Spotkanie 5 marca 2016 r. godz.11.00, Stacja Muranów ul. Wł. Andersa 13, TEMAT:
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
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75

Międzypokoleniowe Centrum
Integracji Plenerowej „Park
Traugutta”.

OBSZAR LOKALNY SAWA
Wykonanie altany ze stołami i ławami,
stanowiących miejsce dla spotkań i integracji
mieszkańców.

275 000,00 PLN

271

Modernizacja oświetlenia na
Rynku Mariensztackim i Skwerze
Samuela Orgelbranda

Wymiana starej sieci kablowej-elektrycznej oraz
skrzynek zabezpieczających, zainstalowanie
dodatkowych źródeł światła (stylowe latarnie).
Usunięcie żarówek rtęciowych.

151 000,00 PLN

466

Kompleks rekreacyjno-sportowy
róg Browarnej i Karowej

Ustawienie urządzeń do ćwiczeń fizycznych i
drążków wykorzystywanych do ćwiczeń z
obciążeniem własnego ciała opartych w
szczególności o kalistenikę (street workout).

35 500,00 PLN

476

Wybudowanie trzech altanek
śmietnikowych dla posesji
Bednarska 16,18,
18a,20,20a,22,24,26.

Wyznaczenie miejsc do gromadzenia odpadów
komunalnych z budynków mieszkalnych
Bednarska 16,18, 18a,20,20a,22,24,26.

48 600,00 PLN

5

538

Toalety dla psów – rozwiążmy
problem psich odchodów na
chodnikach, trawnikach czy
placach zabaw

Zorganizowanie "toalet dla psów" wyodrębnionych kawałków terenu - na
Muranowie w 20 wybranych lokalizacjach, w
84 800,00 PLN
których psy będą mogły załatwiać swoje potrzeby
fizjologiczne.
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784 Plac zabaw na Powiślu
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Projekt zakłada budowę placu zabaw na Powiślu
w parku im. Rydza-Śmigłego.

550 000,00 PLN

2394

Projekt dotyczy wybudowania ławki odgrywającej
Bajkowa ławka w Parku im. Janiny
bajki w Parku im. Janiny Porazińskiej (na wzór
30 000,00 PLN
Porazińskiej
ławek ustawionych w al. Radiowej Trójki).

2395

PLAC GIER DAWNYCH - miejsce
łączące pokolenia.

Plac na którym dzieci i młodzież będzie mogła
poznać zabawy ich rodziców i dziadków, a starsi
będą mogli wrócić do czasów dzieciństwa.

20 000,00 PLN

OBSZAR LOKALNY WARS
9

10

11

12

Woda dla spragnionych - miejskie Wykonanie miejskiego źródełka wody pitnej w
okolicy ul. Agrykola i Parku Łazienki Królewskie.

23 600,00 PLN

Zmiana funkcji ulicy polegająca na wyznaczeniu
PIĘKNA KRUCZA - Nowe miejsce w tymczasowego (miesiące maj - październik)
Śródmiesciu Południowym
skweru z stolikami i krzesełkami otoczonego
zielenią opartego na podejściu placemaking.

150 000,00 PLN

210 źródełko na Agrykoli
932

946 Kwiaty na betonie

1311

Wielopokoleniowy plac zabaw w
Latawcu

Obudowanie drewnem podwójnych betonowych
ław po obydwu stronach wiaduktu ul.
32 500,00 PLN
Marszakowskiej oraz ustawienie 6 donic z
nasadzeniami krzewów i kwiatów sezonowych.
Stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku i
integracji dla mieszkańców osiedla Latawiec i całej 355 635,00 PLN
MDM.
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1378 Skwer Oleandrów dla każdego

14

1453

15

1535 Górskiego

16

1725 Hamak Miejski (pl. Defilad)

17

1749 Świętokrzyski)

18

1782

19

1873 Agrykola

20

2117 boiska WCSM "Agrykola"

21

2230 treningu z masą ciała)

22

Historyczna Ulica Oleandrów
Naturalny plac zabaw przy ul.

Ławki Obywatelskie (Park

Kosze i worki na psie odchody
Siłownia plenerowa w Parku

Aranżacja Skweru Oleandrów - m,in. wykonanie
mini placu zabaw dla dzieci, stolików do gry w
szachy, stołu betonowego do tenisa oraz
obsadzenie zielenią .
Powieszenie tablicy informacyjnej z historią ulicy
Oleandrów i jej zdjęciami z okresu
międzywojennego.
Powstanie naturalnego placu zabaw,
zaprojektowanego podczas warsztatów przez
dzieci i architekta krajobrazu.
Hamak Miejski - alternatywa dla zwykłych
ławek, ale także nowoczesny i funkcjonalny
element małej architektury stanowiący atrakcję
dla mieszkańców/turystów.
Ławki Obywatelskie - miejsce wspólnej pracy nad
projektami, rozmowy lub odpoczynku – np. przy
grze planszowej.

2618

Ławki Retro Słonecznego Zegara
przy Dworcu Śródmieście

800,00 PLN

260 600,00 PLN

28 550,00 PLN

26 500,00 PLN

Zainstalowanie 30 koszy na psie odchody wraz z
tablicami informującymi o konieczności sprzątania 15 000,00 PLN
po swoich zwierzakach
Budowa darmowej siłowni plenerowej w parku
Agrykola.

Oświetlenie bieżni lekkoatletycznej Oświetlenie umożliwiajace biegaczom
bezpieczniejszy i efektywniejszy trening.
Plac do kalisteniki (trzepak do

198 550,00 PLN

65 700,00 PLN
19 900,00 PLN

Wykonanie placu do ćwiczeń gimnastycznych

74 000,00 PLN

Ustawienie 6 ławek - projektu wybitnego
architekta Jerzego Sołtana - wokół zegara
słonecznego przy Dw. Śródmieście i 6 ławek przy
dawnych fontannach na osi Kinoteki,

72 000,00 PLN

