Karta do głosowania na projekty w ramach budżetu
obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2022
Projekty na poziomie dzielnicowym dla dzielnicy Ursynów oraz projekty na poziomie
ogólnomiejskim
Kwota przeznaczona na realizację projektów na poziomie dzielnicowym: 5 614 506,00 zł
Kwota przeznaczona na realizację projektów na poziomie ogólnomiejskim: 28 072 528,00 zł

Lista projektów dla dzielnicy Ursynów
Wybierz do 15 projektów. Postaw X przy projektach, które wybierasz.
Koszt realizacji

Nazwa projektu (numer ESOG)

□ 1.

Zabezpieczenie przejścia dla pieszych przy szkole na skrzyżowaniu ulic K. Borsuka i Zoltana
Balo (1008)

35 000 zł

□ 2.

Ursynów zielona dzielnica Warszawy (19)

84 000 zł

□ 3.

Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku piłkarskim przy ul. Na Uboczu 9 (871)

548 300 zł

□ 4.

Realizacja chodnika w ul. Arbuzowej (1361)

140 000 zł

□ 5.

Zumba dla początkujących - bezpłatne zajęcia dla wszystkich z równoczesnymi zajęciami
dla dzieci (1370)

62 400 zł

□ 6.

Rowerowe ABC przepisów uczę się (1767)

90 680 zł

□ 7.

Dodatkowe przystanki autobusowe przy Kazury/Na Uboczu na Stryjeńskich (839)

132 390 zł

□ 8.

Małe Zakopane latem i zimą - to propozycja w 100% bezpłatnych ekologicznych lodowisk i
górek zjazdowych wraz ze sprzętem do nauki jazdy na łyżwach, sankach dla całych rodzin
w kilku lokalizacjach Ursynowa na świeżym powietrzu (1080)

882 495 zł

□ 9.

Festiwale modelarskie na Ursynowie (1736)

37 000 zł

Mała architektura, nasadzenie drzew i krzewów przy Szkole nr 340 przy ul. Lokajskiego i
□ 10. Polance Raabego. (1650)

344 500 zł

Montaż systemu monitoringu na terenie szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Na Uboczu 9
□ 11. (872)

35 600 zł

□ 12. Drogowskazy osiedlowe - prosty dojazd do każdego domu (1051)

180 000 zł

□ 13. Prawda, fałsz czy manipulacja? Warsztaty weryﬁkacji informacji (1235)

35 000 zł

20 pojemników na zakrętki od butelek wędruje przed ursynowskie szkoły i przedszkola.
□ 14. Wspieramy ekologię i akcje charytatywne! (1006)

68 000 zł

□ 15. Bezpieczna Belgradzka – przejście dla pieszych i wygodne parkowanie (1871)

465 000 zł

Park, nie parking. Zadrzewienie parkingów pomiędzy Ratuszem a domem kultury
□ 16. Alternatywy (1248)

144 760 zł

Strona 1 z 11

□ 17. Pies park - wybieg dla psów z Ursynowa (1277)

230 000 zł

Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła,
□ 18. Park Przy Bażantarni) (797)

350 000 zł

□ 19. Koncerty młodzieżowe w ursynowskich domach kultury (1369)

260 000 zł

□ 20. Remont chodnika przy ulicy Chóralnej (1333)

170 000 zł

□ 21. Funkcjonalne stojaki na deskorolki dla szkół wraz z zabezpieczeniem (1399)

16 800 zł

□ 22. Jasny plac zabaw - doświetlenie i odświeżenie placu zabaw przy Pala Telekiego (1888)

100 000 zł

□ 23. Muzyczne lato na Ursynowie - plenerowe koncerty mistrzów klasyki, jazz, folk i inne (2112)

250 000 zł

□ 24. Bezpieczna, zielona i przyjazna Kłobucka (1031)

276 296 zł

□ 25. Las dla ludzi - ławki zamiast samochodów (948)

14 000 zł

Iluminacje świąteczne dla mieszkańców Ursynowa - w czasie radosnego oczekiwania na
□ 26. święta (426)

28 300 zł

Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok

□ 27. Ratusza (167)

890 000 zł

□ 28. Rewitalizacja Skwerku Złotówki - park kieszonkowy na Kabatach (1874)

237 500 zł

□ 29. Garażówki na Ursynowie!!! Ursynowska ratuszowa wyprzedaż garażowa powraca!!! (1320)

79 000 zł

□ 30. Bezpłatne zajęcia dla dzieci w ursynowskich domach kultury (1358)

252 150 zł

□ 31. Modernizacja ulicy Poloneza (150)

444 600 zł

Szlachetne zdrowie na Ursynowie. Bezpłatne zajęcia poprawiające kondycję ﬁzyczną i
□ 32. psychiczną mieszkańców (2171)

350 000 zł

□ 33. Z mamą i tatą najlepiej! Pomoc dla opiekunów dzieci od 5 miesięcy do 5 lat (1178)

30 000 zł

□ 34. Sąsiedzki Ogród Społeczny przy Miejscu Aktywności Lokalnej MAL Kłobucka 14 (609)

55 000 zł

□ 35. Młody Architekt Miejski - plenerowe warsztaty architektoniczne dla dzieci (2100)

24 000 zł

Zielone i bezpieczne place zabaw – nowe nasadzenia, naprawa lub wymiana urządzeń
□ 36. (1761)

58 000 zł

Rozbudowa parków do kalisteniki/streetworkoutu wraz z obsadzeniem zielenią, w tym
□ 37. drzewami i krzewami (1796)

592 240 zł

□ 38. Senior – sprawne ciało - zajęcia sportowe (2169)

291 200 zł

□ 39. Targi Żywności, formuła wegetariańska 75% (465)

54 000 zł

Montaż systemu oświetlenia solarnego przy boisku szkoły Podstawowej 336 przy ul. Na
□ 40. Uboczu 9 (955)

40 000 zł

W zdrowym ciele spokojny umysł ! - darmowe zajęcia dla zdrowego kręgosłupa i sprawnej
□ 41. sylwetki (1016)

□ 42. Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie (1875)
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123 440 zł
1 095 500 zł

□ 43. Remont drogi rowerowej wzdłuż ul. Ciszewskiego (1720)
Maszty ﬂagowe na ﬂagi Polski, Warszawy i Ursynowa przed 17 szkołami podstawowymi
□ 44. (2165)

□ 45. Plenerowe potańcówki i karaoke dla wszystkich (2162)
□ 46. 149 nowych latarni na ursynowskich ulicach (2087)

770 000 zł
64 600 zł
150 000 zł
1 120 150 zł

□ 47. Modernizacja ulicy Wodzirejów (151)

72 000 zł

□ 48. Plac zabaw na Kajakowej - doposażenie i modernizacja placu zabaw (1365)

51 410 zł

□ 49. Disc golf wśród drzew przy Kopie Cwila - kosz do treningu wśród zieleni (1636)

14 000 zł

□ 50. Ursynowska Aleja Rzeźby Sensorycznej (2129)
□ 51. Tablica upamiętniająca wieś Kabaty (997)

123 000 zł
12 300 zł

□ 52. Ursynów przyjazny jeżom! (2016)

9 000 zł

□ 53. Modernizacja parkingów przy ul. Stryjeńskich i Kulczyńskiego 9 (798)
□ 54. Uporządkujmy teren na przeciwko Kłobuckiej 10 (1034)

1 072 000 zł
150 000 zł

□ 55. Kreatywne wakacje – zajęcia plastyczne podczas akcji „Lato w Mieście” (416)

51 200 zł

□ 56. Koniec ery mroku! Rewitalizacja oświetlenia w Parku im. Jana Pawła II (1289)

500 000 zł

□ 57. Całoroczne potańcówki międzypokoleniowe (2193)

162 000 zł

□ 58. Pikniki naukowe w plenerze – aktywne spędzanie czasu dla całych rodzin (1196)

144 000 zł

□ 59. Bajki na trawie (418)

60 000 zł

□ 60. Remont chodnika wzdłuż Rosoła, Płaskowickiej i Cynamonowej (728)
□ 61. Remont chodnika wzdłuż ulicy al. KEN (382)

942 800 zł
1 012 900 zł

Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące
□ 62. odcinki (1711)

323 000 zł

□ 63. Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż Wąwozowej (od al. KEN do Stryjeńskich) (364)

940 000 zł

□ 64. Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) (975)

212 040 zł

□ 65. Teatrzyki dla dzieci w ursynowskich domach kultury (1367)

64 800 zł

□ 66. "Kino pod chmurką" - letnie pokazy ﬁlmowe w różnych lokalizacjach na Ursynowie (1355)

80 000 zł

□ 67. Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie (1265)
□

Kreatywne strefy gier podwórkowych, jako idea wykorzystania znanych z dawnych czasów
zabaw podwórkowych oraz gier planszowych w dużym formacie poprzez przeniesienie ich
68.
na chodniki i dzięki temu umożliwienie wspólnych zabaw na świeżym powietrzu przez cały
rok bez względu na pogodę (673)

□ 69. Festiwal muzyki HIP-HOP na Ursynowie (2155)
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820 000 zł

67 050 zł

200 000 zł

□ 70. Ratujmy ursynowskie drzewa, usuńmy jemiołę zanim zniszczy drzewa (1338)
Bezpieczeństwo dzieci. Nowoczesna proﬁlaktyka w ursynowskich szkołach (pokazy
□ 71. edukacyjne z użyciem VR) (1173)

7 000 zł
54 900 zł

□ 72. Bezpłatne seanse ﬁlmowe dla dzieci i dorosłych (1360)

100 000 zł

Koncerty Operetkowe Usta milczą dusza śpiewa na Ursynowie – 4 koncerty plenerowe
□ 73. (2098)

280 000 zł

Kwiaty i ozdobne antysmogowe krzewy dla Ursynowa - niczym mała Holandia - w drodze do
□ 74. szkoły - pracy - domu z myślą o wszystkich mieszkańcach (619)

14 025 zł

□ 75. Wsparcie dla rodziców nastolatków (1182)

20 500 zł

□ 76. SPA dla drzew na Alei Kasztanowej (1119)

49 000 zł

□ 77. Dbamy o ursynowskie drzewa – podlewanie (kontynuacja) (1283)

320 000 zł

□ 78. Chronimy i poznajemy nietoperze Lasu Kabackiego (2136)

65 000 zł

□ 79. Stand-up na Ursynowie (1371)

90 000 zł

□ 80. Doświetlenie przejść dla pieszych (812)

1 100 000 zł

□ 81. Lodowisko na Ursynowie (853)

455 730 zł

□ 82. Potańcówki na Ursynowie (1368)

64 000 zł

□ 83. Senior na Ursynowie - bezpłatne zajęcia dla seniorów (1366)

92 000 zł

□ 84. Bezpłatne kursy pierwszej pomocy (415)

22 000 zł

□ 85. Podlewanie drzew na głównych ulicach Ursynowa tj. al. KEN, ul. Polaka, ul. Rosoła (1990)

31 000 zł

30 drzew, 800 krzewów, przy ul. Rosoła i al. R. Anody - kontynuacja zielonej osi Ursynowa
□ 86. (1010)

168 900 zł

□ 87. Rewitalizacja zieleni obszaru Jeziorka Imielińskiego. Instalacja małej architektury (1952)
Robotyka, programowanie i elektronika dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej Nr 340
□ 88. (1672)

□

Zakup iluminacji świetlnej na al. KEN, a nie wynajmowanie jej co roku za podobne
89. pieniądze! Świąteczna iluminacja z prawdziwego zdarzenia - aleja KEN pięknie oświetlona
na święta Bożego Narodzenia (1376)

□ 90. Więcej tlenu, mniej pyłów i hałasu – posadzenie 200 drzew wzdłuż ulic Ursynowa (799)
□ 91. Ursynów w obiektywie - konkurs fotograﬁczny o naszej dzielnicy (1199)

53 500 zł
818 000 zł

383 108 zł

300 000 zł
24 600 zł

Eko mural Ursynów jak ze snów. Mural pokryty farbą oczyszczającą powietrze

□ 92. przedstawiający Ursynów w pigułce, architekturę oraz najważniejsze miejsca dzielnicy

120 000 zł

(1299)

□ 93. Ekologiczne kurtyny mgiełkowe na terenach placówek oświatowych (1082)

29 100 zł

□ 94. Demencja, Alzheimer itp. – rozumiem i umiem pomagać seniorowi (2168)

40 000 zł

□ 95. Tężnia solankowa na Natolinie (1261)

420 000 zł
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Samoobrona dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej
□ 96. (957)

130 500 zł

Wiem co jem - nauka prawidłowego odżywiania we wszystkich szkołach, wykłady dla
□ 97. dorosłych i seniorów z analizą składu ciała (1306)

33 000 zł

□ 98. Powiększenie miejskiego placu zabaw wśród zieleni przy stacji metra Imielin (814)

48 170 zł

□ 99. Kulturalna Kłobucka (704)

40 000 zł

Komfortowe nawierzchnie siłowni plenerowych i urządzeń street workout na Ursynowie
□ 100. (2109)

200 000 zł

Bezpłatne zajęcia z Native Speakerem w ursynowskich szkołach dla wszystkich uczniów
□ 101. (1362)

871 300 zł

□ 102. Audiobooki dostępne w sieci (2095)

25 000 zł

Krzewy ozdobne przy Metrze Kabaty! - rabaty ozdobnych roślin przy końcowej stacji metra
□ 103. (1175)

44 500 zł

Komunikacja bez przemocy w ursynowskich szkołach – warsztaty dla dzieci, rodziców i
□ 104. nauczycieli (417)

31 000 zł

Naklejki edukacyjne na schodach we wszystkich ursynowskich szkołach - matematyka
□ 105. (1312)

36 000 zł

□ 106. Teatrzyki w MALu na Kłobuckiej (1189)

45 000 zł

□ 107. O rany! – szkolenia z tamowania krwotoków na Ursynowie (1771)

78 000 zł
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Lista projektów ogólnomiejskich
Wybierz do 10 projektów. Postaw X przy projektach, które wybierasz.
Koszt realizacji

Nazwa projektu (numer ESOG)

□ 1.

Przerwane losy - żywe historie. Warszawiacy 1944 dla warszawiaków 2022 (1630)

□ 2.

Małe Zakopane latem i zimą w Warszawie - to propozycja w 100% bezpłatnych
ekologicznych lodowisk i górek zjazdowych wraz ze sprzętem do nauki jazdy na łyżwach,
sankach dla całych rodzin w kilku warszawskich lokalizacjach na świeżym powietrzu (682)

□ 3.

Pocket Parki dla Warszawy (813)

960 000 zł

□ 4.

Inteligentne ławki solarne (209)

100 000 zł

□ 5.

Psie szczęście - wybiegi dla psów: Ursynów, Wawer (1317)

503 600 zł

□ 6.

Duże drzewa w Warszawie - zieleń, cień i czyste powietrze (874)

946 000 zł

□ 7.

Zielono - Błękitny Park Linearny Trzech Kanałów (1099)

577 700 zł

□ 8.

Chronimy ptaki i wiewiórki warszawskich parków i skwerów – rozwieszenie skrzynek
lęgowych (2192)

□ 9.

Gimnastyka w wodzie i odnowa biologiczna dla seniorów z adaptacją dwóch szatni
rodzinnych i damskiej na basenie KBR "Muszelka" (2079)

Tablice ze zdjęciami przed lub powojennej Warszawy, w miejscu w którym kiedyś stał
□ 10. fotograf (959)

517 000 zł

1 479 790 zł

75 000 zł
170 000 zł
200 000 zł

Kampania psychoedukacyjno-informacyjna dla mieszkańców Warszawy o wpływie pandemii
□ 11. Covid-19 na zdrowie psychiczne (1779)

1 105 000 zł

□ 12. Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III (2065)

2 720 500 zł

□ 13. Koncerty muzyki alternatywnej pod Kopą Cwila (2154)

440 000 zł

□ 14. Wygodne drogi dla rowerów (670)

4 991 000 zł

□ 15. Leśne boiska w Parku Kultury w Powsinie (657)

2 010 000 zł

□ 16. Boksy rowerowe dla bezpiecznego przechowywania własnego roweru w Warszawie (396)

360 000 zł

"Poznaję Warszawę" pomoc w zwiedzaniu miasta osobom z niepełnosprawnością ruchową
□ 17. (184)

23 900 zł

Wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych brakiem dostępu do kultury i sztuki na
□ 18. skutek pandemii Covid-19 (1886)

400 000 zł

□ 19. ,,Ogród zmysłów" (1310)

215 500 zł

□ 20. Bezpłatne wycieczki do warszawskich muzeów (1163)
□ 21. Budowa chodników na Białołęce, Mokotowie Pradze Północ i Pradze Południe (42)
□ 22. Upamiętnijmy pierwszą posłankę na Sejm (1925)

11 200 zł
3 264 000 zł
50 100 zł

□ 23. Zielone dla pieszych i rowerzystów w każdym cyklu! (1505)

248 000 zł

□ 24. Warszawska Akademia Siatkówki (1641)

220 000 zł
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□ 25. Rzuć wszystko i chodź na Wisłę - bezpłatne rejsy Stołecznej Żeglugi Pasażerskiej (1852)

271 215 zł

□ 26. 777 ławek dla Warszawy (694)

2 478 700 zł

□ 27. Bon Coolturalny Senior (1470)

2 005 000 zł

□ 28. Wakacyjne kodowanie dla dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów (1161)

126 000 zł

□ 29. Obok ciebie - bohaterki i bohaterowie dla osób bezdomnych (1916)

544 400 zł

□ 30. Odblaski - noszę to! - warszawskie dzieci widoczne na drodze (1212)

3 420 000 zł

Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego od Wilanowa (POW) do Powsina oraz wzdłuż al.
□ 31. Wilanowskiej za ekranami (854)

2 200 000 zł

□ 32. Klub planszówkowy dla młodzieży z zespołem Downa (1629)

36 500 zł

□ 33. Poznaj Warszawę z kajaka (2116)

27 000 zł

□ 34. "Jak dobrze mieć sąsiada" - cykl imprez plenerowych (573)

1 599 164 zł

Książki oraz audiobooki dla dzieci i młodzieży promujące przedsiębiorczość do bibliotek
□ 35. miejskich i szkolnych oraz przedszkoli (1177)

4 072 600 zł

□ 36. Biegać każdy może – zajęcia w parkach dla osób, które chcą zacząć biegać (920)
□ 37. Dostęp do ciepłej wody dla każdego — łaźnie publiczne dla Warszawy (155)
□ 38. Parkowe granie w Ultimate Frisbee dla dzieci, młodzieży i dorosłych (1229)
□ 39. 2666 drzew dla Warszawy (693)

30 800 zł
1 500 000 zł
26 100 zł
4 719 000 zł

□ 40. Zorba - nauka tańca i zabawa dla wszystkich (2114)
□ 41. Przejazdy rowerowe przez Dolinę Służewiecką i al. Wilanowską (775)

36 600 zł
930 000 zł

□ 42. Kamery na mundury - dla policji (1860)

5 393 374 zł

□ 43. Zielona Północ - nowe lasy, parki i skwery dla Białołęki i Bielan (341)

3 567 000 zł

□ 44. Ratujmy włochowskie kasztanowce (1792)
5 kroków do większej odporności – program edukacji zdrowotnej zwiększającej odporność
□ 45. mieszkańców (1618)

50 000 zł
685 000 zł

Na pomoc skrzydlatym sąsiadom. Wzmocnienie ochrony zwierząt podczas remontów i
□ 46. termomodernizacji budynków (1988)

20 000 zł

Spotkania on-line prezydenta z mieszkańcami na temat zieleni oraz transportu pieszego i
□ 47. rowerowego (698)

15 000 zł

□ 48. Odwdzięczmy się Powstańcom i obejmijmy ich domową rehabilitacją (1262)

675 000 zł

Kampania społeczna o charakterze edukacyjnym: "Pomóż powstrzymać katastrofę
□ 49. klimatyczną! Razem mamy moc!" (2131)

575 000 zł

Odnowiona asfaltowa ścieżka rowerowa przy trasie Łazienkowskiej – ul. Ostrobramska i
□ 50. Płowiecka (2096)

□ 51. Warsaw Orient Races 2022 - warszawskie biegi na orientację 2022 (380)
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2 277 000 zł
124 160 zł

□ 52. Bezpłatne kursy dla seniorów, czyli "N@ucz babcie kupić kapcie" (324)

88 800 zł

□ 53. Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie (571)

1 136 550 zł

Pomóżmy dzieciom wyjść z izolacji po pandemii- pomoc psychologiczna dla dzieci i
□ 54. młodzieży (1488)

3 556 400 zł

Wiaty rowerowe przy węzłach przesiadkowych, pętlach tramwajowych, stacjach metra wraz
□ 55. z zakupem stojaków rowerowych (700)

1 500 000 zł

"Zanurz się w kąpieli leśnej w Warszawie"- ścieżki do indywidualnego i rodzinnego shinrin□ 56. yoku wraz z aplikacją mobilną (1085)
Tacy sami. Kampania społeczna o osobach w kryzysie bezdomności i kreatywne wydarzenia
□ 57. towarzyszące (1953)

400 000 zł
1 682 200 zł

Warsztaty gotowania bez mięsa dla pracowników kuchni warszawskich szkół i przedszkoli
□ 58. (393)

450 000 zł

□ 59. Koncerty ambitnej muzyki popularnej w Powsinie (2115)

200 000 zł

Zielone ulice Warszawy - podlewanie drzew, nasadzenia drzew i bylin oraz zieleń zamiast
□ 60. betonu (1772)

1 650 000 zł

□ 61. Drzewa i krzewy owocowe dla Warszawy - bioróżnorodność w warszawskich parkach (878)

113 950 zł

□ 62. Warsztaty przeciwdziałania przemocy oraz treningi samoobrony (966)

281 600 zł

□ 63. Plenerowe biblioteczki (567)

27 000 zł

□ 64. Tabliczki edukacyjne przy pomnikach przyrody (1794)

49 950 zł

To są ludzie. Wsparcie prawne i psychologiczne osób LGBT+, doświadczających ataków i
□ 65. agresji (1482)

415 000 zł

Naziemne zbiorniki na deszczówkę w warszawskich szkołach podstawowych i placówkach
□ 66. oświatowych (769)

260 000 zł

□ 67. Rewitalizacja Ogrodu Zimowego w Pałacu Młodzieży w Warszawie (1352)
□ 68. Leczenie naturą - "Ogród Zdrowia" przy Szpitalu Wolskim (870)
Duże, zielone drzewa w całej Warszawie - więcej tlenu, cienia, pożywienia dla ptaków,
□ 69. mniej zanieczyszczeń i hałasu (1348)

□ 70. Koperty ratujące życie dla mieszkańców Warszawy (194)
Bądźmy razem bezpieczni - kampania edukacyjno-informacyjna nt. bezpiecznego
□ 71. zachowania pieszych, rowerzystów i kierowców w ruchu miejskim (789)

□ 72. Reaktor Klimatyczny - centrum działań dla klimatu (2029)
□ 73. Posprzątajmy dziki brzeg Wisły 2 (25)

37 620 zł
846 000 zł
30 600 zł
180 000 zł
1 600 000 zł
412 000 zł
57 000 zł

□ 74. Wakacyjne kodowanie dla dzielnic: Wawer, Wesoła, Rembertów (1184)
Remont skateparków i placów zabaw w Warszawie (Białołęka, Mokotów, Praga-Południe,
□ 75. Wola) (45)

□ 76. Seniorzy na Stadiony (1166)

126 000 zł
5 600 100 zł
620 000 zł
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□ 77. Zadbajmy o stare drzewa – badania dendrologiczne pomników przyrody (1599)

140 000 zł

□ 78. Wakacyjne kodowanie dla dzielnic: Bielany, Bemowo, Białołęka (1176)

126 000 zł

Bezpłatne zajęcia online dla maturzystów warszawskich szkół z przedmiotów: matematyka

□ 79. poziom podstawowy, matematyka poziom rozszerzony, język angielski poziom rozszerzony,

113 200 zł

ﬁzyka, geograﬁa. (1071)

□ 80. Cykl przedstawień w Parku Kultury w Powsinie (653)
□ 81. Stwórzmy parki kieszonkowe w całej Warszawie (860)

90 000 zł
1 277 000 zł

□ 82. „Poloneza czas zacząć...” - Polonez jako nasze dziedzictwo kultury (1230)

326 500 zł

OWOCOWA Warszawa – ochrona bioróżnorodności poprzez ratowanie 250 drzew
□ 83. owocowych starych odmian rosnących w Warszawie (1889)

367 600 zł

□ 84. Podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w każdej dzielnicy Warszawy (223)

3 960 000 zł

□ 85. Wiem co i gdzie wyrzucam (27)

60 000 zł

□ 86. Upamiętnijmy obrońców warszawskiego nieba we wrześniu 1939 (1919)

66 500 zł

Dwa brzegi Wisły – rewitalizacja pomnika Kościuszkowców (Praga Północ) i płyty Desantu
□ 87. (Śródmieście) i ich otoczenia (2182)

□ 88. Seniorzy odporni na samotność. Warsztaty wychodzenia z izolacji po COVID-19 (1836)

3 007 673 zł
334 500 zł

□ 89. Nowe drogi dla rowerów (668)

5 609 539 zł

Boisko Lucjana Brychczego – budowa boiska do piłki nożnej, boisk wielofunkcyjnych,
□ 90. namalowanie muralu oraz zakup 1916 piłek dla szkół i przedszkoli w Warszawie (976)

2 189 520 zł

Stop Smog! - posadźmy drzewa i krzewy na terenie całego miasta, zamontujmy
□ 91. ekologiczne oświetlenie LED (861)

2 273 400 zł

□ 92. Remont nawierzchni dróg na Białołęce i Mokotowie (1640)

5 380 000 zł

□ 93. Patrole rowerowe policji (692)

320 000 zł

□ 94. Wybieg dla psów w Parku Kultury w Powsinie (1100)

250 000 zł

Edukacja seksualna - dobrowolne warsztaty i działania animacyjne dotyczące aspektów
□ 95. zdrowia, dojrzewania i przeciwdziałania przemocy dla młodzieży i dorosłych (1712)

3 266 000 zł

Czystsza Warszawa - nowe kosze na śmieci przy głównych ulicach w każdej dzielnicy
□ 96. Warszawy (102)

1 044 000 zł

Warszawa na talerzu. Miejski weekend kultury kulinarnej wspierający branżę
□ 97. gastronomiczną (1867)

423 000 zł

□ 98. "Musimy porozmawiać", czyli sąsiedzkie rozmowy o ważnych dla nas sprawach (515)

500 000 zł

□ 99. Szerzymy Prawa Człowieka - Kampania informacyjno-edukacyjna (690)

594 586 zł

Zakup ambulansu wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym na potrzeby Szpitala
□ 100. Czerniakowskiego Sp. z o.o. (1144)

350 000 zł

□ 101. Kruszymy beton. Sadzimy Zieleń! (1568)

1 320 850 zł
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□ 102. Największy zadaszony kreatywny skatepark całoroczny z lodowiskiem (1014)

5 600 000 zł

Pełnosprawny mieszkaniec - karty informacyjne dla osób z niepełnosprawnością
□ 103. intelektualną (175)

360 000 zł

□ 104. Wakacyjne kodowanie dla dzielnic: Targówek, Praga Południe, Praga Północ (1197)

126 000 zł

□

Bezpłatne wsparcie terapeutyczne i rozwojowe dla mieszkańców Warszawy. Bezpłatne
spotkania grupy terapeutycznej, cykl warsztatów rozwojowych oraz workbook
105.
terapeutyczny do samodzielnej pracy, w celu podniesienia komfortu życia mieszkańców
Warszawy (1418)

52 400 zł

□ 106. Wakacyjne kodowanie dla dzielnic: Śródmieście, Wola, Żoliborz (1168)

126 000 zł

Bezpłatne badania dot. zagrożenia chorobami: cukrzycą i otyłością - od przedszkola do
□ 107. seniora. Przykładowe jadłospisy (2177)

600 000 zł

„Słoneczna Warszawa” – panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej
□ 108. (766)

5 000 000 zł

□ 109. Mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnota - warsztat edukacyjny (227)

1 073 500 zł

"Boisko pod balonem" w Dzielnicy Rembertów i modernizacja boiska w Dzielnicy Praga□ 110. Południe (1939)

3 150 000 zł

Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób z niepełnosprawnością - w każdej dzielnicy
□ 111. Warszawy (674)

845 280 zł

Kampania społeczna - wkład Romana Dmowskiego w odzyskanie niepodległości Polski
□ 112. (1945)

300 000 zł

□ 113. Łaźnie miejskie (1853)

5 500 000 zł

Przebieralnie i szafki przy boiskach dostępnych dla mieszkańców w dzielnicach Targówek i
□ 114. Wawer (779)

511 000 zł

□ 115. Jadłodzielnie dla Warszawy (1994)

780 000 zł

□ 116. Tańce dzikiego zachodu - nauka i zabawa nie tylko dla singli (2111)
□ 117. Wakacyjne kodowanie dla dzielnic: Ursus, Włochy, Ochota (1147)
□ 118. Topole dla Warszawy (1685)

32 600 zł
126 000 zł
60 500 zł

□ 119. Program kulturalny dla osób niewidomych (516)

139 500 zł

□ 120. Austriacka szkoła ekonomii dla młodzieży (1457)

140 000 zł

□ 121. Cała Warszawa w kajaku (1977)

85 740 zł

Wiaty przystankowe dla Warszawy (Białołęka, Mokotów, Praga Południe, Wola, Żoliborz)
□ 122. (39)

□ 123. Iluminacje świąteczne na Bielanach i Pradze-Południe (718)

2 730 000 zł
280 000 zł

□ 124. Budowa zaległej infrastruktury rowerowej (696)

5 600 000 zł

Piesza Warszawa - nowe i wygodne chodniki na Żoliborzu, Bielanach, Ursynowie, Mokotowie
□ 125. i Targówku (2044)

3 492 150 zł

□ 126. Audyt realizacji projektów wybranych w poprzednich latach (697)

1 000 000 zł
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□ 127. Silne Kobiety - murale warszawskie (1332)

157 000 zł

□ 128. Naczynia eko na posiłki rozdawane dla osób bezdomnych w przestrzeni miejskiej (1974)

144 000 zł

□ 129. Warszawskie Wyprzedaże Garażowe (1643)

57 760 zł

Dane obowiązkowe:
Imię i nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania

ulica
Nr domu
Kod pocztowy

Nr mieszkania
Warszawa

-

.....................................................................................
Podpis
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