18 lutego (czwartek) godz. 17:30
projekty z poziomu ogólnodzielnicowego

numer

Tytuł

Krótki opis

Koszt

154

Żłobek dla Malucha

Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, która jest o
wiele tańsza w realizacji przez daną dzielnicę niż tradycyjny żłobek
zapewniając jej mieszkańcom podstawowe prawo jakim jest pobyt
najmłodszych w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.

148 500,00 PLN

Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3
260

CHODNIK DO CMENTARZA
BUDOWA NOWEGO CHODNIKA W ODCINKU MIĘDZY ULICĄ
ŁĄCZĄCY UL. KWITNĄCEJ AKACJI Z KWITNĄCEJ AKACJI A ULICĄ PRZEŁĘCZY. POŁĄCZYŁBY I UZUPEŁNIŁ
UL. PRZEŁĘCZY
ISTNIEJĄCY CHODNIK Z OSIEDLA ALEKSANDRÓW DO RADOŚCI.

108 380,00 PLN

403

Tor rowerowy dla każdego Pumptrack Wawer

150 060,00 PLN

Pumptrack to zapętlony tor o kształcie falistym do jazdy oraz
profesjonalnych treningów przede wszystkim na rowerze ale także
na rolkach, hulajnodze czy deskorolce. Dzięki odpowiedniemu
profilowi zakrętów na torze można poruszać się wolno jak i bardzo
szybko. Na pumptrack’u świetnie bawić się będą najmłodsi
rowerzyści, dzieci, młodzież i oczywiście dorośli.

404

Senior w siłowni plenerowej zajęcia pokazowe

Pokazowe zajęcia dla seniorów w siłowniach plenerowych. W czasie 5 000,00 PLN
zajęć uczestnicy dowiedzą się jakie są korzyści z ćwiczeń siłowych
dla osób starszych, jak ćwiczyć zdrowo i bezpiecznie i wypraktykują
to pod okiem instruktora. Na zakończenie otrzymają instrukcję z
zestawem ćwiczeń - opis i rysunki.
Jednorazowe zajęcia w dziesięciu wybranych siłowniach.

407

Droga rowerowa wzdłuż
Płowieckiej (do Błękitnej) połączenie rowerowe Dzielnicy
Wawer z Pragą Południe

Projekty polega na wybudowaniu drogi rowerowej od istniejącej
drogi rowerowej w ulicy Płowieckiej do ulicy Błękitnej. Częściowo
droga rowerowa będzie wydzielona z jezdni.

140 000,00 PLN

410

Droga rowerowa wzdłuż
Widocznej - rowerowe połączenie
Błękitnej i Mrówczej (ulic z
uspokojonym ruchem)

Droga rowerowa po zachodniej stronie Widocznej pomiędzy
rondem przy Lucerny a wjazdem do ulicy Błękitnej. Połączenie
nieformalnego ciągu pieszo-rowerowego na Mrówczej względnie
ulicy o uspokojonym ruchu z ulicą Błękitną, po której ruch
rowerowy odbywa się na zasadach ogólnych (uspokojenie ruchu).

260 000,00 PLN

905

STOP ZATRUTEMU POWIETRZU!
Instalacja urządzenia do oceny
działań na rzecz poprawy jakości
powietrza - Wawer

Projekt ma służyć ocenie skuteczności działań władz na rzecz
redukcji zanieczyszczeń powietrza poprzez zainstalowanie
stacjonarnego automatycznego urządzenia pomiarowego w
dzielnicy Wawer.
W ramach projektu przewiduje się również bieżące powiadamianie
instytucji w Wawrze oraz mieszkańców o niebezpieczeństwie
przebywania na powietrzu, gdy normy szkodliwych substancji są
przekroczone.

312 000,00 PLN

948

WAWERSKIE CHODNIKI

W dzielnicy Wawer wiele jest ulic, przy których w ogóle nie ma
chodnika. Projekt dotyczy budowy kilku odcinków chodników
wzdłuż takich ulic dla zapewnienia bezpieczeństwa poruszających
się tam pieszych.

178 400,00 PLN

1277

Bezpieczne szkoły w dzielnicy
Wawer, bezpieczne dzieci

Projekt zakłada wykonanie kontroli obiektów budowlanych, gdzie
179 751,00 PLN
swoją siedzibę mają szkoły w dzielnicy Wawer, odnośnie spełnienia
wymogu art.61pkt.1) ustawy Prawo budowlane. Przepis ten nakłada
na właściciela lub zarządcę wymóg utrzymywania i użytkowania
obiektów w należytym stanie technicznym nie dopuszczając do
pogorszenia właściwości użytkowych w zakresie wymagań
podstawowych.

1282

Rozbudowa placu zabaw przy
basenie w Aninie

Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw w
wielofunkcyjny zestaw zabawowy przeznaczony dla dzieci w wieku
3-14, zapewniających moc wrażeń i długą zabawę. Zestaw będzie
posiadał stosowne atesty i certyfikaty. Będzie to urządzenie
wielofunkcyjne, zręcznościowe, z torem przeszkód, zjeżdżalnią.
Zwiększenie ilości zabawek stworzy dzieciom inspirujące,
pobudzające kreatywność i wyobraźnię możliwości zabaw.

1304

Zagospodarowanie otoczenia
stawu "Morskie Oko"

Projekt zakłada budowę pomostów, oświetlenie terenu, budowę
83 000,00 PLN
mini placu zabaw dla dzieci (huśtawki, piaskownica) budowę mini
siłowni plenerowej, ustawienie 4-6 ławek wraz z zadaszeniem lub
budowę 2 altan, ustawienie stołu do ping-ponga, ustawienie tablicy
edukacyjnej i dodatkowych koszy na śmieci, wydłużenie chodnika
opasującego staw.

1355

Niewidomi są WŚRÓD nas i
RAZEM z nami - II edycja.
Dotknij Ośrodka Sportu

Projekt ma umożliwić osobom niewidomym i słabowidzącym
samodzielne uczestnictwo w życiu społecznym poprzez
dostosowanie miejsc publicznych (ośrodka sportu i WOM) –
stworzenie tyflografiki (tablic z planem budynku i okolicy),
zamontowanie tabliczek w brajlu, zapewnienie udźwiękowionego
stanowiska komputerowego.

79 800,00 PLN

59 580,00 PLN

1988

SKALNICOWA - ALEJA
CZERWONYCH KLONÓW nasadzenia

Nasadzenia w formie drzew o koronie ukształtowanej na wysokości
200-250 cm na terenie zieleńca biegnącego wzdłuż południowej
strony nowo wybudowanej ul.Skalnicowej

42 300,00 PLN

2096

PODPÓRKI DLA ROWERZYSTÓW
czekających na przejazd przez
skrzyżowanie

Podpórki dla rowerzystów są konstrukcją stalową mocowaną do
podłoża przy ścieżce rowerowej przed skrzyżowaniem. Składają się
z podnóżka i poręczy umożliwiając zatrzymanie się rowerzysty bez
konieczności zsiadania z roweru poprzez oparcie nogi i ręki.
Podpórki umożliwiają cyklistom wygodne oczekiwanie na zmianę
świateł lub przejechanie pojazdów.

8 800,00 PLN

2481

Budowa świateł i azylu dla
pieszych na ul. Kościuszkowców
85 - przejście do alei Spacerowej

Budowa świateł i azylu dla pieszych na ul. Kościuszkowców 85
prowadzących do leśnej alei spacerowej w kierunku cmentarza i
Osiedla Zielona

108 000,00 PLN

2575

TABLICE INFORMACYJNE

TABLICE INFORMACYJNE

21 250,00 PLN

2591

Stacja naprawy rowerów

Projekt zakłada zakupienie i zamontowanie samoobsługowej stacji
do naprawy rowerów

10 200,00 PLN

