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Lekcja 2 materiał 1

Przykłady 
zrealizowanych  
projektów 
i i ii edycja budżetu partycypacyjnego  
na targówku

Opracowanie:

Wyniki głosowania w budżecie partycypacyjnym są 
wiążące dla władz. Oznacza to, że zwycięskie projek-
ty muszą zostać zrealizowane. 
 
Oto przykłady projektów zrealizowanych w Dzielnicy 
Targówek w I i II edycji budżetu partycypacyjnego.

1. Bródnowski Jarmark Rozmaitości

Organizacja całodniowego jarmarku (w sty-
lu pchlego targu) w Parku Bródnowskim. Plan 
imprezy obejmował m.in.: sprzedaż garażową 
i wymienialnię rzeczy przyniesionych przez 
mieszkańców, zorganizowanie I Biegu Bródnow-
skiego (dla dzieci i dorosłych), oprawa muzyczna 
w konwencji starej Warszawy: występ „Kapeli 
z Targówka” i zespołu „Sztajerek z Targówka”, 
punkt gastronomiczny. Impreza odbyła się 26 
września 2015 w ramach Dni Targówka.

Projekt zrealizowany przez:
Wydział Kultury i Promocji

2. Kulturalna Siłownia na Bródnie

Budowa siłowni plenerowej wraz z dostosowa-
niem otoczenia do spełniania funkcji kulturalno-
-społecznych (ławki, regał do wymiany książek, 
stoliki do gier planszowych).

Projekt zrealizowany. Otwarcie kulturalnej siłowni 
plenerowej nastąpiło w niedzielę (19 lipca 2015). 
Na terenie kulturalnej siłowni co tydzień, od lipca 
do września 2015, w godzinach 13.00–14.00 – 
można było skorzystać z porad trenera personal-
nego oraz spotkać autorów książek. 

Projekt zrealizowany przez: 
Wydział Inwestycji, Zespół Sportu i Rekreacji, 
Wydział Kultury i Promocji
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3. Zajęcia ze sztuk walki dla kobiet

Uczestniczki kursu poznają proste techniki sztuk 
walki (krav magi, jiu-jitsu i karate), naukę odpar-
cia ataku przy pomocy posiadanych przy sobie 
przedmiotów. Dowiedzą się, również jak mogą 
działać potencjalni agresorzy i jakie sytuacje wy-
korzystują.

Zajęcia sztuk walki dla kobiet z elementami 
samoobrony odbywają się w każdy czwartek 
czerwca, lipca i sierpnia 2016 r. w Parku Wiecha 
od godz. 17.00. i w Parku Bródnowskim od godz. 
18.30. Zbiórka przy siłowni plenerowej.

Projekt realizowany przez:
Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek

4. Wyznaczenie pasów rowerowych  
na Targówku

Wyznaczenie pasów rowerowych na  
ul. Gorzykowskiej (na odcinku ul. Święciańska – 
ul. Myszkowska), ul. Myszkowskiej (na odcinku  
ul. Gorzykowska – ul. Handlowa), ul. Handlowej 
(na odcinku ul. Myszkowska – ul. Ossowskiego) 
i ul. Ossowskiego (ul. Handlowa – ul. Barkociń-
ska).

Projekt zrealizowany przez: 
Wydział Infrastruktury

5. Bródno bez nienawiści.  
Usuwamy mowę nienawiści  
z bródnowskich murów

Antysemityzm, homofobia, nienawiść - wszyscy 
się z nimi spotykamy. Projekt był odpowiedzią na 
fakt, że braku rozwiązań instytucjonalnych, które 
wspierałyby usuwanie tego rodzaju treści z prze-
strzeni publicznej.

W lutym 2016 zinwentaryzowano rysunki, napisy, 
graffiti na elewacjach budynków komunalnych 
na terenie Bródna oraz w porozumieniu z auto-
rem projektu ustalono treści "mowy nienawiści" 
do usunięcia. Od marca 2016 r. do końca 2016 
roku (lub do wyczerpania środków) ustalone 
i nowopowstałe rysunki mają być sukcesywnie 
usuwane. Powyższe działania będą realizowane 
w zasobach zarządzanych przez Zarząd Gospo-
darowania Nieruchomościami na terenie Bródna.

Projekt realizowany przez:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dla 
Dzielnicy Targówek

6. Doposażenie Bibliotek na Bródnie
 
Zakup wyposażenia dla bibliotek działających na 
terenie Bródna. Zakupiono 9 tablic magnetycz-
nych typu flipchart, projektory oraz ekrany pro-
jekcyjne.
 
Projekt zrealizowany przez: 
Wydział Kultury i Promocji

Projekt pt. Budżet partycypacyjny na Targówku – 
edukacja obywatelska w szkołach dofinansowany 
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich.
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Pełna lista projektów zrealizowanych w ramach I i II edycji 
warszawskiego budżetu partycypacyjnego: 
www.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty 
www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/realizacja2016


