L.P Nazwa Projektu

Lokalizacja Projektu

Koszt
Projektu w zł

Wydzielenie przejścia dla pieszych przy placówce
1 oświatowej" Domek Przedszkolaka"

Ursus/ ul. Ryżowa (przy budynku
Przedszkola "Domek Przedszkolaka"
Ryżowa 88)

Termomodernizacja, remont Sali gimnastycznej i
budynku klubowego na terenie OSIR Dzielnicy
2 Warszawa Ursus

K. Sosnkowskiego 3 (teren OSIR
Dzielnicy Warszawa Ursus

"Międzypokoleniowe Śpiewanie" - Otwarte
Warsztaty dla Dzieci - pieśni Powstania
Warszawskiego (Ważny element to również
prezentacja multimedialna- animowana historia
lokalna, eksponowana na ekranie w muszli Parku
3 Czechowickiego).

Park Czechowicki ul. Spisaka

11950

Wybieg dla psów - park dla psów w Parku
Czechowickim (Wykonanie wybiegu dla psów w
parku Czechowickim w celu zapewnienia
bezpiecznego, aktywnego wypoczynku dla zwierząt i Park Czechowicki, rejon ulicy
4 ich właścicieli).
Malinowej i ul. Spisaka

120000

1800

240000

Chodnik ul. Ryżowa (Projekt polega na wykonaniu
chodnika o długości 130 metrów i szerokości 2
metrów po wschodniej części ulicy Ryżowej, na
wysokości skrzyżowania z ulicą Apartamentową oraz Rejon ulicy Ryżowej i ulicy
5 wykonania przejścia dla pieszych)
Apartamentalnej

42950

Doświetlenie przejścia dla pieszych, ul.
6 Traktorzystów

63000

Rejon ulicy Traktorzystów i ul.
Cierlickiej

Wideo monitoring tunelu w rejonie ul.
Nowolazurowej i ul. Dzieci Warszawy (Stworzenie
systemu monitoringu kamerowego tunelu dla
pieszych i rowerzystów oraz terenów przyległych,
który obejmowałby rejon ulic Nowolazurowej,
Dzieci Warszawy i Badylarskiej. W szczególności
monitoring miałby objąć wnętrze tunelu i chodniki w
kierunku przystanków autobusowych znajdujących
Rejon ulic: Nowolazurowej, Dzieci
7 się na ulicy Nowolazurowej.)
Warszawy i Badylarskiej

119900

Miejsca postojowe ul. Dzieci Warszawy
(Wybudowanie 14 nowych miejsc parkingowych – w
tym jedno dla osób niepełnosprawnych przy ulicy
8 Dzieci Warszawy 11).
Rejon ulicy Dzieci Warszawy nr 11

61500

Pracownia plastyczna i galeria malarstwa w pałacyku
"Acherówka" (Miejsce w którym będą realizowane
projekty z zakresu edukacji, kultury, ochrony
dziedzictwa narodowego, warsztaty dla artystów w
9 wieku od 10 do 100 lat, wystawch dzieł.)
ul. Walerego Sławka 2
Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul.
Lwowskich 66-70 ( Budowa nowych miejsc
parkingowych oraz przebudowa już istniejących
10 wzdłuż il. Orląt Lwowskich nr. 66-70).
ul. Orląt Lwowskich 66-70

23200

250000

Zakład – Wykonanie fotodokumentu poświęconego
byłym Zakładom Mechanicznym „Ursus” oraz ich
pracownikom. Wykonanie portrety byłych
pracowników ZM ”Ursus” oraz miejsc, w których
kiedyś pracowali. Projekt zakończony zostanie
wystawą fotograficzną oraz wydaniem książki
11 fotograficznej,
Podjazd dla wózków na schodach przy stacji PKP
Ursus (Projekt polega na zamontowaniu łatwych i
wygodnych w użyciu podjazdów dla wózków
12 dziecięcych, a także dla niepełnosprawnych).
Modernizacja planu zabaw Przedszkola
Integracyjnego nr 137 im. Janusza Korczaka
(Wymiana zniszczonych urządzeń oraz uzupełnienie
lub wyposażenie Przedszkola Integracyjnego Nr 137
13 im. Janusza Korczaka w nowe zabawki.)

14

15

16

17

Dodatkowe miejsca parkingowe przy Placu 1905
roku (Wygospodarowanie dodatkowych miejsc
parkingowych przy Placu 1905 roku. W sumie około
7-10 nowych miejsc).
Ursus- przystanek, tradycja i współczesność
(Centrum Kulturalno - Integracyjne mieszkańców
Dzielnicy Ursus) (Projekt obejmuje dwie sfery
działań. Są to: Edukacja historyczna, pielęgnowanie
tradycji zawodowych i pamięci o wielu pokoleniach
rodzin byłych pracowników ZM Ursus, oraz
promocja polskiej marki Ursus; - rozwijanie oświaty,
kultury i integracji mieszkańców, organizacja miejsca
spotkań, w którym mogłyby się odbywać warsztaty,
wernisaże, spotkanie z ciekawymi ludźmi, jarmarki
pomysłów,)
Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus
(Projekt ma na celu usprawnienie ruchu rowerowego
w Dzielnicy Ursus poprzez zastosowanie tanich i
bezpiecznych rozwiązań. Pierwsze z rozwiązań jest
wyznaczenie pasów rowerowych na jezdniach.
Drugie rozwiązanie jest dopuszczenie ruchu
rowerowego w obu kierunkach na ulicach
jednokierunkowych – poprzez zmianę oznakowania
drogowego).
Domki lęgowe dla małych ptaków (wróble, sikorki,
szpaki) (Zainstalowanie domków lęgowych dla
małych ptaków – wysokie drzewa na terenie
Dzielnicy Ursus 100/ 120 domków)

Zorganizowanie Sali Pamięci państwa Zofii i
Władysława Grabskich (Zebranie pamiątek i
przygotowanie Sali pamięci (obrazy, dzieła
18 literackie)).
Wielopokoleniowy zespół wokalno - instrumentalno
– taneczny ( Projekt skierowany do rodzin ma za
zadanie umuzykalnianie i krzewienie Polskiej kultury
i tradycji, naukę śpiewu, tańca i gry na
19 instrumentach).

Warszawa

stacja PKP Ursus

ul. Zagłoby 11

Ursus- Plac 1905 roku

27500

4000

246737,1

8455

Plac Czerwca 1976 nr 1

550000

Warszawa

418600

Rejony Szkół (wysokie drzewa
głównie na Os. Niedźwiadek)

6200

Biblioteka Publiczna Gołąbki ul.
Czerwona Droga 6

25000

Biblioteka Publiczna Gołąbki ul.
Czerwona Droga 6

40000

Pracownia Rzeźby i galeria rzeźby (Projekt ma na
celu integrację młodzieży gimnazjalnej i starszej z
doświadczeniem osób dorosłych, którzy posiadają
wiedzą jak rzeźbić w drewnie i innych materiałach.
Galeria w stałej ekspozycji prezentować będzie
dorobek rzeźbiarzy Ursusa oraz wystawiać prace
20 każdej zainteresowanej osoby).

Dom Kultury "Kolorowa" ul.
Sosnkowskiego 16

Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultury "Arsus"
(Dostosowanie aparatury projekcyjnej Kina Ośrodka
Kultury Arsus do obowiązujących standardów
21 technicznych. )

ul. Traktorzystów 14

Zakup sprzętu nagłośniającego dla Społecznego
Klubu Seniora "Promyk" (Klub promyk skupiający
około 250 osób w wieku 60+ potrzebuje do swoich
22 działań sprzętu nagłaśniającego).

"Archerówka" ul. Walerego Sławka 2

Fortepian dla Ursusa (Projekt obejmuje zakup
fortepianu dla domu kultury „Kolorowa” oraz formy
jego wykorzystania w celu popularyzacji wśród
mieszkańców Dzielnicy Ursusa koncertów
muzycznych z fortepianem, jako instrumentem
23 wiodącym.)

Dzielnica Ursus M. St. Warszawy

125000

Świat w Obiektywie- aktywizacja społeczności
dzielnicy Ursus przez działalność w sekcji
24 fotograficznej

Dzielnica Ursus M. St. Warszawy

21420

Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr.
25 219 "Niezapominajka"
Dzielnicowy Informator Senioralny (Ukazująca się
co miesiąc gazeta drukowana stanowiąca informator
dla seniorów i seniorek, zawierający oferty społeczne
i kulturalne dostępne dla osób 60+ w dzielnicy a
także poza nią. Gazeta będzie stanowić również
poradnik załatwienia spraw urzędowych oraz źródło
wiedzy o ciekawych dzielnicowych inicjatywach
26 obywatelskich współtworzonych przez seniorów).
Ocalić pamięć Zakładów Mechanicznych "Ursus" (
Projekt polega na zorganizowaniu wystawy
fotograficznej, dysk DVD z prezentacją
multimedialną wystawy, teledysk z nową piosenką o
Ursusie, zestawy pocztówek, publikacja albumowadokumentujące zakłady i ich rozwój, ludzi oraz
27 produkty w ciągu całych dziejów).
Zdrowa żywność i jej wpływ na kondycję zdrowotną
człowieka (Przeprowadzenie 4 wykładów
dotyczących zdrowego odżywiania się i zdrowych
28 ekologicznych produktów).
"Zgodny chórem, bracia" monografia Chóru Cantate
29 Deo

44100

210000

19750

ul. M. Keninga 16 w Warszawie

640900

Warszawa Ursus

105000

Dzielnica Ursus M. St. Warszawy

186000

Ul.. Orłów Piastowskich 47

10000

nie dotyczy

37100

Zakup sprzętu muzycznego Keyboard ( Sprzęt
muzyczny Keyboard jest potrzebny dla zespołu
„Cantilena”, który istnieje od 6 lat przy TUTW.
Instrument jest konieczny do ćwiczeń i występów
30 zespołu).
Zakup jednakowych strojów dla zespołu wokalnego
"Cantilena" ( Stroje jednakowe są nieodzowne do
reprezentowania TUTW na zewnątrz i na
31 uroczystościach TUTW).
Modernizacja Ogródka Jordanowskiego "Hasanka"
(Modernizacja polegająca na pomalowaniu
wszystkich instalacji znajdujących się w ogródku
łącznie z ławkami oraz uzupełnienie tartany
32 zabezpieczającego przed skutkami upadku.)
Rodzinny Festyn sportowy w Parku Hassów (Festyn
sportowy w Parku Hassów dla dzieci, młodzieży i
33 dorosłych)
Kurs Pierwszej Pomocy Pediatrycznej (Projekt
zawiera kurs podczas którego rodzice dowiedzą się
jak radzić sobie ze stresem w sytuacji
niebezpieczeństwa. Naucza się prawidłowo oceniać
sytuacje i dobrać domową adekwatna pomoc a także
zdobędą wiedzę jak unikać niebezpiecznych sytuacji.
Na początku projekt zakłada uczestnictwo ok. 15 par.
34 Szkolenie mogłoby się odbyć w Domu Kultury.)
Powrót Kobiet na rynek pracy (Projekt skierowany
jest do bezrobotnych kobiet próbujących powrócić na
rynek pracy. Wsparcie coacha przyczyni się do
aktywizacji kobiet, które z powodu długiej przerwy
w pracy utraciły wiarę we własne kompetencje,
umiejętności i możliwości. Indywidualne sesje i
wyznaczanie Culów przyczynią się do zwiększenia
35 szansy na podjęcie zatrudnienia).
36 Monitoring w Parku Hassów

Dom Kultury "Kolorowa" ul.
Sosnkowskiego 16

2500

Dom Kultury "Kolorowa" ul.
Sosnkowskiego 16

3500

ul. Orląt Lwowskich i ul.
Wojciechowskiego\
ul. Jagiełły, Wojciechowskiego, Park
Hassów

Dom Kultury

120000

32500

2500

Warszawa

53300

Park Hassów

30000

Wybieg dla psów (Ursus Niedźwiadek) (Jest to
ogrodzony teren przeznaczony do bezpiecznego i
zgodnego z przepisami spuszczania psów ze smyczy.
Na tym terenie mogą korzystać z socjalizacji z
innymi przedstawicielami swojego gatunku, spędzają
37 aktywnie czas ze swym opiekunem).
ul. Orląt Lwowskich lub Jagiełły 46

60000

Kosze na Śmieci w Ursusie (Ustawienie 50 koszów
38 na śmieci na terenie Dzielnicy Ursus).
Cała Dzielnica
Kontynuacja nauki pływania w szkole podstawowej (
Kontynuacja nauki pływania w kolejnych latach
Szkoły Podstawowej dla dzieci w klasach III-Vi.
Byłaby to przedłużenie dotychczasowych zajęć na
39 basenie w ramach godzin lekcyjnych).
Orląt Lwowskich, Sosnkowskiego

16000

Kosze na psie odchody w Ursusie (Ustawienie 80
sztuk specjalnych koszy na psie odchody z opcją
40 zamykania klapy na klucz).

27200

Cała Dzielnica

30000

Warsztaty dla świeżo upieczonych rodziców (Edukacja
„Młodych Rodziców” w zakresie opieki nad
41 niemowlakami).
Dom Kultury

7500

Badanie profilaktyczne stóp ( Przebadanie stóp osób
w różnym wieku, szczególnie diabetyków pod kątem
problemów skórnych, z paznokciami i pod względem
42 ortopedycznym).
Różne miejsca Dzielnicy

35380

Kosze dla Zielonego Ursusa (Projekt polegałby na
ustawieniu w dzielnicy Ursus 100 sztuk zwykłych,
solidnych, nowych koszy na śmieci a także na
43 systematycznym opróżnianiu ich).

57000

Przy większych ulicach, obok
sklepów, szkół, przedszkoli i
instytucji

Kosze na psie odchody (Projekt polega na ustawieniu
w Dzielnicy Ursus 100 sztuk specjalnych koszów na
psie odchody. Kosz miałby opcję zamykania na
Przy głównych ulicach, w parkach, na
klucz, opcjonalnie może być wyposażony w podajnik skwerach, przy instytucjach i
44 na zestawy higieniczne).
przedszkolach
Zagospodarowanie zieleni Parku Hassów
(Posadzenie drzew, usunięcie kontenerów blaszanych
45 lub ich obudowanie np. drewnem)
Park Hassów

83000

4600/15600

Wybudowanie chodnika (Wybudowanie odcinka
łączącego Park Hassów z chodnikiem przy ul.
46 Jagiełły).

Jagiełły w rejonie numeru 33

Wydzielenie pasa rowerowego na ulicy
47 Traktorzystów

ul. Traktorzystów

120000

Modernizacja ulicy Jagiełły (Modernizacja drogi na
48 odcinku od numeru 48 do 38 ok. 120 m.).

ul. Jagiełły

120000

Powiększenie ogólnodostępnej dla mieszkańców
bazy sportowej poprzez adaptację nieużytku
znajdującego się na terenie OSiR Ursus (Stworzenie
wielofunkcyjnego boiska sportowego, na którym
mogłyby się odbywać dzielnicowe rozrywki
sportowe, pikniki rodzinne oraz animacje i zabawy
49 sportowe dla najmłodszych).

ul. Sosnkowskiego / Al.. Bzów

Piłkarski Weekend dla mieszkańców dzielnicy Ursus
(Wielopłaszczyznowy i dedykowany dla różnych
grup mieszkańców projekt sportowy promujący
aktywność fizyczną i integrację różnych środowisk
50 oraz pamięć historyczną dzielnicy.)

ul. Sosnkowskiego 3

12000

84000

119000

Wypożyczalnia zabawek na Ursusie (Projekt
umożliwia wypożyczanie zabawek osobom
zainteresowanym aktywnym spędzaniem czasu z
51 dziećmi).
Psie Pole (Stworzenie małego parku dla zwierząt z
52 przyrządami do ich trenowania)
Świetna Światłość – Ursus (Pomoc mieszkańcom
dzielnicy w obniżaniu rachunków za energię
elektryczną poprzez praktyczne rady i edukację:
stworzenie trzech punktów informacyjnych w
partnerstwie ze sklepami z wyposażeniem
elektronicznym i wydanie jednej lampy (żarówki)
53 LED na rodzinę (maks. 1000 LEDów)).

Ewentualnie Dzieci Warszawy lub na
innej ulicy gdzie znajduje się
biblioteka dla dzieci w Ursusie
Przedłużenie ul. Tomcio Palucha
(Plac na tyłach MPO)

Warszawa

Bezpieczna droga do szkoły (Projekt obejmuje
wykonanie wysepek na trzech przejściach dla
pieszych na ul. Walerego Sławka, 1- na wysokości
54 ul. Konińskiej, 2 i 3 na wysokości ul. Adamieckiego). Walerego Sławka

6250

125000

27000

9000

Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół
(Projekt polega na wybudowaniu domków lęgowych
55 dla owadów)

ul. Wolności, park Czechowicki,
Dzieci Warszawy 42, Park Archera,
Skwer ks. Kazimierza Szklarczyka,
park ul. Orląt Lwowskich,
Gierdziejowskiego 20, Park Hassów,
Zagłoby, Czerwona Droga, Orląt
Piastowskich

Przebudowa i remont ulicy Władysława Hermana
(Remont nawierzchni oraz przebudowa z
wydzieleniem miejsc parkingowych na ulicy Wł.
Hermana od ulicy Warszawskiej do nawierzchni z
56 kostki brukowej.)

ul. Hermana

Mapa/ Plan Ursusa (3 tysięcy egzemplarzy).
(Wydanie mapy dzielnicy Ursus zawierającej poza
ulicami informacje dot. Życia gospodarczego,
kulturalnego oraz wszelkie informacje użyteczne
57 mieszkańcom dotyczące dzielnicy).

Cały teren Dzielnicy Ursus ze
wszystkimi osiedlami

3200

Rewitalizacja "Starego Ursusa" przez zainstalowanie
ławek dla osób starszych, niepełnosprawnych i
rodzin z dziećmi (Zainstalowanie 20 ławek w
okolicach użyteczności publicznej takich jak.
Ośrodek zdrowia i rehabilitacji, sklepy i urzędy oraz
58 przy ulicach do nich prowadzących)/

Spisaka - Kościuszki - Dzieci
Warszawy cały "Stary Ursus"

15800

2520

640000

Komitywa- projekt pozytywnej i skutecznej
współpracy sześciolatków z nauczycielami (Projekt
wychodzi naprzeciw obawom rodziców związanych
z „ustawą sześciolatkowi”. Zapewnia wzrost
kompetencji nauczycieli w rozpoznawaniu potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych dzieci, umożliwiając
tym samym tworzenie przez pedagogów
59 prawidłowych relacji z uczniami)
Ogólnodzielnicowy
Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami (Celem
projektu jest umożliwienie samodzielnego
uczestnictwa w sferze publicznej osób niewidomych i
słabowidzących poprzez dostosowanie urzędu
dzielnicy- stworzenie tyflografiki urzędu oraz
dzielnicy, zamontowanie tabliczek w brajlu,
zapewnienie udźwiękowionego stanowiska
komputerowego dla petenta w urzędzie oraz wydanie
60 książki w druku transparentnym.
Ogólnodzielnicowy

Uliczny trening Warszawa Ursus p. Filip
61 Matuszewski

28000

74450

