Spotkanie 20 lutego 2016 r., godz. 13.00, ul. Smolna 9, TEMAT: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA+ ZIELEŃ
(parki) OCHRONA ŚRODOWISKA
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Przestrzeń Ekologiczno Społeczna
Ławeczka Profesora
Michała Kaleckiego, Dom
Ekonomisty, Nowy Świat
Muszla koncertowa na
Muranowie
Parkiet do tańca (tzw.
dechy) nad Wisłą
"SŁONECZNA
POCZEKALNIA" - poczuj
energię korzystając z OZE
Wi-Fi wśród drzew –
rozwój bezpłatnej sieci
Internetu
bezprzewodowego w
parkach i ogrodach
Śródmieścia
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807 Miejskie Pszczoły
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SPORTOWY PARK
FONTANN

975

Reaktywacja Ogrodu
Botanicznego w Batorym
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OBSZAR OGÓLNODZIELNICOWY
Stworzenie miejsca integrującego społeczność lokalną
poprzez edukację ekologiczną.
Wykonanie ławeczki upamietniajacej jednego z
najwybitniejszych polskich ekonomistów
Budowa plenerowej muszli koncertowej, wraz z podestem
tanecznym oraz widownią w postaci ławek.
Wykonanie parkietu do tańca nad Wisłą (składający się z
dwóch oddzielnych parkietów)
Stworzenie w przestrzeni obok bramy głównej UW miejsca,
w którym będzie można podładować sprzęt elektroniczny,
popracować lub odpocząć.

111 000,00 PLN

135 000,00 PLN
485 800,00 PLN
192 000,00 PLN

30 000,00 PLN

Instalacje punktów hot-spot – bezprzewodowego
bezpłatnego Internetu – na terenie parków miejskich:
Ogrodu Krasińskich, Ogrodu Saskiego i Park Marszałka RydzaŚmigłego.
180 000,00 PLN
Stworzenie pasieki w Śródmieściu
Zagospodarowanie terenu przy parku fontann na cele
sportowe - stoliki do gry w szachy i inne gry sportowe,
pilates, yoga na świeżym powietrzu. spotkania biegaczy i
miłośników nordic walkingu.
Projekt ma na celu przywrócenie zabytkowego ogrodu
botanicznego na terenie Gimnazjum i Liceum
im. S. Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie.

Zakup antysmogowych półmasek filtrujących dla
mieszkańców oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej
Maski antysmogowe dla
mającej na celu przybliżenie wiedzy na temat przyczyn i
mieszkańców
skutków zanieczyszczenia powietrza.
Zainstalowanie urządzenia do pomiarów jakości powietrza i
zapewnienie mieszkańcom Śródmieścia dostępu do wyniku
tych pomiarów. W ramach projektu zamontowane zostaną
tablice LED pokazujące aktualny stan zanieczyszczenia.
Popraw jakość powietrza w Tablice zostaną umieszczone przy ruchliwym ciągu
Śródmieściu - dbajmy o
komunikacyjnym, tak by były dostępne dla mieszkańców
swoje zdrowie!
dzielnicy.
Wykonanie i ustawieniu 8 szt. tablic informacyjnych o
sokołach i ich gniazdowaniu na PKiN oraz dwóch
odbiorników telewizyjnych przekazujących w czasie
Ścieżka "Warszawskie
rzeczywistym obraz z gniazda
sokoły"
zlokalizowanego na dachu tej budowli.
"ROLKOSTRADA
Stworzenie na Muranowie "pętli"długości . 5-7 km trasy do
MURANÓW"
jazdy na rolkach
"MURANÓW
Stworzenie darmowej przestrzeni mającej zachęcić dzieci,
BEZKOSZTOWO NA
młodzież, dorosłych /w tym-sąsiadów/ do wspólnego
SPORTOWO" - SKWER
przebywania na powietrzu, uprawniania aktywności
INFLANCKA
ruchowej i intelektualnej

54 300,00 PLN

46 200,00 PLN

525 000,00 PLN

57 000,00 PLN

200 000,00 PLN

108 200,00 PLN
1 200 000,00 PLN

590 000,00 PLN

Pomnik Krzysztofa Kamila
Baczynskiego
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3 razy 10 metrów
kwadratowych przestrzeni
publicznej. Parklety na
Śródmieściu.
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15 000,00 PLN

164 000,00 PLN

Parklet to instalacja wykorzystująca fragment przestrzeni
ulicy, który dotychczas wykorzystywany był do parkowania.
Dzięki parkletom można stworzyć namiastkę przestrzeni
publicznej
100 000,00 PLN

Hydepark - strefa wolnego słowa - ma za zadanie stworzyć
miejsce, gdzie różne grupy polityczne, zawodowe czy osoby
prywatne będą mogły wyrażać swoje opinie czy organizować
Hyde Park - strefa wolnego spotkania w trakcie, których będą mogły wyrażać swoje
słowa
niezadowolenie czy aprobatę w dowolnych sprawach.
4 000,00 PLN
Informowanie mieszkańców kiedy powinni unikać
aktywności fizycznej na powietrzu. W ramach projektu
Tablica LED informująca o powstanie tablica LED pokazująca aktualny stan
poziomie zanieczyszczenia zanieczyszczenia powietrza.
powietrza w Śródmieściu
70 000,00 PLN
Rewitalizujemy Park
Wyeksponowanie Osi Stanisławowskiej w Parku Agrykola
Agrykola na Osi
poprzez zagospodarowanie zielenią Skarpy Ujazdowskiej i jej
Stanisławowskiej
podnóża
140 000,00 PLN
Atrakcyjne, publicznie dostępne miejsce kultury i sportu
zlokalizowane w unikalnej przestrzeni przy stacji PKP
Powiśle. Estetyczna, bezpieczna i nietypowa przestrzeń,
która promuje przyjazne relacje między osobami w każdym
Skwer Powiśle
wieku.
1 490 000,00 PLN
Projekt zakłada wbudowanie pięciu trampolin w chodniki
Miejskie Trampoliny
bulwaru wiślanego.
25 000,00 PLN
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Budowa pomnika na Placu Teatralnym w Warszawie
Projekt obejmuje ustawienie na ulicach dzielnicy
kranów/źródełek z wodą pitną podłączonych do miejskiej
sieci wodociągowej.

Odtworzenie gazowego
oświetlenia na ul. Starej na
Nowym Miescie w
Warszawie
Przywróćmy 2 fontanny
pod platanami na Placu
Defilad

Instalacja pływającej, sezonowej przystani wodniackiej.

300 000,00 PLN

Oświetlenie ciągu spacerowego ul. Starej realizowane
byłoby przez 10 latarni gazowych

415 000,00 PLN

Przywrócenie pierwotnej funkcji fontann w ważnym dla
Warszawy miejscu.

500 000,00 PLN

