargowym na przeprowadzenie łącznie I i II etapu robót budowlanych przekraczających planowany budżet. W związku z brakującą kwotą 9 mln zł
na przeprowadzenie II etapu prac obejmujących: stan surowy zamknięty, roboty izolacyjne, wykończeniowe i instalacyjne łącznie z wyposażeniem oraz
zagospodarowaniem terenu wokół budynku, wyłoniono wykonawcę jedynie dla I etapu prac inwestycyjnych. Ze względu na brak wystarczających środków inwestycja
może być opóźniona choć trwają działania w celu zwiększenia finansowania. W realizacji inwestycji, poza zapewnieniem budżetowania, kolejnym wyzwaniem jest
informowanie mieszkańców o planowanych robotach odtworzeniowych z użyciem odzyskanego podczas rozbiórki materiału budowlanego, co jest wskazane w sytuacji
dużego zainteresowania losami zabytkowej kamienicy.
Również w przypadku projektów związanych z tworzeniem miejsc aktywności lokalnej występuje problem z zapewnieniem stabilnego systemu finansowania dla
podmiotów prowadzących MAL – czego przykładem jest zamknięcie MAL, który prowadziła fundacja Dzika Strona Wisły oraz zapewnienia ciągłości finansowania Domu
Sąsiedzkiego „Moje Szmulki”.
Cel 4.2. – Wsparcie udziału mieszkańców w zarządzaniu miastem i dzielnicą oraz w konsultowaniu decyzji i projektów miejskich – Podczas konsultacji społecznych
prowadzonych w projekcie Rewitalizacja – wspólna sprawa, w Parku Michałowskim i otoczeniu Młynu Michla, wystąpił problem z brakiem podmiotu, który podjąłby
finalne rozstrzygnięcia i decyzje, co w przypadku zaangażowania wielu biur i jednostek miejskich komplikowało proces.
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Wybrane projekty rewitalizacyjne
Poniżej zamieszczono przykłady projektów rewitalizacyjnych wdrażanych w 2018 r., które zdaniem Biur i jednostek organizacyjnych miasta odpowiedzialnych za ich
koordynację, przebiegały z pozytywnym odbiorem społecznym lub oczekiwanymi rezultatami. Były to zarówno projekty społeczne, jak i inwestycyjne.
 Orkiestra Sinfonia Varsovia

Fot. serwis OSV.

Lato w Sinfonii Varsovii - to cykl różnorodnych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, odbywających się w przestrzeniach praskiej siedziby Orkiestry. W ramach realizacji
zadania możliwe było przystosowanie Pawilonu Koncertowego do realizacji koncertów i innych wydarzeń skierowanych do mieszkańców Kamionka i okolic.

Fot. serwis OSV.

Inauguracja – ŚWIATŁO I DŹWIĘK – inauguracja sezonu świątecznego w Orkiestrze Sinfonia Varsovia to wieczorne, częściowo plenerowe wydarzenie, którym rozpoczęto
Święta Bożego Narodzenia. Podczas inauguracji oprócz uruchomienia świetlnej wystawy zrealizowanej we współpracy z Wydziałem Scenografii ASP odbyły się 3 mini koncerty.
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 Teatr Baj: Praska Dorożka Teatralna na Podwórzach oraz Praskie Partnerstwa Pedagogiczno-Teatralne

Fot. Albert Roca Macià.

Praska Dorożka Teatralna na Podwórzach – w ramach projektu wystawiono spektakle powstałe w poprzednich latach oraz przygotowano nowe. Przeprowadzono prace
animacyjno-edukacyjne z wyszkolonymi wcześniej animatorami. Odbyły się koncerty zespołu „Bardzo duży dom”.
Praskie Partnerstwa Pedagogiczno-Teatralne – projekt dotyczy wzmacniania lokalnych partnerstw między Teatrem Baj a publicznymi i społecznymi instytucjami
edukacyjnymi, artystycznymi oraz pomocowymi. Projekt obejmował cykl warsztatów dla przedstawicieli instytucji zaproszonych do programu oraz dla grup dzieci i młodzieży.
Ta edycja projektu była oparta na pedagogicznych działaniach teatralnych.
 Teatr Powszechny: Miasto Szczęśliwe. Festiwal sztuki i społeczności

Fot. Teatr Powszechny.

Miasto Szczęśliwe. Festiwal sztuki i społeczności to działania realizowane poza siedzibą teatru, włączające społeczność praską, zachęcające mieszkańców do przyjścia
i uczestniczenia w projektach okołoteatralnych. W ramach projektu utworzony został szeroki program działań artystyczno-obywatelskich we współpracy z artystami,
ekspertami,
przedstawicielami
organizacji
funkcjonujących
na
obszarze
rewitalizowanym.
Odbyły
się
również
działania
związane
z Ogrodem Powszechnym i Otwartą Ząbkowską.
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 Muzeum Warszawskiej Pragi

Fot. G. Kułakowska, P. Labus-Sidor.

Utworzenie stałej sceny na okres letni na dziedzińcu Muzeum Warszawskiej Pragi – dzięki temu zadaniu został wykorzystany potencjał dziedzińca Muzeum Warszawskiej
Pragi stanowiący kameralną przestrzeń Muzeum. Na czas od lipca do początku października wynajęto scenę oraz zapewniono profesjonalną obsługę dźwiękową
i oświetleniową. Na scenie miały miejsce liczne wydarzenia kulturalne przyciągające mieszkańców z obszaru objętego ZPR oraz z innych części Warszawy.
Spektakle teatralne – w efekcie tego projektu Michał Walczak przygotował spektakl kostiumowy dla dzieci z użyciem mapetów, bazujący na praskich historiach – „Piraci z dna
Wisły”. Mapety stworzył Konrad KONY Czarkowski. Kwerendę przeprowadzili pracownicy Muzeum. Spektakl był skierowany głównie do społeczności lokalnej (godziny poranne
w tygodniu przeznaczone dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolonych, wieczorne dla dzieci z rodzicami). W celu zrealizowania tego zadania Muzeum Warszawy
współpracowało z Fundacją „Zaczarowana Warszawa” (Dzika Strona Wisły). W ramach realizacji II etapu powstało nagranie audiobooka spektaklu.
 Dom Sąsiedzki „Moje Szmulki”

Fot. Dom Sąsiedzki Moje Szmulki.

W ramach projektu prowadzone są działania integrujące społeczność lokalną, animujące działania będące odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców, m.in. porady
obywatelskie, klub rodziców, wieczory gier planszowych, spotkania podróżnicze, wspólne sąsiedzkie gotowanie, zajęcia plastyczne, zajęcia dziennikarskie, mini warsztat
sąsiedzki, warsztaty krawieckie, itp.
17 | S t r o n a

 Kreatywna świetlica

Fot. Agnieszka Wieczorek, Kamila Kamińska.

Projekt Kreatywna świetlica został zrealizowany w 2018 r. w ramach budżetu partycypacyjnego, w Szkole Podstawowej nr 114. Był dedykowany młodym
mieszkańcom Targówka Mieszkaniowego.
 Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na terenach rewitalizowanych
Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka
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Fot. konsorcjum Kluby Przyjazne Rodzinom, konsorcjum TA Szansa dla Rodzin, konsorcjum Rodzina Wspólna Sprawa II.

Projekt łączy i wykorzystuje różne typy działań w sposób kompleksowy: profilaktyczne, edukacyjne, twórcze, integracyjne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne,
specjalistyczne, asystentury rodzinnej, działania społeczno – kulturalne, artystyczne, poradnictwo i pomoc psychologiczną oraz pedagogiczną. Wszystkie działania
dopasowywane są do zdiagnozowanych potrzeb odbiorców i środowiska lokalnego. Oprócz działań stacjonarnych w klubach, prowadzone są także inne, jak pikniki
okolicznościowe, wspólne wyjścia do teatru, kina, muzeów, zoo itp. Działania prowadzone przez kluby cieszą się dużym zainteresowaniem rodzin.
 Projekt rewitalizacyjny – Przebudowa ul. Dalanowskiej

Fot. Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Targówek.

W ramach projektu wykonano nową nawierzchnię jezdni, zostały ułożone nowe chodniki po obu stronach ulicy oraz zainstalowano nowe latarnie. Na długości jezdni wykonano
2 progi zwalniające liniowe z betonowej kostki brukowej. Przebudowano również kanał odwadniający ulicę i wykonano przyłącza kanalizacyjne do dwóch budynków.
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Raport został opracowany w Wydziale Przekształceń Przestrzennych i Rewitalizacji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy:
Jacek Grunt-Mejer, Monika Kordek, Paulina Fijałkowska, Agnieszka Siłuszek, Wojciech Wagner
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 - Anna Frąc, Anna Zakowana,
» Biuro Rozwoju Gospodarczego – Monika Matylewicz, Bożena Pawłowska,
» Biuro Kultury - Agata Makohin,
» Biuro Sportu i Rekreacji - Agnieszka Kanabus,
» Biuro Pomocy i Projektów Społecznych – Paulina Szczęsna,
» Centrum Komunikacji Społecznej - Stefan Bobrowski, 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 – Monika Borkowska, Piotr Karandys,
» Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe – Katarzyna Janowska,
» Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek - Cezary Biały,
» Zarząd Mienia m.st. Warszawy - Dorota Chrzanowska,
» Zarząd Dróg Miejskich - Jacek Gmurczyk, Robert Kraszewski
» Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych - Ilona Wrzos, 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. - Grzegorz Denis,
» Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Arkadiusz Krzyczkowski,
» Partnerzy zewnętrzni ZPR: Wspólnota Mieszkaniowa Marcinkowskiego 7, Stowarzyszenie Monopol Warszawski.
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Załącznik 1
Tabela. Raport rzeczowy dla projektów z Wykazu projektów wchodzących w skład przedsięwzięć rewitalizacyjnych ZPR
CEL GŁÓWNY

CEL SZCZEGÓŁOWY

Nazwa kluczowego
przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

Nazwa projektu

Termin
realizacji Zadania/działania zrealizowane w 2018 r.
projektu

I. Ożywienie społeczno-gospodarcze, 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

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

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

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

I.1. Porządkowanie i
podnoszenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej

Modernizacja torowiska 2020
tramwajowego na
moście Gdańskim

Modernizacja torowiska tramwajowego o długości
808 mtp, polegająca na wymianie rusztu torowego
oraz mostownic drewnianych na stalowe.
Wzmocniona zostanie również konstrukcja mostu oraz
wykonane zostanie zabezpieczenie antykorozyjne.

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

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

I.1. Porządkowanie i
podnoszenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej

Modernizacja torowiska 2019
tramwajowego
w ul. Grochowskiej na
odc. al. Zieleniecka rondo Wiatraczna

Modernizacja torowiska tramwajowego o długości
4599 mtp polegająca na ułożeniu:
- torów wydzielonych w konstrukcji bezpodsypkowej
z zabudową roślinnością trawiastą,
- torów na przejazdach w konstrukcji bezpodsypkowej
z płyt prefabrykowanych,
- torów przy peronach w konstrukcji bezpodsypkowej
z zabudową z betonu asfaltowego.
Przebudowane będą perony przystankowe, które
dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez
tramwaje niskopodłogowe.

2018

Wykonano remont torów o długości 850 mtp
w konstrukcji podsypkowej (w 2017 r. wykonano
remont torów o długości 776 mtp a w 2018 o długości
74 mtp).
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

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

I.1. Porządkowanie i
podnoszenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej

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

2020

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz
z przebudową i budową sieci trakcyjnej, przebudową
peronów przystankowych z dostosowaniem ich do
obsługi pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe.

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

Porządkowanie i
podnoszenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej

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

2021

Modernizacja torowiska tramwajowego o długości
1500 mtp. Przebudowane będą perony przystankowe,
które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów
przez tramwaje niskopodłogowe.

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

I.1. Porządkowanie i
podnoszenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej

20172019

18.04 - Podpisano umowę z wykonawcą, w dniu 27.04
przekazano teren budowy oraz rozpoczęto prace
budowlane.15.11.2018-podpisano aneks
przedłużający wykonanie umowy do 30.06.2019 r.

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

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

I.1. Porządkowanie i
podnoszenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej

Modernizacja terenów
Targówka
Mieszkaniowego
w rejonie ulic.
Ossowskiego,
Handlowej,
Myszkowskiej
i Pratulińskiej
Budowa drogi
rowerowej wzdłuż
ciągu ulic: Mińska Stanisławowska J. Dwernickiego Szaserów na odc.
od ul. Grochowskiej do
ul. Chłopickiego

20162018

W dn. 06.03.2018 r. nastąpiło wprowadzenie
Wykonawcy na teren budowy. Rozpoczęto prace
budowlane.
Zakończono roboty budowlane - 20.09.2018 r.
Podpisano protokół odbioru końcowego umowy 29.10.2018 r.

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

Sieć pasów
rowerowych na „Starej
Pradze”

20182019

Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji
projektowej, który został unieważniony ze względu na
zbyt wysokie ceny ofert.
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

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

I.1. Porządkowanie i
podnoszenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej

Przebudowa
skrzyżowania
Al. Solidarności Szwedzka

20172019

Trwa realizacja dokumentacji projektowej.
25.04.2018-podpisano aneks nr 1 przedłużający
termin realizacji projektu do 30.08.2018r. 12.09.2018podpisano aneks nr 2 przedłużający termin realizacji
projektu do 30.11.2018r. 31.12.2018 - podpisano
aneks nr 3 przedłużający termin realizacji projektu do
15.03.2019 r.

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

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

I.1. Porządkowanie i
podnoszenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej

Dom Rzemieślników Młyn Michla

20172020

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

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

I.1. Porządkowanie i
podnoszenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej

Przebudowa
ul. Środkowej

20182020

Opracowano koncepcję architektonicznourbanistyczną terenu d. Młynu Michla, tzw. „Praskiego
Domu Rzemiosła”, uzgodnioną z Biurem Architektury
i Planowania Przestrzennego oraz Stołecznym
Konserwatorem Zabytków. Na koncepcję mały też
wpływ uwagi rzemieślników, które pojawiły się na
spotkaniu otwartym. Część otoczenia d. Młynu Michla
została włączona do zadania Modernizacja Parku
Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej (Centrum
Komunikacji Społecznej przeprowadziło konsultacje
społeczne Parku Michałowskiego i otoczenia terenu
d. Młynu Michla). Uzyskano wytyczne od BAiPP oraz
BSKZ, które będą mieć wpływ na projekt budowlany.
Przygotowywane jest zarządzenie dot. częściowego
przejęcia nieruchomości terenu d. Młynu Michla
wspólnie z ZPTP.
16.11.2018 r. została podpisana umowa z firmą
WXCA Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa ul. Środkowej na odc. od ul. Kowieńskiej
do ul. Stalowej”. Termin realizacji – 14 miesięcy od
dnia podpisania umowy.

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

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

I.1. Porządkowanie i
podnoszenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej

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

Termin wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej - 08.03.2019 r.

23 | S t r o n a

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

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

I.1. Porządkowanie i
podnoszenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej

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

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

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

I.2. Budowa Centrów
Lokalnych

Warszawska Przestrzeń 2016 Technologiczna 2022
Centrum Kreatywności
Nowa Praga

Wykonano roboty rozbiórkowe w budynku przy
ul. Targowej 80a oraz roboty zabezpieczające
budynek przy ul. Inżynierskiej 3 (III oficyna) zabezpieczenie obiektów przed dalszą degradacją do
czasu przystąpienia do robót budowlanych.
Przeprowadzono konkurs architektoniczny na wybór
wykonawcy. Podpisano umowę na opracowanie
dokumentacji projektowo - przetargowej wraz z
pełnieniem nadzorów autorskich.

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. Smoleńskiej 74, 92
„Ciepło sieciowe
w budynkach
komunalnych”

20152018

Smoleńska 92 - podłączono w 2017r. do m.s.c. zadanie zakończone.
Smoleńska 74 - zgodnie z programem „Ciepło
sieciowe w budynkach komunalnych” - realizacja
w 2018r. W dniu 04.05.2018r. podpisano umowę na
doposażenie w instalacje centralnego ogrzewania,
ciepłej wody, węzeł cieplny. Prace zostały wykonane
zgodnie z umową. Podłączenie do m.s.c. wykonała
Veolia Energia Warszawa.

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

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Budowa instalacji c.o.
i c.c.w. przy
ul. Wincentego 30, 46,
50, 52, 64 – „Ciepło
sieciowe w budynkach
komunalnych”

20152019

Wincentego 30 - podłączono w 2017r. do m.s.c. zadanie zakończone
Wincentego 50, 52 - Dokumentacja techniczna na
doposażenie w instalacje c.o., c.c.w., węzły cieplne
wykonane w 2017r. Realizacja w 2019r. zgodnie
z programem „Ciepło sieciowe w budynkach
komunalnych”. ZGN podpisał z Veolia Energia
Warszawa umowy przyłączeniowe na wykonanie
przyłączy sieci cieplnej do budynków. Podłączenie do
m.s.c. w 2019r. wykonuje Veolia Energia Warszawa.
Wincentego 46, 64 – w dniu 05.04.2018r. podpisano
umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na
doposażenie w instalacje c.o., c.c.w., węzły cieplne.
Prace zostały wykonane zgodnie z umową. Realizacja
w roku 2019. Wykonanie przyłącza sieci cieplnej
i podłączenie do m.s.c. w 2019r. przez Veolia Energia
Warszawa.

20182019

Przygotowano dokumentację projektowo- kosztową.
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Piotra Skargi 68 - podłączono w 2016r. do m.s.c. zadanie zakończone.
Piotra Skargi 6 – doposażony w instalacje
wewnętrzne przez ZGN w 2017r. Podłączenie do
m.s.c. Veolia będzie realizowała w 2019r.
Konieczność przeprojektowania trasy przyłącza poza
teren RSM Praga.
Piotra Skargi 60, 66 – W dniu 04.05.2018r.
podpisano umowy na realizację doposażenia
w instalacje wewnętrzne c.o., c.c.w., węzły cieplne.
Prace zostały wykonane zgodnie z umową.
Podłączenie do m.s.c. wykonała Veolia Energia
Warszawa.
Gościeradowska 3A, Tykocińska 26 - podłączono
w 2017r. do m.s.c. - zadania zakończone.

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”

20162019

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

20162019

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.
Gościeradowska 3A,
Tykocińska 26,
Zamiejska 14 – „Ciepło
sieciowe w budynkach
komunalnych”
Rewitalizacja obszaru
Targówek Przemysłowy
– ul. Józefowska 4

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Rewitalizacja obszaru
2017Targówek Przemysłowy 2018
– ul. Rybieńska 21

Realizacja w 2018r.
W dniu 04.05.2018r. podpisano umowy
z wykonawcami robót na doposażenie
w instalacje c.o., c.c.w., węzeł cieplny oraz
modernizację budowlaną. Prace zostały wykonane
zgodnie z umową. Podłączenie do m.s.c. wykonała
Veolia Energia Warszawa.

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

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Rewitalizacja obszaru
2017Targówek Przemysłowy 2018
– ul. Siarczana 6a

Realizacja w 2018r.
W dniu 04.05.2018r. podpisano umowy
z wykonawcami robót na doposażenie
w instalacje c.o., c.c.w., węzeł cieplny oraz
modernizację budowlaną. Prace zostały wykonane
zgodnie z umową. Podłączenie do m.s.c. wykonała
Veolia Energia Warszawa.

Zamiejska 14 – budynek doposażony w instalacje
wewnętrzne c.o., c.c.w., węzeł cieplny wykonany
przez ZGN w 2017r. Podłączenie do m.s.c. będzie
realizowała Veolia w 2019 r.
20172018

Realizacja w 2018r. W dniu 04.05.2018r. podpisano
umowy z wykonawcami robót na doposażenie
w instalacje c.o., c.c.w., węzeł cieplny oraz
modernizację budowlaną. Prace zostały wykonane
zgodnie z umową. Podłączenie do m.s.c. wykonała
Veolia Energia Warszawa.
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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. Dobrowoja 6,
Grochowska 215,
Kobielska 88/92,
Modrzewiowa 7,
Podskarbińska 6 "Ciepło sieciowe
w budynkach
komunalnych".
(C/PPD/II/P3/18)

20152018

Podskarbińska 6:
- Podpisano umowę przyłączeniową z firmą Veolia.
Umowa na wykonanie robót polegających na
doposażeniu budynku w instalacje c.o. i c.c.w.
podpisana z terminem realizacji do 25.04.2018 r.
- Aneksowano umowę na doposażenie w c.o. i ccw
z uwagi na niezrealizowane przyłącze przez Veolia
S.A. z terminem wykonania do 30.09.2018 r.
- Protokół odbioru "na zimno" robót polegających na
doposażeniu budynku w instalacje c.o. i c.c.w. 27.04.2018 r.
- Uruchomione zostało CO i CCW - Protokół odbioru
13.11.2018r.
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

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

20162020

Rybna 24:
03.08.2018 r. podpisano umowę na nadzór
inwestorski,
24.07.2018 r. podpisano umowę na nadzór autorski.
Umowa rozwiązana z winy wykonawcy. Wykonana
dokumentacja projektowa przebudowy budynku, na
podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę
wymaga poprawy branży konstrukcyjnej.
Trwa procedura przetargowa mająca na celu wybór
wykonawcy poprawy dokumentacji i nadzór autorski.
W dniu 17.01.2019 r. wpłynęły 2 oferty, trwa
weryfikacja ofert.
Przetarg na roboty budowlane przeprowadzono
w lipcu. Wpłynęła 1 oferta złożona przez wykonawcę,
który wcześniej podpisał umowę na Rybną 28.
Wykonawca odmówił podpisania umowy
argumentując błędami w dokumentacji. Dokumentację
wykonał ten sam wykonawca co dla Rybnej 28.
Przetarg na wykonanie robót będzie ogłoszony po
wykonaniu poprawy projektu konstrukcji.
Rybna 28:
Budynek opróżniony.
Przygotowywano postępowanie przetargowe na
wybór wykonawcy modernizacji budynku.
02.07.2018 r. podpisano umowę na nadzór
inwestorski,
09.07.2018 r. podpisano umowę na roboty
budowlane,
24.07.2018 r. podpisano umowę na nadzór autorski.
Umowa rozwiązana z winy wykonawcy.
Trwa trzeci przetarg na nadzór autorski. Przez błędy
w projekcie konstrukcji oraz brak nadzoru autorskiego
planowany termin zakończenia na maj 2020 r. może
ulec wydłużeniu.
Wawerska 19:
Budynek w trakcie opróżniania.
Wykonano dokumentację projektową przebudowy
budynku, na podstawie której uzyskano pozwolenie
na budowę, które wymaga poprawy branży
konstrukcyjnej. Trwa procedura przetargowa mająca
na celu wybór wykonawcy poprawy dokumentacji
i nadzór autorski. W dniu 17.01.2019 r. wpłynęły 2
oferty, trwa weryfikacja ofert.
Przed rozpoczęciem robót budynek musi zostać
opróżniony.
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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
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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)

20172020

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

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

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

20182019

Głucha 3A:
Trwa wykwaterowywanie lokatorów, opróżnianie
budynku.
Wykonana dokumentacja przebudowy budynku
z pozwoleniem na budowę. Przed rozpoczęciem robót
budowlanych konieczne jest opróżnienie budynku.
Mińska 26:
Procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót
budowlanych.
Powtórzono przetarg.
Otwarto oferty - 17.04.18 r.
Podpisano umowę na modernizację budynku
z terminem wykonania do dnia 30.04.2019 r.
Roboty w zakresie instalacji c.o. mogą się opóźnić
przez brak przyłącza Veolia. Umowa przyłączeniowa
zakłada termin wykonania przyłącza na 28.03.2020 r.
Mińska 28:
27.12.2018r podpisano umowę na wykonanie robót
budowlanych. Planowany termin zakończenia 28.03.2020 r.
Kaleńska 6A:
W dniu 17.05.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert na
doposażenie budynku w c.o. i ccw w formule
"Zaprojektuj i wybuduj " umowa podpisana z terminem
realizacji do 30.10.2018r.
Zakończenie planowane na 30.10.2018 r. zostało
przesunięte do 10.07.2019 r. zgodnie z planowanym
wykonaniem przyłącza przez Veolia.
Prochowa 16:
podpisano umowę przyłączeniową z firmą Veolia S.A.
z terminem 29.06.2019 r. W przygotowaniu przetarg
na roboty budowlane.
Prochowa 38 - w trakcie realizacji roboty budowlane
z planowanym terminem zakończenia 31.05.2019 r.
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1.4. Poprawa
charakterystyki
energetycznej
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I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Przyłączenie do
miejskiej sieci
ciepłowniczej
budynków
komunalnych

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

1.4. Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

Budowa instalacji
2019c.o. i c.c.w. przy
2020
ul. Barkocińska 2A, 4,
Radzymińska 107, 113 "Ciepło sieciowe
w budynkach
komunalnych"

Projekt o statusie planowany.

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

1.4. Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

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

Projekt o statusie planowany.

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
2014w budynkach
2019
komunalnych 11 Listopada 44,
Bródnowska
2,14,18,20,22,Kawęczyń
ska
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

20172020

20192020

Kobielska 78 - roboty zakończone. Protokół odbioru
robót 28.03.2018 r.
Kaleńska 10, Kobielska 53, Mińska 35 – wydano
warunki przyłączenia.
Zamoyskiego 43 – wystąpiono o wydanie warunków
przyłączenia.

Opłacono pierwszą ratę za przyłączenie do miejskiej
sieci ciepłowniczej nieruchomości: Kawęczyńska 65
i 73. Veolia Energia Warszawa S.A. przewiduje
zakończenie prac budowy przyłącza sieci
ciepłowniczej do 07.2019r. Ząbkowska 50 - trwają
prace budowy przyłącza sieci ciepłowniczej. Veolia
Energia Warszawa S.A. przewiduje zakończenie prac
do 04.2019r. Opłacono nadzór nad budową węzłów
cieplnych uruchomionych w 2017 roku:
11 Listopada 44, Bródnowska 2, Środkowa 12, 17,
Siedlecka 26, 29.
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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
2015w budynkach
2019
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

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" 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

20162019

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

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

"Ciepło sieciowe
w budynkach
komunalnych" Białostocka 45, 46, 53,
Czynszowa 4,
Jagiellońska 47,
Kowieńska 8,
Mackiewicza 1, Mała 4,
6, 7, 8, 10, 11, 13, 13A,
Stolarska 2/4,
Strzelecka 5, 28, 31, 38,
42, 46, Środkowa 21

20172020

Zakończono doposażenie w instalację centralnego
ogrzewania i centralnej ciepłej wody wraz z węzłem
cieplnym na nieruchomości przy ul. Radzymińskiej 47,
zgodnie z informacją przekazaną przez Veolia
Energia Warszawa termin przyłączenia to 2019 r.
Wykonano zabudowę poziomów instalacji CO i CCW
dla Radzymińska 61.
Uruchomiono dostawę energii cieplnej do
6 nieruchomości: Łochowska 38A (data uruchomienia
03..2018 r.), Łochowska 40 (data uruchomienia
02.2018 r.), Lęborska 4 (data uruchomienia
12.2018r.), Lęborska 6 (data uruchomienia
12.2018r.), Łochowska 52 (data uruchomienia
12.2018 r.), Łochowska 54 (data uruchomienia
12.2018 r.),
Doposażono w instalacje c.o., c.c.w. i węzły cieplne
nieruchomość: Inżynierska 3,
Uruchomiono dostawę energii cieplnej do 7.
nieruchomości: Inżynierska 3 (data uruchomienia
12.2018 r.), Inżynierska 9 (data uruchomienia
12.2018r. ) Kłopotowskiego 6 oficyna obecnie Okrzei
5 (data uruchomienia 12.2018 r.), Stalowa 10 (data
uruchomienia 12.2018 r.), Stalowa 35 front (data
uruchomienia 11.2018 r.), Stalowa 37 (data
uruchomienia 11.2018r), Stalowa 51 (data
uruchomienia 12.2018r),
Opłata za przyłączenie do sieci cieplnej Stalowa 10,
35, 37, Kłopotowskiego 6 oficyna (obecnie Okrzei 5),
Inżynierska 3, 9, Konopacka 7.
Doposażono w instalacje c.o., c.c.w. i węzły cieplne :
Mackiewicza 1, Strzelecka 28, Strzelecka 38, ,
Strzelecka 42, Środkowa 21, Strzelecka 5,
Czynszowa 4, Białostocka 45, Częściowe
doposażenie tj. wykonanie około 80% Białostocka 46, Kowieńska 8, Jagiellońska 47 (bez
węzła cieplnego).
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1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
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"Ciepło sieciowe
2018w budynkach
2020
komunalnych" - Równa
5, 6, 19, 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

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

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

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

1.4. Poprawa
charakterystyki
energetycznej
budynków

I.3. Likwidacja
indywidualnych źródeł
ciepła w budynkach

"Ciepło sieciowe
w budynkach
komunalnych" Brzeska 4, 6 fr., 7, 19,
20, 29/31, Grajewska 4,
15, 17, Grodzieńska 20,
24, 26, 46, Michałowska
8, Okrzei 29, Wileńska
43, 59,
Ząbkowska 4, 12
Budowa instalacji
c.o. i c.c.w., kotłowni
gazowej przy
ul. Cmentarnej 21, 29 "Ciepło sieciowe
w budynkach
komunalnych"

20192020

20182019

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
doposażenia w instalacje c.o. i c.c.w. dla 20
budynków: Zaokopowa 3, Wrzesińska 14,
Zamoyskiego 25, Szwedzka 11, 15, 23, Wołomińska
15, 17A, Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6, 7, 9, 25, 33,
35A, 37, Zachariasza 8, 10
Podpisano z Veolia Energia Warszawa umowy na
przyłączenie 5 nieruchomości do miejskiej sieci
ciepłowniczej i rozpoczęto proces projektowania
przyłączy (Wrzesińska 14 - umowa nr 464/2018 z dnia
17.09.2018 r., Zachariasza 8 - umowa nr 465/2018
z dnia 17.09.2018 r., Zachariasza 10 – umowa nr
4666/2018 z dnia 17.09.2018 r., Zamoyskiego 25 –
umowa 467/2018 z dnia 17.09.2018r., Zaokopowa 3 –
umowa 468/2018 z dnia 17.09.2018r).
Projekt o statusie planowany.

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 2019r. nastąpi doposażenie w instalacje
wewnętrzne, budowę kotłowni gazowej.
Budynki podłączone są do miejskiej instalacji
gazowej.
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Budowa instalacji c.o.
2018i c.c.w., węzła
2019
cieplnego przy
ul. Kołowej 52 - "Ciepło
sieciowe
w budynkach
komunalnych"

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

1.5.Podniesienie
standardu budynków i
lokali

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

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

20162019

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

1.5.Podniesienie
standardu budynków i
lokali

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

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

20162019

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

1.5.Podniesienie
standardu budynków i
lokali

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

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

20162020

Zadanie zainicjowane w połowie 2017 r.
W 2018r. została wykonana dokumentacja techniczna
na doposażenie w instalacje wewnętrzne centralnego
ogrzewania, ciepłej wody oraz węzeł cieplny. W dniu
05.04.2018r. podpisano umowę na wykonanie
dokumentacji technicznej na doposażenie w instalacje
c.o. i c.c.w., węzeł cieplny. Prace zostały wykonane
zgodnie z umową.
W 2019r. nastąpi doposażenie w instalacje
wewnętrzne, węzeł cieplny. ZGN wystąpił do Veolia
Energia Warszawa o przygotowanie i podpisanie
umowy przyłączeniowej na wykonanie przyłącza sieci
cieplnej do budynku.
Wykonanie robót budowlanych związanych
z modernizacją budynku przy ul. Siedleckiej 25
(oficyna) etap I. Podpisano umowę nr
143/2018/GN/PN z dnia 20.03.2018r. na modernizację
budynku przy ul. Siedlecka 25 (front).
Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych
oraz wprowadzono wykonawcę na budowę ul. Siedlecka 25 (oficyna) Etap I, Rozpoczęcie prac
związanych z modernizacją budynku przy
ul. Siedlecka 25 (front).
Wykonano modernizację budynku przy
ul. Siedleckiej 29. Roboty zostały zakończone.
W ramach prac wymieniono wszystkie instalacje,
wyremontowano części wspólne budynku oraz lokale.
W dniu 4.01.2018 wprowadzono wykonawcę na teren
budowy Strzelecka 10A i Strzelecka 12
Wykonano modernizację budynku
przy ul. Strzelecka 12.
Wykonano modernizacje budynku
przy ul. Strzelecka 10A.
Pozostały środki na zagospodarowanie podwórka
(działka wspólna dla 3 nieruchomości, wykonanie
planowane po zakończeniu modernizacji budynku
Strzelecka 10 w 2021r.)
Łochowska 38A - Otrzymano decyzję pozwolenia na
budowę,
Ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane
Łochowska 40 - W dniu 04.09.2018r. przekazano
wykonawcy teren budowy i rozpoczęto realizację
inwestycji.
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu budynków i
lokali

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

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

20162020

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

1.5.Podniesienie
standardu budynków i
lokali

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

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

20162019

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

1.5.Podniesienie
standardu budynków i
lokali

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

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

20162020

Łochowska 31 – Otrzymano decyzję pozwolenia na
budowę,
Ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane.
Łochowska 37 – W dniu 30.11.2018 r. przekazano
wykonawcy teren budowy i rozpoczęto realizację
inwestycji ,
Łochowska 39 – W dniu 06.03.2018r. przekazano
wykonawcy teren budowy i rozpoczęto realizację
inwestycji. W dniu 01.12.2018 r. dokonano odbioru
końcowego inwestycji,
Łochowska 43 – W dniu 15.06.2018r. przekazano
wykonawcy teren budowy i rozpoczęto realizację
inwestycji.
Markowska 12 i 14 – Podpisano umowę z wykonawcą
łączonych lokali oraz wprowadzono wykonawcę na
budowę. Przygotowano ogłoszenie przetargu
Ząbkowska 36 - W dniu 09.07.2018 r. przekazano
wykonawcy teren budowy i rozpoczęto realizację
inwestycji.

Stalowa 33 - Otrzymano decyzję pozwolenia na
budowę.
W dniu 6.07.2018r rozpoczęto roboty budowlane
związane z modernizacją budynku
Środkowa 12 – Otrzymano decyzję pozwolenia na
budowę.
Ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane wszystkie oferty przekraczały wartość kosztorysu
inwestorskiego - przetarg unieważniono.
Przygotowanie do ponownego ogłoszenia.
Środkowa 14 – Otrzymano decyzję pozwolenia na
budowę.
Podpisano umowę nr 396/2018/GN/PN z dnia
14.08.2018 r. na modernizację budynku.
W dniu 17.08.2018 rozpoczęto roboty budowlane
związane z modernizacją budynku.

33 | S t r o n a

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 Modernizacja budynku
przy
substancji mieszkaniowej
ul. Kłopotowskiego 30
podnoszące standard
budynków i lokali

20172019

Kłopotowskiego 30 - Otrzymano decyzję pozwolenia
na budowę.
Ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane wszystkie oferty przekraczały wartość kosztorysu
inwestorskiego - przetarg unieważniono.
Przygotowano ponowne ogłoszenie.

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

1.5.Podniesienie
standardu budynków i
lokali

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

Modernizacja
budynków
komunalnych ul. Radzymińska 63
i Środkowa 16

20172020

Uzyskano koncepcję i projekty budowlane oraz
złożono wnioski o pozwolenie na budowę; trwa
uzgadnianie projektów wykonawczych; obydwa
budynki znajdują się w gminnej ewidencji zabytków,
w związku z tym uzyskano opinię Stołecznego
Konserwatora Zabytków oraz na etapie pozwolenia na
budowę projekty zostały przesłane do Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; uzyskano
odstępstwa od Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz
wystąpiono o odstępstwa od przepisów technicznobudowlanych. Budynki w ramach inwestycji będą
podłączone do sieci ciepłowniczej.
Zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami na budowę
w budynku toczą się prace remontowe : wymiana
stropów, modernizacja instalacji ciepłej i zimnej wody,
kanalizacji, instalacji elektrycznej, budowa instalacji
c.o., remont klatek schodowych.
W 2018 roku udało się zakończyć remont elewacji
frontowej i szczytowej budynku oraz remont elewacji
w przejeździe bramowym, wykonaliśmy także prace
związane z izolacją fundamentów ściany frontowej,
szczytowej i ścian przejazdu bramowego.
Do końca 2018 r we wszystkich lokalach (za
wyjątkiem 2 zamieszkałych przez najemców miasta)
zostały zdemontowane i usunięte indywidualne źródła
ciepła tj. piece gazowe i węglowe.

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

1.5.Podniesienie
standardu budynków i
lokali

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

Rewitalizacja
.2018przedwojennej
2019
kamienicy przy
ul. Marcinkowskiego 7
z zachowaniem miejsca
pamięci historycznej
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu budynków i
lokali

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

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

20162020

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

1.5.Podniesienie
standardu budynków i
lokali

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

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

20162020

Grochowska 354:
Wykonano dokumentację projektową przebudowy
budynku, na podstawie której uzyskano pozwolenie
na budowę wymaga poprawy branży konstrukcyjnej.
Trwa procedura przetargowa mająca na celu wybór
wykonawcy poprawy dokumentacji i nadzór autorski.
W dniu 17.01.2019 r. wpłynęły 2 oferty, trwa
weryfikacja ofert. Przed rozpoczęciem robót budynek
musi zostać opróżniony.
Pozostaje 1 lokal mieszkalny - lokal zamienny jest
w trakcie remontu. 1 lokal użytkowy - umowa najmu
do końca roku 2018. Przekazanie kluczy do obu lokali
planowane do 01.02.2019r.
Skaryszewska 13, 15 Wykonano montaż bram w prześwitach - 29.11.2018r.
Targowa 12:
Wykonano ocieplenie dachu z nowym pokryciem,
wymieniono instalacje wod-kan i c.o.
Wykonanie węzła cieplnego nie może być
zakończone, ponieważ 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
po sezonie grzewczym 2018/2019.
Po zakończeniu robót instalacyjnych zostanie
wykonany remont klatek schodowych na podstawie
projektu wykonanego w 2018r.
Mińska 7:
Umowa na rewitalizację podwórka, podpisana
z terminem realizacji do 01.05.2018 r.
Rewitalizacja podwórka - protokół odbioru podpisany
w dniu 30.04.2018 r.
Głucha 3A:
Wykonano dokumentację przebudowy budynku
z pozwoleniem na budowę. Przed rozpoczęciem robót
budowlanych konieczne jest opróżnienie budynku.
Trwa wykwaterowywanie lokatorów, opróżnianie
budynku.
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu budynków i
lokali

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

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

20162020

Mińska 24, 26:
Procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót
budowlanych.
Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone ze
względu na brak ofert.
Powtórzono postepowanie przetargowe na wybór
wykonawcy modernizacji budynków. Po otwarciu
17.04.18 r. sprawdzono oferty.
Umowa na modernizację budynków podpisana
z terminem wykonania do 30.04.2019 r.
Mińska 28:
27.12.2018r podpisano umowę na wykonanie robót
budowlanych. Planowany termin zakończenia 28.03.2020 r.
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu budynków i
lokali

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

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

20162021

Rybna 24:
03.08.2018 r. podpisano umowę na nadzór
inwestorski,
24.07.2018 r. podpisano umowę na nadzór autorski.
Umowa rozwiązana z winy wykonawcy. Wykonana
dokumentacja projektowa przebudowy budynku, na
podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę
wymaga poprawy branży konstrukcyjnej.
Trwa procedura przetargowa mająca na celu wybór
wykonawcy poprawy dokumentacji i nadzór autorski.
W dniu 17.01.2019 r. wpłynęły 2 oferty mieszczące
się w środkach, trwa weryfikacja ofert.
Przetarg na roboty budowlane został
przeprowadzony. Wpłynęła 1 oferta złożona przez
wykonawcę, który wcześniej podpisał umowę na
Rybną 28. Wykonawca odmówił podpisania umowy
argumentując błędami w dokumentacji. Dokumentację
wykonał ten sam wykonawca co dla Rybnej 28.
Przetarg na wykonanie robót będzie ogłoszony po
wykonaniu poprawy projektu konstrukcji.
Rybna 28:
Budynek opróżniono.·Przygotowano postępowanie
przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji
budynku. ·02.07.2018 r. podpisano umowę na nadzór
inwestorski,
09.07.2018 r. podpisano umowę na roboty
budowlane,
24.07.2018 r. podpisano umowę na nadzór autorski.
Umowa rozwiązana z winy wykonawcy.
Trwa trzeci przetarg na nadzór autorski. Przez błędy
w projekcie konstrukcji oraz brak nadzoru autorskiego
planowany termin zakończenia to maj 2020 r. (może
ulec wydłużeniu).
Wawerska 19:
Budynek w trakcie opróżniania.
Wykonano dokumentację projektową przebudowy
budynku, na podstawie której uzyskano pozwolenie
na budowę - wymaga poprawy branży konstrukcyjnej.
Trwa procedura przetargowa mająca na celu wybór
wykonawcy poprawy dokumentacji i nadzór autorski.
W dniu 17.01.2019 r. wpłynęły 2 oferty, trwa
weryfikacja ofert.
Przed rozpoczęciem robót budynek musi zostać być
opróżniony.
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu budynków i
lokali

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

Rewitalizacja obszaru
2018Kamionek kwartał
2020
Kamionkowska ul. Grochowska 292,322
(C/PPD/II/P1/7)

Grochowska 292:
wykonano ekspertyzę stanu technicznego, z której
wynika awaryjny stan stropu nad piwnicą oraz zły stan
drewnianej klatki schodowej. Zabezpieczono klatkę
schodową.

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

1.5.Podniesienie
standardu budynków i
lokali

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

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

Drewnicka 2A:
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa uzgodniona
z Konserwatorem Zabytków.
Wykonano dokumentację projektową przebudowy
budynku, na podstawie której uzyskano pozwolenie
na budowę - wymaga poprawy branży konstrukcyjnej.
Trwa procedura przetargowa mająca na celu wybór
wykonawcy poprawy dokumentacji i nadzór autorski.
W dniu 17.01.2019 r. wpłynęły 2 oferty mieszczące
się w środkach, trwa weryfikacja ofert.
Budynek został opróżniony w październiku 2018 r.
Rybna 8:
Umowę na wykonanie dokumentacji technicznej
przebudowy budynku, podpisano z terminem realizacji
do 16.03.2018 r.
Protokół odbioru dokumentacji technicznej
przebudowy budynków - 26.04.18 r.
Budynek został opróżniony w październiku 2018 r.,
17.01.2019r. podpisano umowę na nadzór
inwestorski.
Trwa procedura przetargowa mająca na celu wybór
wykonawcy robót.
Rybna 10 Umowę na wykonanie dokumentacji technicznej
przebudowy budynku, podpisano z terminem realizacji
do 16.03.2018 r.
Protokół odbioru dokumentacji technicznej
przebudowy budynków - 26.04.18 r.
Budynek został opróżniony w październiku 2018 r.,
18.01.2019r. podpisano umowę na nadzór
inwestorski.
Trwa procedura przetargowa mająca na celu wybór
wykonawcy robót.

20162020
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I. Ożywienie społecznogospodarcze, podniesienie
jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa
środowiska naturalnego
zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu budynków i
lokali

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

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

20162019

Kamionkowska 49:
Wykonano wymianę instalacji elektrycznych.
Wykonano koncepcję zagospodarowania podwórka
wraz z konsultacjami z mieszkańcami.
W 2019 r. planowane wykonanie projektu
zagospodarowania podwórka.

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

1.5.Podniesienie
standardu budynków i
lokali

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

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

20172020

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 Rewitalizacja obszaru
2016Targówek Przemysłowy 2018
substancji mieszkaniowej
- ul. Ziemowita 2
podnoszące standard
budynków i lokali

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej nadbudowy i modernizacji budynku,
podpisana z terminem realizacji 07.09.2018 r.- nie
została wykonana w terminie. Wykonawca
dokumentacji po złożeniu wniosku o pozwolenie na
budowę otrzymał postanowienie uzupełnienia braków
w dokumentacji. Wykonawca uzupełnił dokumenty
niezbędne do wydania decyzji pozwoleniu na budowę
po terminie umownym. Wydział Architektury
i Budownictwa wysłał dokumenty do uzgodnienia
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W dniu 10.12.2018r. wydana została Decyzja pozwolenia na budowę.
Do dnia dzisiejszego wykonawca nie przekazał
kompletnego projektu wykonawczego.
Rozważany jest wariant zlecenia robót w formule
zaprojektuj i wybuduj.
Projekt z uwagi na zgłoszone roszczenia będzie
wycofany z realizacji, na jego miejsce wprowadzony
zostanie nowy Bieżuńska 1 (z okresem realizacji
2019-2020).
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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 Budowa budynku
komunalnego przy
budynków z lokalami na
ul. Odrowąża
wynajem
z pomieszczeniami dla
przedszkola i poradni
psychologiczno pedagogicznej

20152020

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 Budowa budynku
mieszkalnego przez
budynków z lokalami na
TBS przy ul. Korzona
wynajem
w Warszawie

20152019

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 Budowa budynku
mieszkalnego przez
budynków z lokalami na
TBS przy
wynajem
ul. Radzymińskiej
w Warszawie

20162020

W 2017r Dzielnica wypowiedziała umowę wykonawcy,
w związku z jego kłopotami finansowymi (późniejszą
upadłością). Po sporządzeniu protokołu
z zaawansowania prac na budowie, dzielnica przejęła
teren budowy oraz część dokumentacji wykonawczej.
Zlecono projektantowi wykonanie dokumentacji
uzupełniającej, aktualizację kosztorysów
i specyfikację do przetargu na kompleksowe
wykonanie pozostałych robót budowlanych. Wybrany
wykonawca realizując umowę z 23 lutego 2018r
zrealizował prace objęte umową. W kwietniu
ogłoszono kolejne postępowanie na realizację
pozostałych prac
w budynku. Do przetargu zgłoszono jedną ofertę,
która przewyższała zaplanowane koszty realizacji
o 4,5 mln zł. Z uwagi na sytuację kryzysową na rynku
budowlanym zdecydowano za zgodą Rady zwiększyć
koszty inwestycji i podpisać umowę z nowym
wykonawcą - w dniu 20.07.2018r. Trwa realizacja
inwestycji.
Po wypowiedzeniu w 2017r. umowy wykonawcy
inwestycji przygotowano i przeprowadzono ponowny
przetarg na wybór nowego wykonawcy. Podpisanie
umowy nastąpiło 25.05.2018r. a przekazanie placu
budowy wraz z dokumentacją techniczną w dniu
29.05 2018r. Wykonawca rozpoczął prace na
budowie. W II kwartale 2018r. zakończono realizacje
konstrukcji garażu podziemnego „stan zero” budynku.
Od poł. września rozpoczęto prace ciesielskozbrojarskie oraz roboty murowe w zakresie nadziemia.
Planowany termin zakończenia inwestycji wraz
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie IV kwartał
2019r.
Odebrano od Projektanta dokumentację
architektoniczno-budowlaną. Uzyskano pozwolenie na
budowę oraz zgodę właścicielską na zaciągnięcie
zobowiązania w związku z planowanym zamówieniem
publicznym na wybór wykonawcy robót budowlanych.
Ogłoszono powtórnie przetarg na wybór wykonawcy
inwestycji. Oferty do 30 października 2018. w ofertach znacznie przekroczona kwota, jaką
inwestor przeznaczył na realizację inwestycji.
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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 Modernizacja budynku
mieszkalnego przez
budynków z lokalami na
TBS przy
wynajem
ul. Stalowej 29

20152019

Kontynuowano roboty konstrukcyjno-budowlane po
zmianie pod koniec 2017r lidera konsorcjum
realizującego inwestycję. Stan zaawansowania robót
budowlanych wynosił 43%.

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 Modernizacja budynku
mieszkalnego przez
budynków z lokalami na
TBS przy
wynajem
ul. Łomżyńskiej 20

20162019

W dniu 14.12.2017r. została zawarta umowa
o wykonanie robót budowlanych. Zakończono roboty
murowe, trwają prace w zakresie robót tynkarskich
oraz posadzkarskich. Montaż instalacji wewnętrznych
sanitarnych i elektrycznych w fazie końcowej.
Zaawansowanie robót ok. 60 %.

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 Modernizacja budynku
mieszkalnego przez
budynków z lokalami na
TBS przy
wynajem
ul. Łomżyńskiej 26

20162019

Trzykrotnie ogłaszano przetarg na wybór wykonawcy
inwestycji, przy czym dwa postępowania nie
przyniosły rozstrzygnięcia. W przypadku trzeciego
przetargu TBS uzyskał zgody właścicielskie na
zaciągnięcie zobowiązania. W sierpniu podpisano
umowę o roboty budowlane. Stan zaawansowania
robót na poziomie ok. 15 %.

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 Modernizacja budynku
mieszkalnego przez
budynków z lokalami na
TBS przy ul. Małej15
wynajem

20162019

Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy
inwestycji. 01.02.2018r podpisano umowę
z Wykonawcą. Wykonawca został wprowadzony na
plac budowy. Inwestycja jest w końcowej fazie
realizacji. Przewidywany termin zakończenia prac
budowlanych I kwartał 2019 r.
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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 Modernizacja budynku
mieszkalnego przez
budynków z lokalami na
TBS przy
wynajem
ul. Targowej 14

20162023

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 Budowa budynku
mieszkalnego przez
budynków z lokalami na
TBS przy
wynajem
ul. Targowej 12

20162020

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 Budowa budynku
mieszkalnego przez
budynków z lokalami na
TBS przy
wynajem
ul. Chyrowskiej/
Złotopolskiej

20172020

Realizowano procedurę w celu wyłonienia
wykonawców na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji
i ekspertyzy technicznej oraz opracowanie ekspertyzy
mykologicznej budynku – niezbędnych do
przeprowadzenia konkursu architektonicznego . Dnia
06.02.2018 r. podpisana została umowa „ na
wykonanie inwentaryzacji architektonicznokonserwatorskiej, inwentaryzacji zieleni, ekspertyzy
technicznej, ekspertyzy mykologicznej oraz badań
stratygraficznych zespołu budynków przy ul. Targowej
14 w Warszawie. Dokonano odbioru ekspertyz,
oszacowano wartość, sporządzono regulamin
konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznobudowlanej. Zarząd TBS wystąpił z wnioskiem do
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wyrażenie
zgody na zaciągnięcie zobowiązania po
przeprowadzeniu konkursu. Ostatecznie jednak
podjęto decyzję o przeprowadzeniu zwykłego
przetargu (unijnego) na wybór projektanta inwestycji.
Dnia 09.07.2018r. Zarząd uzyskał zgodę NZW na
zaciągnięcie zobowiązania. Ogłoszono przetarg na
wybór projektanta. W grudniu 2018r. dokonano
otwarcia ofert, czynności proceduralne w toku.
Dwa przeprowadzone postępowania przetargowe na
wybór wykonawcy nie przyniosły rozstrzygnięcia,
trzecie postępowanie ogłoszono w marcu 2018r.
W kwietniu dokonano wyboru najkorzystniejszej
oferty. W maju 2018 r. podpisano umowę
z Wykonawcą, sporządzono protokół wprowadzenia
i rozpoczęto roboty budowlane. Zakończono roboty
rozbiórkowe, obecnie wykonywana jest konstrukcja
budynku. Inwestycja realizowana jest zgodnie
z obowiązującym harmonogramem. Zaawansowanie
robót ok. 20 %.
Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na
wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisano
umowę z projektantem. Projekt w trakcie realizacji.
Dnia 11.06.2018r otrzymano koncepcję programowoprzestrzenną, która zatwierdzono 25.06.2018r.
Opracowano dokumentacje projektową dla inwestycji
i przygotowano wniosek o pozwolenie na budowę.
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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 Budowa budynku
mieszkalnego przez
budynków z lokalami na
TBS przy
wynajem
ul. Strzeleckiej 19
w Warszawie

20182020

Kontynuowano uzgodnienia dotyczące warunków
przekazania TBS -owi nieruchomości w użytkowanie
wieczyste. 25.06.2018r. został podpisany akt
notarialny dot. przekazania nieruchomości. W grudniu
2018r. ogłoszono postępowanie przetargowe na
wykonanie dokumentacji projektowej.

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

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

II.1. Zarządzanie
i koordynacja działaniami
kulturalnymi

Badania i ewaluacja
realizowanych
projektów

2018

Opracowano projekt kwestionariusza do badania
uczestników wydarzeń kulturalnych prowadzonych
w ramach rewitalizacji
Przeprowadzono przez Muzeum Warszawskiej Pragi,
Teatr Rampa, Teatr Powszechny oraz OSV (przy
wsparciu badacza z Biura Kultury) ankiety
z uczestnikami wybranych wydarzeń
Dalsze zaplanowane działania:
- analiza zebranych danych i opracowanie wyników
- przedstawienie wyników instytucjom realizującym
przedsięwzięcia kluczowe, animatorom
i przedstawicielom BAiPP
- wprowadzenie wyników z papierowych
kwestionariuszy do programu obliczeniowego,
w którym będą analizowane.
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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.2. Poszerzenie programu
miejskich instytucji kultury
(Teatr Powszechny,
Teatr Rampa)

Projekty
rewitalizacyjne: Teatr
Powszechny "Miasto Szczęśliwe"

2018

- „Hagada na Polskę” reż. Damian Josef Neć (maj) Spektakl został zaprezentowany dwukrotnie na
Scenie Małej Teatru Powszechnego w maju 2018 r.
- Ogród Powszechny (maj-lipiec, wrzesień)
- Pracownia Małego Teatru (maj-sierpień) - dwa razy
w tygodniu na praskie podwórka wyjeżdżał teatralny
wóz w ramach projektu Pracownia Małego Teatru.
Działania odbywały się na wybranych wcześniej
podwórkach.
- Warsztaty rodzinne „W miasto!” (maj-czerwiec,
wrzesień-listopad) - to cykl zajęć dedykowany
rodzinom z dziećmi w wieku 5-10 lat. Każde spotkanie
skupione było na innym temacie, którego punktem
wyjścia było pojęcie miasta.
- „Drugie wygnanie” reż. Oliver Frljić (czerwiec) reżyser wspólnie z aktorami z Niemiec i byłej
Jugosławii rysuje indywidualne losy związane
z globalnym kryzysem uchodźczym.
- „Pole Minowe” reż. Lola Arias (czerwiec-lipiec) projekt teatralny łączący argentyńskich i angielskich
weteranów wojny o Falklandy, aby zbadać, co
pozostało w ich umysłach trzydzieści pięć lat później.
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- Wakacyjne warsztaty teatralne dla młodzieży (lipiecsierpień) - na Scenie Dużej Teatru Powszechnego
im. Z. Hübnera, odbyły się warsztaty teatralne dla
młodzieży. Spotkania przeznaczone były dla osób
w wieku 13-18 lat i każde z nich dotyczyło innego
tematu (miasto; szczęście; społeczeństwo; sztuka).
- Muzyczne warsztaty rodzinne towarzyszące
przedstawieniu „Park-Opera” w reż. W. Blecharza
(wrzesień) - przeznaczone były dla rodzin z dziećmi
w wieku 5-10 lat.
- Performans „Empatia” i towarzyszące warsztaty
(wrzesień) - pokazowi spektaklu towarzyszyły
warsztaty performatywne przeznaczone dla osób
dorosłych. Ich uczestnicy pracowali w Teatrze, ale
również działali w przestrzeni miejskiej.
- „Blok Furii” (wrzesień) - grupa mieszkańców jednej
z kamienic przy Targowej została zaproszona do
udziału w warsztatach z tworzenia flag, które zostaną
wywieszone na balustradach mieszkań jako protest
przeciwko problemom mieszkaniowym, z którymi się
borykają.
- „Przestrzeń prywatna” Aleksandra Jakubczak
(wrzesień) - instalacja przygotowana przez
Aleksandrę Jakubczak. Dotyka tematów związanych
z reprywatyzacją i losów mieszkańców kamienic.
- „Praski sklepik z horrorami” Bartosz Zaskórski
(wrzesień) - słuchowisko prezentowane w siedzibie
Teatru Powszechnego, w kawiarni Stół Powszechny.
- „Gniew” reż. Małgorzata Wdowik (wrzesień, listopad,
grudzień) - wychodząc od indywidualnych
doświadczeń trzech aktorów Teatru Powszechnego
oraz czterech chłopców w wieku 12–15 lat, twórcy
zastanawiają się, jak wyrażany jest gniew.
- Warsztaty do spektaklu „Gniew” (listopad) –
prowadzone przez Grzegorza Artmana, aktor Teatru
Powszechnego
•- „Nietota” reż. Krzysztof Garbaczewski (październik,
grudzień) - spektakl kolektywu Dream Adoption
Society w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego
odnoszący się do twórczości Tadeusza Micińskiego
oraz wykorzystujący zbiorową, wirtualną
rzeczywistość i nowe technologie generowane
w czasie rzeczywistym.
- „Żiżig Galnasz” reż. Daria Kopiec (wrzesień) –
performans. Daria Kopiec, studentka reżyserii, do
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swojego projektu zaprosiła rodzinę pochodzą
z Czeczenii, która mieszka w Warszawie. Ich historia
była punktem wyjścia do organizacji działania w
przestrzeni Teatru.
- „Roja” reż. Monika Popiel (październik) - spektakl
interaktywny, którego tematem jest sztuczna
inteligencja.
- Pokaz i wykład „Bliżej VR” (listopad-grudzień) 10 pokazów połączonych z wykładem na temat
technologii VR, które zostały przygotowane przez
twórców związanych z Dream Adoption Society.
Grupa ta zajmuje się pracą z nowymi technologami
w teatrze, w szczególności z rzeczywistością
wirtualną.
- Ekologiczne warsztaty rodzinne „Nie-łatwa sztuka
pakowania” (grudzień) - w czasie spotkania dzieci
w wieku 5-10 lat mogły wspólnie z opiekunami
wykonać ekologiczne opakowania prezentowe, worki
na śmieci i wielorazowy papier do pakowania
żywności.
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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.2. Poszerzenie programu
miejskich instytucji kultury
(Teatr Powszechny,
Teatr Rampa)

Projekty
rewitalizacyjne: Teatr
Rampa "Otwarta Rampa"

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.3. Stypendia dla
animatorów działań
integrujących

Animatorzy działań
2018integrujących
2019
w ramach realizacji
Celu II. Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji
m. st. Warszawy
do 2022 roku

2018

Zrealizowano planowane działania:
- Akademia Musicalowa dla Dorosłych (emisja głosu,
warsztaty ze stepowania musicalowego, podstawy
tańca, praca nad tekstem piosenki musicalowej)
- Targówek Śpiewa
- Otwarta Rampa dla Mam
- Czytanie w Bibliotekach
- Lalka w Otwartej Rampie
- Warsztaty teatralne dla dzieci
- Rusz się z kanapy – fitness w Rampie
- Spotkania Sieciujące
Wydarzenia:
- Andrzejkowa potańcówka z fokstrotem
- Wigilia z mieszkańcami – oparta na grze miejskiej
- Warsztaty psychologiczne
- Starcie Seniorów.
Promocja i koordynacja działań.
Zrealizowano dodatkowe działania:
Warsztaty psychologiczne
Wieczór opowiadań-opowiadamy historię Targówka
(odbyło się kilka spotkań - od kwietnia do czerwca)
Koncert 10 czerwca - Unobtainum - muzyka świata
Koncert Rewitalizacyjny "Spełniamy marzenia" 20
czerwca
Dzień Sąsiada 9 czerwca.
Realizacja założeń programu;
Poprawna i terminowa sprawozdawczość.
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II. Rozwój turystyki, kultury
i sportu w oparciu
o tożsamość lokalną oraz
zasoby dziedzictwa
kulturowego

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

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

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

2018

Warsztaty wokół rewitalizacji
Koordynacja działań; zaplanowano program
merytoryczny; przygotowano program warsztatów,
spacerów, debat, wykładów, działania edukacyjne;
umówiono prelegentów/ wykładowców; uzyskano
pozwolenia na wejścia do obiektów,
na przeprowadzenie działań w przestrzeni miejskiej
(m.in. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków,
Zarząd Praskich Terenów Publicznych, Zarząd Dróg
Miejskich).
Spektakle Teatralne
I etap: do 30 czerwca 2018 roku przygotowana
została koncepcja spektaklu. Michał Walczak napisał i
przedstawił scenariusz.
II etap: do 10 lipca zrealizowana została scenografia
oraz przygotowane zostały lalki i kostiumy do
spektaklu;
III etap: do 26 września spektakl został wystawiony 10
razy na Letniej Scenie na dziedzińcu Muzeum
Warszawskiej Pragi
Utworzono stałą scenę na okres letni na dziedzińcu
Muzeum Warszawskiej Pragi
Scena przez letnie miesiące służyła społeczności
lokalnej jako przestrzeń dająca możliwość szerszej
prezentacji działań realizowanych przez organizacje
społeczne i twórcze pracujące na terenie Pragi i
innych obszarów rewitalizowanych.
KONCERTY:
Same Suki; Czereśnie; Żywioł; Siwy i Łysy; Bonanza;
Koncert wraz z potańcówką z latem w tle Radomir
Rakowski; Recital fortepianowy w ramach praskich
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czwartków; MORIBAYA; Koncert muzyki afrykańskiej;
Jerz lgor; Mille Vocci; Koncert Gan Eden pod
kierunkiem Pawła Szamburskiego - Europejski Instytut
Kultury; Hope4Street - Fundacja Twoja Pasja; koncert
związany z wydarzeniem Say it loud organizowany
przez Fundację Twoja Pasja; Karolina Czarnecka;
Djembe ze Strefą Rytmu; Koncert w rytmie
afrykańskiej muzyki na djembe w ramach praskich
czwartków; Chudy Band; Potańcówka dla seniorów
z jesienią w tle;
SPEKTAKLE TEATRALNE, MONODRAM:
grupy teatralne:
„Nie znasz mnie” - monodramem Patrycji Rygielskiej;
„Ferajna Pana Dropsa” - Scena Lubelska 30/32;
„Wiech na 105” - Scena Lubelska 30/32; „Piraci z dna
Wisły”- Praski Teatr Lalek x10; „Dybuk” w reż. Dawida
Żakowskiego - Stowarzyszenie Nowa Sztuka;
„Jesteśmy tą samą krwią, ty i ja”- Teatr Dzieci
i Młodzieży ApArt; Międzynarodowy rosyjskojęzyczny
Teatr Dzieci i Młodzieży ApArt. - w spektaklu brały
udział dzieci w wieku od 9 do 14 lat z Ukrainy,
Kazachstanu, Rosji i Białorusi.
WARSZTATY:
Dzikie Warsztaty Cyrkowe - Dzika Strona Wisły;
warsztaty z RAP-u prowadzone przez Anię Schmidt;
wydarzenie Say it loud - Fundacja Twoja Pasja;
warsztaty z tańca (w stylu Street dance) wraz
pokazem tanecznym prowadzonym przez Adriana
Szczawińskiego.
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
2018
rewitalizacyjne: Praskie
partnerstwa
pedagogicznoteatralne, Praska
dorożka teatralna na
podwórzach

Projekt „Praskie partnerstwa pedagogiczno-teatralne":
maj – czerwiec: odbyło się łącznie 18 warsztatów
(34,5 godzin warsztatowych) z dziedziny teatru
animacji, w których uczestniczyły 183 osoby.
Przeprowadzono 3 warsztaty dla dorosłych, dla
przedstawicieli partnerów projektu (pedagogów,
nauczycieli, praktyków dramy, społeczników
pracujących w stowarzyszeniach i fundacjach
z dziećmi i młodzieżą na Pradze), w których
uczestniczyło łącznie 20 osób, oraz 15 warsztatów dla
grup dzieci i młodzieży, w których udział wzięły
łącznie 163 osoby. Każda z pięciu grup dzieci
i młodzieży, zgłoszonych przez partnerów,
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uczestniczyła w trzech warsztatach dotyczących
różnych zagadnień związanych z teatrem animacji.
Zrealizowano następujące tematy:
- Animacja lalek teatralnych, Teatr przedmiotu, Czarny
teatr, Animacja pluszaków i lalek prowadzonych przed
aktorem, Animacja dużych przedmiotów i lalek, Aktor głos, dźwięk, słowo, Tworzenie lalek teatralnych.
Warsztaty były prowadzone przez aktorów Teatru Baj:
Elżbietę Biedę, Martę Gryko-Sokołowską, Małgorzatę
Suzuki, Andrzeja Bociana i Marka Zimakiewicza, oraz
przez plastyka teatralnego Łukasza Kuczyńskiego.
wrzesień-grudzień: obyło się łącznie 78 warsztatów,
zarówno z różnych technik animacji, jak i warsztatów
plastycznych. Uczestniczyło w nich 985 osób.
Projekt „Praska Dorożka Teatralna na Podwórzach"
Powstały spektakle:
- „W kole" Krystyny Miłobędzkiej w reżyserii
Sebastiana Świądra (5 pokazów spektaklu zostało
zaprezentowanych widowni liczącej 315 osób);
działania animacyjne prowadzone w okolicy
prezentacji spektaklu (w 26 spotkaniach
warsztatowych trwających łącznie 69 godzin wzięło
udział ok 400 osób);
- „Dom" w reżyserii Sebastiana Świądra, do
dramaturgii Justyny Lipko-Koniecznej (6 pokazów
spektaklu widziało ok. 330 widzów,
w przygotowaniach i prezentacji działań
performatywnych uczestniczyło ok. 320 osób);
- działania performatywne poprzedzające spektakl;
„Minutka" według scenariusza Malwiny Czekaj, Izabeli
Zachowicz i Marka Zimakiewicza (8 pokazów
obejrzało ok. 360 osób);
- „Nie wywołuj wilka" według scenariusza i w reżyserii
Andrzeja Bociana, (Łącznie 6 pokazów spektaklu
obejrzało ok. 210 osób);
- koncerty zespołu Bardzo Duży Dom (w 7 koncertach
uczestniczyło ok. 380 osób);
- ewaluacja projektu.
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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

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

2.2. Poprawa jakości
II.4. Realizacja wydarzeń
historycznej przestrzeni kulturalnych i działań
Warszawy, stanu
edukacyjno - kulturalnych
technicznego zabytków
oraz szersze
wykorzystanie ich na
cele kulturalne,
społeczne, edukacyjne

Fundusz Animacji
Kultury, Zadanie 3
i dzielnicowe projekty
rewitalizacyjne

2018

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
budynku przy
ul. Jagiellońskiej 28

2015 2019

II.5.
Rozbudowa/modernizacja
istniejących instytucji
kultury

Projekt rewitalizacyjny: 2018
Lato w Sinfonii Varsovii

Koncerty symfoniczne - koncerty z udziałem orkiestry
Sinfonía Varsovia; wchodzące w skład cykli: Sinfonía
Varsovia na Grochowskiej, Sinfonía Varsovia
Swojemu Miastu, i jednorazowego wydarzenia Noc
muzeów na Grochowskiej - razem 6 koncertów.
Koncerty kameralne - tworzące cykl Letnie koncerty
na Grochowskie - razem 29 koncertów.
Potańcówki - odbywające się pod nazwą Potańcówki
na Grochowskiej- razem 8 potańcówek.
Wydarzenia jednorazowe - "Noc muzeów na
Grochowskiej", "Dzień dziecka na Grochowskiej".
W ramach Funduszu Animacji Kultury realizowano
12 subprojektów.
Podjęto następujące działania:
- rozstrzygnięto konkurs;
- poszerzono współpracę z organizacjami lokalnymi;
- zrealizowano wydarzenia kulturalne;
- podjęto działania animacyjne i aktywizujące;
- zainicjowano działania związane z budowaniem
tożsamości lokalnej;
- nawiązano współpracę partnerską domów kultury
z lokalnymi podmiotami (wspólnota sąsiedzka,
wspólnota mieszkaniowa, organizacja pozarządowa,
grupa nieformalna, artysta, aktywista, streetworker i
inni, działający lokalnie na obszarze Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji).
Wykonawca przejął budynek i rozpoczął prace.
Rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych –
wykonawca deklarował brak zagrożeń
- zakończenie robót szacowane na przełom
2019/2020 ponieważ stan techniczny jest gorszy iż
zakładano pierwotnie (trzeba wykonać wiele
dodatkowych prac).
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II. Rozwój turystyki, kultury i
sportu w oparciu o
tożsamość lokalną oraz
zasoby dziedzictwa
kulturowego

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

II.5.
Rozbudowa/modernizacja
istniejących instytucji
kultury

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

2016 2020

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)

20162020

Projekt budowlany przekazano SZRM. Dokumentacja
projektowa obejmuje: inwentaryzację istniejącego
obiektu, badanie stratygraficzne, Program Prac
Konserwatorskich i Restauratorskich, dokumentację
geotechniczną, projekt budowlany wraz z decyzją
pozwolenia na budowę;
Wykonawca naniósł zgłoszone przez SZRM poprawki;
Projekt dot. remontu jest koordynowany przez Zarząd
Zieleni. Środki zostały przekazane z BPL do ZZ.
12 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie ZZ
z mieszkańcami;
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji stała się
prawomocna;
Wykonywane są prace przygotowawcze, trwają prace
nad zabezpieczeniem konstrukcji budynku, prace
zabezpieczające, mykologiczne, podbijanie
fundamentów, stężenie ścian budynku;
Aktualny termin zakończenia inwestycji to kwiecień
2020.
Analiza przekazanego projektu budowlanego;
Zwiększono budżet zadania;
W lipcu odebrano projekt budowlany;
W połowie grudnia złożony został wniosek
o pozwolenie na budowę.

11.10.2018 r. podpisano umowę na nadzór autorski,
17.10.2018 r. podpisano umowę na nadzór
inwestorski,
25.10.2018 r. podpisano umowę na roboty
budowlane.
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II. Rozwój turystyki, kultury
i sportu w oparciu
o tożsamość lokalną oraz
zasoby dziedzictwa
kulturowego

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

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

Modernizacja Ośrodka
Namysłowska wraz
z zagospodarowaniem
terenu

20162021

04.2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę,
Dwukrotnie ogłaszano
postępowanie przetargowe na wykonawcę robót
budowlanych (oferty przewyższały znacząco środki
zabezpieczone w budżecie m.st. Warszawy na
realizację zadania),
12.2018 r. dokonano wyboru wykonawcy aktualizacji
kosztorysu inwestorskiego.

Prowadzenie
2018zintegrowanych działań 2020
skierowanych do dzieci
i młodzieży w wieku
6-18 lat w ramach
lokalnych systemów
wsparcia na obszarze
rewitalizowanym PragiPółnoc, Pragi-Południe
i Targówka

W ramach projektu realizowane są 3 zadania
publiczne:1) Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe
3.0, w ramach którego zrealizowano następujące
działania:
Nawiązanie ścisłej współpracy ze szkołami
partnerskimi (4 SP na terenie Dzielnicy PragiPołudnie) oraz instytucjami działającymi na rzecz
dziecka i rodziny, zrekrutowanie 714 uczestników,
uruchomienie zajęć edukacyjnych(profilaktycznych,
opiekuńczo-wychowawczych, korekcyjnych,
specjalistycznych, terapeutycznych, rodzinnych oraz
socjalnych), wprowadzenie działań o charakterze
społeczno-kulturalnym i sportowym, wprowadzenie
asystentów rodziny i pedagogów ulicy,
zorganizowanie półkolonii i obozów
socjoterapeutycznych, zapewnienie konsultacji
prawnych.

III. Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
III. Zapobieganie
i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

3.1. Zwiększenie szans III.1. Działania skierowane
rozwojowych
do dzieci i młodzieży w
i edukacyjnych dzieci
wieku 6–18 lat i ich rodzin
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

2) Lokalny System Wsparcia na Targówku, w ramach
którego zrealizowano następujące działania:
Sieciowanie społeczności lokalnej,
mieszkańców, instytucji, organizacji
pozarządowych w ramach LSW. Współdziałanie
i współpraca w ramach LSW. Spotkania
interdyscyplinarne. Forum, spotkania integracyjne.
Seminaria tematyczne. Podnoszenie kompetencji
kadry merytorycznej, szkolenia. Działania
wzmacniające i integrujące wokół szkół
podstawowych. Wzmacnianie i podnoszenie
standardów placówek wsparcia dziennego. Zajęcia
profilaktyczne, integracyjne, adaptacyjne, coach
dziecka i rodziny, pomoc uzupełniająca
psychologiczna, pedagogiczna, specjalistyczna,
terapeutyczna, diagnoza specjalistyczna.
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III. Zapobieganie
i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

3.1. Zwiększenie szans III.2. Działania skierowane
rozwojowych
do dzieci i młodzieży w
i edukacyjnych dzieci
wieku 15–26 lat i ich rodzin
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

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

3) Nowa Baza, w ramach której zrealizowano
następujące działania:
Diagnoza potrzeb uczestników i rekrutacja.
Indywidualna pomoc edukacyjna w szkołach
i placówkach. Fakultety edukacyjne. Warsztaty
wspierające uczenie się. Warsztaty rozwijające
kompetencje społeczne i praca indywidualna.
Wsparcie specjalistyczne. Miniprojekty i zajęcia
weekondowe, zajęcia rozwijające. Grupy
młodzieżowe. Teatr młodzieżowy. Streetworking.
Akademia rodziny. Punkty konsultacyjne dla rodzin.
Praca środowiskowa. Pikniki rodzinne. Baza
kompetencji. Program rozwoju wolontariatu.
W ramach projektu realizowane są 2 zadania
publiczne:
1) Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane
do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat,
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi - Południe i Targówka - Wsparcie
w Starcie, w ramach którego realizowane są
następujące działania: Działanie nr 1. Rekrutacja
kadry projektu, szkolenie, superwizowanie,
wypracowywanie nowego modelu pracy zespołowej
kadry projektu i partnerów. Działanie nr 2. Działania
informacyjno-promocyjne (ZP Przygotowanie
materiałów promocyjnych, prowadzenie kampanii
i akcji promocyjnych, identyfikacji wizualnej,
publikowanie materiałów dot. rezultatów projektu
prowadzone w trybie ciągłym). Działanie
nr 3.Rekrutacja uczestników projektu.
Rekrutacja i proces kwalifikowania do projektu
prowadzone w trybie ciągłym (diagnoza, indywidualne
plany rozwoju, kontrakt itp.) – wstępne działania
asystentów usamodzielniania i koordynacja asysty
(opracowanie standardów szkoleń, prowadzenie
naboru itp.) Działanie nr 4. Realizacja działań przy
pwd . Działanie nr 5. Właściwa realizacja działań
asystentury usamodzielniania (praca z beneficjentem)
z wykorzystaniem oferty koszyka aktywności,
realizacja IPR, pełna dostępność Punktu
Kontaktowego. Działanie nr 6. Monitoring i ewaluacja,
w tym opracowanie narzędzi, zasad zbierania danych
wyjściowych, przygotowanie raportów, zbieranie
danych wyjściowych. Działanie nr 7. Spotkania
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III. Zapobieganie
i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

3.1. Zwiększenie szans III.2. Działania skierowane LSW- dobry start,
wspólna przyszłość
rozwojowych
do dzieci i młodzieży w
i edukacyjnych dzieci
wieku 15–26 lat i ich rodzin
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

20162018

Zespołu Sterującego, zarządzanie działaniami,
wypracowywanie nowych działań i pomysłów,
przekuwanie ich na nowe wnioski projektowe
rozwijające działania projektu.
2) Pozytywna Integracja Społeczna - Kompleksowe
i zintegrowane działania skierowane do młodzieży
i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, zagrożonych
wykluczeniem społecznym, mieszkających na
obszarach rewitalizowanych Pragi - Północ, Pragi Południe i Targówka - edycja 2, w ramach której
realizowane są następujące działania:
Systematyczna rekrutacja, diagnoza. Działalność
Klubu Młodzieżowego DOBRE FLOW. Zapewnienie
posiłków. Zakwaterowanie interwencyjne. Realizacja
programu „Gdy zostanę MAMĄ?TATĄ- program
edukacyjny”. Socjoterapia. Rówieśnicza grupa
wsparcia. Reedukacja. Lekcje języka angielskiego.
Wydarzenia edukacyjne i kulturalne. Interwencja
obejmująca pomoc specjalistyczną w formie pomocy
prawnej, doradztwa zawodowego, terapii uzależnień,
miediacji. Miniprojekty Młodzi dla Młodych.
Organizacja festiwalu profilaktycznego.
Wsparcie i integracja rodzin, warsztaty umiejętności
społecznych, grupa wsparcia, edukacja i doradztwo
prawno-finansowe, warsztaty aktywnego
poszukiwania pracy i diagnostyczno-rozwojowe,
pomoc psychologiczno-pedagogiczno-rozwojowa dla
dzieci, szkolenia zawodowe, staże.
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III. Zapobieganie
i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

III. Zapobieganie
i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

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

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

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

20182019

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

Projekt o statusie planowany.

Kontynuacja działalności klubów dla Rodzin (12
klubów) zgodnie z poprzednim otwartym konkursem
ofert; 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.

IV. Zwiększenie aktywności 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 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”

20182019

Projekt o statusie planowany.
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Adaptacja wilii przy
ul. Siarczanej 6 na
Centrum Kultury
i Aktywności Lokalnej

2015 2018

Za realizację poszczególnych etapów inwestycyjnych
tego zadania odpowiada Urząd Dzielnicy Targówek.
W roku 2018 trwały prace modernizacyjne
w zabytkowym obiekcie i prace konstrukcyjne nowej
części. UD Targówek musiał zlecić ekspertyzę
związaną ze stropem. Zaprawa nie trzymała cegieł
stropu. Ta kwestia wpłynęła na harmonogram prac.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów
Unijnych (MJWPU) wyraziła zgodę na wydłużenie
terminów prac. Aneks został podpisany w kwietniu
2018 r. W kwietniu 2018 roku dach miał już
zabezpieczone stropy. Zmienił się układ dróg
w pobliżu willi, w związku z tym przedłużyło się
projektowanie otoczenia CKiA.
W umowie i aneksie na roboty budowlane
przewidziano, że do 21.08.2018 roku Wykonawca
zakończy roboty budowlane i uzyska pozwolenie na
użytkowanie obiektu. Dzielnica w czerwcu 2018 roku
negocjowała umowę z wykonawcą, co miało też
wpływ na harmonogram prac. Do czerwca 2018 roku
Wykonawca nie wystąpił do Dzielnicy o aneksowanie
umowy i przesunięcie terminów. UD Targówek
w czerwcu 2018 roku zwrócił się do BFEiPR
o przedłużenie terminów zakończenia robót (do
15.10.2018 r.) oraz rozpoczęcia działalności placówki
uwarunkowanego uzyskaniem pozwolenia na
użytkowanie (do 15 grudnia 2018 roku).
DK Świt stworzył listę zakupów do CKiA.
Wyposażenie CKiA zostanie zakupione w tym roku.
UD Targówek wskazał na stanowisko dyrektorki panią
Agnieszkę Szmulewicz. Została przeprowadzona
inwentaryzacja drewnianych zabudowań wokół willi.
Z końcem 2018 roku CKiA uzyskało pozwolenie na
użytkowanie. Odbyły się również pierwsze
wydarzenia, m.in. spotkanie świąteczne.
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Stworzenie miejsca
2017aktywności lokalnej
2020
jako jednego
z komponentów
Centrum Markowska 16

Rewitalizacja obejmująca kapitalny remont,
odtworzenie konstrukcji i modernizację zabytkowej
kamienicy przy ul. Markowskiej 16 -"Synergia"
z przeznaczeniem przede wszystkim na miejsce
aktywności lokalnej mieszkańców Pragi-Północ.
Planowane są lokale komercyjne, placówka wsparcia
dziennego, przestrzeń biurowa do wspólnej pracy
organizacji pozarządowych, warsztat harcerzy, sala
konferencyjna, miejsca rzemieślniczych usług
lokalnych, przestrzeń ekspozycyjna dla prac
artystycznych i pokoje studenckie do wynajęcia.
W cel przedsięwzięcia wpisuje się zniesienie barier
architektonicznych i zapobieganie degradacji obiektu
zabytkowego.
Obiekt będzie administrowany i zarządzany
prawdopodobnie przez jednostkę miejską a
koordynatorami/operatorami realizowanych
w budynku działań lokalnych będą organizacje
wyłonione w konkursach otwartych. Odbędą się
konsultacje nt. Miejsca Aktywności Lokalnej.
Modernizację budynku koordynuje BPiPS. Podjęto
następujące działania:
1.Wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie I etapu prac
inwestycyjnych obejmującego: roboty budowlane
polegające na rozbiórce, zabezpieczeniu, całkowitym
odtworzeniu konstrukcji, przyłączeniu do sieci, izolacji
fundamentów i oddaniu budynku w stanie surowym
otwartym, tj. bez okien, elewacji i wykończenia wnętrz,
2.Złożenie wniosku na zespół koordynujący o
zwiększenie budżetu o 9 mln zł na realizację II etapu
prac obejmującego: stan surowy zamknięty, roboty
izolacyjne, wykończeniowe i instalacyjne łącznie
z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu
wokół budynku - ze względu na brak środków na
pełną realizację inwestycji.
3.Przygotowanie kampanii informacyjno-promocyjnej.
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Stworzenie miejsca
aktywności lokalnej
jako jednego
z komponentów
Warszawskiego
Centrum
Wielokulturowego
przy
ul. Jagiellońskiej 54

20002022

Centrum Społeczne PACA to dom sąsiedzki na
Grochowie, obejmujący swoim oddziaływaniem
również Kamionek. W oparciu o jego przestrzeń
realizowane były działania kierowane i organizowane
przez lokalną społeczność. Jednym z jego działań jest
realizacja programu Minigrantów. W 2018 roku
w ramach tego narzędzia zostały wsparte 32
inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców oraz grupy
formalne i nieformalne. Zadanie realizowane przez
NGO. W 2018 roku skończyła się trzyletnia umowa ze
Stowarzyszeniem CAL i Fundacją Rodzinna na
prowadzenie tego miejsca. Z końcem 2018 roku
został rozstrzygnięty konkurs ogłoszony przez
dzielnicę Praga-Południe na kontynuację zadania.
Centrum Wielokulturowe to miejsce wspierania
dialogu międzykulturowego oraz integracji
cudzoziemców ze społecznością przyjmującą.
Założone cele realizowane były poprzez prowadzenie
działań edukacyjnych, kulturotwórczych oraz
nieodpłatne udostępnianie przestrzeni na potrzeby
i działania mieszkańców, grup nieformalnych,
organizacji pozarządowych i innych podmiotów
realizujących działania zgodne z celami CWW.
Kluczowym celem w kontekście ZPR jest wspieranie
integracji i spójności społecznej, w tym integracji
lokalnej społeczności z wielokulturową
społecznością CWW - m.in. poprzez organizację lekcji
wielokulturowych, warsztatów plastycznych, lekcji
języka migowego, lekcji języka polskiego dla
obcokrajowców, porad prawnych, pomocy
psychologicznej, staży i praktyk (które zostały
wykorzystane np. na rzecz oprowadzania po Pradze
obcokrajowców), organizacji Dnia Uchodźcy, III
Warszawskiego Dnia Różnorodności czy działań
społeczności lokalnej (spotkania autorskie, sąsiedzka
wymiana książek, spotkania KDS, CKS, szkolenia
młodzieżowych rad dzielnic). Od 09.2017 r.
w CWW gości Teatr Baj, którego siedziba jest
w remoncie. CWW była wykorzystywana przez NGO:
m.in. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, które
organizowało zajęcia dla dzieci romskich,
Stowarzyszenie Między Innymi organizowało
spotkania nt. dialogu społecznego
i integracji w Warszawie “NaWyMieszajmy”.
W czerwcu zaczynały się także lekcje wielokulturowe.
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Stworzenie miejsca
aktywności lokalnej na
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4.1. Wzmocnienie
wspólnot lokalnych,
wspieranie oddolnych
inicjatyw mieszkańców
oraz stworzenie,
utrzymanie i rozwój
miejsc aktywności
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IV.2. Otwieranie
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Wspieranie miejskich
instytucji w tworzeniu
miejsc aktywności
lokalnej: Cafe Sąsiad

2018

W 2017 roku zakończył się pilotaż zadania. Zadanie
realizowane było przez NGO. Dom sąsiedzki został
uruchomiony pod koniec 2016 roku, tym samym rok
2017 był pierwszym rokiem jego funkcjonowania.
W oparciu o jego przestrzeń realizowane były
działania kierowane i organizowane przez lokalną
społeczość. W styczniu i w lutym 2018 roku działania
w Domu Sąsiedzkim prowadził jeszcze poprzedni
operator. W styczniu 2018 roku Urząd Dzielnicy
Praga-Północ ogłosił konkurs dla organizacji
pozarządowych na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego
na Szmulowiźnie. Konkurs zakładał, że wykonawca
zadania ma je zrealizować do końca 2018 roku.
Konkurs został rozstrzygnięty w marcu 2018 roku.
Wykonawca - Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców
Michałów - rozpoczął działania na Szmulowiźnie
w czerwcu 2018 roku. Wyremontowany przez ZGN
lokal - nowa siedziba Domu Sąsiedzkiego, który
otrzymał nazwę "Moje Szmulki" znajduje się przy ul.
Łochowskiej 39. Pełni w nim swój dyżur animator
rewitalizacji - Krzysztof Michalski.
Prowadzenie domu sąsiedzkiego na terenie Targówka
Fabrycznego zostało powierzone Radzie Osiedla,
która lokal przeznaczony na swoją działalność
udostępnia organizacjom pozarządowym, grupom
nieformalnym i mieszkańcom. Cafe Sąsiad jest też
miejscem dyżurów i aktywności animatora rewitalizacji
działającego na terenie Targówka Fabrycznego.
W I połowie 2018 roku CKS przekazał 20 000 zł
środków z rezerwy celowej Urzędowi Dzielnicy
Targówek na działania animacyjne prowadzone
w Cafe Sąsiad. W Cafe Sąsiad działał MAL do końca
2018 roku. W roku następnym działalność MAL
i siedziba Rady Osiedla mają zostać przeniesione do
CKiA.
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4.1. Wzmocnienie
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inicjatyw mieszkańców
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IV.2. Otwieranie
infrastruktury społecznej
na działania wspierające
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Rozwój wolontariatu na 2018
obszarze
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Program rozwoju
wolontariatu w domach
kultury
m.st. Warszawy

Działanie realizowane jest przez Fundację Civis
Polonus w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy
warszawscy" realizowanego przez Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
Program zakłada przygotowanie koordynatora
wolontariatu oraz wszystkich pracowników instytucji
do współpracy z wolontariuszami poprzez grupowe
szkolenia, indywidualne poradnictwo, wizyty studyjne,
rozpisanie dokumentu osadzającego wolontariat
w strukturach instytucji oraz dofinansowanie instytucji.
Udział w programie biorą 3 biblioteki z obszarów
rewitalizowanych: 1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Praga-Północ m.st. Warszawy - Wypożyczalnia dla
Dorosłych i Młodzieży nr 6 - ul. Strzelecka
2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga - Północ
m.st. Warszawy Wypożyczalna dla Dorosłych
i Młodzieży
nr 4, - ul. Radzymińska 50
3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy - Wypożyczalnia dla Dzieci
i Młodzieży
nr 64 - ul. Kuflewska 6.
Działanie realizowane jest przez Fundację Szkoła
Liderów w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy
warszawscy" realizowanego przez Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
Program zakłada przygotowanie koordynatora
wolontariatu oraz wszystkich pracowników instytucji
do współpracy z wolontariuszami poprzez grupowe
szkolenia, indywidualne poradnictwo, wizyty studyjne,
rozpisanie dokumentu osadzającego wolontariat
w strukturach instytucji. Udział w programie biorą dwa
domy kultury z obszarów rewitalizowanych: 1.
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe
m.st. Warszawy - ul. Podskarbińska,
2. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy - ul. Borysa Sawinkowa 2.
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Wsparcie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego współpraca z koordynatorką wolontariatu.
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Rozwój aktywności
obywatelskiej wśród
młodzieży z terenów
ZPR: Rzecznicy zmian
2.0 – roczne wsparcie
instytucji miejskich
w otwieraniu się na
dialog i współprace
z młodzieżą

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

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

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

rok
szkolny
2017/
2018

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat
budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej wśród
młodzieży (13-19 lat) i wsparcie tej grupy wiekowej
w korzystaniu z powyższych narzędzi m.in. poprzez:
- organizację spotkań informacyjnych, warsztatów
i innych form na temat inicjatywy lokalnej,
- pomoc młodzieży w wykorzystywaniu narzędzia
współpracy mieszkańców i Urzędu m.st. Warszawy
jakim jest inicjatywa lokalna, w całym jej procesie,
- wsparcie młodych mieszkańców Warszawy
w uczestnictwie w procesie budżetu partycypacyjnego
w jego kolejnych etapach,
- wsparcie młodzieży w przygotowywaniu projektów
do budżetu partycypacyjnego,
- promocję idei głosowania w budżecie
partycypacyjnym wśród warszawskiej młodzieży,
- wsparcie dorosłych współpracujących z młodzieżą
w instytucjach kultury, sportu, edukacji poza
formalnej, wsparcia rodziny, opiekuńczych,
wychowawczych i pomocowych w wykorzystaniu
inicjatywy lokalnej i budżetu partycypacyjnego, jako
narzędzia angażowania i dialogu z młodzieżą.
Lista szkół:
CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana,
XIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami
dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli
w Warszawie,
Gimnazjum i Szkoła Podstawowa nr 395,
Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa,
XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców
Warszawy,
Szkoła Podstawowa nr 60,
Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych,
LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego,
LXXII LO im. Jakuba Jasińskiego,
Szkoła Podstawowa nr 255.
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mieszkańców oraz na
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w szkole 2.0
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W konkursie mogła wziąć udział każda młodzieżowa
rada dzielnicy w Warszawie. Jednym z wybranych
i dofinansowanych działań został projekt zgłoszony
przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Targówek.
Opis działania: II Konferencja „Ulepszamy szkolną
rzeczywistość” organizowana przez Młodzieżową
Radę Dzielnicy Targówek, skierowana jest do uczniów
szkół z obszaru dzielnicy. Podczas trwania konferencji
uczniowie wezmą udział w warsztatach prowadzonych
przez członków MRDT, m.in. na temat aktywności
w szkole, praw ucznia, czy miejskich narzędzi
partycypacji. Forma warsztatów ma wykorzystywać
metody aktywizujące, takie jak dyskusja, gry, praca
w grupach.
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. Z obszaru ZPR
zrekrutowano
5 osób, w tym 3 z młodzieżowych rad.
Celem projektu jest systemowe wsparcie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych poprzez
promocję i wsparcie organizacji wolontariatu w
warszawskich szkołach zmierzające do zwiększenia
liczby uczniów zaangażowanych w wolontariat
szkolny, zwiększenie liczby różnych form wolontariatu
w warszawskich szkołach oraz podniesienie jakości
funkcjonowania istniejących form wolontariatu
szkolnego.
Szkołom oferowane są trzy formy wsparcia –
systemowe roczne wsparcie wybranych szkół, otwarta
oferta szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych oraz
doraźne wsparcie ekspertów i mentorów.
Program jest ogólnowarszawski, z obszaru ZPR do
ścieżki systemowego wsparcia zgłosiły się szkoły:
- Szkoła Podstawowa nr 246,
- L Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosa,
- Szkoła Podstawowa nr 379 im. Szarych Szeregów,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 38 z oddziałami
integracyjnymi im. I. Sendlerowej,
Zaś z pozostałych form skorzystały kolejne 6.
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2018

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
szkoły:
1. Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II
ul. Krasiczyńska 4/6,
2. CLXII Liceum Ogólnokształcące ul. Turmoncka 2.
Warszawski Festiwal Młodzieżowy odbywał się 6-22
października 2018 r. To kilkunastodniowe święto
warszawskiej młodzieży miało na celu stworzenie
młodym ludziom – odbiorcom programu „Młoda
Warszawa” przestrzeni do rozwijania swoich
zainteresowań, zdobywania nowych umiejętności,
ekspresji artystycznej i nie tylko oraz dyskutowania na
ważne dla młodzieży tematy. Młodzież to nie tylko
odbiorcy festiwalu, ale również jego współtwórcy –
zarówno na etapie planowania programu, jak
i realizacji festiwalu. Festiwal odbywał się w 4
dzielnicach Warszawy – głównie w instytucjach
miejskich, takich jak: MDK, biblioteki, Miejsca
Aktywności Lokalnej, etc.
Działania na terenie rewitalizowanym:
Targówek:
- warsztaty – Hip-Hop, żywa opowieść (Dom Kultury
Świt),
- spotkanie z Izabelą Sopalską-Rybak – „Kulawa
Warszawa” (VIII Ogród Jordanowski),
- turniej rugby na wózkach (SP nr 379 im. Szarych
Szeregów),
- warsztaty pierwszej pomocy – „Krew się polała!” (SP
nr 379 im. Szarych Szeregów).
Praga - Północ:
-Wpłyń na miasto – warsztaty (10 warsztatów
o Warszawie i formach aktywności obywatelskiej
w mieście) - Centrum Kreatywności Targowa,
- warsztaty robienia pizzy (Dom Sąsiedzki Moje
Szmulki),
- warsztaty tworzenia bransoletek (Dom Sąsiedzki
Moje Szmulki),
- warsztaty Kuboty, czyli roboty malujące (Dom
Sąsiedzki Moje Szmulki),
Praga - Południe:
- warsztaty cyrkowe (Centrum Społeczne PACA 40),
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- młodzieżowy wymiennik grochowski (Centrum
Społeczne PACA 40),
- młodzieżowy Escape Room "Piła" (Centrum
Społeczne PACA 40),
- Strefa starych gier - pokój Retro (Centrum
Społeczne PACA 40),
- warsztaty o samorządności prowadzone przez
fundację „Nowy głos” (Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka im. KEN w Warszawie),
- spotkanie z Sebastianem Grzywaczem „Niewidomy
– zawsze widoczny” (Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka im. KEN w Warszawie).
IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta
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inicjatyw mieszkańców
oraz stworzenie,
utrzymanie i rozwój
miejsc aktywności
lokalnej na terenie
rewitalizowanym
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inicjatywy lokalnej

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

2018

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

4.1. Wzmocnienie
wspólnot lokalnych,
wspieranie oddolnych
inicjatyw mieszkańców
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pobudzenie
wspólnotowości
mieszkańców oraz na
wspieranie lokalnych
inicjatyw, w tym promocja
inicjatywy lokalnej

Promocja i rozwój
budżetu
partycypacyjnego na
obszarze ZPR:
działania promocyjne
zachęcające
mieszkańców do
wzięcia udziału
w głosowaniu

2018

Na obszarze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji
prowadzone były dodatkowe działania animacyjne
zachęcające mieszkańców do wzięcia udziału
w głosowaniu na projekty. Zadanie polegało na kilku
działaniach: spacerze z przewodnikiem, który
opowiadał historie Pragi Północ oraz pokazywał
projekty zrealizowane z budżetu partycypacyjnego,
wspinaczce na ściance przy moście Świętokrzyskim
zrealizowanej z budżetu partycypacyjnego, spacerach
po Targówku śladami zrealizowanych projektów przy
udziale autorów, którzy opowiadali o swoich
projektach. Dodatkowo w ramach tych działań były
organizowane plenerowe punkty do głosowania dla
mieszkańców.
Promocja głosowania na terenie obszaru
rewitalizowanego poprzez organizację 3 punktów
informacyjno-promocyjnych z zestawami
śniadaniowymi oraz malowanie kredą informacji na
chodnikach w 50 lokalizacjach.
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mieszkańców w
zarządzaniu miastem i
dzielnicą oraz w
konsultowaniu decyzji i
projektów miejskich

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

Konsultacje społeczne
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Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji
- Zasady imprez
w Parku
Skaryszewskim

2018

2018

Działanie realizowane przez Pracownię Badań
i Innowacji Społecznych "Stocznia" w ramach
przyznanej dotacji. Polegało na organizacji form
wsparcia dla seniorów z Pragi, w tym z obszaru
rewitalizowanego:
- Spacery, w tym nordic walking, po projektach
zrealizowanych z BP;
- Miniwykłady, podczas których omawiane były etapy
BP;
- Kawiarenki obywatelskie nt. budżetu
partycypacyjnego, inicjatywy lokalnej, konsultacji
społecznych, rad seniorów oraz oferty senioralnej
miasta i poszczególnych dzielnic;
- Szkolenie ze sztuki prezentacji;
- Terenowe punkty informacyjne na etapie
głosowania.
Działanie miało charakter ogólnomiejski, a jego celem
było wsparcie mieszkańców Warszawy w pisaniu
projektów do budżetu partycypacyjnego. Na
maratonie obecni byli pracownicy urzędów dzielnic,
jednostek, a także zewnętrzni eksperci, którzy służyli
wiedzą z różnych dziedzin zainteresowanym
mieszkańcom. Dodatkowo wydarzeniu towarzyszyły
wykłady. W 2018 roku maraton został zorganizowany
w Centrum Kreatywności Targowa i był otwarty dla
wszystkich mieszkańców. Wzięło w nim udział ok. 60
osób.
Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania
ulicy Szymanowskiego i nasadzeń zieleni na tym
skwerze trwały od 6 kwietnia do 17 maja 2018, po ich
przeprowadzeniu został przygotowany projekt zmian
na skwerze. W ramach konsultacji zrealizowano
cztery plenerowe punkty konsultacyjne, dwa
spotkania, warsztat oraz spotkanie plenerowe.

Konsultacje społeczne dotyczące organizacji imprez
i wydarzeń w Parku Skaryszewskim przeprowadził
Zarząd Zieleni. Ich celem było poznanie opinii
i potrzeb mieszkańców związanych z imprezami
organizowanymi na terenie Parku. Konsultacje trwały
od 9 do 30 kwietnia 2018, zorganizowane zostały
cztery plenerowe punkty konsultacyjne w Parku,
ankieta internetowa, 2 warsztaty po ich
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kluczowych projektów
Programu

przeprowadzeniu został przygotowany raport, na
podstawie którego ma przygotowany zestaw zasad
dotyczący użytkowania Parku.

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

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

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

Konsultacje społeczne
na obszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji
dotyczące Parku
Michałowskiego

2018

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

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

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

Konsultacje społeczne
na obszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji
na priorytetowym
podobszarze działań
rewitalizacyjnych
dotyczące Domu
Sąsiedzkiego
na ulicy Groszowickiej

2018

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

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

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

Konsultacje społeczne
na obszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji
na priorytetowym
podobszarze działań
rewitalizacyjnych
dotyczące Koncepcji
gospodarowania
lokalami użytkowymi
będącymi w zasobie
miasta - I etap

2018

Konsultacje społeczne przeprowadziło Centrum
Komunikacji Społecznej wraz z Zarządem Praskich
Terenów Publicznych oraz BAiPP w ramach projektu
m. st. Warszawy pn. „Rewitalizacja – wspólna
sprawa”. Celem konsultacji było zidentyfikowanie
potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz pozostałych
uczestników procesu w zakresie funkcjonowania
i zagospodarowania terenu zieleni, jakim jest Park
Michałowski, a następnie opracowanie na ich
podstawie wytycznych architektonicznych
dotyczących zagospodarowania tego terenu.
Konsultacje dotyczące zmian w parku oraz otoczenia
zabytkowego Młynu Michla trwały w dniach 25.0404.06.2018 r. W ich ramach zorganizowano m.in.
Piknik w Parku Michałowskim, spotkanie dla
mieszkańców, spacer dla mieszkańców
i przygotowano koncepcję zmian w parku.
Konsultacje społeczne przeprowadziło Centrum
Komunikacji Społecznej wraz z dzielnicą Praga
Południe. Celem konsultacji było zidentyfikowanie
potrzeb i oczekiwań mieszkańców dotyczących
Programu, sposobu funkcjonowania i urządzenia
przestrzeni Domu Sąsiedzkiego, a następnie
opracowanie na ich podstawie wytycznych
architektonicznych dotyczących jego
zagospodarowania. Konsultacje trwały w dniach 0426.06.2018 r., w ich ramach zorganizowano trzy
spotkania dla mieszkańców, dwa punkty
konsultacyjne i warsztat.
Konsultacje społeczne prowadziło Biuro Polityki
Lokalowej. Celem konsultacji było zebranie opinii
mieszkańców, osób odwiedzających Pragę oraz osób
prowadzących działalność gospodarczą i społeczną
na temat usług, które są obecne we wskazanych
obszarach, a także tych, których brakuje albo powinno
być więcej. Zebrane opinie przyczynią się m.in. do
opracowania zestawu branż i profili podmiotów,
których działalność na obszarach Pragi - Północ
i Pragi - Południe będzie korzystna z punktu widzenia
mieszkańców i najemców lokali. Zmiany wynikające
z opracowanej koncepcji gospodarowania lokali będą
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Prowadzenie konsultacji
i procesów
partycypacyjnych
dotyczących, projektów
i inwestycji realizowanych
w ramach ZPR
przypisanych do
kluczowych projektów
Programu

Konsultacje społeczne 2018
częściowo na obszarze
oraz priorytetowym
podobszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji:
ulice Jagiellońska,
Targowa i Solidarności
- I etap

Prowadzenie konsultacji
i procesów
partycypacyjnych
dotyczących, projektów
i inwestycji realizowanych
w ramach ZPR
przypisanych do
kluczowych projektów
Programu
4.2. Wsparcie udziału
Prowadzenie konsultacji
mieszkańców w
i procesów
zarządzaniu miastem
partycypacyjnych
i dzielnicą oraz w
dotyczących, projektów
konsultowaniu decyzji i i inwestycji realizowanych
projektów miejskich
w ramach ZPR
przypisanych do
kluczowych projektów
Programu
4.2. Wsparcie udziału
IV.5. Prowadzenie
mieszkańców
konsultacji i procesów
w zarządzaniu miastem partycypacyjnych
i dzielnicą oraz w
dotyczących, projektów
konsultowaniu decyzji
i inwestycji realizowanych
i projektów miejskich
w ramach ZPR
przypisanych do
kluczowych projektów
Programu

Konsultacje społeczne 2018
na obszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji
dotyczące projektu
planu miejscowego
Michałowa i
Szmulowizny w rejonie
al. Solidarności
Konsultacje społeczne 2018
częściowo na obszarze
oraz priorytetowym
podobszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji:
ulica Radzymińska I etap

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

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

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

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

Konsultacje społeczne
na obszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji
na priorytetowym
podobszarze działań
rewitalizacyjnych
dotyczące Koncepcji
gospodarowania
lokalami użytkowymi
będącymi w zasobie
miasta - II etap

2018

wprowadzane stopniowo i nie będą powodowały
rozwiązania dotychczasowych umów najmu lokali.
I etap konsultacji trwał od 27 kwietnia do 2 lipca
2018r.
Konsultacje społeczne prowadził Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy. Celem konsultacji było zebranie
opinii na temat zmian w przestrzeni ulic częściowo lub
w całości leżących na obszarach ZPR i obszarach
priorytetowych ZPR - przede wszystkim w zakresie
urządzenia zieleni, ale także małej architektury,
poprawy nawierzchni chodników i ścieżek.
Konsultacje trwały od 1 czerwca do 30 czerwca 2018,
w trakcie odbyły się punkty konsultacyjne, spotkania,
można było także zgłaszać uwagi mailowo.
Konsultacje społeczne prowadziło Biuro Architektury
i Planowania Przestrzennego. Jest to element
procedury planistycznej planów miejscowych.
Mieszkańcy mogli zapoznać się z planem on-line
(skrócona prezentacja), z pełnym tekstem i rysunkiem
zarówno on-line jak na papierze, na wystawie
plenerowej w okolicy Bazyliki na Kawęczyńskiej,
w punkcie konsultacyjnym i na spotkaniu. Konsultacje
trwały 22 czerwca-28 sierpnia.
Konsultacje społeczne prowadził Zarząd Zieleni m.st.
Warszawy. Celem konsultacji było zebranie opinii na
temat zmian w przestrzeni ulicy częściowo leżącej na
obszarze ZPR i podobszarze priorytetowym ZPR przede wszystkim w zakresie urządzenia zieleni, ale
także małej architektury, poprawy nawierzchni
chodników i ścieżek. Konsultacje trwały od 7 czerwca
do 30 czerwca 2018, w trakcie odbyło się spotkanie,
można było także zgłaszać uwagi mailowo.
Konsultacje społeczne prowadziło Biuro Polityki
Lokalowej. Celem konsultacji było zebranie opinii
mieszkańców, osób odwiedzających Pragę oraz osób
prowadzących działalność gospodarczą i społeczną
na temat opracowanych propozycji, jakie branże
handlowo-usługowe powinny być obecne na
wybranych ulicach Pragi - Północ i Pragi - Południe.
W trakcie konsultacji odbyły się spotkania oraz
działały punkty konsultacyjne w pustych obecnie
lokalach usługowych na obszarach, których dotyczyły
konsultacje. Zebrane opinie przyczynią się m.in. do
opracowania zestawu branż i profili podmiotów,
których działalność na obszarach Pragi - Północ
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IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

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

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

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

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

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

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

Konsultacje społeczne 2018
na obszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji
na priorytetowym
podobszarze działań
rewitalizacyjnych
dotyczące
zagospodarowania
skweru na rogu
ul. Markowskiej
i ul. Ząbkowskiej.
Konsultacje prowadził
Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy
Konsultacje społeczne 2018
na obszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji
na priorytetowym
podobszarze działań
rewitalizacyjnych
dotyczące przebudowy
ul. Konopackiej
i Rzeszotarskiej.
Konsultacje prowadziło
Biuro Architektury
i Planowania
Przestrzennego
Konsultacje społeczne 2018
na obszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji
na priorytetowym
podobszarze działań
rewitalizacyjnych
dotyczące przebudowy
ul. Łochowskiej.
Konsultacje prowadziło
Biuro Architektury
i Planowania
Przestrzennego

i Pragi - Południe będzie korzystna z punktu widzenia
mieszkańców i najemców lokali.
Konsultacje prowadził Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
Ich celem było zebranie opinii mieszkańców
i użytkowników tego terenu na temat proponowanych
zmian - urządzenia terenu zieleni, miejsc odpoczynku
i rekreacji. Ważnym elementem procesu były
specjalne warsztaty dla dzieci z przedszkola, którego
ogródek zajmuje częściowo teren skweru i również
będzie remontowany. Dzieci zgłaszały własne
pomysły i potrzeby dotyczące przestrzeni, z której
korzystają na co dzień. Działał mobilny punkt
konsultacyjny, odbyły się warsztaty otwarte dla
wszystkich. Dzięki zebranym opiniom powstanie
otwarty zielony teren.
Celem konsultacji było przedstawienie mieszkańcom
projektu przebudowy ulic Konopackiej i Rzeszotarskiej
oraz zebranie opinii na temat proponowanych
rozwiązań w zakresie organizacji ruchu, małej
architektury, zieleni, miejsc parkingowych i innych
aspektów funkcjonowania ulicy. W ramach konsultacji
odbyły się punkty konsultacyjne w przestrzeni ulicy,
spotkania oraz była dostępna dla mieszkańców
wystawa prezentująca projekt. Dzięki konsultacjom
ostateczny projekt przebudowy będzie lepiej
dopasowany do potrzeb mieszkańców i użytkowników
ulic.
Celem konsultacji było przedstawienie mieszkańcom
projektu przebudowy ulicy Łochowskiej oraz zebranie
opinii na temat proponowanych rozwiązań w zakresie
organizacji ruchu, małej architektury, zieleni, miejsc
parkingowych i innych aspektów funkcjonowania ulicy.
W ramach konsultacji odbyły się punkty konsultacyjne
w przestrzeni ulicy, spotkania oraz była dostępna dla
mieszkańców wystawa prezentująca projekt. Dzięki
konsultacjom ostateczny projekt przebudowy będzie
lepiej dopasowany do potrzeb mieszkańców
i użytkowników ulic.
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IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich
udziału w różnych
obszarach funkcjonowania
miasta

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

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

Konsultacje społeczne 2018
częściowo na obszarze
oraz priorytetowym
podobszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji:
konsultacje
zagospodarowania
podwórka między
ul. Grochowską
a ul. Stanisława
Augusta. Konsultacje
prowadziło Centrum
Komunikacji
Społecznej

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

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

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

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

Konsultacje społeczne 2018
na obszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji
na priorytetowym
podobszarze działań
rewitalizacyjnych
dotyczące przebudowy
ul. Nieporęckiej
i tarchomińskiej.
Konsultacje prowadziło
Biuro Architektury
i Planowania
Przestrzennego
Konsultacje społeczne 2018
na obszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji
na priorytetowym
podobszarze działań
rewitalizacyjnych
dotyczące przebudowy
ul. Ząbkowskiej.
Konsultacje prowadziło

Celem konsultacji było zebranie potrzeb mieszkańców
kamienic sąsiadujących bezpośrednio
z podwórkiem dotyczących tego, jak chcieliby w tej
przestrzeni spędzać czas, a następnie ich opinii na
temat proponowanej koncepcji. Konsultacje odbyły się
w dwóch częściach. Potrzeby były zbierane
w punktach konsultacyjnych i na spotkaniu
w przestrzeni podwórka. Prowadzący konsultacje
prowadzili też wywiady indywidualne i obserwacje.
Wspólnie z mieszkańcami stworzona została
koncepcja zagospodarowania podwórka, na której
podstawie zbudowano prototypy m.in małej
architektury, urządzeń zabawowych i tym podobnych,
które zostały ustawione na swoich miejscach.
Mieszkańcy mogli z nich korzystać a następnie
skomentować w punktach konsultacyjnych. Były także
prowadzone obserwacje. Na koniec, na podstawie
wniosków z obserwacji i opinii mieszkańców,
projektanci stworzyli koncepcję zagospodarowania,
którą zaprezentowali mieszkańcom na spotkaniu
podsumowującym.
Celem konsultacji było przedstawienie mieszkańcom
projektu przebudowy ulic Nieporęckiej i
Tarchomińskiej oraz zebranie opinii na temat
proponowanych rozwiązań w zakresie organizacji
ruchu, małej architektury, zieleni, miejsc parkingowych
i innych aspektów funkcjonowania ulicy. W ramach
konsultacji odbyły się punkty konsultacyjne
w przestrzeni ulicy, spotkania oraz była dostępna dla
mieszkańców wystawa prezentująca projekt. Dzięki
konsultacjom ostateczny projekt przebudowy będzie
lepiej dopasowany do potrzeb mieszkańców
i użytkowników ulic.
Celem konsultacji było przedstawienie mieszkańcom
projektu przebudowy ulicy Ząbkowskiej oraz zebranie
opinii na temat proponowanych rozwiązań w zakresie
organizacji ruchu, małej architektury, zieleni, miejsc
parkingowych i innych aspektów funkcjonowania ulicy.
W ramach konsultacji odbyły się punkty konsultacyjne
w przestrzeni ulicy, spotkania oraz była dostępna dla
mieszkańców wystawa prezentująca projekt. Dzięki
konsultacjom ostateczny projekt przebudowy będzie

72 | S t r o n a

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

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

Projekty zakończone

Projekty w realizacji

Biuro Architektury
i Planowania
Przestrzennego
Konsultacje społeczne 2018
na obszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji
na priorytetowym
podobszarze działań
rewitalizacyjnych
dotyczące przebudowy
ul. Mińskiej.
Konsultacje prowadziło
Biuro Architektury
i Planowania
Przestrzennego
Konsultacje społeczne 2018
częściowo na obszarze
oraz priorytetowym
podobszarze
Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji:
Jaki plan miejscowy dla
Targówka
Mieszkaniowego
(II etap). Konsultacje
prowadziło Biuro
Architektury
i Planowania
Przestrzennego

lepiej dopasowany do potrzeb mieszkańców
i użytkowników ulic.
Celem konsultacji było przedstawienie mieszkańcom
projektu przebudowy ulicy Mińskiej oraz zebranie
opinii na temat proponowanych rozwiązań w zakresie
organizacji ruchu, małej architektury, zieleni, miejsc
parkingowych i innych aspektów funkcjonowania ulicy.
W ramach konsultacji odbyły się punkty konsultacyjne
w przestrzeni ulicy, spotkania oraz była dostępna dla
mieszkańców wystawa prezentująca projekt. Dzięki
konsultacjom ostateczny projekt przebudowy będzie
lepiej dopasowany do potrzeb mieszkańców
i użytkowników ulic.
Konsultacje społeczne prowadziło Biuro Architektury
i Planowania Przestrzennego. Jest to element
procedury planistycznej planów miejscowych.
Mieszkańcy mogli zapoznać się z pełnym tekstem
i rysunkiem zarówno on-line jak i w papierze, na
wystawie plenerowej zorganizowanej na ulicy Trockiej
a także podczas spotkań i w punktach
konsultacyjnych zlokalizowanych w okolicy obszaru
objętego projektem planu.

Projekty planowane
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Załącznik 2
Tabela. Raport rzeczowy dla projektów spoza Wykazu projektów wchodzących w skład przedsięwzięć rewitalizacyjnych ZPR
CEL GŁÓWNY

CEL SZCZEGÓŁOWY

Nazwa
projektu/działania

Termin
realizacji
Krótki opis projektu/działania
Zadania zrealizowane w 2018 r.
projektu/
działania

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

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

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

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

Uzyskano koncepcję i projekt
budowlano-wykonawczy oraz
pozwolenie na budowę; projekt
podlegał uzgodnieniu z Biurem
Rozwoju Gospodarczego oraz
Mazowieckim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.

Modernizacja ulicy
Korsaka wraz
z budową
odwodnienia

Inwestycja dotyczy części
2017miejskiej Bazaru Różyckiego
2019
i obejmuje kompleksowe
zagospodarowanie terenu
z ustawieniem budynków
kontenerowych wraz z nowym
podłączeniem do sieci
elektroenergetycznej,
zapewnieniem warunków
ochrony przeciwpożarowej oraz
dojść i dojazdów
Przebudowa istniejącego
2019
wodociągu oraz włączenie
nowoprojektowanych wpustów
ulicznych w sieć kanalizacyjną.

Budowa oświetlenia
ul. Wojnickiej

Budowa oświetlenia ulicznego
przy ul. Wojnickiej.

W 2018 r. podpisano umowę na
wykonanie dokumentacji projektowo wykonawczej budowy oświetlenia
ulicznego.

2019

Wykonano projekt modernizacji ulicy
Korsaka wraz z budową odwodnienia.
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I. Ożywienie społeczno-gospodarcze,
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
celu rewitalizację zieleni
przyulicznej, tworzenie nowych
terenów zieleni i kompleksowe
porządkowanie przestrzeni
publicznych.

I. Ożywienie społeczno-gospodarcze,
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

Nasadzenia drzew, krzewów,
roślin cebulowych, bylin.

2018
Zrealizowano pierwszy etap
program rewitalizacji podwórka w kwartale ulic
wieloletni Konopacka/Strzelecka/Środkowa/
Stalowa - uporządkowanie
parkowania poprzez budowę parkingu
w miejscu istniejącego;
Wykonano projekt koncepcyjny
i techniczny parkletu przy ul. Małej 8;
Przeprowadzono proces
konsultacyjny dla skweru przy
ul. Markowskiej;
Wykonano projekt koncepcyjny
i techniczny skweru u zbiegu ulic
Sprzecznej i Marcinkowskiego;
wykonano jednostronną renowację
i konserwację muru ceglanego
5. "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 będzie ciąg
pieszo-jezdny z preferencją dla ruchu
pieszego i rowerowego o
uspokojonym ruchu samochodów
osobowych wraz z ograniczeniem
miejsc parkingowych. W grudniu 2018
roku ogłoszony został konkurs
urbanistyczno-architektoniczny,
którego celem jest wyłonienie
koncepcji najlepszej pod względem
przestrzennym, funkcjonalnym
i architektonicznym, zgodnie
z wytycznymi BAiPP.
2018
Wykonane nasadzenia:
a) drzewa - 265 szt.
b) krzewy - 1 294 szt.
c) rośliny cebulowe - 20 350 szt.
d) byliny - 5850 szt.
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I. Ożywienie społeczno-gospodarcze,
podniesienie jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa środowiska
naturalnego zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej
I. Ożywienie społeczno-gospodarcze,
podniesienie jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa środowiska
naturalnego zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

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

I. Ożywienie społeczno-gospodarcze,
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. Ożywienie społeczno-gospodarcze,
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 trawnika Projekt realizowany w ramach
na ul. Środkowej
budżetu partycypacyjnego,
i Strzeleckiej
polegający na odnowienie pasa
zieleni, przekopaniu ziemi,
zagospodarowaniu zielenią,
wykonaniu ogrodzenia.
Rewitalizacja
Projekt realizowany w ramach
trawnika, dosadzenie budżetu partycypacyjnego
drzew
polega na rewitalizacji trawnika
i ustawienie koszy
wraz z likwidacją przedeptów,
i ławek na ulicy
dosadzenie drzew, ustawienie
Białostockiej
koszy i ławek oraz wykonanie
ogrodzenia.
Ławki obywatelskie
Projekt realizowany w ramach
w Parku
budżetu partycypacyjnego
Michałowskim
polegający na ustawieniu ławek
o półkolistej architekturze,
pozwalających prowadzić
swobodną konwersację twarzą
w twarz z kilkoma osobami
jednocześnie.
Park kieszonkowy
Projekt realizowany w ramach
Białostocka/
budżetu partycypacyjnego.
Radzymińska
Planowana inwestycja polega
na stworzeniu parku w zakresie
alejek parkowych –
spacerowych w postaci
nawierzchni naturalnej,
mineralnej,
wodoprzepuszczalnej,
wprowadzeniu elementów małej
architektury tj. ławek, koszy na
śmieci, psich stacji – koszy na
psie odchody, stojaków na
rowery, formy promocji projektu
w postaci tablicy informacyjnej.
Kolejnym elementem
zagospodarowania skweru
będzie modernizacja szaty
roślinnej.

2018

Przygotowano dokumentację do
postępowania na realizację zadania.

2018

Przygotowano dokumentację do
postępowania na realizację zadania.

20182019

Przeniesienie realizacji projektu na
2019 rok i połączenie go
z modernizacją Parku
Michałowskiego.

20182019

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

Zadanie realizowane w ramach
budżetu partycypacyjnego
polega na:
1. Budowie alejek parkowych
2. Montażu małej architektury
(ławki, kosze oraz psie stacje)
3. Przebudowie „pawilonu
społecznego”
4. Modernizacji szaty roślinnej
skweru.

2018

Przygotowano dokumentację do
postępowania na realizację zadania.

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

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

Zadanie realizowane w ramach
budżetu partycypacyjnego
zakłada sadzenie szpaleru
drzew przy ulicy
K. Szymanowskiego.

2018

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

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

Zielona Brzeska
i Zielona ściana
na Brzeskiej

Zadanie realizowane w ramach 2018
budżetu partycypacyjnego
zakładające sadzenie roślin
ozdobnych i pnączy oraz
ustawienie ogrodzenia w pasie
drogowym ulicy Brzeskiej.
Ustawienie
Zadanie realizowane w ramach 2018
dystrybutorów
budżetu partycypacyjnego
torebek na psie
dotyczące ustawienia na
odchody
terenie dzielnicy Praga - Północ
dystrybutorów torebek na psie
ekskrementy.
Urządzenie zieleni
Zadanie realizowane w ramach 2018
i posadzenie drzew po budżetu partycypacyjnego.
północnej stronie
ul. Kijowskiej, na
wysokości Dworca
Wschodniego
Budowa
Opracowanie kompletnej
2018ul. Nowo-Trockiej
dokumentacji projektowej
2020
odcinek od
budowy ulicy Nowo-Trockiej.
ul. św. Wincentego do
ul. Radzymińskiej prace
przygotowawcze

Zadanie zrealizowane.

Zadanie zrealizowane.

Zadanie zrealizowane.

Wszczęto procedurę przetargową.
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I. Ożywienie społeczno-gospodarcze,
podniesienie jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa środowiska
naturalnego zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

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

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

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

20182020

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

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

Rozbudowa
ul. Wybrzeże Helskie
wraz
z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym

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

20112021

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
2007ruchu,3 tunele pod torami PKP 2019
wraz z wanną szczelną,
budowa ekranów, ścieżki
rowerowej wraz z towarzysząca
infrastrukturą techniczną.
W ramach kompensacji
przyrodniczej wykonano
(uzupełniono)
zagospodarowanie zieleni
"Jordanka" u zbiegu ulic
Siedlecka/Otwocka oraz skweru
im M i M Radziwiłłów i Parku
Michałowskiego.

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

W związku z brakiem zwiększenia
środków finansowych na realizację
zadania na sesji Rady m.st.
Warszawy, która odbyła się w dniu
18.10.2018 r. nie zostało ogłoszone
kolejne postępowanie przetargowe na
opracowanie dokumentacji
projektowej.
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na
realizację inwestycji. Ogłoszono
przetarg na wybór wykonawcy robót
budowlanych oraz na pełnienie funkcji
Inżyniera Kontraktu nad robotami
związanymi z rozbudową ulicy.
Odbiór końcowy zadania nastąpił
5.04.2018 r., pozostało do wykonania
docelowe przyłącze wodociągowe do
budynku Kawęczyńska 64
(dotychczasowe przyłącze kolidowało
z budową Trasy Świętokrzyskiej
i zostało zlikwidowane. Do czasu
zakończenia budowy docelowego
przyłącza Wykonawca utrzymuje
przyłącze tymczasowe). Uzyskano
decyzję lokalizacyjną nr
30/Pr.Pn/2018 wydaną w dniu
8.06.2018 r. przez Zarząd Dzielnicy
Praga - Północ i decyzję lokalizacyjną
nr 46d/II/2018 wydaną w dniu
15.06.2018 r. przez Wojewodę
Mazowieckiego na budowę odcinka
sieci wodociągowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
w ul. Kawęczyńskiej i Trasie
Świętokrzyskiej. Rozpoczęto prace
projektowe i złożono projekt do
uzgodnienia ZUD (kolejowy i miejski).
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I. Ożywienie społeczno-gospodarcze,
podniesienie jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa środowiska
naturalnego zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

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

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

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

20072020

I. Ożywienie społeczno-gospodarcze,
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 jezdni, chodników,
ścieżki rowerowej oraz
przebudowa trasy tramwajowej
na odcinku od ul. Targowej do
ul. Markowskiej i towarzyszącej
infrastruktury technicznej.

2016 2021

I. Ożywienie społeczno-gospodarcze,
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 drogi zapewniającej
połączenie międzydzielnicowe,
budowa chodników i ścieżki
rowerowej.

2005 2024

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

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

Budowa Trasy
Świętokrzyskiej na
odc. od ul. Wybrzeże
Szczecińskie do
ul. Zabranieckiej,
w tym: c. odc.
ul. Targowa ul. Tysiąclecia
Budowa Obwodnicy
Śródmiejskiej na odc.
od Ronda Wiatraczna
do Ronda "Żaba",
w tym:
a. etap I - odc. od
Ronda Wiatraczna do
ul. Radzymińskiej
Projekt i budowa II
linii metra, w tym:
odcinek wschodni północny: od szlaku
za stacją "Dworzec
Wileński" do stacji
"Targówek 2"

Realizację odcinka
2019
wschodniego-północnego od
szlaku za stacją C15 Dworzec
Wileński do torów odstawczych
za stacją C18 Trocka. 3 stacje C16 Szwedzka, C17 Targówek,
C18 Trocka wraz z tunelami
szlakowymi. 3 wentylatornie
szlakowe: V16, V17, V18

Zadanie zakończono w zakresie
drogowym, wybudowano:
- ekrany dźwiękochłonne 92,7mb,
- od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej
100 m,
- przebudowano ul. Zamoyskiego
225m,
- ścieżki rowerowe obustronne 470 m,
- chodniki (520 m),
Rozpoczęto procedurę odbiorową.
Wystąpiono o pozwolenie na
użytkowanie do dnia 31.12.2018r. nie
uzyskano pozwolenia na użytkowanie.
Kontynuacja prac projektowych dla
odcinka ul. Targowa – rejon
skrzyżowania z ul. Markowską.
W związku z ograniczeniem zakresu
inwestycji wystąpiła konieczność
uzyskania nowej opinii do geometrii
drogi (procedura w toku).
Został opublikowany raport
z konsultacji społecznych. Trwa
postępowanie administracyjne
w RDOŚ w Warszawie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

Zadanie w trakcie realizacji.
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3 tunele szlakowe: D16, D17,
D18. Długość I etapu realizacji
odcinka wschodniegopółnocnego: 3,2 km, długość
tuneli odcinka wschodniegopółnocnego: 6 290,7 m,
kubatura obiektów: 422 800
m3.

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

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

Budowa ul. Lusińskiej

I. Ożywienie społeczno-gospodarcze,
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

Przebudowa ulicy
Dalanowskiej na odc.
ul. Złotopolska ul. Borzymowska

Budowa ulicy z zachowaniem
historycznego charakteru.

Przebudowa ulicy
z dostosowaniem do obecnych
standardów, zgodnie
z warunkami technicznymi.

20162018

Wykonano nową jezdnię, chodniki,
oświetlenie, odwodnienie ulicy.
Rewaloryzacja na odcinku od
ul. Borzymowskiej do ul. Złotopolskiej
- nawierzchnia brukowa, oświetlenie pastorały warszawskie.

2018

Wykonano nową jezdnię, chodniki,
oświetlenie, odwodnienie ulicy. Na
długości jezdni wykonano 2 progi
zwalniające liniowe z betonowej kostki
brukowej.
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I. Ożywienie społeczno-gospodarcze,
podniesienie jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa środowiska
naturalnego zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

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

Forget Heritage –
Innowacyjne,
zrównoważone
i replikowalne modele
współpracy
publiczno-prywatnej
w ramach ochrony
porzuconych
obiektów o wartości
historycznej poprzez
wzmacnianie sektora
kulturowego
i kreatywnego”

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

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

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

Forget Heritage to projekt
realizowany w ramach
programu Europejskiej
Współpracy Terytorialnej
Interreg Europa Środkowa
2014-2020,
współfinansowanego ze
środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Głównym celem
projektu jest promocja
współpracy miast Europy
Środkowej w ramach
identyfikacji innowacyjnych,
zrównoważonych
i powtarzalnych modeli
współpracy publiczno-prywatnej
w prowadzeniu i ochronie
zabytków poprzez wzmacnianie
sektora kulturowego
i kreatywnego. Miasto
Stołeczne Warszawa w ramach
projektu skupia się na
wypracowaniu modelu
zarządzania inwestycją
Centrum Kreatywności Nowa
Praga ( ul. Targowa 80A
i Inżynierska 3).
W ramach zadania prowadzono
prace koncepcyjne i projektowe
będące podstawą utworzenia
dwóch centrów lokalnych na
Pradze - Południe,
w podobszarze kryzysowym
Kamionek. Zaplanowano
utworzenie centrum lokalnego
na terenie dawnego Bazarku
Rogatka przeprowadzono
proces konsultacyjny
z mieszkańcami, wyłoniono
koncepcję architektonicznourbanistyczną w ramach
konkursu architektonicznego.

20162019

1. Przeprowadzenie 3 spotkań
z grupami fokusowymi dotyczących
modeli zarządzania obiektami
wartości historycznej oraz modeli
angażowania społeczności lokalnych
w zarządzanie nimi;
2. Sporządzenie analizy potrzeb
interesariuszy zidentyfikowanych
podczas spotkań z grupami
fokusowymi,
3.Przygotowanie Planu angażowania
mieszkańców i przedstawicieli branży
przemysłu kulturowego i kreatywnego
w zarządzanie obiektami o wartości
historycznej na poziomie lokalnym;
4. Badanie potrzeb szkoleniowych
interesariuszy projektu;
5. Opracowanie lokalnych planów
szkoleń zarządzania obiektami
o wartości historycznej;
6. Realizacja szkoleń dla administracji
publicznej oraz dla operatorów
obiektów o wartości historycznej.

20162018

Prace związane z wykonaniem
nawierzchni zakończono w sierpniu
2018 r.
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1.2.Podniesienie
atrakcyjności
inwestycyjnej obszaru
pod kątem określonych
dziedzin aktywności
gospodarczej

Projekt "Rewitalizacja
Wspólna Sprawa" .
Zadanie nr 7 Centra
lokalne - koncepcja,
przeprowadzenie
analizy
i wypracowanie
rekomendacji.
Zadanie 7.1 Centra
lokalne. Opracowanie
dokumentacji
technicznej
i funkcjonalnoużytkowej dla CL dotyczące Centrum
Lokalnego Bazarek
Rogatka

W ramach zadania prowadzone 2016są prace koncepcyjne
2019
i projektowe będące podstawą
utworzenia dwóch centrów
lokalnych na Pradze - Południe,
w podobszarze kryzysowym
Kamionek. Zaplanowano
utworzenie centrum lokalnego
na terenie dawnego bazarku
Rogatka, co poprzedzone jest
procesem konsultacyjnym
z mieszkańcami, następnie
opracowaniem koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej
wyłonionej w ramach
planowanego konkursu
architektonicznego. Zwycięzca
konkursu opracuje
dokumentację techniczną. Na
tym zakończone zostaną prace
projektowe.
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podniesienie jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa środowiska
naturalnego zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

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

Projekt "Rewitalizacja
Wspólna Sprawa" .
Zadanie nr 7 Centra
lokalne - koncepcja,
przeprowadzenie
analizy
i wypracowanie
rekomendacji.
Zadanie 7.1 Centra
lokalne. Opracowanie
dokumentacji
technicznej i
funkcjonalnoużytkowej dla CL dotyczące Centrum
Lokalnego
Lubelska 30/32

W ramach zadania prowadzone 2016są prace koncepcyjne
2019
i projektowe będące podstawą
utworzenia dwóch centrów
lokalnych na Pradze - Południe,
w podobszarze kryzysowym
Kamionek. Zaplanowano
utworzenie centrum lokalnego Centrum Lokalne Lubelska
30/32 na terenie działki wokół
budynku, w ramach tego
opracowana zostanie
koncepcja architektonicznourbanistyczna dotycząca
zagospodarowania tego terenu.
Na podstawie koncepcji
zostanie przygotowana
dokumentacja techniczna
projektowo - kosztorysowa.

W ramach projektu unijnego
"Rewitalizacja wspólna sprawa" Zadanie pn.: 7.1. Przeprowadzenie
konsultacji (usługa) i opracowanie
koncepcji architektonicznourbanistycznej (konkurs
architektoniczny) Centrum Lokalnego
- Bazar Rogatka. W okresie
sprawozdawczym zakończyły się
konsultacje społeczne dot.
modernizacji terenu dawnego Bazaru
Rogatka. Przygotowano
postępowanie przetargowe dot. usługi
doradczej na organizację konkursu
architektonicznego dotyczącego
opracowania koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej.
Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs
architektoniczno-urbanistyczny
dotyczący opracowania koncepcji
architektonicznej Centrum Lokalnego
dawny Bazar Rogatka. Dalsze
działania związane z opracowaniem
dokumentacji technicznej prowadzi
ZGN Praga - Południe.
W ramach projektu unijnego
"Rewitalizacja wspólna sprawa" Zadanie pn.: 7.3. Opracowanie
koncepcji architektonicznourbanistycznej Centrum Lokalnego Lubelska 30/32. Usługa zlecona.
W okresie sprawozdawczym
przygotowano postępowanie
przetargowe dot. wyłonienia
wykonawcy koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej na
Centrum Lokalne Lubelska 30/32.
Koncepcja została odebrana 24
sierpnia 2018 r. Dalsze działania
związane z opracowaniem
dokumentacji technicznej prowadzi
ZGN Praga-Południe.
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1.2.Podniesienie
atrakcyjności
inwestycyjnej obszaru
pod kątem określonych
dziedzin aktywności
gospodarczej

Centrum Lokalne przy
Placu Hallera - Etap I
opracowanie
wielobranżowej
dokumentacji
technicznej wraz
z przeprowadzeniem
konsultacji
społecznych
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1.2.Podniesienie
atrakcyjności
inwestycyjnej obszaru
pod kątem określonych
dziedzin aktywności
gospodarczej

Centrum Lokalne przy Modernizacja lokali użytkowych 2018
Placu Hallera oraz wymiany witryn w lokalach
Etap II modernizacja
użytkowych.
lokali użytkowych
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I. Ożywienie społeczno-gospodarcze,
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publicznej oraz poprawa środowiska
naturalnego zgodnie z wymogami
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1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej budynków

Modernizacja
budynku Szkoły
Podstawowej nr 30
przy
ul. Kawęczyńskiej 2
Wymiana instalacji
c.o., grzejników oraz
montaż zaworów
termostatycznych
w budynku Szkoły
Podstawowej nr 58
im. Tadeusza Gajcego
przy ul. Mieszka I 7
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1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej budynków

1.4.Poprawa
charakterystyki
energetycznej budynków

Instalacja
fotowoltaiczna na
dachu budynku
Przedszkola nr 81,
ul. Barkocińska

Zaprojektowanie rozwiązań
2017architektoniczno2018
urbanistycznych w celu
utworzenia Centrum Lokalnego
przy Placu Hallera:
- Utworzenie strefy kulturalnorekreacyjnej i usługowej;
- Zmiana układu
komunikacyjnego;
- Likwidacja barier
architektonicznych dla
pieszych;
- Uporządkowanie strefy zieleni.

Modernizacja budynku szkoły
podstawowej.

2019

Opracowanie wielobranżowej
dokumentacji technicznej,
Uzyskanie opinii Konserwatora
Zabytków. Wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej
modernizacji 6 lokali użytkowych oraz
wymiany witryn stalowych od strony
frontowej. Uzyskano decyzję
pozwolenia na budowę na wymianę
witryn i stolarki dla lokali użytkowych.
W ramach postępowań przetargowych
wybrano wykonawców modernizacji 6
lokali użytkowych i podpisano umowy
na roboty.
Odebrano kompletną dokumentację
projektową modernizacji lokali
i wymiany witryn w lokalach
użytkowych.
Uzyskano opinię Konserwatora
Zabytków.
Wykonano modernizację sześciu
lokali użytkowych wraz z wymianą
witryn w tych lokalach.
Wykonano część robót budowlanych
w zakresie modernizacji budynku.

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

20172019

Wymiana instalacji c.o., grzejników
oraz montaż zaworów
termostatycznych w budynku (122
grzejniki) w części zajmowanej przez
Szkolę Podstawową i blok sportowy
wraz z wykonaniem robót
towarzyszących.

Instalacja fotowoltaiczna na
dachu budynku.

2018

Wykonanie kompletnej instalacji
fotowoltaicznej o mocy 14,58 kW kW
wraz z zakupem komponentów Boviet
BVM 6610P - 270 W - 54 szt.,
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Inwerter Solar Edge SE 12,5 k, 54
optymalizatory mocy na budynku.
I. Ożywienie społeczno-gospodarcze,
podniesienie jakości przestrzeni
publicznej oraz poprawa środowiska
naturalnego zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej

1.5.Podniesienie
standardu budynków i
lokali

Rozbudowa i zmiana
funkcji w budynku
Szpitala Praskiego

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

1.5.Podniesienie
standardu budynków i
lokali

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

Inwestycja dotyczy budynku "B" 2017Szpitala Praskiego, który jest
2020
obiektem zabytkowym (wpisany
do rejestru pod nr A-447) wraz
z najbliższym otoczeniem,
budynek po przebudowie
będzie dostosowany do
prowadzenia opieki społecznej
dla celów placówki dziennego
pobytu dla seniorów, opieki dla
osób bezdomnych oraz dla
osób uzależnionych od
substancji psychoaktywnych
(Centrum Redukcji Szkód).
Adaptacja i rozbudowa
2019
istniejących budynków na
potrzeby:
- Domu Dziecka dla max. 14
wychowanków w wieku 10-18
lat (pobyt ciągły);
- Warszewskiego Centrum
Pomocy Rodzinie działającego
w systemie 8-godzinnym, 5 dni
w tygodniu (8 pracowników
obsłuży do ok. 30
klientów/pacjentów na dobę).
W trakcie realizacji zadania
nastąpiła zmian jednego z
Użytkowników z Ośrodka
Interwencji Kryzysowej na
Warszawskie Centrum Pomocy
Rodzinie.

Uzyskano projekt budowlanowykonawczy oraz pozwolenie na
budowę; projekt podlegał uzgodnieniu
z Biurem Pomocy i Projektów
Społecznych oraz Mazowieckim
Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.

Roboty budowlane: Kontynuacja robót
z roku 2017 tj. dokończenie robót
ziemnych i konstrukcyjnych, montaż
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej,
roboty elewacyjne, roboty
wykończeniowe wewnętrzne.
Wymiana instalacji sanitarnej
i elektrycznej.
Budowa nowego węzła cieplnego,
nowego przyłącza kanalizacji
sanitarnej.
Budowa nowej instalacji wentylacji
mechanicznej.
Nowe instalacje teletechniczne: SSP,
CCTV, oddymiania, kontroli dostępu,
TV-SAT, wideodomofonowa.
Zakup pierwszego wyposażenia 100%.
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Rozbudowa sieci
wodociągowej
i kanalizacyjnej na
obszarze objętym
Zintegrowanym
Programem
Rewitalizacji

W 2018 roku na terenie objętym 2018
Zintegrowanym Programem
Rewitalizacji wybudowano
0,7 km sieci wodociągowej,
przebudowano 0,5 km sieci
wodociągowej oraz
wybudowano 0,6 km sieci
kanalizacyjnej.

Budowa sieci wodociągowej:
- Budowa sieci wodociągowej
w rejonie ul. Św. Wincentego, NowoTrockiej , Samarytanka na terenie
Dzielnicy Targówek;
Przebudowa sieci wodociągowej:
- Wymiana przewodu wodociągowego
DN 100 mm w ul. Kobielskiej odc.
ZL 23005 do ZL 12296.
- Wymiana przewodu wodociągowego
DN 100 mm w ul. Dalanowskiej odc.
ZL 3885 do HP6203.
- Wymiana przewodu wodociągowego
DN 150 mm metodą krakingu
statycznego w ul. Kinowej odc.
ul. Zbaraska do HP 14475.
-Wymiana przewodu wodociągowego
DN 100 metodą krakingu statycznego,
przejście przez skrzyżowanie
ul. Podskarbińskiej - Dwernickiego Stanisławowska
Budowa sieci kanalizacyjnej w
ul. Dalanowskiej na odc. ul.
Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej
oraz na terenie Parku
Skaryszewskiego.
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Wykaz adresów podłączonych
budynków do miejskiej sieci
kanalizacyjnej :
BIAŁOSTOCKA dz. 31; BIRŻAŃSKA
dz. 8; JAGIELLOŃSKA 22;
JAGIELLOŃSKA 7; KONOPACKA 19;
KROWIA dz. 24/8; LUBOMIRA 6;
MAŁA 15; MARKOWSKA 18A; S
OKRZEI 26; OTWOCKA 10; M PACA
46; PRASKA 3; PRATULIŃSKA
STACJA C17 dz. 12/10, 12/11, 40/3;
PRZEWORSKA 4; PRZEWORSKA
4A; PRZEWORSKA 5;
PRZEWORSKA 3; RADZYMIŃSKA
10; SIARCZANA 6; J
SIERAKOWSKIEGO 4;
TARCHOMIŃSKA 4; WRZESIŃSKA
4; WRZESIŃSKA 10; WYBRZEŻE
HELSKIE dz. 5; ZĄBKOWSKA 14;
ŻUPNICZA 20; ŻUPNICZA 18A.
Wykaz adresów podłączonych
budynków do miejskiej sieci
wodociągowej:
11 LISTOPADA 13/15; ALEJA
SOLIDARNOŚCI 15;
BIAŁOSTOCKA 57; BIRŻAŃSKA 1;
BRZESKA 18; GILARSKA 17A;
GOŚCIERADOWSKA 15;
JAGIELLOŃSKA 7; KALEŃSKA 5;
KROWIA dz. 24/7, 24/8; LUBOMIRA
6; MAŁA 15; NACZELNIKOWSKA 54;
OWSIANA 9; PRASKA 3;
PRATULIŃSKA/OSSOWSKIEGO
stacja metra; PRZEWORSKA 3;
PRZEWORSKA 5; PRZEWORSKA
2B; RADZYMIŁSKA 10;
SIARCZANA 6;
J. SIERAKOWSKIEGO dz. 24/11,
24/12, 24/13 ; P SKARGI dz. 213/7;
TARCHOMIŃSKA 4; TARGOWA 21;
WRZESIŃSKA 10; WRZESIŃSKA 4;
WYBRZEŻE HELSKIE dz 5;
ZĄBKOWSKA 14; ŻUPNICZA
dz.18/18
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1.6.Rozwój społecznego
budownictwa
mieszkaniowego

Modernizacja
budynku
mieszkalnego przy
ul. Stalowej 29 /
Kamienica
Międzypokoleniowa

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

20162019

Trwa remont kamienicy.

2018

Projekt obejmował:
- prace przygotowawcze: wskazanie
przestrzeni realizacji wydarzenia,
wybór artystów i programu
muzycznego, określenie koncepcji
plastycznej dla instalacji świetlnej oraz
pozostałych elementów scenografii
(choinki, girlandy), negocjacje
honorariów, wybór dostawców
napojów w ramach poczęstunku,
określenie potrzeb technicznych dla
realizacji artystycznych (w tym
ogrzania i oświetlenia sceny
w Pawilonie Koncertowym);
- zgromadzenie sprzętu potrzebnego
do ogrzania i oświetlenia sceny
w Pawilonie Koncertowym
(przejrzenie własnych zasobów i
określenie elementów do dokupienia)
oraz doprecyzowanie wymogów
nagłośnieniowych;
- przygotowanie materiałów
promocyjnych: plakatów, banneru,
ulotki programowej, promocja
wydarzenia;
- montaż instalacji świetlnej na terenie
Orkiestry Sinfonia Varsovia;
- próba programu w Pawilonie
Koncertowym wraz z nagłośnieniem,
ogrzewaniem i oświetleniem;
- rozliczenie zadania, przygotowanie
i przedłożenie sprawozdania
z wykonania zadania.

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

Inauguracja –
ŚWIATŁO I DŹWIĘK

Inauguracja sezonu
świątecznego w OSV to
wieczorne, częściowo
plenerowe wydarzenie, którym
rozpoczęte były Święta
w Sinfonii Varsovii (cykl
grudniowych wydarzeń na
Grochowskiej).
- uruchomienie świetlnej
wystawy zrealizowanej we
współpracy z Wydziałem
Scenografii ASP,
- mini koncerty – jazz
w budynku głównym, muzyka
klasyczna w wykonaniu
muzyków orkiestry Sinfonia
Varsovia w Sali Prób oraz
znane piosenki świąteczne
i zimowe w wykonaniu zespołu
wokalnego Singin' Warsaw
w Pawilonie Koncertowym,
- dostępna gorąca wedlowska
czekolada oraz herbata
przygotowana przez lokalną
kawiarnię Żona Krawca.
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Rewitalizacja wspólna Zadanie ma na celu
2017sprawa
przekazanie wiedzy przez
2018
mistrzów rzemiosła wybranym
w otwartym naborze uczniom.
Rzemieślnicy wskazani do
przeprowadzenia szkoleń są
reprezentantami zawodów
tradycyjnie obecnych na
obszarze rewitalizowanym.
Praca z tą grupą zawodową jest
obarczona dużym ryzykiem
z racji na wiek, brak
umiejętności pedagogicznych.
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Strażnik Podwórka

Projekt zakładał:
2018
- dodatkowe pokazy spektaklu
wyprodukowanego w ramach
projektu "Spektakle Teatralne" "Piraci z dna Wisły". Spektakle
skierowane są przede
wszystkim do mieszkańców
z obszaru rewitalizowanego.
- wyprodukowanie audiobooka.

Strażnik Podwórka to projekt,
którego realizacja rozpoczęła
się w 2016 r. z inicjatywy Biura
Kultury. Ma na celu
zaangażowanie mieszkańców
podwórka przy ul. Strzeleckiej
2/4/6 w działanie artystyczne
prowadzące do zmiany w ich
najbliższej przestrzeni, czyli na
podwórku.

20162019

- 9 x wystawiono spektakl „Piraci
z dna Wisły”;
- przeprowadzono 10 prób czytanych
materiału na audiobooka;
- indywidualna praca z aktorami;
- 4 kilkugodzinne warsztaty z emisji
głosu;
- nagrania zostały przeprowadzone
w studio nagraniowym w Domu
Kultury Tu Praga;
- przeprowadzono montaż materiału;
- przeprowadzono prace nad
nagraniem piosenek;
- scalenie materiału i wydanie płyty;
- przygotowanie oprawy graficznej
płyty.
- wybór i przeprowadzenie szkoleń
z ramiarstwa i kaletnictwa;
- nabór na uczestników szkolenia
z cholewkarstwa i kowalstwa;
- ubezpieczenie uczestników;
- uzyskanie akceptacji MR na wybór
rzemieślników spoza obszaru
rewitalizacji;
- realizacja szkoleń warsztatowych
z cholewkarstwa, kowalstwa
i dmuchania szkła;
- przygotowanie modelu szkoleń
warsztatowych;
- rozliczenie projektu.
Nastąpiło przekazanie koncepcji
architektonicznej podwórka oraz
funduszy do Zarządu Zieleni.
Zaplanowano badania w połowie
procesu oraz działań animacyjnych na
rok 2019.
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Projekt „Droga do
wolności – warsztaty
poezji patriotycznej” –
edycja II warsztatów

W ramach projektu realizowane 2018
były warsztaty poetyckoteatralne, które umożliwiły
spotkanie się i wspólną pracę
osobom o podobnych
zainteresowaniach, zbliżonym
świecie wartości, spojrzeniu na
patriotyzm i zaangażowaniu
w działania poświęcone 100leciu odzyskania przez Polskę
niepodległości. Rezultatem
pracy nad poezją i tekstami
literackimi było nabycie lub
pogłębienie umiejętności
wystąpień publicznych, analizy
i interpretacji tekstów
literackich, panowania nad
głosem i emocjami podczas
wystąpień. Dyskusje nad
historycznym i literackim
przekazem poszerzyły
kompetencje uczestników
w świadomym wyborze i
odbiorze kultury.

Przeprowadzono w okresie
maj – listopad 2018 r.
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Warsztaty IBA
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Konferencja Praga
ODNOVA

IBA Warszawa 2030
2018
zainicjowane dzięki współpracy
Urzędu Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy, Wydziału
Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej oraz
Wydziału Architektury,
Planowania Miast i Planowania
Krajobrazu, Uniwersytetu
w Kassel. W 2017 roku miały
miejsce warsztaty planistyczne,
w których udział wzięło łącznie
50 studentów wspominanych
wydziałów. Celem warsztatów
było opracowanie wstępnej
koncepcji rewitalizacji Pragi
przy wykorzystaniu,
stosowanego od wielu lat
w Niemczech instrumentu IBA.
W czerwcu 2018 roku
zorganizowana została
konferencja przez Wydział
Geodezji i Kartografii, na której
przedstawione zostały
dotychczasowe efekty
wspólnych działań. Dzień
później odbyły się warsztaty
w Muzeum Warszawskiej Pragi,
na których także przy udziale
mieszkańców,
dopracowywaliśmy główne
założenia dla IBA na Pradze.
Otwarcie debaty publicznej
2018
o znaczeniu kontekstu
architektonicznego,
urbanistycznego i kulturowego
Pragi, wypracowanie ram dla
działań projektowych
i artystycznych, które mają
doprowadzić do ożywienia
przestrzeni publicznej
i gospodarki Pragi.

Zadanie zrealizowano.

Zadanie zrealizowano.
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2.1 Kreowanie i
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pobudzających
aktywność kulturalną i
społeczną

We współpracy U.D. Praga Północ z Okręgiem
Warszawskim Związku Polskich
Artystów Plastyków, Sekcją
Konserwacji Dzieł Sztuki,
odbyła się w Centrum
Kreatywności Targowa 56
konferencja prezentująca
wybrane realizacje prac
konserwatorskich w obiektach
zabytkowych.
Wystawa akwarel
Była to kolejna wystawa
przedstawiających
promująca Pragę i jej
budynki stanowiące
rewitalizację. W 2017 r. miała
dziedzictwo kulturowe miejsce w Bibliotece przy
Pragi, w tym obiekty
ul. Koszykowej w Muzeum
z wdrażania I etapu
Warszawskiej Pragi, w 2018 r.
ZPR
w galerii ART&Passion przy
ul. Wiejskiej 11/15.
Promocja dziedzictwa 1.Wileńska przerwana kariera
kulturowego Pragi
wielkomiejska-Jarosław
i rewitalizacjiZieliński 2. Praski Park
publikacja siedmiu
Kulturowy- zbędna biurokracja
artykułów o Pradze na czy skuteczne narzędzie?łamach miesięcznika Michał Krasucki 3. Ksawery
„Spotkania
Konopacki - gospodarz Nowej
z Zabytkami”
Pragi - Monika Wesołowska
4.Secesyjna kamienica przy
ul. ks. Ignacego
Kłopotowskiego -Tomasz
Hoffman 5.Jest taki dom na
Pradze. Oddolne inicjatywy
rewitalizacji Pragi - Anna
Laskowska 6. Praskie
inspiracje - Agnieszka Cieśla
7. Galerie sztuki na
warszawskiej Pradze.- Elżbieta
Przybylska.
Modernizacja muszli
Modernizacja muszli
koncertowej w Parku koncertowej wraz z rozbudową
Praskim wraz
widowni.
z rozbudową widowni
Konferencja
z corocznego cyklu:
Warszawskie
spotkania
konserwatorskie,
„Sztuka Konserwacji
2018”

2018

Zadanie zrealizowano.

2018

Zadanie zrealizowano.

2018

Zadanie zrealizowano.

2018

Zadanie zakończone w 2018 r.
Wykonano roboty budowlane
z zakresu modernizacji muszli
koncertowej oraz rozbudowy widowni.
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Co jest, każdy widzi;
jak jest, każdy słyszy
(Fundusz Animacji
Kultury - projekt
konkursowy)
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Koncert Filharmonii
Łódzkiej z okazji 370.
Rocznicy Pragi
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Jarmark Praski
rozpoczynający
obchody Urodzin
Pragi

Jak zmienia się Praga, co
2018
oznacza mieszkanie na Pradze
dla uczestników projektu, czym
różni się ich podejście i odbiór
tego miejsca, na ile identyfikują
i czy w ogóle, z mitami
dotyczącymi tej dzielnicy, czy
z nimi walczą, polemizują, robią
swoje? Czy ich historie,
obyczaje, opowieści to
współczesność/nowoczesność,
czy nostalgia za utraconym
rajem? Jak zmienia się
postrzeganie budynków wraz
ze zmianą sposobu ich
użytkowania? Dlaczego rdzenni
młodzi, urodzeni i wychowani
na Pradze, opuszczają ją? Na
te pytania szukaliśmy
odpowiedzi wspólnie
z mieszkańcami. Zapis
opowieści (fotografie, videoarty, rejestracja dźwiękowa)
ułożyły się w swoistą opowieść,
która została zaprezentowana
podczas wernisażu w Praskiej
Biblioteki Sąsiedzkiej
w Centrum Kreatywności.
Koncert odbył się w Katedrze
2018
Praskiej.

Zrealizowano około stu spotkań
z mieszkańcami Pragi (sesje
fotograficzne, rozmowy, nagrania).
W wyniku spotkań powstało 60
wydrukowanych fotografii i 20 nagrań
audio oraz 3 krótkie video-arty.
Finałem projektu była wystawa
w lokalu Praskiej Biblioteki
Sąsiedzkiej w Centrum Kreatywności.
Powstały materiał będzie
prezentowany w Domu Kultury Praga
oraz innych przestrzeniach na Pradze
- Północ.

Coroczne obchody urodzin
2018
Pragi (370),jarmark na placu
przed Katedrą św. Michała
Archanioła i św. Floriana,
uroczysta Sesja Rady Dzielnicy
Praga-Północ w Muzeum
Warszawskiej Pragi

Zadanie zrealizowano.

Zadanie zrealizowano.
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Spektakle teatralne
dla dzieci
w Oratorium

bezpłatne spektakle teatralne
dla dzieci: cyrkowe show 2x,
o pięknej i bestii 2x.

2018

Zadanie zrealizowano.

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

Koncert w Katedrze Praskiej wykonanie chór Archikatedry
Warszawskiej i Radomskiej
Orkiestry Kameralnej utworów
J. Cembrzyńskiego.

2018

Zadanie zrealizowano.

Kaziuk Praski

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

2018

Zadanie zrealizowano.

Festiwal "Otwarta
Ząbkowska"
(Biuro Architektury
i Planowania
Przestrzennego)

2018
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Festiwal Klasycznie
i Jazzowo

Projekt realizowany z udziałem
m. st. Warszawy, jednostek
organizacyjnych, Organizacji
Pożytku Publicznego, artystów,
animatorów i mieszkańców
Pragi. Na projekt składały się
liczne działania rewitalizacyjne,
kulturalne, rekreacyjne
i społeczne realizowane na
obszarze ul. Ząbkowskiej.
Festiwal Klasycznie i jazzowo
zrealizowano w Auli Wyższej
Szkoły Menedżerskiej przy
ul. Kawęczyńskiej włączając to
miejsce do projektów
kulturalnych Dzielnicy.

2018

Zajęcie parktour, warsztaty pingponga zajęcia freestyle football,
siłowanie na rękę, festiwal gier
planszowych, gra w kapsle, wyścig
drezyn, wypożyczalnia sprzętu
sportowego, animacje weekendowe
i zawody, potańcówki, mural, gry
społeczne, warsztaty czytelnicze,
warsztaty krawieckie, zbiórka książek,
spotkania z pisarzami.
Zadanie zrealizowano.

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

2018

Zadanie zrealizowano.

Koncert na
zakończenie
Konkursu
Wiolonczelowego
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Koncert z okazji
rocznicy nadania
gen. J. Hallerowi
tytułu Honorowego
Obywatela Warszawy
Jarmark Floriański

Festyn z okazji Dnia
Dziecka

Koncert i uroczystości z okazji
2018
99. rocznicy nadania Gen.
Józefowi Hallerowi tytułu
Honorowego Obywatela
Warszawy odbył się przy tablicy
pamiątkowej na Placu im. Gen.
J. Hallera.
Coroczna impreza na ul.
2018
Floriańskiej przy Katedrze
Warszawsko-Praskiej
z występami różnych artystów,
połączona z jarmarkiem
promującym praskie rzemiosło
i rękodzielnictwo.
Zrealizowano we współpracy
2018
z RSM Praga.

Zadanie zrealizowano.

Zadanie zrealizowano.

Zadanie zrealizowano.

Potańcówka
Potańcówka dla Prażan przed
u Ks. Kłopotowskiego Katedrą.

2018

Zadanie zrealizowano.

Warsztaty
fotograficzne

Warsztaty fotograficzne
w Szkole na ul. Otwockiej.

2018

Zadanie zrealizowano.

Koncert „Droga do
Niepodległości”

Koncert odbył się w Katedrze
Praskiej.

2018

Zadanie zrealizowano.
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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

Potańcówki na Pradze Potańcówki dla Prażan przy
ul. Ząbkowskiej.

2018

Zadanie zrealizowano.

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

Noc Pragi i Święto
Ulicy Ząbkowskiej

Coroczna impreza masowa na
ul. Ząbkowskiej. To połączenie
mających wieloletnią tradycję
imprez plenerowych „Praskich
spotkań z kulturą” i „Nocy
Pragi”, które na stałe zagościły
w kalendarzu imprez
i wydarzeń kulturalnych stolicy.

2018

Zadanie zrealizowano.

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

My StaLOVA

2018

Zadanie zrealizowano.

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

Zenek Martyniuk na
Pradze - Północ

Coroczna impreza
podwórkowa. Charakter
imprezy to powrót do starej
tradycji występów kapel
podwórkowych dla
mieszkańców. Dodatkową
atrakcją były stoiska
wystawiennicze z lokalnymi
specjałami i wyrobami
rzemieślniczymi.
Koncert zorganizowano
w Muszli Koncertowej Parku
Praskiego.

2018

Zadanie zrealizowano.

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

Iluminacja ratusza

Iluminacja na budynku Urzędu
Dzielnicy Praga – Północ.

2018

Zadanie zrealizowano.
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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

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
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

Pożegnanie Lata

Coroczna impreza plenerowa
na placu przed Bazyliką NSJ
w Warszawie z występami
różnych artystów, połączona
z jarmarkiem.

2018

Zadanie zrealizowano.

Chopin na Pradze dla
Konesera

Organizacja cyklu koncertów
2018
„Chopin na Pradze dla
Konesera” w każdą niedzielę
w Praskim Centrum „Koneser”.

Zadanie zrealizowano.

Praskie Spotkania
Kapel Podwórkowych

Potańcówki i koncerty kapel dla 2018
Prażan w Muszli Parku
Praskiego.

Zadanie zrealizowano.

224. rocznica
Rzezi Pragi

Koncert w Katedrze Praskiej.

2018

Zadanie zrealizowano.

Wystawa i warsztaty
z okazji 100 - lecia
Odzyskania
Niepodległości

Organizacja wystawy
2018
i warsztatów z okazji 100
Rocznicy Odzyskania
Niepodległości z pokazem prac
praskich artystów w sali
wystawowej Praskiego Centrum
Koneser.

Zadanie zrealizowano.
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oparciu o tożsamość lokalną oraz
zasoby dziedzictwa kulturowego

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

DOM KULTURY
PRAGA Warsztaty
Komiksowe
„Wschodni Ślad”

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

Re-operetka
(Fundusz Animacji
Kultury - projekt
konkursowy)

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
pobudzających
aktywność kulturalną i
społeczną mieszkańców

Praska Żywa Szopka

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

Znikający obraz Pragi
(Fundusz Animacji
Kultury - rezerwa
w Biurze Kultury)

Pełen ciekawostek spacer po
Pradze i międzykulturowe
warsztaty, podczas których
powstawał komiksowy
przewodnik historyczny po
dzielnicy, w szczególny sposób
uwzględniający obecne
w miejskiej przestrzeni
„wschodnie ślady”. Zajęcia
przeznaczone były dla różnych
grup wiekowych,
w szczególności dzieci
i młodzieży w wieku 9-15 lat i
ich opiekunów.
Re-operetka to cykl 5
koncertów wpisujących się
w „kulturę wysoką” złożonych
z utworów opery, operetki
i musicali z repertuaru
światowego i rodzimego.
Coroczna szopka
Bożonarodzeniowa.

2018

Zadanie zrealizowano.

2018

Zrealizowano pięć koncertów
(3 koncerty w DK Praga i 2 koncerty
plenerowe).

2018

Zadanie zrealizowano.

Przybliżenie dzieciom miejsc
w dzielnicy, które mogą
niedługo "zniknąć" z powodu
zmian architektonicznobudowlanych (nowe osiedla,
nowe budynki itp.).Utrwalenie
na fotografiach
dotychczasowych miejsc,
ocalenie ich od zapomnienia.

2018

Spacer fotograficzny
z przewodnikiem, wykonanie 100
fotografii uczestnikom - mieszkańcom
Pragi.
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oparciu o tożsamość lokalną oraz
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2.1. Kreowanie i
koordynacja działań
pobudzających
aktywność kulturalną i
społeczną mieszkańców

Ochotnicy
warszawscy

Zwiększenie liczby
2018
mieszkańców, osób
pracujących, uczących się
i przebywających w Warszawie
zaangażowanych w działania
w obszarze wolontariatu,
podniesienie jakości
współpracy organizatorów
wolontariatu z wolontariuszami
oraz zwiększenie liczby
i zakresu wsparcia podmiotów –
organizatorów wolontariatu,
tworzących przyjazne otoczenie
dla rozwoju wolontariatu
w mieście.

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

Mural „Chodź na
Pragę”
(Fundusz Animacji
Kultury - rezerwa
w Biurze Kultury)

Głównym celem było
2018
stworzenie muralu afirmującego
życie na Pradze - Północ oraz
działania integrujące
społeczność lokalną, jak
i promocję dzielnicy. Podczas
plebiscytu w mediach
społecznościowych mieszkańcy
wybierali i proponowali hasła.
Najwięcej głosów zebrał cytat
"Chodź na Pragę" ze słynnej
piosenki Kapeli
Czerniakowskiej autorstwa
muzyka
A. Gold, słowa T. Stach.

Wolontariusze brali czynny udział
w wydarzeniach artystycznych DK
Praga oraz byli wsparciem przy
organizacji projektów, wydarzeń
kulturalnych i ich obsłudze, wspierali
również pracowników instytucji
w działaniach promocyjnych nowej
oferty Domu Kultury Praga. Do zadań
jednego z wolontariuszy należała
obsługa mediów społecznościowych,
aktualizacja treści na stronie
internetowej, współtworzenie
koncepcji na promocję lokalną
wydarzeń i stałej oferty zajęć,
tworzenie prostych projektów
graficznych, współtworzenie
komunikatów.
Po podpisaniu umowy na dotację
celową w listopadzie 2018 r. okazało
się, że pogoda nie pozwoliła na
zrealizowanie zadania w całości.
Niemniej wykonane zostały
następujące zadania: wybrano
lokalizację naniesienia muralu,
ogłoszono plebiscyt w mediach
społecznościowych na muralowe
hasło, pozyskano zgody i pozwolenia
na realizację zadania (konserwator
zabytków, ZGN), zamówiono projekt
muralu u Tomasza Biernata, który był
autorem innego praskiego muralu
"Kocham Pragę", zawarto
porozumienia z ZGN na możliwość
naniesienia muralu, zamówiono
niezbędne materiały (farby,
impregnaty, folie i inne), wykonano
szablon wielkoformatowy z hasłem
„Chodź na Pragę”, dokonano wizji
lokalnej i ustalono jaki podnośnik
należy zamówić, aby móc wykonać
mural na wybranej ścianie.
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2.1. Kreowanie i
koordynacja działań
pobudzających
aktywność kulturalną i
społeczną mieszkańców

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

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

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

Wschodni ślad
(Fundusz Animacji
Kultury - projekt
konkursowy)

Huśtawka dla
niepełnosprawnych
w Parku Wiecha

Praski przewodnik komiksowy
2018
to projekt dedykowany dzieciom
i młodzieży, na który złożyły się:
spacery z przewodnikiem,
międzykulturowe warsztaty
komiksowe, warsztaty
historyczne i działania
plastyczne, w wyniku
których powstał komiksowy
przewodnik historyczny po
dzielnicy, w szczególny sposób
uwzględniający obecne
w miejskiej przestrzeni
„wschodnie ślady”. Warsztaty
były prowadzone w języku
polskim i rosyjskim, a każde
spotkanie realizowane było
według innego scenariusza.

Budżet partycypacyjny

Rekreacja na świeżym
powietrzu dla
Budżet partycypacyjny
seniorów"
ul. Mokra/Gajkowicza

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

6 spacerów z przewodnikiem,
warsztaty komiksowe, warsztaty
historyczne, warsztaty plastyczne(6).
Projekt i publikacja komiksu -155
egzemplarzy.

2018

Ławka dla matek karmiących
z przewijakiem, kosz na pieluchy,
huśtawka integracyjna "bocianie
gniazdo" ogrodzenie, podłoże, trawa pow. 100 mkw.

2018

6 urządzeń siłowni, podłoże 350 mkw,
tablica informacyjna, stojak na rowery,
kosz na śmieci. Zamontowano
następujące urządzenia: biegacz,
wahadło - narciarz-serfer, praska
nożna, twister, kola tai-chi, masażer
plecóworaz 2 ławki z oparciem
z pedałami przed ławkami.

Stworzenie przyjaznej
2019
przestrzeni dla mieszkańców :
montaż latarni, elementów
małej architektury, nasadzenie
roślin wysokich oraz niskich,
wykonanie nowych nawierzchni
ciągów pieszych.

Wykonano dokumentację projektową
modernizacji terenu
wewnątrzosiedlowego.
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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

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

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

2.2. Poprawa jakości
historycznej przestrzeni
Warszawy, stanu
technicznego zabytków
oraz szersze
wykorzystanie ich na cele
kulturalne, społeczne,
edukacyjne
2.3. Budowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów sportoworekreacyjnych oraz
promocja oferty
sportowej i rekreacyjnej
w oparciu o istniejące
obiekty
2.3. Budowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów sportoworekreacyjnych oraz
promocja oferty
sportowej i rekreacyjnej
w oparciu o istniejące
obiekty
2.3. Budowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów sportoworekreacyjnych oraz
promocja oferty
sportowej i rekreacyjnej
w oparciu o istniejące
obiekty
2.3. Budowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów sportoworekreacyjnych oraz
promocja oferty
sportowej i rekreacyjnej
w oparciu o istniejące
obiekty
2.3. Budowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów sportoworekreacyjnych oraz
promocja oferty

Praga pamięta
odnówmy zabytkowe
tablice pamiątkowe
/BUD.PART

Renowacja trzech kamiennych
tablic pamiątkowych na
budynkach przy
ul. Ząbkowskiej 3, Stalowej 21,
Grodzieńskiej15/17
w Warszawie.

2018

Zadanie zrealizowano.

Salsa i Zumba

Bezpłatne zajęcia nauki tańca
2018
Salsa i Zumba dla
mieszkańców Pragi w okolicach
Wisły.

Zadanie zrealizowano.

Tenis Ziemny na
Pradze - Północ

Bezpłatne udostępnienie
mieszkańcom Pragi, kortów
tenisowych.

2018

Zadanie zrealizowano.

Park linowy

Zorganizowanie czasu dla
2018
mieszkańców w parku linowym.

Zadanie zrealizowano.

Gondola

Bezpłatne rejsy po rzece Wiśle
dla mieszkańców.

2018

Zadanie zrealizowano.

Pływaj na Pradze Północ

Popularyzacja pływania
rekreacyjnego.

2018

Zadanie zrealizowano.
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sportowej i rekreacyjnej
w oparciu o istniejące
obiekty
II. Rozwój turystyki, kultury i sportu w
oparciu o tożsamość lokalną oraz
zasoby dziedzictwa kulturowego

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

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

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

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

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

Forma rekreacji polegająca na
marszach ze specjalnymi
kijami.

2018

Zadanie zrealizowano.

OD ZABAWY DO
SPORTU

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

2018

Zadanie zrealizowano.

AKTYWNY SENIOR

Program przeznaczony jest dla
dorosłych celem poprawy
sprawności fizycznej.

2018

Zadanie zrealizowano.

PIŁKA NOŻNA

Przeprowadzenie zajęć
sportowo - rekreacyjnych
w zakresie piłki nożnej.

2018

Zadanie zrealizowano.

2018

Zadanie zrealizowano.

ZIMA W MIEŚCIE 2018 Warszawski cykliczny,
interdyscyplinarny program
realizowany dla uczniów
warszawskich szkół w okresie
ferii zimowych.
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w oparciu o istniejące
obiekty
II. Rozwój turystyki, kultury i sportu w
oparciu o tożsamość lokalną oraz
zasoby dziedzictwa kulturowego

2.3. Budowa, rozbudowa, LATO W MIEŚCIE
modernizacja i adaptacja 2018
obiektów sportoworekreacyjnych oraz
promocja oferty
sportowej i rekreacyjnej
w oparciu o istniejące
obiekty

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

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

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

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

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

2018

Zadanie zrealizowano.

Krzepka Prażanka

Bezpłatne warsztaty
samoobrony dla kobiet.

2018

Zadanie zrealizowano.

Piłkarskie
przedszkola na
Pradze - Północ

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

2018

Zadanie zrealizowano.

Sporty walki

Bezpłatne zajęcia dla
mieszkańców z min. boksu,
krav-magi oraz mieszanych
sztuk walki MMA.

2018

Zadanie zrealizowano.

Sport dla wszystkich

Zajęcia zawierały: boks, kickboxing, crossbox, mma, kravmaga.

2018

Zadanie zrealizowano.
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2.3. Budowa, rozbudowa,
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obiektów sportoworekreacyjnych oraz
promocja oferty
sportowej i rekreacyjnej

Zajęcia fitness typu: Pilates,
Zumba, TBC, Step.

2018

Zadanie zrealizowano.

2018

Zadanie zrealizowano.

2018

Zadanie zrealizowano.

Turniej Piłki nożnej z okazji
2018
pierwszego dnia wiosny.
Uczestnikami były dzieci z klas
trzecich i czwartych praskopółnocnych szkół
podstawowych. Impreza ze
względu na warunki
atmosferyczne została
zorganizowana w hali przy
ul. Szanajcy 17/19. Pierwotnie
miała zostać zorganizowana na
boisku przy
ul. Kawęczyńskiej 44.
Turniej Piłki nożnej służb
2018
mundurowych stacjonujących
na prawej stronie Warszawy
(Praga - Północ, Targówek,
Białołęka, Praga -Południe,
Wawer, Wesoła, Rembertów).
Organizatorem zawodów była

Zadanie zrealizowano.

Joga w Parku Praskim Bezpłatne zajęcia Jogi w Parku
Praskim.

Rodzinna olimpiada
podwórkowa

Pierwszy Dzień
Wiosny - impreza
rekreacyjnosportowa

Charytatywny
Policyjny Turniej
Prawobrzeżnej
Warszawy

W SP 354 impreza mająca na
celu promocję zdrowego trybu
życia.

Zadanie zrealizowano.
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w oparciu o istniejące
obiekty

komenda policji z Pragi Północ.

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

Prasko Północna Liga Dwójek
2018
Siatkarskich Dziewcząt
rozgrywana była od marca do
końca maja w hali sportowej
DOSiR przy ul. Szanajcy 17/19.
W lidze wzięło udział łącznie
ponad 200 zawodniczek
urodzonych w roku 2006
i młodsze z Warszawy
i Mazowsza. Spotkania
rozgrywane były na specjalnie
przygotowanych małych
boiskach ustawionych na całej
długości hali. Poszczególne
rundy spotkań przeplatane były
ciekawymi konkursami dla
dzieci i dorosłych, co
uatrakcyjniło imprezę.
Zainteresowanie zabawami
przerosło najśmielsze
oczekiwania organizatorów.
W konkursie, w którym rodzice
i trenerzy odbijali piłkę przez
siatkę z dziećmi uczestniczyło
ponad 60 dwójek.

Prasko - Północna
liga dwójek
siatkarskich
dziewcząt

Zadanie zrealizowano.
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obiektów sportoworekreacyjnych oraz
promocja oferty
sportowej i rekreacyjnej
w oparciu o istniejące
obiekty

Praska Strefa Kibica /
Strefa Emocji LOTOS
na Pradze - Północ

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

2.3. Budowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów sportowoSerduszko CUP
rekreacyjnych oraz
Turniej piłki nożnej
promocja oferty
sportowej i rekreacyjnej
w oparciu o istniejące
obiekty

Praska Strefa Kibica oraz
2018
towarzyszący jej piknik pn.
Strefa Emocji zorganizowane
zostały w dniach 14 czerwca –
15 lipca 2018 r. na terenie
DOSiR Praga-Północ przy
ul. Kawęczyńskiej 44.
Organizatorem wydarzeń był
Dzielnicowy Ośrodek Sportu
i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy,
współorganizatorem był Dom
Kultury TU Praga. W ramach
Praskiej Strefy Kibica,
mieszkańcy mogli zobaczyć
wszystkie spotkania
rozgrywane w ramach
Mistrzostw Świata FIFA 2018
w Rosji na telebimie
o powierzchni ok 20m2. Na
powierzchni ok, 1000m2, która
wytyczona była barierkami
przygotowanych było 250
leżaków. Na spotkania
z udziałem Reprezentacji Polski
oraz finał Mistrzostw Świata,
impreza została zgłoszona do
odpowiednich służb jako
impreza masowa. W wybrane
dni „nie meczowe”
zorganizowane zostały pokazy
kina familijnego.
Turniej piłki nożnej
2018
organizowany wspólnie ze
stowarzyszeniem "Serduszko
dla Dzieci". Turniej
zorganizowany został dla
podopiecznych warszawskich
Placówek Wsparcia Dziennego.

Zadanie zrealizowano.

Zadanie zrealizowano.
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Deyna Warsaw CUP

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
Turniej Trójek
Siatkarskich

Turniej piłkarski skierowany do 2018
dzieci urodzonych w 2011 roku.
Na dwóch boiskach równolegle
rozgrywane były spotkania 3
grup (łącznie 9 drużyn). Od
godziny 10:00 do godziny 16:00
drużyny rywalizowały o miano
najlepszych. Dzięki systemowi
rozgrywek, w finale wyłoniono
3 grupy o różnym stopniu
trudności. Dzięki temu
wszystkie dzieci otrzymały
odpowiednio medale brązowe,
srebrne i złote. Dla najlepszych
drużyn przygotowane zostały
puchary, a dla najlepszych
zawodników indywidualnie
statuetki i nagrody rzeczowe.
Partnerem turnieju była
Fundacja im. Kazimierza
Deyny, dzięki tej współpracy po
wręczeniu nagród uczestnicy
i ich rodzice mogli wysłuchać
ciekawych historii związanych
z Deyną oraz zobaczyć
oryginalne koszulki, w których
grał popularny „Kaka”.
W sobotę i niedzielę 17 i 18
2018
listopada 2018r. odbył się
Prasko - Północny Turniej
Trójek Siatkarskich Dziewcząt.
Turniej był kontynuacją ligi
dwójek rozgrywanych wiosną
w hali DOSiR. Do rozgrywek
przystąpiły 33 drużyny
z Warszawy, Radomia,
Ostrołęki, Pionek, Kozienic,
Mysiadła, Izabelina, Legionowa,
Wilkowa, Międzyrzeca
Podlaskiego i Aleksandrowa
Łódzkiego. Zespoły zostały
podzielone na cztery grupy
grające systemem „każdy
z każdym” równolegle na ośmiu
boiskach.

Zadanie zrealizowano.

Zadanie zrealizowano.
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2.3. Budowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
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Zgrana Paczka Charytatywny Turniej
Piłki Nożnej

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
Trening z Mikołajem

1 grudnia 2018 r. w hali
2018
sportowej Dzielnicowego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
dzielnicy Praga-Północ m.st.
Warszawy, przy
ul. Szanajcy 17/19 odbyła się
druga edycja charytatywnego
turniej piłki nożnej „Zgrana
Paczka”. Impreza
zorganizowana została na
rzecz Domu Samotnej Matki
i Dziecka przy Ośrodku Pomocy
Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Udział
w turnieju jest bezpłatny,
ale każda drużyna dobrowolnie
wspierała Dom Samotnej Matki
i Dziecka przekazując produkty
spożywcze, chemiczne oraz
książki dla dzieci. Turniej
rozegrany został w formule
Futsalu. Udział wzięło 8 drużyn.
Dla najlepszych przygotowane
zostały okazałe puchary
i statuetki.
9 grudnia 2018r. na pływalni
2018
Dzielnicowego Ośrodka Sportu
i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ przy ul. Jagiellońskiej 7
odbyła się impreza rekreacyjnosportowa „Trening
z Mikołajem”, w której udział
wzięły dziewczynki i chłopcy
systematycznie uczęszczający
na zajęcia prowadzone przez
DOSiR. Razem z dziećmi
w zabawie uczestniczyli
rodzice. Uczestnicy mieli do
wykonania kilka zadań
sportowo-rekreacyjnych (rzuty
piłką do kosza, wyławianie
"skarbów" z dna basenu etc.)

Zadanie zrealizowano.

Zadanie zrealizowano.
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2.3. Budowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów sportoworekreacyjnych oraz
promocja oferty
sportowej i rekreacyjnej
w oparciu o istniejące
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2.3. Budowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
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promocja oferty
sportowej i rekreacyjnej
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2.4. Rozwój i promocja
przedsięwzięć o
znaczeniu turystycznokulturalnym

Zakup urządzenia
wielofunkcyjnego na
plac zabaw przy
ul. Poleskiej 3/5

Budowa sali
gimnastycznej
z
zagospodarowaniem
terenu oraz
modernizacja
istniejącego obiektu
Liceum
Ogólnokształcącego
przy ul. Oszmiańskiej
- etap I, II, III
Przez żołądek do
serca (Fundusz
Animacji Kultury)

Projekt w ramach budżet
partycypacyjnego.

Budowa sali gimnastycznej
z zagospodarowaniem terenu
oraz modernizacja istniejącego
obiektu Liceum
Ogólnokształcącego przy
ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III

08.2018

Wyposażenia placu zabaw, montaż
urządzeń i uporządkowanie terenu.
Zakup urządzeń i montaż
w wyznaczonym miejscu. Urządzenie
wielofunkcyjne wyposażone
w zjeżdżalnię, wejście linowe, schody,
wejście wspinaczkowe, pomost,
przejście rurowe, drabinkę wejściową
„dziupla”, trzy wieże. Efekty zadania:
poprawa bezpieczeństwa dzieci
korzystających z placu zabaw oraz
estetyki miejsca.

20132019

W 2018 roku wykonano prace objęte
trzecim etapem inwestycji .
Zakończono stan surowy. Wykonano
elewację budynku i pokrycie dachu.
Wewnątrz wykonano ścianki działowe,
stolarkę okienną, instalacje sanitarne
i elektryczne, tynki wewnętrzne
i podłoża pod posadzki. Na zewnątrz
wybudowano drogi wewnętrzne,
parkingi i chodniki, altanę
śmietnikową, podłoża pod boiska
szkolne, ogrodzenie i nasadzenia.

Ideą warsztatów było
2018
poznawanie kuchni różnych
krajów i nauka gotowania
potraw z różnych stron świata.
jak również poznanie
zwyczajów kulinarnych,
obchodzonych świąt, tradycji przy udziale zaproszonych do
prowadzenia warsztatów
migrantów. Uczestnicy
poznawali produkty
pochodzące
z tych krajów oraz jaka była
historia kuchni danego miejsca.
Spotkania były pretekstem do
szerszego poznania

8 warsztatów kulinarnych
prowadzonych przez obcokrajowców.
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poszczególnych krajów, ich
historii i obecnej sytuacji
politycznej czy gospodarczej.
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zasoby dziedzictwa kulturowego

III. Zapobieganie i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

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

Projekt „Magia
w baśniach świata II edycja”

W obecnych czasach, gdzie
wielokulturowość obecna jest
na co dzień, poprzez spotkania
literackie i warsztaty teatralnocyrkowe przybliżono dzieciom
tradycje i obyczaje ludzi
z różnych stron świata.
Tematyka w ramach
realizowanych działań
dotyczyła baśni narodów
świata.

2018

Zrealizowano w okresie kwiecień –
listopad 2018 r.

Budowa kompleksu
sportowego wraz
z halą sportową przy
Szkole Podstawowej
nr 73 ul. Białostocka
10/18

Budowa kompleksu sportowego 2020
wraz z halą sportową.

Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs
architektoniczny na opracowanie
koncepcji budowy kompleksu
sportowego.

Budowa Przedszkola
wraz z placem zabaw
przy ulicy
Wrzesińskiej

Budowa przedszkola wraz
z placem zabaw.

W 2018 r. wykonawca zakończył
roboty budowlane. Zadanie będzie
zakończone w 2019 r. z powodu
braku decyzji pozwolenia na
użytkowanie dźwigu osobowego.

20182019

109 | S t r o n a
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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,
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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
3.2. Ułatwienie dostępu
do przestrzeni publicznej
oraz tworzenie i
wspieranie form
aktywizacji dla seniorów
oraz osób
z niepełnosprawnościami

Budowa żłobka
przy
ul. Stolarskiej/
Szwedzkiej

Budowa żłobka wraz
z zagospodarowaniem terenu.

20182020

Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na
opracowanie koncepcji
architektonicznej budowy żłobka wraz
z zagospodarowaniem terenu.

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

Prowadzenie 14 placówek
wsparcia dziennego: 4
specjalistyczne, 8
opiekuńczych, 2 praca
podwórkowa.

20152021

Prowadzenie 14 placówek wsparcia
dziennego: 4 specjalistyczne, 8
opiekuńczych, 2 praca podwórkowa.
Liczba miejsc w placówkach – 265.

Rady Seniorów
w dzielnicy

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

2018

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

III. Zapobieganie i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

III. Zapobieganie i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

III. Zapobieganie i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

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

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

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

1. Gimnastyka dla
Seniorów
2. Zajęcia nordic
walking
3. Bezpieczny Senior

Budowa siłowni dla
seniorów przy
ul. H. Junkiewicz

3.3. Wsparcie szkół w
Zajęcia pozalekcyjne
organizacji dodatkowych
zajęć edukacyjnych
rozwijających talenty i
redukujących deficyty
rozwojowe uczniów,
realizowanych w korelacji

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

20162019

1. Bezpłatne zajęcia w klubach 2018
SM Bródno z gimnastyki
rekreacyjnej prowadzone przez
instruktora/trenera.
2. Bezpłatne zajęcia na
świeżym powietrzu prowadzone
prze trenera/instruktora.
3. Bezpłatne zajęcia dla
seniorów z samoobrony
i udzielania pierwszej pomocy;
zajęcia realizowane w ramach
budżetu partycypacyjnego.

Projekt w ramach budżetu
partycypacyjnego.

Sportowe zajęcia pozalekcyjne
realizowane w szkołach dla
dzieci i młodzieży.

Prowadzone są wykłady z zakresu
różnych nauk, seminaria tematyczne,
zajęcia rekreacyjno-usprawniające
(pływanie Taj-Chi, Pilates), zajęcia
rozwijające zainteresowania
(fotografia, malarstwo, zajęcia
komputerowe, lektoraty językowe,
chór). Ponadto organizowane są
spotkania integracyjne jak imprezy
okolicznościowe czy wspólne wyjścia
do teatru.
1. Gimnastyka dla Seniorów.
2. Zajęcia nordic walking.
3. Bezpieczny Senio.r

2018

6 urządzeń siłowni, podłoże, tablica
informacyjna, kosz na śmieci.
Zamontowano urządzenia
dostosowane do osób starszych
w tym: orbitrek, biegacz, balans,
talerze, masażer, zestaw podwójny
ławka z rowerkiem.

2018

Zrealizowano zajęcia pozalekcyjne.
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z Lokalnymi Systemami
Wsparcia

III. Zapobieganie i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

III. Zapobieganie i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

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

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

Projekt skierowany do 80
uczniów Szkoły 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.

20172019

Projekt realizowany
w partnerstwie
z firmą Syntea S.A (Liderem);
Dzielnicami: Ursus, Ochota,
Bielany, Praga Południe;
powiatami (garwoliński, miński,
zwoleński, grójecki), gminą
Siennica oraz BI Architects Sp.
2017z o.o.
2019
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

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 oraz zeszyty
ćwiczeń).

W ramach projektu w T.11 i T.30
zrealizowano następujące zajęcia
specjalistyczne: Kompetencje
społeczne VCC; Coaching
indywidualny; Inżynieria projektowania
komputerowego 2D, 3D VCC;
Projektowanie wnętrz; Grafik
komputerowy VCC; Wprowadzenie do
animacji 2D, 3D; Kurs barman; Kurs
wykonywanie usług kelnerskich.
Przeprowadzono również 45 płatnych
staży dla uczestników projektu
u przedsiębiorców z terenu
Mazowsza. Zakupiono pomoce
dydaktyczne obejmujące m.in. sprzęt
komputerowy i multimedialny,
elektronarzędzia, artykuły fryzjerskie
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oraz materiały niezbędne do
przeprowadzenia szkoleń w projekcie.

do uzyskania
kwalifikacji/uprawnień
i rozwijające kompetencje
zawodowe oraz staże
realizowane u pracodawców.
Projekt przewiduje również
doposażenie placówek
edukacyjnych w niezbędny
sprzęt dydaktyczny.
W projekcie z terenu Dzielnicy
Targówek (Technikum nr 11 i
Technikum nr 30) bierze udział
124 uczniów.

IV. Zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta
IV. Zwiększenie aktywności
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 miejsc
aktywności lokalnej na
obszarach
rewitalizowanych

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

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

Konkurs „Kwietnik
2018” na Targówku
Fabrycznym uroczyste wręczenie
nagród

Zadanie polega na
2018
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.
Program zrealizowany
w ramach inicjatywy lokalnej.
Głównym zadaniem
przedsięwzięcia jest
zachęcenie mieszkańców do
dbałości o swoje najbliższe
otoczenie - tarasy, ogrody,
balkony. Wymiana
doświadczeń w pielęgnacji

2018

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

Organizacja konkursu "Kwietnik 2018"
- ogłoszenie konkursu na łamach
gazetki "Sąsiad", wykonanie zdjęć
ogrodów, balkonów, tarasów,
weryfikacja i ocena ogrodów,
przygotowanie dyplomów i nagród,
przygotowanie wystawy oraz
organizacja spotkania w Miejscu
Aktywności Lokalnej i uroczyste
wręczenie nagród mieszkańcom.
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swoich ogródków oraz
integracja społeczna.

IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich udziału w
różnych obszarach funkcjonowania
miasta
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wspieranie oddolnych
inicjatyw mieszkańców
oraz stworzenie,
utrzymanie miejsc
aktywności lokalnej na
obszarach
rewitalizowanych
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aktywności lokalnej na
obszarach
rewitalizowanych

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

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

XIX Festyn Rodzinny
na Targówku
Fabrycznym Święto Osiedla

Głównym założeniem Festynu
Rodzinnego na Targówku
Fabrycznym jest integracja
społeczna mieszkańców
Osiedla Targówek
Przemysłowy, Elsnerowa,
Utraty i nowo powstałego
Osiedla Wilno.
W przedsięwzięcie zostali
włączeni również lokalni
przedsiębiorcy i instytucje.

"Kabaret dla
sąsiadów i nie
tylko…"

"Kabaret dla sąsiadów i nie
tylko…" to inicjatywa
społeczności lokalnej
z Targówka. Projekt jest
odpowiedzią na potrzebę
2017funkcjonowania zespołu
2018
kabaretowego w dzielnicy, który
integrowałby jego mieszkańców
oraz stwarzał możliwość do
wspólnych działań.

W ramach inicjatyw lokalnej
opracowano scenariusze do czterech
etiud i napisano trzy nowe etiudy,
zorganizowano i wystawiono pięć
przedstawień dla mieszkańców,
przygotowano materiały promocyjnoinformacyjne, przeprowadzono
działania promocyjne w internecie,
sporządzono dokumentacje
fotograficzną.

1. Bezpłatne zajęcia dla
2018
mieszkańców na powietrzu
prowadzone przez
instruktora/trenera.
2. Bezpłatne zajęcia dla
mieszkańców realizowane na
powietrzu prowadzone przez
instruktora/trenera, realizowane
w ramach budżetu
partycypacyjnego.
3 - organizacja bezpłatnych
turniejów i imprez sportowych
dla mieszkańców.

1. Gimnastyka dla mieszkańców na
świeżym powietrzu.
2. Zajęcia biegania przełajowego
(aktywni na Targówku).
3. Turniej piłkarski.

1. Gimnastyka dla
mieszkańców na
świeżym powietrzu
2. Zajęcia biegania
przełajowego (aktywni
na Targówku)
3. Turniej piłkarski

2018

Organizacja wydarzenia plenerowego
na terenie Szkoły Podstawowej nr 58.
W ramach pikniku wystąpili uczniowie
szkoły oraz dzieci i młodzież
z Ośrodka dla Cudzoziemców.
Program obejmował: gry i zabawy,
quizy i konkursy z nagrodami, zajęcia
plastyczne, naukę jazdy konnej,
darmowy słodki poczęstunek.
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IV. Zwiększenie aktywności
mieszkańców oraz ich udziału w
różnych obszarach funkcjonowania
miasta

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

Projekty zakończone

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

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

Podwieczorki
z kulturą dla dzieci

W ramach projektu na terenie
Parafii Zmartwychwstania
Pańskiego przy ul. Ziemowita
39 w wakacje 2018 r. odbywały
się darmowe spektakle dla
dzieci (obszar rewitalizowany:
Targówek Fabryczny).

Kreatywna Świetlica

W ramach projektu w Szkole
2018
Podstawowej nr 114
organizowano zajęcia
kreatywne dla dzieci - lekcje gry
na gitarze, zajęciach szachowe,
warsztaty z modelowania
balonów, oraz zajęcia "młody
naukowiec" - obszar
rewitalizowany Targówek
Mieszkaniowy.

Projekty w realizacji

2018

Cykl 12 spektakli dla dzieci i ich rodzin
zrealizowany przy udziale
profesjonalnych artystów.

Rozwijanie pasji i zainteresowań
dzieci poprzez realizację
dedykowanego programu
rozwijającego pasje i wszechstronne
zainteresowania naukowe.

Projekty planowane
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