PROJEKTY PODDANE POD GŁOSOWANIE - POZIOM OGÓLNOMIEJSKI
Na zielono – projekty na terenie Dzielnicy Wawer
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Tytuł projektu (numer ESOG)
Wczesne wykrywanie autyzmu u małych dzieci - bezpłatne badania przesiewowe w
Warszawie (1082)
Bezpiecznie nad Wisłą - skrzynia ratunkowa (1829)
Warsztaty przeciwdziałania przemocy oraz treningi samoobrony (1651)
Asfaltowe drogi dla rowerów (953)
"Wypoczywaj i relaksuj się wśród śpiewu ptaków i szumu drzew" - remont alejek
parkowych w lasku - parku przyszpitalnym wraz z wykonaniem nowego ich
oświetlenia i montażem ławek wypoczynkowych (1433)
Warszawskie biegi na orientację 2023 - Warsaw Orient Races 2023 (446)
Ogrody biocenotyczne dla Warszawy – zwiększenie bioróżnorodności, retencji wody i
kontaktu mieszkańców z przyrodą (1571)
Robimy porządek w Warszawie - kupujemy nowe blokady dla Straży Miejskiej (1178)
Zajęcia na nartorolkach czyli biegówki bez śniegu (556)
Wygodne oczekiwanie na wizytę u lekarza specjalisty- zakup siedzisk dla pacjentów
przychodni przyszpitalnej Szpitala Bielańskiego (1115)
Urządzenia do kalisteniki oraz pole do mini golfa na terenie Ośrodka Hutnik (1112)
Parki i place zabaw dla Warszawy [Białołęka, Praga Południe] (116)
Zajęcia grupowe w saunie suchej w formule 3 w 1 wzmacniające odporność
immunologiczną, oddechową i psychiczną (1549)
AED dla Warszawy - bo warto (1746)
Warsztaty pisarskie dla dzieci – całoroczny cykl warsztatów dla dzieci (462)
800 ławek dla Warszawy (1592)
Zielona i sensoryczna Białołęka - zagospodarowanie przestrzeni parkowej Centrum
Zdrowia Białołęka przy ul. Przykoszarowej 16 na cele rekreacyjne, ścieżkę sensoryczną
do terapii dzieci a także miejsce animacji i przedsięwzięć edukacyjno-integracyjnych
Mieszkańców Białołęki. (1363)
Rodzinne Kluby Przyrodnicze w całej Warszawie - natura miejscem przygód i pikniki z
elementami survivalu (1190)
Boiska Warszawy - wymiana nawierzchni lub przykrycie balonem w Dzielnicach
Białołęka, Praga-Północ i Targówek (794)
Ratujmy warszawskie drzewa, usuńmy jemiołę zanim zniszczy drzewa na terenie
parków i ulic - pielęgnacja drzew wymagających szczególnej opieki (1482)
Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie (314)
Wymiana sprzętu na Warszawskich SOR-ach i "Izbach Przyjęć" (825)
Pętle indukcyjne - dla osób z niepełnosprawnością narządu słuchu (1007)
Remont i rozbudowa skateparków w dzielnicach Białołęka, Mokotów, Targówek i
Wola (115)
Tablice multimedialne - ekrany (1302)
Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych (44)
Wstań i ćwicz - aktywny senior (460)
2050 drzew dla Warszawy (51)
Rolkowa stolica - cykl przejazdów na rolkach ulicami Warszawy (1812)
Akcja rozdawania lampek rowerowych – w szkołach i na ulicach (636)
Akcja rozdawania zestawów do RKO (maseczki, rękawiczki) (43)

Koszt realizacji
18 800 zł
200 000 zł
315 000 zł
5 875 000 zł
1 200 000 zł
191 660 zł
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17 000 zł
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3 210 660 zł
44 500 zł
3 260 000 zł
950 000 zł
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202 000 zł
50 000 zł
5 787 150 zł
300 000 zł
360 000 zł
1 350 000 zł

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Warszawska różowa skrzyneczka międzypokoleniowa (1283)
Zielona Radzymińska (1717)
"Bezpieczna podróż dla osób z niepełnosprawnością" - wykonanie windy zabudowanej
z wysokością podnoszenia 0,5 kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością, na
wózkach i łóżkach w holu głównym Szpitala Bielańskiego (1925)
Poznaj kanały prawobrzeżnej Warszawy (229)
"Z maseczką na twarzy - Praktyczne porady i wskazówki"
Techniki i triki oddechowe oraz elementy auto-terapii oddechowej dla osób w
maseczkach ochronnych (1795)
Poidełka dla Warszawy - BO warto! (1802)
Hamaki dla Warszawy - BO warto! (1731)
Miejskie Sauny (799)
Więcej dużych drzew w Warszawie - zieleń, cień i czyste powietrze (1443)
Piknik medyczny (1279)
Bezpieczni na rolkach – cykl bezpłatnych warsztatów (1675)
Zdrowa Warszawa – remonty boisk sportowych (109)
Pochylnie dla osób z niepełnosprawnością ruchową (192)
Psy-jazna Warszawa – budowa nowych wybiegów, remont istniejących oraz bezpłatne
zajęcia grupowe z behawiorystami na terenie miasta (1714)
Zajęcia z orientacji sportowej dla dzieci i dorosłych (558)
Sadźmy i zadbajmy o drzewa, krzewy, byliny i rośliny cebulowe dla Warszawy - bo
warto (1781)
Chronimy ptaki warszawskich lasów – zawieszenie skrzynek lęgowych oraz utrzymanie
(oczyszczenie ze starych gniazd) skrzynek już istniejących (1868)
Latarnie dla Warszawy (1067)
Eko pływanie po Wiśle kajakami, deskami sup lub łódką elektryczną (762)
„Poloneza czas zacząć...” - Polonez jako nasze dziedzictwo kultury (541)
Mikrolasy dla całej Warszawy (93)
Małe Zakopane w Warszawie to propozycja bezpłatnych atrakcji dla całych rodzin, na
świeżym powietrzu w postaci lodowiska i górki zjazdowej na sankach, wraz z całym
niezbędnym osprzętem/łyżwami, chodzikami do nauki jazdy oraz sankami (287)
Więcej miejsc parkingowych dla zwykłych mieszkańców (1815)
Budki lęgowe dla jerzyków na publicznych placówkach oświatowych, edukacyjnych
oraz użyteczności publicznej (1225)
"Silne Kobiety" - murale warszawskie (1342)
Poprawa infrastruktury rowerowej na Śródmieściu i Włochach (20)
Ekologiczne i funkcjonalne ławki z zadaszeniem i osłonięciem z 3 stron w
warszawskich parkach dla mam karmiących i przewijających maluszki (508)
Program kulturalny dla osób niewidomych (919)
Warszawskie śmieci - co, gdzie, jak i czemu tak drogo? (1854)
Odpocznij opiekunie - wieczór wytchnieniowy dla opiekunów osób w spektrum
autyzmu (1157)
Wycieczka rowerowa śladami warszawskich tężni – Ursus, Wola, Praga-Północ,
Targówek (5)
Wygodne drogi dla rowerów (951)
Miejsce przyjazne osobom w spektrum autyzmu - poradnik (1492)
Twoje mieszkanie, twój czynsz, wspólne problemy (649)
Warsztaty dla dzieci: Zaprojektuj lepszą przyszłość. Nowe technologie, design thinking
i zrównoważony rozwój (1016)
Roztęczamy Warszawę! (1809)
Warszawska strefa fitness- profesjonalne siłownie plenerowe ze zmiennym
obciążeniem - Mokotów, Praga Północ, Ursus i Rembertów (545)
Raj zmysłów - ogródek sensoryczny (790)
Bujaj się nad Wisłą - Huśtawki (1820)
Rowerowa Warszawa - remonty dróg rowerowych (134)

870 000 zł
2 000 000 zł
370 000 zł
540 000 zł
110 000 zł
842 840 zł
950 000 zł
65 000 zł
670 625 zł
25 000 zł
40 000 zł
5 973 560 zł
3 960 000 zł
620 000 zł
16 000 zł
1 000 000 zł
99 000 zł
1 437 000 zł
141 300 zł
812 500 zł
6 060 000 zł
808 000 zł
1 520 000 zł
278 000 zł
600 000 zł
2 500 000 zł
36 000 zł
113 500 zł
95 000 zł
82 500 zł
2 800 zł
6 065 250 zł
25 000 zł
1 073 500 zł
110 000 zł
650 500 zł
1 372 400 zł
77 000 zł
123 000 zł
2 810 000 zł
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Bilet Całoroczny Niewidoczny (1823)
ZeroWaste na cmentarzach - zniczodzielnie dla warszawskich cmentarzy komunalnych
- Cmentarza Komunalnego Wojskowego oraz Cmentarza Komunalnego Południowego
(1804)
Zdrowie jest najważniejsze - zakup zestawu laparoskopowego z zapewnieniem
obrazowania fluorescencyjnego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala (1219)
Origami dla seniorów - usprawnianie motoryki małej i funkcji percepcyjnych (pamięci,
koncentracji, myślenia przyczynowo-skutkowego) (468)
Nowa Zielona Północ - nowe lasy, parki i skwery dla Białołęki i Bielan (118)
Warszawska elektrownia rowerowa (212)
Defibrylator AED w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (42)
Ławki dla wytchnienia wraz z udogodnieniami (1276)
Specjalistyczny, elektryczny pojazd medyczny do ratowania małych i średnich zwierząt
przez funkcjonariuszy patroli Referatu ds. Ekologicznych Oddziału Ochrony
Środowiska Straży Miejskiej m. st. Warszawy. (404)
Galeria obietnic Rafała Trzaskowskiego (918)
Parki kieszonkowe dla Warszawy. Bo warto! (1734)
Doposażenie siłowni zewnętrznych w urządzenia “bez barier” (1208)
Geriatolot (1273)
Miejsce spotkań pacjentów z rodzinami - wykonanie zadaszenia tarasu wejścia
głównego do Szpitala Bielańskiego wraz z montażem ławek (1915)
Kampania wsparcia ochrony życia i rodziny na ekranach w Warszawskim Transporcie
Publicznym (23)
Czy to autyzm? Poradnik jak to sprawdzić (1270)
Największy kreatywny zadaszony skatepark całoroczny z lodowiskiem (1338)
Warszawska strefa fitness - profesjonalne siłownie plenerowe ze zmiennym
obciążeniem - Bielany, Ursynów, Białołęka, Targówek, Praga Południe (547)
„Dźwięko- i muzyko-terapia dla osób pogrążonych w depresji” – terapeutyczne zajęcia
grupowe dla dorosłych mieszkańców Warszawy (1349)
Zawody w skokach narciarskich - skocznia K-5 (798)
Zabawki - przychodnia przyjazna dzieciom (1275)
Rzuć wszystko i chodź na Wisłę - bezpłatne rejsy Stołecznej Żeglugi Pasażerskiej (993)
Książki oraz audiobooki dla dzieci i młodzieży promujące przedsiębiorczość do
bibliotek miejskich i szkolnych oraz przedszkoli (1726)
Zielone i bezpieczne dla ptaków wiaty przystankowe w Warszawie (65)
Umilmy dzieciom podróż do Centrum Zdrowia Dziecka - BO warto! (1764)
Program edukacji zdrowotnej dla nastolatek - spotkania z fizjoterapeutką (1565)
Chodniki dla Warszawy [Białołęka, Praga-Południe] (133)
Tysiące krzewów, bylin i roślin cebulowych dla Warszawy oraz pielęgnacja młodych
nasadzeń (1641)
Ekologiczne i stylowe, energooszczędne przyjazne dla zwierząt oświetlenie w Parku
Skaryszewskim oraz ławki w Parku Żeromskiego (759)
Żeby koty na Paluchu nie musiały siedzieć w klatkach! (941)
Podaj dalej! Sieć szafek do dzielenia się rzeczami, książkami, gazetami. (882)
Przyjazne baseny - specjalna oferta dla osób w spektrum autyzmu (1169)
„Lewandowski gra na trawie, a nie starym dywanie” - wymiana zniszczonej i twardej
nawierzchni na warszawskich boiskach (573)
Pjus toujours vif - kursy języka migowego (1796)
Bezpłatne toalety miejskie - "postaw Zygmunta" (1611)
Zgoda buduje. Darmowe mediacje NVC (843)
Jadłodzielnie dla Warszawy - BO warto! (1790)
Ocieplenie klimatu, a komfort oczekiwania pacjentów na wizytę u lekarza specjalistywykonanie klimatyzacji korytarzy, poczekalni i rejestracji w przychodni przyszpitalnej
Szpitala Bielańskiego (1142)
Artystyczny Piknik Sąsiedzki (1286)

6 000 000 zł
24 000 zł
690 000 zł
9 400 zł
3 224 800 zł
475 804 zł
860 670 zł
136 000 zł
400 000 zł
55 000 zł
3 222 950 zł
655 500 zł
150 000 zł
150 000 zł
31 823 zł
36 119 zł
6 067 000 zł
1 715 500 zł
50 000 zł
140 000 zł
10 000 zł
320 000 zł
978 000 zł
3 715 000 zł
10 500 zł
20 640 zł
5 876 500 zł
6 000 000 zł
6 065 000 zł
141 000 zł
549 300 zł
250 000 zł
3 285 480 zł
93 500 zł
320 000 zł
10 000 zł
650 000 zł
150 000 zł
613 500 zł
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Akcja rozdawania odblasków – w szkołach i na ulicach (45)
999 stojaków rowerowych dla Warszawy (1450)
Program edukacji zdrowotnej dla nastolatek - spotkania z położną (1562)
Siłownia zewnętrzna z systemem zmiennego obciążenia na terenie Ośrodka Hutnik
(1118)
Więcej drzew,krzewów, bylin i roślin okrywowych w warszawskich parkach, nowe
nasadzenia i pielęgnacja – więcej świeżej zieleni, więcej gatunków, więcej tlenu (755)
Symbole narodowe i symbole Warszawy – działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży
(640)
Zielone i bezpieczne ulice Warszawy IV (74)
Kruszymy beton. Sadzimy Zieleń! (1673)
Wiślane Centrum Sportów Wodnych (1806)
Akcja patriotyczno-historyczna na ekranach komunikacji miejskiej (monitory w
autobusach komunikacji miejskiej) (643)
Adaptacja Rejonu 13 w Schronisku na Paluchu do potrzeb behawioralnych (220)
Padel nad Wisłą (1841)
Zielony świat - edukacja dzieci w zakresie opieki nad zwierzętami (256)
Niegroźny nam wiatr, deszcz i śnieg- wykonanie osłon wejścia do przychodni
przyszpitalnej przy Szpitalu Bielańskim (1131)
Dostępne place zabaw: przebudowa 4 istniejących placów zabaw na place dostępne
dla wszystkich i opracowanie „Poradnika do projektowania i realizacji” (1207)
Warszawski Festiwal Konopny (1588)
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ogródkach działkowych zlokalizowanych koło
Toru Łyżwiarskiego Stegny (1791)
RoweroWarszawa - wiata, stojaki, kontraruch, nowe drogi dla rowerów (75)
"Opiekujemy się z troską i dbamy o Twoją wrażliwość estetyczną" - wykonanie
odnowienia elewacji budynków oraz ogrodzenia wokół Szpitala Bielańskiego (1446)
Ekologiczne warsztaty dla seniorów (488)
BIG BROTHER WARSZAWA - nowe mobilne kamery monitoringu miejskiego dla każdej
dzielnicy Warszawy. (544)
EDUKACJA SEKSUALNA dla Warszawy (1024)
Mapa terenów rekreacyjnych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami (1209)
Rowerowa Warszawa - nowe stacje napraw dla rowerów (1457)
Budowa zaległej infrastruktury rowerowej (1598)
Weekendy bezpłatnego wstępu do ZOO (215)
Warsztaty z lokalnego współdziałania (spółdzielczości): "mieszkańcy odporni na
kryzys" (1719)
Stacja menstruacja – „Różowe skrzynki” w miejskich toaletach publicznych (455)

200 000 zł
599 400 zł
20 640 zł
400 000 zł
4 000 000 zł
168 500 zł
1 274 815 zł
120 180 zł
428 000 zł
290 000 zł
242 000 zł
490 000 zł
106 000 zł
100 000 zł
4 135 900 zł
13 800 zł
1 100 000 zł
3 011 700 zł
1 500 000 zł
16 200 zł
778 200 zł
938 270 zł
228 000 zł
30 000 zł
5 800 000 zł
310 000 zł
35 200 zł
11 920 zł

