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Tytuł projektu (numer ESOG)
250 ławek dla Ursynowa (1700)
Ławka Lucjana Łągiewki upamiętniająca jednego z najwybitniejszych współczesnych
wynalazców polskich (1755)
Książki oraz audiobooki dla dzieci i młodzieży promujące przedsiębiorczość do
bibliotek miejskich i szkolnych oraz przedszkoli (1721)
Kwiaty i ozdobne antysmogowe nasadzenia dla Ursynowa - niczym mała Holandia w drodze do szkoły, pracy, domu z myślą o wszystkich mieszkańcach
(475)
Bądź "eko" - daj produktom drugie życie - warsztaty rękodzieła z recyklingu (1193)
Skrzyżowanie ulic Puławskiej, Pileckiego i Poleczki - zielone światło na przejściu dla
pieszych i przejeździe rowerowym przez prawoskręt (944)
Łąki na przystankach (1033)
Remont nawierzchni jezdni wraz z budową chodnika w ciągu ul. Poloneza (1771)
Modernizacja parkingu przy ulicy Kulczyńskiego 9 (1191)
Pjus Toujours Vif - kursy języka migowego (1808)
Doświetlenie Ursynowa w nocy - Kabaty (1825)
Bezpłatne zajęcia dla dzieci w ursynowskich domach kultury (639)
Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie (1736)
Koniec ery mroku! Wymiana latarni w parku im. Jana Pawła II (1519)
Bezpłatne wejściówki na baseny i siłownie. Wsparcie psychologiczne dla różnych
grup wiekowych mieszkańców Ursynowa - wiedz, że nie jesteś sam (251)
Bezpieczna, zielona i przyjazna Kłobucka, wygodna Taborowa
(1504)
Upiększamy Park Jana Pawła II – wymiana małej architektury (kosze, ławki) (1360)
Funkcjonalne stojaki na deskorolki dla szkół wraz z zabezpieczeniem (474)
Remont i wymiana chodnika wzdłuż ulicy al. KEN (129)
Od przedszkolaka do pływaka (598)
Małe Zakopane latem i zimą - to propozycja bezpłatnych lodowisk i górek
zjazdowych wraz ze sprzętem do nauki jazdy na łyżwach, sankach dla całych rodzin
na świeżym powietrzu w trzech lokalizacjach na Ursynowie (289)
Ławeczka z Tytusem de Zoo Henryka Chmielewskiego (1602)
Senior na Ursynowie - bezpłatne zajęcia dla seniorów (644)
Atom ratuje klimat - warsztaty popularyzujące energetykę atomową (1816)
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) (1617)
Tai-Chi dla każdego - wspólne ćwiczenia w plenerze (999)
Bezpłatne seanse filmowe oraz teatr dla dzieci i dorosłych (641)
Ratujmy ursynowskie drzewa, usuńmy jemiołę zanim je zniszczy. Pielęgnujmy
drzewa, które dają tlen, cień latem, tłumią hałas i oczyszczają powietrze (1473)
Bioróżnorodna łąka kwietna - powiększenie i pielęgnacja imielińskiej, edukacyjnej
łąki kwietnej, znajdującej się pomiędzy al. KEN a ul. Benedykta Polaka (1694)
Zdrowoaktywni - regularne i bezpłatne treningi plenerowe dla mieszkańców
Ursynowa (1766)
Lodowisko na Ursynowie (sezonowe i darmowe) (1376)
Warsztaty figurkowe na Ursynowie (1500)
Spotkania nie tylko literackie (560)
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500 000 zł
301 000 zł
71 000 zł
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Remont ursynowskich dróg rowerowych i chodników (1743)
Dbamy o ursynowskie drzewa – podlewanie (kontynuacja na rok 2023) (1071)
Fun Run Ursynów - zabawa z mapą (1321)
Wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego w wieku
przedszkolnym (1265)
"Gramy w zielone" - zielona terapia w rodzinnych ogrodach ziołowo-warzywnokwiatowych (1496)
Łączymy rowerowe szlaki – uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o
brakujące odcinki – edycja II (1298)
Koła gimnastyczne, rurka pole dance i dodatkowe drążki dla dzieci na istniejących
siłowniach plenerowych (1620)
Modernizacja i rozbudowa parku do kalisteniki/street workoutu, zlokalizowanego
przy wyjściu ze stacji metra Imielin oraz nasadzenia wokół placu zieleni miejskiej, w
tym krzewów (1803)
Warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży (1211)
Lodowisko na Zielonym Ursynowie (1227)
Zazieleńmy ul. Puławską i okolice (1727)
Nasadzenia drzew na terenie dzielnicy Ursynów (1261)
Ursynowskie ImprOpowieści - historie Ursynowa opowiedziane w formie teatru
komedii (1563)
Rewitalizacja boiska piłkarskiego w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul.
Małcużyńskiego 4 (327)
"Kino pod chmurką" - letnie pokazy filmowe w różnych lokalizacjach na Ursynowie
(637)
Zajęcia sensoryczne dla niemowląt i dzieci (1194)
Kurtyna wodna na terenie Szkoły Podstawowej nr 340 im. prof. Bogusława
Molskiego (473)
Niedzielne spotkania ze zdrową żywnością (359)
Bajki na trawie (1385)
100 koncertów muzyki poważnej, jazzowej i ludowej w Centrum Kultury Alternatywy
(1732)
Defibrylacja to proste. Wystarczy działać (166)
Bijące serce Ursynowa - defibrylatory AED w placówkach dzielnicowych (1510)
Potańcówki i sąsiedzkie karaoke na Ursynowie (647)
Fit schody do metra (1506)
Opakodzielnia, drugie, trzecie, …, kolejne życie kartonów, folii bąbelkowej,
wypełniaczy (121)
Kreatywne i kolorowe strefy gier podwórkowych, jako idea wykorzystania znanych z
dawnych czasów zabaw podwórkowych oraz gier planszowych w dużym formacie
poprzez stałe przeniesienie ich na chodniki i dzięki temu umożliwienie wspólnych
zabaw na świeżym powietrzu przez cały rok bez względu na pogodę (290)
Stacje postojowe dla skrzydlatych przyjaciół (1884)
Chronimy i poznajemy nietoperze Lasu Kabackiego - rozwieszenie skrzynek (1888)
Bezpłatne koncerty plenerowe na Ursynowie (242)
Rowerowa Od-Nowa: Modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie (edycja II)
(1295)
Wkręć się w ceramikę - z gliny łatwo lepi się sukces (1124)

1 177 275 zł
400 000 zł
9 955 zł
404 550 zł
49 910 zł
1 200 625 zł
184 000 zł
425 000 zł

110 800 zł
455 300 zł
309 800 zł
400 000 zł
131 000 zł
571 880 zł
80 000 zł
41 300 zł
10 000 zł
99 500 zł
25 000 zł
630 000 zł
9 950 zł
139 300 zł
129 000 zł
73 800 zł
50 000 zł
6 300 zł

11 000 zł
59 000 zł
450 000 zł
1 212 200 zł
173 487 zł

