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Bezpieczna Lazurowa budowa sygnalizacji świetlnej
Bezpieczna Lazurowa na skrzyżowaniach z ul.
budowa sygnalizacji
Szobera, Batalionów
świetlnej na
Chłopskich, Narwik i
ogólnodzielnicowy
skrzyżowaniach z ul.
Dywizjonu 303. Sygnalizacja
Szobera, Batalionów
świetlna dla pieszych (na
Chłopskich, Narwik i
żądanie) i pojazdów
Dywizjonu 303
poruszających się w ruchu
drogowym.
Rosnąca liczba mieszkańców
osiedli zlokalizowanych w
obrębie ulic Lazurowej oraz
Dywizjonu 303 powoduje, że
w godzinach szczytu
włączenie się samochodów
Budowa sygnalizacji
wyjeżdżających z ul.
świetlnej przy
Dywizjonu 303 do ruchu na
skrzyżowaniu ul.
ul. Lazurową jest trudne.
ogólnodzielnicowy
Dywizjonu 303 z ul.
Budowa sygnalizacji świetlnej
Lazurową wraz z
rozwiąże problem,
utworzeniem prawoskrętu.
jednocześnie poprawiając
bezpieczeństwo uczestników
ruchu drogowego tj.
kierowców jak i pieszych, nie
ograniczając przepustowości
ruchu

Lokalizacja projektu

Koszt

Skrzyżowania ulicy Lazurowej z ulicami Szobera, Batalionów
Chłopskich, Narwik i Dywizjonu 303

600 000,00
PLN

Skrzyżowanie ulic Dywizjonu 303 i Lazurowej

300 000,00
PLN

Celem projektu jest
zainstalowanie zegarów
odliczających czas do zmiany
BEMOWO:
świateł (sekundy). Zegary
Skrzyżowania wzdłuż ulicy Połczyńskiej:
miałyby by być umieszczone
ZEGARY ODLICZAJĄCE
przy sygnalizatorach
Nowolazurowa, Szeligowska, Rotundy/Tkaczy,Powstańców
CZAS DO ZMIANY
Śląskich/Dźwigowa
świetlnych wzdłuż ulicy
20 200,00
ŚWIATEŁ WZDŁUŻ
połczyńskiej, która prowadzi ogólnodzielnicowy
ZGŁOSZONE JAKO ODDZIELNY PROJEKT NA WOLI:
PLN
ULICY POŁCZYŃSKIEJ I
do autostrady A2. Kolorem
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3741?user=
WOLSKIE DO ALEI
zielonym odliczałby się czas
Skrzyżowania wzdłuż ulicy Wolskiej i dalej Kasprzaka PRYMASA TYSIĄCELCIA
jaki pozostał na zielone
Fort Wola, Sowińskiego, Redutowa, Elekcyjna,/Ordona, Rondo
światło, kolorem czerwonym
Zdzisława Lubomirskiego/ Aleja Prymasa Tysiąclecia.
odliczał by się czas do
zmiany światła czerwonego
na zielone.
Dobudowanie chodnika
wzdłuż torowiska na pętli
"Oś. Górczewska"
umożliwiające bezpieczne
Bezpieczne przejście
przejście z osiedla Górce w
Dojście do Górczewskiej (228) do ul. Doroszewskiego przez
20 000,00
przez pętlę " Oś.
ogólnodzielnicowy
stronę Jelonek Północnych/
pętlę " Oś. Górczewska.
PLN
Górczewska"
Szobera, Doroszewskiego.
Szczególnie dotyczy dojścia
do szkoły nr 316, przedszkoli
381 i 215.
Budowa ostatniego
brakującego odcinka ścieżki
rowerowej wzdłuż zalewanej
płyty Powstańców Śl., 750m
od kapliczki przy Pirenejska 8
do skrzyżowania z
Ścieżka rowerowa wzdłuż
Wrocławską i dalej
Powstańców Śląskich, od Pirenejska 8 do Wrocławskiej i
555 270,00
Powstańców Śl. - ostatni
ogólnodzielnicowy
dociągniecie do Szkoły
Zachodzącego Słońca.
PLN
brakujący odcinek
Zachodzącego Słońca.
Dodatkowo poprawa
bezpieczeństwa pieszych
poprzez wyniesione
bezpieczne przejścia przy
uliczkach wyjazdowych.

Projekt ma na celu
stworzenie ogólnodostępnej
łąki kwietnej uzupełnionej o
tabliczki informacyjne. Łąka
Łąka kwietna - Park
jest alternatywą dla nudnych
Górczewska - EKO
miejskich trawników. Stanie ogólnodzielnicowy
MIASTO
się także domem dla setek
owadów i roślin. Łąka
poprawi estetykę okolicy
zachwycając kolorami i
zapachem.
Powietrze w Warszawie staje
się coraz bardziej trujące.
Miasto przygotowuje plany
które mają temu zapobiec,
jednak władze i mieszkańcy
Walczmy ze smogiem
Bemowa nie mają żadnego
walczmy o zdrowie:
sposobu, żeby sprawdzić
skuteczność tych działań.
ogólnodzielnicowy
instalacja urządzenia do
oceny powietrza na
Dlatego proponujemy zakup i
Bemowie
instalację urządzenia do
monitoringu stanu powietrza
w naszej dzielnicy.
Przewidujemy także
powszechne udostępnianie
wyników pomiarów.
Objęcie kompleksową
ochroną przed szkodnikami
bemowskich drzew
Na ratunek kasztanowcom
kasztanowca (założenie
- ochrona bemowskich
pułapek lepowych na pniach,
ogólnodzielnicowy
drzew przed szrotówkiem
montaż pułapek
kasztanowcowiaczkiem
feromonowych i
przeprowadzenie
dodatkowych akcji
wygrabiania liści).

aleja Henryka Jordana

20 800,00
PLN

Na działce: Powstańców Śląskich - Górczewska - Czumy

270 000,00
PLN

Cała dzielnica - tereny zielone

2 300,00
PLN

Wyposażenie dzielnicowego
plac zabaw w Forcie Bema w
zestaw urządzeń
integracyjnych,
dostosowanych do potrzeb
Wspólna zabawa BEZ
dzieci z
ogólnodzielnicowy
BARIER – integracyjny
niepełnosprawnością:
plac zabaw w Forcie Bema
huśtawka, piaskownica,
zestaw wielofunkcyjny. Z
urządzeń z powodzeniem
mogą korzystać także osoby
sprawne.
Projekt ma na celu rozwój
potencjału Parku
Górczewska jako ulubionego
miejsca rekreacji dla
najmłodszych mieszkańców
Bemowa. Huśtawka rodzinna
Rodzinna rekreacja w
sprawi, że plac zabaw stanie
Parku Górczewska:
się bardziej atrakcyjny i
ogólnodzielnicowy
przystosowany do aktywnego
bezpieczne trampoliny i
huśtawka rodzinna
spędzania czasu.
Umiejscowione nisko nad
ziemią trampoliny pozwolą
dzieciom skakać bezpiecznie
i mogą zastąpić komercyjne
trampoliny psujące walory
estetyczne krajobrazu.
W ramach projektu zostaną
zorganizowane
ogólnodzielnicowe zawody
dla młodzieży w sportach
miejskich. Rozgrywki odbędą
Olimpiada sportów
się na terenie alei sportów ogólnodzielnicowy
miejskich
miejskich, skateparku i
instalacji do kalisteniki/street
workoutu. Będzie pot,
popisowe numery i dużo
dobrej zabawy!

Fort Bema, ul. Obrońców Tobruku

275 000,00
PLN

Park Górczewska

27 200,00
PLN

Róg ul. Wrocławskiej i Powstańców Śląskich, ul. Pełczyńskiego
22 H oraz Park Górczewska

10 150,00
PLN

Celem projektu jest
Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381
organizacja akcji
Warszawa
informacyjno-społecznej na
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa
terenie Urzędu oraz
Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy, ul. Wrocławska 19, 01placówek podległych
493 Warszawa,
Dzielnicy, mającej na celu
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa
Dzień życzliwości wobec
popularyzację pozytywnych
Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy (Przychodnia
postaw wobec ciężarnych
ogólnodzielnicowy
kobiet w ciąży dla
Rejonowa), ul. Wrocławska 19, lok.19, 01-493 Warszawa
mieszkanek Bemowa.
(także we wczesnej ciąży),
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa
wśród pracowników oraz
Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy (Przychodnia
klientów urzędu i placówek,
Rejonowa), ul. Powstańców Śląskich 19, 01-381 Warszawa
jak również nawiązywanie
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa
wspólnych relacji wśród
Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy (Przychodnia
kobiet w ciąży mieszkających
Rejonowa), ul. Czumy 1, 01-355 Warszawa
w obrębie jednej Dzielnicy.
Projekt ma na celu zmianę
Parku Górczewska w miejsce
przyjaźniejsze odpoczynkowi
poprzez zwiększenie
zadrzewienia, posadzenie
roślin miododajnych i
Więcej rośliności i ławek w
ustawienie nowych ławek.
ogólnodzielnicowy
Park Górczewska
Parku Górczewska
Jest w nim stosunkowo
niewiele drzew, przez co ten
obszar nie zasługuje jeszcze
w pełni na miano parku. Mała
liczba ławek nie umożliwia
wszystkich odpoczynku.

3 100,00
PLN

175 000,00
PLN

Ciepło pod kontrolą! :)

Każda szkoła mierzy się z
1. Zespół Szkół nr 46 - ul. Wiktora Thommego 1,
ogromnymi rachunkami za
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - ul. Brygadzistów 18,
ogrzewanie, a jednym z
3. Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego - ul.
powodów jest brak
Tkaczy 27,
wystarczającej wiedzy
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - ul. Stanisława Szobera
dotyczącej poboru ciepła!
1/3
Można to zmienić montując
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - ul. Wacława
w każdej placówce
ogólnodzielnicowy
Szadkowskiego 6,
monitoring, który pomoże w
6. Zespół Szkół nr 48 im. Armii Krajowej - Karola Irzykowskiego
w efektywnym zarządzaniu
1A,
szkołą. A z oszczędności,
7. Szkoła Podstawowa nr 357 - Zachodzącego Słońca 25
będzie można sfinansować
8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im.
inne ważne projekty! Szkoły
Twórców Literatury Dziecięcej - ul. Oławska 3
zmniejszą emisję CO2! Same
9. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im.
plusy!
Jana Pawła II - Górczewska 201

243 000,00
PLN

