
Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy! 

Jesteśmy w trakcie 
realizacji projektów z IV 
edycji budżetu party-
cypacyjnego. Te czte-
ry edycje to blisko 200 

doskonałych pomysłów, 
które zmieniają Wolę 
i sprawiają, że nasza 
dzielnica jest atrakcyj-
niejsza i przyjemnie się 
w niej żyje. Realizacja 
wszystkich projektów 
pochłonie w ostatecz-
nym rozrachunku ponad 
17 mln zł. Tylko w tym 
roku realizujemy 58 
projektów, które wybra-
li sami mieszkańcy. To 
absolutny rekord w czte-
roletniej historii budże-
tu partycypacyjnego. 
W przyszłym roku wy-
konanych zostanie kolej-
nych 48 przedsięwzięć. 

Podsumowująe ostat-

nie cztery edycje, widać 
wyraźnie, że dla miesz-
kańców najważniejsza 
jest zieleń oraz przyja-
zna, wygodna i zadbana 
przestrzeń publiczna. 
W głosowaniach wygry-
wają projekty związane 
m.in. z nowymi placa-
mi zabaw, miejscami 
do rekreacji, rewitali-
zacją miejskich placów 
i skwerów, oraz ułatwie-
niami dla rowerzystów. 
Zgłaszane i realizowane 
są też mniejsze zadania 
– nowe ławki, kosze na 
śmieci, latarnie. Cieszy 
nas fakt, że mieszkań-
cy mają duży wpływ na 

zmiany swojego najbliż-
szego otoczenia. W bu-
dżecie partycypacyjnym 
może wziąć udział każdy 
mieszkaniec – nie trze-
ba być pełnoletnim , nie 
trzeba być zameldowa-
nym w stolicy. Jeśli ktoś 
chce coś zmienić w swo-
jej okolicy, to budżet 
partycypacyjny jest bar-
dzo dobrym narzędziem.  

Idea budżetu party-
cypacyjnego na stałe 
wpisała się w krajobraz 
naszego miasta. Jednak 
jest kilka rzeczy, któ-
re wymagają poprawy. 
Teraz jesteśmy bogatsi 
o wiedzę i doświadcze-

nia z poprzednich edycji, 
dlatego warto zastanowić 
się nad wypracowaniem 
nowego modelu reali-
zacji projektów. Przede 
wszystkim, chodzi o wy-
dłużenie czasu realizacji 
niektórych projektów do 
dwóch lat, wprowadze-
nie możliwości głosowa-
nia przeciwko danemu 
projektowi i ustalenie 
jednolitych zasad, obo-
wiązujących dla całego 
miasta.

Krzysztof Strzałkowski
burmistrz Woli

Budżet partycypacyjny 
zmienia Wolę
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Podczas ubiegłorocznego 
głosowania blisko 8 tys. miesz-
kańców zdecydowało, na co 
Dzielnica wyda ponad 5 mln zł. 
Spośród 96 projektów mieszkań-
cy wybrali 58, które są obecnie 
realizowane na terenie Woli. 
Wiele projektów dotyczy zieleni 
miejskiej, a także rewitalizacji 
placów i skwerów. Na terenie 
dzielnicy pojawią się nowe si-
łownie plenerowe, place zabaw 

oraz udogodnienia dla rowerzy-
stów. – Zakończyliśmy już pracę 
nad dwudziestoma projektami, 
pozostałe są w trakcie realiza-
cji – mówiMariusz Budziszew-
ski, zastępca burmistrz dzielnicy 
Wola.

Najdroższym tegorocznym 
przedsięwzięciem realizowanym 
w ramach budżetu partycypacyj-
nego jest rewitalizacja skweru 
Wolnej Elekcji, znajdującego 
się u zbiegu ul. Młynarskiej 
i Obozowej. Będzie to kameral-
ne miejsce spotkań dla miesz-
kańców. – Centralnym punktem 
nowego skweru będzie placyk 
pokryty tzw. „kocimi łbami”, 
z niewielką fontanną z pięcioma 
dyszami. Będzie ona dodawać 
skwerowi uroku, szczególnie 
w nocy, ponieważ będzie pod-

świetlona lampami LED – mówi 
Adam Hać, zastępca burmistrza 
dzielnicy Wola. Zadaniem wy-
konawcy będzie również roz-
mieszczenie elementów małej 
architektury, takich jak ławki, 
kosze na śmieci, czy stojaki ro-
werowe. Teren wzbogaci się 
również o dużo zieleni, ponie-
waż nasadzone zostaną spe-
cjalnie dobrane gatunki drzew 
i krzewów. Zbudowana zostanie 
też siłownia plenerowa, wypo-
sażona m.in. w orbitrek, twister, 
urządzenie do wiosłowania, czy 
drążki do podciągania. 

Również w trakcie realizacji 
jest jeden z najciekawszych pro-
jektów, czyli budowa w parku 
Sowińskiego tężni solankowej. 
– Podpisana została już umowa 
z wykonawcą, a tężnia będzie 

gotowa do końca listopada tego 
roku – mówi Krzysztof Strzał-
kowski, burmistrz dzielnicy 
Wola. 

Wolskie inhalatorium będzie 
niewielkim, okrągłym budyn-
kiem o średnicy ok. 8 m i wy-
sokości ok. 4 m. Dodatkowo, 
wybrany właśnie wykonawca, 
zobowiązał się, że w bezpośred-
nim sąsiedztwie tężni, wybudu-
je elementy małej architektury 
(ławki, kosze na śmieci), położy 
nawierzchnię żwirową, trawia-
stą, a także zasadzi ok. 100 krze-
wów. Tężnia solankowa będzie 
kosztować 250 tys. zł i posłuży 
warszawiakom przez okrągły 
rok, pod warunkiem, że tempe-
ratura na zewnątrz nie będzie 
niższa niż 10 stopni Celsjusza.

Red.

W tym roku, w ramach 
budżetu partycypacyjnego, 
realizowanych jest 58 
projektów. Dzielnica na 
ten cel przeznaczy ponad 
5 mln złotych
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