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głosowanie 16–26 czerwca

Miesz kań cy
ma ją głos

To już dru ga edy cja bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go w na szej
dziel ni cy. W tym ro ku miesz kań -
cy zgło si li 72 wnio ski, któ re
prze szły wszyst kie szcze ble we -
ry fi ka cji. Są one zgła sza ne
w trzech ob sza rach: Sta ra Ocho -
ta, Szczę śli wi ce i Ra ko wiec.

Na re ali za cję wnio sków
w przy szłym ro ku wła dze
dziel ni cy prze zna czy ły
2 330 000 zł. W dniach
16–26 czerw ca wnio ski bę -
dą pod da ne pod gło so wa -
nie. Z za sa da mi te go gło so -
wa nia mo że cie Pań stwo za -
po znać się na ósmej stro nie
na szej ga ze ty. Wnio ski, któ -
re w gło so wa niu otrzy ma ją
naj wię cej gło sów bę dą re -
ali zo wa ne przez wła dze
dziel ni cy w ro ku 2016.

In for ma tor Ocho ty
i Włoch już tra dy cyj nie po -
świę ca spe cjal ne wy da nie
ga ze ty na przed sta wie nie
idei bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go. Po sta no wi li śmy jed -
nak w tym ro ku przej rzeć
wszyst kie wnio ski i za re ko -
men do wać miesz kań com
pew ną ich część. Na ucze ni
do świad cze niem po przed -
nie go ro ku oraz ob ser wu jąc
re ali za cję wnio sków uwa ża -
my, że sko ro wszy scy miesz -
kań cy pod czas gło so wa nia
mu sza wy brać te naj lep sze
to re dak cja ga ze ty też po -
win na za dać so bie trud
w tym za kre sie i do ko nać
wła sne go wy bo ru. Chcie li -
by śmy w tym miej scu pod -
kre ślić, że nie do koń ca są
ja sne dla nas kry te ria we ry -
fi ka cji projektów zgła sza -
nych przez miesz kań ców.
Na li ście wnio sków zgło szo -
nych przez miesz kań ców
a ne ga tyw nie zwe ry fi ko wa -
nych przez urząd znaj du ją
się wnio ski god ne wspar cia,
lecz z przy czyn dla nas nie
zro zu mia łych zo sta ły za blo -
ko wa ne przez urzęd ni ków.
Tej spra wie za mie rza my po -
świę cić osob ne pu bli ka cje.

Za chę ca my wszyst kich
miesz kań ców do uczest nic -
twa w gło so wa niu. Je ste śmy
prze ko na ni, że ta for ma
uczest nic twa miesz kań ców
w po dej mo wa niu de cy zji
bu du je wspól no tę na szej
dziel ni cy.
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Au tor: Ka rol Wisz niew ski
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji
– 29 000 zł

Bu do wa przej ścia dla pie szych
w Al. Je ro zo lim skich w re jo nie

bu dyn ków (al. Je ro zo lim -
skie 141, 91, 92, Niem ce wi -
cza 26) jest po trzeb na dla miesz -
kań ców sta rej ocho ty miesz ka ją -
cych w oko licz nych blo kach.
Obec nie zlo ka li zo wa nie przej -

ścia dla pie szych znaj du ją się
przy skrzy żo wa niach Alej Je ro -
zo lim skich z uli cą Spi ską i Bia ło -
brze ską (od le głość od jed ne go
do dru gie go przej ścia ok. 800
me trów). Bu do wa przej ścia pod -
nie sie bez pie czeń stwo miesz kań -
ców prze cho dzą cych przez uli cę
w tym re jo nie. Po nad to miesz -
kań cy unik ną nad ra bia nia dro gi
od da le ko zlo ka li zo wa nych
przejść dla pie szych.

Sta ra Ocho ta

Budowa przejść dla pieszych
Aleje Jerozolimskie

Au tor: Grze gorz Wal kie wicz
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji
– 56 000 zł

Kwo ta wska za na w pro jek cie
po zwo li na prze szło dwu krot ne
zwięk sze nie środ ków prze zna czo -
nych na za kup no wo ści dla ochoc -
kich od dzia łów bi blio te ki pu blicz -

nej. To spra wi, że ofer ta bi blio tek,
zwłasz cza w za kre sie no wo ści wy -
daw ni czych, bę dzie jesz cze bo gat -
sza i atrak cyj niej sza dla miesz kań -
ców.

Za do dat ko we środ ki zo sta ną
za ku pio ne:

Ksią żki, au dio bo oki, fil my, gry
plan szo we i kom pu te ro we.

Sta ra Ocho ta
No wo ści dla ochoc kich bi blio tek

Au tor: Bo że na Ba zań ska
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji
– 76 943 zł

Pro jekt na kie ro wa ny jest
na stwo rze nie kom plek so wej
prze strze ni współ by cia, wy po czyn -
ku i re kre acji ró żnych grup wie ko -
wych, po przez uzu peł nie nie ist -
nie ją cej in fra struk tu ry (zie leń,

ław ki, plac za baw dla dzie ci, bo -
isko do gry w ko szy ków kę z na -
wierzch nią umo żli wia ją cą jaz dę
na rol kach) ze wnętrz ną si łow nią.

Oprócz sprzę tu do ćwi czeń (po -
dwój ny bie gacz, or bi trek, wio ślarz,
wy ci skacz sie dząc, wy ciąg gór ny,
pra sa no żna) prze wi du je się mon taż
dwóch ła wek, sto li ka par ko we go
(z sza chow ni cą) z czte re ma sie dzi -
ska mi, sto ja ka na 5 ro we rów; 2 ko -

szy na od pa dy zmie sza ne (po jed -
nym przy ka żdej z ła wek) oraz 3 ko -
szy prze zna czo nych do se gre ga cji
od pa dów (pusz ki, bu tel ki, pla stik)
oraz dwóch la tar ni par ko wych.

Ogro dze nie si łow ni ma na ce lu
stwo rze nie in te gral nej i es te tycz -
nej prze strze ni wspól nej, w któ -
rej bę dzie mo żli we za rów no
upra wia nie spor tu, jak i na wią zy -
wa nie i pod trzy my wa nie kon tak -
tów spo łecz nych. Ma ono rów -
nież za po biec ewen tu al nym sy tu -
acjom za gra ża ją cym bez pie czeń -
stwu ćwi czą cych lub wy pro wa -
dza nych na spa cer psów, któ re
bie ga ją bez wy star cza ją ce go nad -
zo ru.Uzu peł nie niem ca ło ści będą
nasadzenia krzewów ozdobnych.

Sta ra Ocho ta

Si łow nia ze wnętrz na
„Ba śnio wa”

Au tor: Grze gorz Wal kie wicz
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji
– 68 400 zł

Po tań ców ki bę dą zor ga ni zo wa -
ne w czte ry ko lej ne so bo ty czerw -
ca 2016 ro ku. Bę dą trwa ły po 5 go -
dzin (16.30–21.30). Pro jekt za kła -
da wy na ję cie ze spo łu mu zycz ne go
i kon fe ran sje ra pro wa dzą ce go im -
pre zę. Po tań ców ki bę dą or ga ni zo -

wa ne w sty lu re tro. Ze spół mu -
zycz ny bę dzie grał przed wo jen ne
szla gie ry. Uczest ni cy za ba wy
pod okiem za wo do wych tan ce rzy
bę dą uczyć się tań ców war szaw -
skich, ta kich jak po lka czy wal czyk.

Im pre za bę dzie się od by wa ła
w sa mym cen trum Ocho ty,
pod go łym nie bem, w spo sób
umo żli wia ją cy miesz kań com spon -
ta nicz ne do łą cza nie do za ba wy.

Sta ra Ocho ta

Czerwcowe potańcówki
Plac Narutowicza w stylu retro
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Au tor: Ka rol Wisz niew ski
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji
– 84 700 zł

In ter na tio nal ocho ta blu es fe -
sti val to pierw szy i je dy ny fe sti wal

blu eso wy w War sza wie. VII edy -
cja fe sti wa lu od bę dzie się od 13
do 16 paź dzier ni ka 2016 r. Fe sti -
wal re pre zen tu je ró żne od mia ny
blu esa wy ko ny wa ne przez ar ty -
stów pol skich i za gra nicz nych.

Uczest nic two w im pre zie jest nie -
po wta rzal ną szan są dla miesz kań -
ców sta rej Ocho ty, jak i ca łej
War sza wy na za po zna nie się
z twór czo ścią naj lep szych pol -
skich mu zy ków blu eso wych i czo -
łów ki blu eso wych mu zy ków z za -
gra ni cy. Fe sti wal od bę dzie się
w bu dyn ku Ośrod ka Kul tu ry
Ocho ty (sa li wi do wi sko wej ośrod -
ka i klu bo ka wiar ni „Mam Ocho -
tę”. Oprócz fe sti wa lo wych kon -
cer tów od bę dą się wie czor ne jam
ses sions w klu bo ka wiar ni „Mam
Ocho tę”.

Sta ra Ocho ta

VII International
Blues Festiwal

Au tor: Te re sa Pąk
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji
– 78 000 zł

Wy da wa nie mie sięcz ni ka
„Ochot nik” – wzno wie nie bez -

płat nej ga ze ty dla miesz kań ców
dziel ni cy. Ga ze ta ma pro mo wać
sze ro ko po ję tą ochoc ką kul tu rę,
hi sto rię i ar chi tek tu rę oraz lu dzi
ją two rzą cych. By ła wy da wa na
w la tach 2005–2011

Sta ra Ocho ta

Ochotnik
wznowienie wydania
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Pro jekt do ty czy prze bu do wy
cią gu ko mu ni ka cyj ne go wzdłuż
uli cy Bia ło brze skiej po stro nie
nie pa rzy stej po mię dzy uli cą Ro -
ko sow ską a uli cą Czę sto chow ską,
ma cha rak ter ogól no do stęp ny.

Wska za ny te ren jest nie za bu do -
wa ny, po kry ty sła bej ja ko ści traw -
ni kiem. Od ci nek chod ni ka ma
oko ło 150 m. Na chod ni ku
wzdłuż osi jezd ni te raz par ku je
ok. 15 sa mo cho dów. W pro jek cie

za pla no wa no, że w miej scu obec -
ne go chod ni ka zo sta ną wy zna czo -
ne miej sca po sto jo we o wy mia -
rach 5 m × 3 m, tak aby mo żna
by ło par ko wać sa mo cho dy pro -
sto pa dle (lub uko śnie) do uli cy
Bia ło brze skiej. Zmia na spo so bu
par ko wa nia na spe cjal nie wy zna -
czo nych miej scach zwięk szy licz -

bę par ku ją cych sa mo cho dów
do oko ło 50. Obec ny ciąg pie szy
po wi nien zo stać prze su nię ty
w głąb te re nu oko ło 2 me trów,
rów no le gle do uli cy Bia ło brze -
skiej. Za rów no miej sca po sto jo -
we, ja ki i chod nik po win ny być
wy ło żo ne kost ką bau ma. W tro -
sce o es te ty kę prze strze ni pu -
blicz nej oraz za cho wa nia zie lo -
nych miejsc na ma pie War sza wy
na le ży ta kże do ko nać re wi ta li za -
cji i mo der ni za cji zie le ni na dział -
ce nr 61/1 gra ni czą cej ze szko łą
pod sta wo wą nr 61. Re wi ta li za cja
po le ga ła by na przy cię ciu sta rych
drzew, na sa dze niu no wych krze -
wów kwit ną cych, wy rów na niu

i urzą dze niu traw ni ka od stro ny
uli cy Czę sto chow skiej oraz
przy gra ni cy z nie ru cho mo ścią
Bia ło brze ska 23 (dział ka nr 85).
Wy zna cze nie ale jek prze ci na ją -
cych traw nik uła twi po ru sza nie
się po tym te re nie, nie na ra ża jąc
zie le ni na znisz cze nie. Do dat ko -
wo, usta wie nie ła wek oraz wy raź -
nie od dzie le nie gę stym ży wo pło -
tem cią gu ko mu ni ka cyj ne go
i miejsc po sto jo wych od po zo sta -
łej stre fy zie le ni czę ścio wo ogra -
ni czy ha łas i stwo rzy prze strzeń
do od po czyn ku. Ży wo płot po wi -
nien być w kil ku miej scach prze -
gro dzo ny swo bod nym doj ściem
do miejsc po sto jo wych.

Sta ra Ocho ta

Budowa miejsc
postojowych Białobrzeska
Au tor: Bar ba ra Laszcz kow ska
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji – 285 000 zł

wnioski ze Starej Ochoty



Au tor: Ka rol Wisz niew ski
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji
– 12 000 zł

Wy bu do wa nie chod ni ka z kost -
ki be to no wej na od cin ku
od skrzy żo wa nia uli cy Ka li skiej
z uli cą Niem ce wi cza do oko lic bu -
dyn ku Ka li ska 24, wzdłuż uli cy
Ka li skiej, bę dzie du żym udo god -
nie niem dla oko licz nych miesz -
kań ców. W chwi li obec nej pie si,
któ rzy cho dzą uli cą Ka li ską
(po stro nie nu me rów pa rzy stych),
aby dojść do uli cy Niem ce wi cza
mu szą przejść na dru gą stro nę uli -
cy lub mu szą dojść do ist nie ją ce go
i zlo ka li zo wa ne go kil ka dzie siąt
me trów da lej chod ni ka. Wy bu do -
wa nie trotuaru wią że się rów nież
z prze sa dze niem ist nie ją ce go ży -
wo pło tu i zlo ka li zo wa nie chod ni -
ka wzdłuż uli cy (oko ło 30 m dłu -
go ści, 1,5 m sze ro ko ści). Pro jekt
bu do wy chod ni ka obej mu je: pro -
jekt i re ali za cję chod ni ka, wraz
z prze sa dze niem ży wo pło tu
przy ul. Ka li skiej. Lo ka li za cja te -
re nu – dział ka 33/7.

Mo der ni za cja te re nu / po dwór -
ka mię dzy bu dyn ka mi miesz kal -
ny mi, w któ rych znaj du ją się
przed szko la nr 99 i 102:

• wymiana nawierzchni (kostka
i tartan)

• modernizacja skarpy
• zakup i montaż zabawek dla

dzieci
• nasadzenia krzewów

ozdobnych, trawy, kwiatów
• instalacja kosza na śmieci
• ustawienie ławek.
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Te ma ty szko leń:
1. procedury powoływania lub

zmiany zarządu, administracji
budynku.

2. prawa i obowiązki zarządu
wspólnoty/zarządzanie
finansami, tworzenie budżetu,
sprawozdawczość

3. obowiązkowe przeglądy
techniczne budynków
i warunki techniczne
użytkowania budynków

4. pozyskiwanie środków
z funduszy
termomodernizacyjnego
i remontowego na inwestycje
wspólnoty

5. procedury odzyskiwania
należności od lokatorów
(windykacja)

6. sposoby oszczędności energii
elektrycznej i energii cieplnej
(obniżenie kosztów
eksploatacji)

7. zwoływanie i prowadzenie
zebrań, sposoby
powiadamiania o podjętych
uchwałach

8. obowiązki wspólnot
w stosunkach z us i zus

9. zasady prawne i procedury
przekształceń prawa
użytkowania wieczystego
w prawo własności

10. prawa i obowiązki właścicieli
lokali.

Za ję cia bę dą od by wać się co
dwa ty go dnie w go dzi nach po po -
łu dnio wych. Gru pa po win na li -
czyć do 30 osób.

Roz pro pa go wa nie pro jek tu
przy po mo cy me diów spo łecz no -
ścio wych, pla ka tów lub za pro szeń
li stow nych. Warsz ta ty po win ny
być pro wa dzo ne przez spe cja li -
stów z do świad cze niem (prak ty cy
nie teo re ty cy), np: ban kow cy,
księ go wi, praw ni cy i za rząd cy nie -
ru cho mo ścia mi.

Sta ra Ocho ta

Warsztaty zarządzania
Wspólnotami
Mieszkaniowymi
Au tor: Bar ba ra Laszcz kow ska
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji – 7500 zł

Au tor: Agniesz ka Krze miń ska
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji
– 26 000 zł

Pro jekt „ki no ple ne ro we w Par -
ku Wiel ko pol skim” – za kła da cykl

czte rech pro jek cji fil mo wych dla
wszyst kich miesz kań ców. Wstęp
wol ny. Po ka zy od by wać się bę dą
na du żym ekra nie. Dla miesz kań -
ców udo stęp nio ne bę dą bez piecz -
ne le ża ki.

Sta ra Ocho ta

Kino plenerowe
Park Wielkopolski

Sta ra Ocho ta

Budowa chodnika
Kaliska 24

Sta ra Ocho ta

Słoneczny skwer
Au tor: Ka ta rzy na Ka nia
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji – 98 550 zł

wnioski ze Starej Ochoty



Au tor: Ka ro li na We ber
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji
– 10 000 zł

Mu ral przed sta wiał bę dzie
w spo sób barw ny i zro zu mia ły
naj istot niej sze dla dziel ni cy wy da -
rze nia, po sta ci oraz miej sca. Zre -
ali zo wa ny zo sta nie przez ar ty stów
stre et -ar to wych, zna nych z po -
dob nych prac re ali zo wa nych
w War sza wie. Czas re ali za cji pro -
jek tu to okres wio sen no -let ni.
Pra ce ma lar skie bę dą trwa ły oko -
ło dwóch -trzech ty go dni i ka żdy
miesz ka niec Ocho ty bę dzie mógł
ob ser wo wać prze bieg prac. Pro -
jekt mu ra lu po wsta nie w opar ciu
o opi nie spo łecz no ści lo kal nej po -
przez prze pro wa dze nie an kie ty,

w któ rej miesz kań cy bę dą mo gli
wska zać istot ne dla sie bie miej -
sca/po sta ci/wy da rze nia nie tyl ko
z hi sto rii, ale ta kże z co dzien ne go
ży cia dziel ni cy. Dzię ki te mu mu -
ral bę dzie od da wał ob raz Ocho ty
ta kiej, ja ką wi dzą ją jej miesz kań -
cy. Bę dzie on speł niał funk cje
edu ka cyj ne oraz kul tu ro we. Po -
nad to, bę dzie funk cjo no wał
w prze strze ni pu blicz nej, do stęp -
nej bez ogra ni czeń dla ka żde go
miesz kań ca Ocho ty. Re ali za cja
pro jek tu sta nie się pre tek stem
do dys ku sji na te mat dziel ni cy,
a ta kże funk cji sztu ki w prze strze -
ni pu blicz nej. Po dob ne pro jek ty
po wsta ły w wie lu dziel ni cach War -
sza wy, m.in. Na Żo li bo rzu, Pra -
dze oraz Mu ra no wie.

Au tor: An ge li ka Bro niew ska
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji
– 26 500 zł

Sto wa rzy sze nie Ro dzi -
ców i Przy ja ciół Dzie ci Nie wi do -
mych i Sła bo wi dzą cych Tę cza
na co dzień za rzą dza te re nem zie -
lo nym wo kół ośrod ka przy ul. Ko -
piń skiej 6/10. Te ren ten jest dość
roz le gły, wy po sa żo ny w ele men ty
do re kre acji dla dzie ci oraz w pa -

dok, któ ry w tym re jo nie war sza -
wy jest uni ka to wy. Raz w ty go -
dniu dzie ci nie peł no spraw ne,
pod opiecz ni ośrod ka, ma ją za ję -
cia z hi po te ra pii. Nic nie stoi
na prze szko dzie, aby w po zo sta -
łych dniach ty go dnia mo gły ko rzy -
stać z te go te re nu dzie ci miesz ka -
ją ce na Ocho cie.

Dzię ki te mu mia ły by kon takt
z przy ro dą i cu dow nym zwie rzę -
ciem, ja kim jest koń. Kon takt ze

zwie rzę ta mi jest nie zwy kle wa żny
dla roz wo ju dzie ci, uczy wra żli wo ści
na krzyw dę, a do bro czyn ny wpływ
jaz dy kon nej jest wy ko rzy sty wa ny
przy re ha bi li ta cji dzie ci z wa da mi
po sta wy. Dzie ci ma ją mo żli wość
kształ to wa nia doj rza ło ści emo cjo -
nal nej, pa no wa nia nad emo cja mi,
wy ra ża nia emo cji po przez kon takt
ze zwie rzę ciem -te ra peu tą.

Udo wod nio no, iż kon takt z ko -
niem po wo du je zmniej sze nie za -
bu rzeń rów no wa gi i po pra wę re -
ak cji obron nych, po pra wę ko or -
dy na cji wzro ko wo -ru cho wej
i orien ta cji prze strzen nej.
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Pro jekt obej mu je ada pta cję
i wy po sa że nie po miesz cze nia
ok. 18 m2 w in te gra cyj nym żłob ku
nr 50 przy ul. No wo grodz kiej 75
w War sza wie pod „sa lę do świad -
cza nia świa ta”.

Aby przy go to wać to po miesz -
cze nie na le ży:
1. Wykonać prace malarskie
2. Dostosować pomieszczenie

pod względem elektrycznym
3. Zamontować roletę rzymska

okienną, by zaciemnić
pomieszczenie

4. Wymienić osłonę kaloryfera
5. Wyposażyć w odpowiednie

sprzęty (ujęte we wstępnym
kosztorysie)

Sa la ta jest miej scem wie lo zmy -
sło wej te ra pii dzie ci, mło dzie ży, do -
ro słych – z dys funk cja mi, nie peł no -
spraw no ścią, jak rów nież osób zdro -
wych. Dzię ki ta kiej wie lo zmy sło wej
te ra pii oso by z niej ko rzy sta ją ce
na no wo po strze ga ją świat, bar dziej
spon ta nicz nie i oso bi ście, po nie waż
sa la ta to świat prze żyć, w któ rym
oso ba czu je się do brze, ma swo bo dę
i mo żli wość wy bo ru bodź ców oraz
cza su kon cen tro wa nia się na nich.

Mo gła by słu żyć dzie ciom
w wie ku żłob ko wym z na szej pla -
ców ki, ale ta kże i in nym oso bom
ze spo łecz no ści lo kal nej tj. dzie -
ciom z przed szko la, do mu dziec ka

czy śro do wi sko we go do mu po mo -
cy, któ re miał by by do niej do stęp.

Jej głów nym ce lem jest bu do -
wa nie po czu cia ra do ści, bez pie -
czeń stwa, a co za tym idzie wza -
jem ne go za ufa nia i ko mu ni ka cji
po przez do star cza nie im okre ślo -
nej ilo ści i ja ko ści bodź ców sen so -

rycz nych po bu dza ją cych zmy sły
do dzia ła nia.

In ny mi sło wy to na uka ży cia
przez ży cie, to ce lo we kształ to wa -
nie bodź ców w ce lu wy wo ła nia za -
pla no wa nych wra żeń i uczuć.
Umo żli wia po zna wa nie po przez,
pa trze nie, słu cha nie, do ty ka nie,
wą cha nie i sma ko wa nie – czy li
two rze nie glo bal ne go, wie lo zmy -
sło we go ob ra zu da ne go po ję cia.
Dzię ki te mu do star cza ne do ukła -
du ner wo we go in for ma cje wpły -
wa ją bar dzo po zy tyw nie na pa -
mięć, kon cen tra cję, na ukę
a przede wszyst kim na chęć po -

dej mo wa nia ak tyw no ści i wszel -
kich dzia łań.

Wśród sprzę tów, któ re po win ny
się zna leźć w sa li do świad cza nia
świa ta są np.:
• projektor kolorów i obrazów
• lustrzany domek
• lampa UV z elementami
• światłowody
• kolumny wodne
• urządzenie do robienia baniek

mydlanych
• imitator powiewu
• zestaw do aromaterapii
• tablica świetlna
• i inne.

Sta ra Ocho ta

Sala Doświadczania Świata
w Żłobku Integracyjnym nr 50
Au tor: Kró licz ka
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji – 48 737 zł

Sta ra Ocho ta

Tę czo wy Ko nik Dzie ciom
Sta ra Ocho ta

Mu ral dla Ocho ty

wnioski ze Starej Ochoty



Pro jekt za kła da in te gra cję spo -
łecz ną se nio rów po przez ró żne
for my ak tyw no ści oraz pro fi lak ty -

kę zdro wot ną, spo łecz ną i psy cho -
edu ka cyj ną. Ćwi cze nia wzmac nia -
ją ce kon dy cję psy cho fi zycz ną

w gru pach w po miesz cze niach
(ma te ra ce, ka ri ma ty) oraz
na świe żym po wie trzu (np. Park
Szczę śli wic ki) pod „okiem” spe -
cja li sty (np. Nor dic wal king lub
spa ce ry wy sił ko we). Pro jekt za -
kła da rów nież cykl spo tkań np.
z die te ty kiem, psy cho lo giem, ge -
ria trą. Czas trwa nia pro jek tu
od stycz nia do czerw ca oraz wrze -
sień – gru dzień.

Szczę śli wi ce
Integracja Seniorów poprzez
aktywność fizyczną i profilaktykę
Au tor: Agniesz ka Krze miń ska
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji – 50 000 zł

Au tor: Grze gorz Wal kie wicz
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji
– 10 000 zł

Kwo ta wska za na w pro jek cie
po zwo li na prze szło dwu krot ne
zwięk sze nie środ ków prze zna czo -

nych na za kup no wo ści dla
ochoc kich od dzia łów bi blio te ki
pu blicz nej. to spra wi, że ofer ta
bi blio tek, zwłasz cza w za kre sie
no wo ści wy daw ni czych, bę dzie
jesz cze bo gat sza i atrak cyj niej sza
dla miesz kań ców.

Za do dat ko we środ ki zo sta ną
za ku pio ne:

ksią żki, au dio bo oki, fil my, gry
plan szo we i kom pu te ro we.

Au tor: Agniesz ka Po wie rża
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji
– 500 000 zł

Po pra wa na wierzch ni jezd ni,
wy mia na kra wę żni ków, zjaz dów,
chod ni ków.

Utwo rze nie miejsc par kin go -
wych.

Do sa dze nie drzew, ob sia nie
tra wą.

Wy po sa że nie w ław ki, ko sze
na śmie cie, ko sze na psie od cho -
dy.

Szczę śli wi ce

Nowości dla
ochockich bibliotek

Szczę śli wi ce

Po dwór ko przy Du na jec kiej
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Au tor: Agniesz ka Po wie rża
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji
– 32 000 zł

Pro jekt za kła da cykl po tań có -
wek dla miesz kań ców w dwie ko -
lej ne so bo ty wrze śnia na świe żym
po wie trzu, te re nie otwar tym

i ogól no do stęp nym dla wszyst kich
miesz kań ców, spa ce ro wi czów, któ -
rzy w ka żdym mo men cie bę dą mo -
gli do łą czyć do wspól nej za ba wy.

Po tań ców ki w godz. 16:30–21:30
W trak cie za ba wy bez płat ne na -

po je (wo da) dla wszyst kich
uczest ni ków im pre zy.

Szczę śli wi ce

Wrze śnio we po tań ców ki
na Szczę śliw cach

wnioski ze Szczę śli wi c



Au tor: Grze gorz Wal kie wicz
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji
– 200 000 zł

Ko niecz ność prze pro wa dze nia
prac re mon to wo -mo der ni za cyj -
nych wy ni ka z bar dzo złe go sta nu

tech nicz ne go po miesz czeń
(zwłasz cza po sadz ka). Wska za -
nym bę dzie od ma lo wa nie po -
miesz czeń oraz prze rób ka in sta la -
cji elek trycz nej. Pro jekt zwień czy
za stą pie nie bar dzo znisz czo nych
i nie funk cjo nal nych re ga łów no -
wy mi – no wo cze sny mi i es te tycz -
ny mi. Zo sta nie wy mie nio na ta kże
sieć kom pu te ro wa.

Re ali za cja pro jek tu za owo cu je:
• podniesieniem komfortu

czytelników,
• poprawą estetyki biblioteki,
• wzrostem zainteresowania

czytelników,
• poprawą warunków

pracy osób tam
zatrudnionych,

• dostosowaniem
do obecnych standardów
estetyki pomieszczeń
i eksploatacji księgozbioru.

Ra ko wiec

Modernizacja Biblioteki
Pod Skrzydłami

Au tor: Grze gorz Wal kie wicz
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji
– 28 000 zł

Kwo ta wska za na w pro jek cie
po zwo li na prze szło dwu krot ne
zwięk sze nia środ ków prze zna czo -
nych na za kup no wo ści dla
ochoc kich od dzia łów bi blio te ki

pu blicz nej. To spra wi, że ofer ta
bi blio tek zwłasz cza w za kre sie
no wo ści wy daw ni czych, bę dzie
jesz cze bo gat sza i atrak cyj niej sza
dla miesz kań ców.

Za do dat ko we środ ki zo sta ną
za ku pio ne: ksią żki, au dio bo oki,
fil my, pły ty z mu zy ką, gry plan -
szo we i kom pu te ro we.

Ra ko wiec
No wo ści dla ochoc kich bi blio tek

Pro jekt za kła da:
a) wy nie sie nie przej ścia dla pie -

szych (PdP) na ul. Boh da no wi cza
na wy so ko ści nr 4 wraz z osłup ko -

wa niem doj ścia do te go przej ścia.
Wy ty cze nie i wy ko na nie do dat ko -
we go miej sca par kin go we go
po pół noc nej stro nie uli cy

(na wschód od PdP). Obec nie
miej sce to zo sta ło wy dzie lo ne
w spo sób sa mo ist ny przez par ku -
ją ce tam sa mo cho dy.

b) li kwi da cję ist nie ją ce go PdP
przez ul. Ra cła wic ką przy skrzy -
żo wa niu ul. Ra cła wic kiej z ul. Są -
choc ką wy ty cze nie i bu do wa wy -
nie sio ne go PdP w no wej lo ka li za -
cji na wy so ko ści dro gi do jaz do wej
(od fron tu) do bu dyn ku Ra cła wic -
ka 150. Na stęp stwem prze nie sie -
nia PdP bę dzie re or ga ni za cja
ukła du miejsc po sto jo wych.

Au tor: Ce za ry Król
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji
– 209 520 zł

Pro jekt za kła da re mont ist nie -
ją ce go bo iska do ko szy ków ki, aby
za pew nić miesz kań com mo żli -
wość upra wia nia spor tu na świe -

żym po wie trzu na bo isku o od po -
wied nim stan dar dzie dba ją cym
o bez pie czeń stwo ko rzy sta ją cych
z bo iska.

Bo isko bę dzie do stęp ne dla
miesz kań ców 24 h na do bę, a za -
sa dy ko rzy sta nia okre śli re gu la -
min.

Ra ko wiec

Bo isko do ko sza

Au tor: Ka ta rzy na Kuź niar ska
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji
– 18.000

Or ga ni za cja spek ta kli te atral -
nych dla dzie ci oraz ich ro dzi ców.
Pro jekt prze wi du je or ga ni zo wa nie
oko ło czte rech przed sta wień te -
atral nych w mie sią cu na te re nie
przed szko la. Przed sta wia nia bę dą
re ali zo wa ne przez pro fe sjo nal -
nych ak to rów oraz mu zy ków.
Dziec ko w kon tak cie ze sztu ką
do zna je wie lu es te tycz nych wzru -
szeń ob cu jąc z co dzien nym oto -
cze niem. Sztu ka, dzia ła jąc kształ -
tem i dźwię kiem na dziec ko i je go
wy obraź nię, sta je się bo ga tym

źró dłem je go in wen cji twór czej
i prze żyć es te tycz nych. Od po -

wied nio zor ga ni zo wa ny i pro wa -
dzo ny kon takt ze sztu ką za pew ni
dzie ciom od czu wa nie za do wo le -
nia z wła snych dzia łań oraz spra -
wi, że bę dzie ono mia ło po trze bę
po szu ki wa nia i zdo by wa nia no -
wych wia do mo ści.

Ra ko wiec

Dziec ko i Sztu ka

Chod ni ki wo kół bu dyn ku Ra cła -
wic ka 152 peł ne są wyrw, roz stę pów
po mię dzy pły ta mi i nie rów no ści
(zwłasz cza na po łą cze niach z cią ga -
mi z płyt be to no wych czy as fal tem)
za gra ża ją cych zdro wiu i bez pie -
czeń stwu miesz kań ców. Więk szość
miesz kań ców bu dyn ku to oso by
star sze. W okre sie zi mo wym oma -
wia ne chod ni ki nie są od śnie ża ne

(od po wie dzial ność GGKO, nad zór
UD Ocho ta). Na sa dze nie ży wo pło -
tów ma na ce lu zwięk sze nie „ilo ści”
i ró żno rod no ści zie le ni oraz ma za -
pew nić na tu ral ne od gro dze nie bu -
dyn ku od cią gów pie szych. Po win -
no to za po biec ko lej nym de wa sta -
cjom bu dyn ku przez gra fi cia rzy
oraz trak to wa niu traw ni ków
pod okna mi ja ko to a le ty dla psów.

Ra ko wiec

Remont chodników wokół
budynku Racławicka 152
Au tor: Da nu ta Wa lic ka -Je siotr
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji – 50 000 zł

Ra ko wiec

Uspokojenie ruchu
na ulicy Racławickiej
Au tor: Da nu ta Wa lic ka -Je siotr
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji – 60 000 zł
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• Szczęśliwice – 660 tys. zł
• Rakowiec – 690 tys. zł
• Stara Ochota – 980 tys. zł

Kto mo że glo so wać
W glo so wa niu mo gą wziąć

udział wszy scy miesz kań cy War -
sza wy (nie trze ba być za mel do wa -
nym w War sza wie), bez ogra ni -
czeń do dziel nic, czy li miesz ka jąc

na Pra dze lub Wo li mo żna za gło -
so wać na wy bra ne pro jek ty w jed -
nym z ob sza rów na Ocho cie. Nie
ma też ogra ni czeń wie ko wych,
w przy pad ku osób, któ re nie
ukoń czy ły 18 ro ku ży cia wy star czy
do łą czyć upo wa żnie nie od praw -
nych opie ku nów. ro dzi ców.

Jak gło so wać
Mo żna gło so wać na trzy spo so -

by:
• Przez Internet na stronie

www.twojbudzet.um.warsza -
wa.pl, osoba głosująca musi
mieć adres e-mail.

• Wysyłając swoją kartę
do głosowania pocztą
na adres: Urząd Dzielnicy
Ochota miasta stołecznego
Warszawy ul. Grójecka 17a
02–021 Warszawa,
koniecznie z dopiskiem
„Budżet partycypacyjny 2016”
(list musi wpłynąć
do urzędu pomiędzy 16
a 26 czerwca).

• Osobiście wrzucając kartę
do głosowania do wystawianej
urny. Na Ochocie
przewidziano nastepujace
punkty:

1 Urząd Dzielnicy Ochota
ul. Grójecka 17a

2 Biblioteka „Przystanek
Książka” ul. Grójecka 42

3 Biblioteka „Piątka”
ul. ul. Grójecka 109

4 Biblioteka „Przy Baleya”
ul. Baleya 9

5 Biblioteka
„Skarżyńskiego”
ul. Skarżyńskiego 5

6 Biblioteka „Baśniowa”
ul. Grójecka 68

7 Biblioteka „Białobrzeska”
ul. Białobrzeska 21

8 Biblioteka
„Pod Skrzydłami”
ul. Grójecka 109

9 Biblioteka
„Przy Narutowicza”
ul. Grójecka 35

10 Czytelnia Naukowa
ul. Grójecka 77

11 Ośrodek Kultury Ochoty
OKO ul. Grójecka 75

Kar ty do gło so wa nia bę dą do -
stęp ne od 16 czerw ca na stro nach
in ter ne to wych oraz w urzę dach
dziel ni co wych.
Uwa ga! Mo żna gło so wać na do -

wol ną ilość pro jek tów, ale tyl ko 1
raz i tyl ko w 1 wy bra nej dziel ni cy.
Su ma kosz tów re ali za cji wy bra -
nych pro jek tów nie mo że prze -
kro czyć li mi tu środ ków prze zna -
czo nych dla wy bra ne go przez
pań stwa ob sza ru. W in nym przy -
pad ku głos bę dzie nie wa żny.

Jak gło su je my?
Po mię dzy 16 a 26 czerw ca, czy li przez 11 dni bę dzie my mo gli

gło so wać na wy bra ne pro jek ty zgło szo ne do bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go. Su ma prze zna czo na na re ali za cję pro jek tów w 2016 ro -
ku to 2 330 000 zło tych. Dziel ni ca Ocho ta zo sta ła po dzie lo na
na 3 ob sza ry, dla któ rych środ ki zo sta ły przy dzie lo ne w na stę pu -
ją cy spo sób:

Członkowie Redakcji
Redaktor Naczelny

Adres redakcji:
ul. Radomska 10/12 (oficyna)

02–323 Warszawa, fax: 22 659 73 33
www.infochoty.waw.pl,
info@infochoty.waw.pl

Wydawca: Fundacja na rzecz
Rozwoju Ziemi Mazowieckiej

Dział reklamy:
tel. 508-125-417, 22 614-58-03
piotr.pilipczuk@gazetaecho.pl
Druk: Edytor Sp. z o.o. Olsztyn

Dariusz Kałwajtys
tel. 501 080 674

e-mail: da riusz_ kal waj tys@op.pl

Anna Zbytniewska
tel. 22 822 07 87, 605 165 890

Małgorzata Rojek
tel. 695 198 984,

e-mail: rojek.malgorzata@wp.pl

Jacek Gomółka
tel. 600 915 546 lub

e-mail: jagomolka@gmail.com

Tomasz Kłos
tel. 509 191 994 lub

e-mail: tomek-informator@wp.pl 
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