PORADNIK PROJEKTODAWCY
Dzielnica Żoliborz m. st. Warszawy
Drodzy Mieszkańcy,
W ramach piątej edycji budżetu partycypacyjnego od 1 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r. można zgłaszać
swoje pomysły w zakresie edukacji, komunikacji i dróg, ochrony środowiska, zieleni miejskiej, pomocy
społecznej, sportu, kultury itp., na realizacji których Państwu zależy.
Zgłaszając je, a następnie dyskutując i oddając na nie swój głos, wpływają Państwo na rozwój Żoliborza stając
się aktywnymi gospodarzami swojej małej ojczyzny. Projekty, które znajdą poparcie największej liczby
głosujących zostaną zrealizowane w 2019 r.
W piątej edycji budżetu partycypacyjnego na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców w Dzielnicy
Żoliborz przeznaczono kwotę

2 110 000,00 zł
Projekty można składać od 1 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r.:
•

w formie papierowej na gotowych formularzach dostępnych w Urzędzie Dzielnicy lub do pobrania
ze strony http://www.zoliborz.org.pl/formularze-zgloszeniowe-bp-2019.html
składając je w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz w Wydziale Obsługi Mieszkańców w poniedziałki
w godzinach 8.00 – 18.00 oraz wtorek – piątek w godz. 8.00 – 16.00
lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do urzędu) na adres:
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Ul. Słowackiego 6/8
01-627 Warszawa
z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2019”

•

elektronicznie za pośrednictwem strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl

W przygotowaniu i napisaniu projektów pomocy udzielają Urzędnicy w godzinach pracy urzędu oraz
przy okazji ŻOLIBORSKICH MARATONÓW PISANIA PROJEKTÓW, na które zapraszamy:
w sobotę, 13 stycznia 2018 r. w godz. 10.00 – 14.00 do Miejsca Aktywności Lokalnej, ul. Marii Kazimiery 20/1
w sobotę, 20 stycznia 2018 r. w godz. 10.00 – 14.00 do Urzędu Dzielnicy Żoliborz, ul. J. Słowackiego 6/8
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I.

Zasady przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w Warszawie określają m.in.:
a. Regulamin przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019
b. Uchwała nr 1844/17 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy z dnia 21.11.2017. w sprawie
określenia szczegółowych zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy
Zoliborz m.st. Warszawy oraz określenia zasad funkcjonowania Zespołu ds. budżetu
partycypacyjnego na rok 2019.

Dokumenty dostępne są na stronach internetowych lub u Koordynatora ds. budżetu partycypacyjnego
w Dzielnicy Żoliborz. http://www.zoliborz.org.pl/regulacje-formalne.html

Regulamin Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1660/2017
Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 18 października 2017 r., oraz Uchwała Zarządu Dzielnicy nr 1844/17 z dnia
21 listopada 2017 r. określają, jakie warunki muszą spełniać projekty:
1. Projekt musi być możliwy do zrealizowania w roku 2019 (koniec realizacji najpóźniej do końca grudnia
2019 r.).
Analizując, czy pomysł, który miałby być realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego jest możliwy
do wykonania w ciągu 12 miesięcy, trzeba uwzględnić odpowiednią ilość czasu na np. prace
projektowe, uzgodnienia, pozwolenia wynikające z przepisów prawa, niezbędne terminy
w procedurach przetargowych itp. W roku poprzedzającym możliwe jest przeprowadzenie tylko
prostych prac przygotowawczych.
2. Projekt musi umożliwiać ogółowi mieszkańców korzystanie z efektu realizacji, czyli spełniać warunek
ogólnodostępności. Za projekt ogólnodostępny uznany będzie projekt realizowany w przestrzeni
dostępnej nieodpłatnie dla wszystkich.
3. Dopuszcza się możliwość składania w ramach budżetu partycypacyjnego 2019 projektów innych
niż inwestycyjne i remontowe na terenach niebędących własnością m.st. Warszawy pod warunkiem
dostarczenia zgody dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie terenu do celów realizacji
projektów.
4. W ramach budżetu partycypacyjnego nie mogą być zgłaszane projekty, które:
a) zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;
b) zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych
będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów);
c) są sprzeczne z przyjętymi strategiami i programami m. st. Warszawy.
5. Każdy mieszkaniec może zgłosić i poprzeć więcej niż jeden projekt. Osoby nie posiadające zdolności
prawnej muszą do projektu załączyć zgodę opiekuna prawnego.
6. Jeden projekt może zostać zgłoszony przez maksymalnie trzech współautorów.
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7. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć odrębną listę min. 30 osób (wyłączając
autorów) popierających projekt, z których min. 15 jest mieszkańcami obszaru, w którym zlokalizowany
jest projekt.
8. Projektodawcy przysługuje prawo zmiany projektu: samodzielnie do dnia 22 stycznia 2018 r.
lub za pośrednictwem urzędu w dniach 26 lutego – 21 marca 2018 r. Zmiana nie może prowadzić
do istotnego odstępstwa od pierwotnego projektu.
9. Projektodawcy przysługuje prawo wycofania projektu do dnia 25 maja 2018 r.
10. Na Żoliborzu można składać projekty tylko o charakterze lokalnym tj. dotyczące potrzeb mieszkańców
jednego obszaru terytorialnego wyznaczonego przez Zarząd Dzielnicy na podstawie rekomendacji
Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Żoliborz został podzielony na 5 obszarów, z których każdy
dysponuje następującą kwotą:
Obszar 1 - Żoliborz Centralny – 527 500,00 zł
Obszar 2 - Sady Żoliborskie – Zatrasie – Rudawka – 527 500,00 zł
Obszar 3 - Marymont – Potok – Żoliborz Dziennikarski – 527 500,00 zł
Obszar 4 - Żoliborz Południowy – 263 750,00 zł
Obszar 5 – Powązki – 263 750,00 zł
(Podział Żoliborza na obszary zmienił się w stosunku do IV edycji Budżetu partycypacyjnego 2018,
- obszar Żoliborz Południowy – Powązki został podzielony na dwie części)

11. Górną granicą wartości pojedynczego projektu jest kwota przyznana na dany obszar.
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12. Projekty, które zawierają treści uznawane powszechnie za naganne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne
lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne nie będą weryfikowane, a informacje o nich nie
będą publikowane.
13. Projekt nie może wskazywać wykonawcy – wykonawca prac określonych w projekcie wybierany będzie
na zasadach konkurencyjności.

II. Harmonogram piątej edycji budżetu partycypacyjnego 2019.

1.12.2017 r.

–

22.01.2018 r.

Zgłaszanie projektów

23.01.2018 r.

–

08.05.2018 r.

Weryfikacja pomysłów

26.02.2018 r.

– 18.03.2018 r.

Dyskusje o pomysłach

15.06.2018 r.

–

Głosowanie na pomysły

do 13.07.2018 r.

30.06.2018 r.

Ogłoszenie listy projektów do realizacji w 2019 roku

III. Zadania inwestycyjne Dzielnicy Żoliborz na rok 2018
1

2

Modernizacja ul. Kaniowskiej
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje modernizację ulicy o długości 470 m, na odcinku od posesji
nr 21 b do ul. Krasińskiego, w tym przebudowę oświetlenia, chodników, budowę ścieżki rowerowej i zatok
postojowych.
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje modernizację ulicy o długości 178 m, w tym: ułożenie
nowej nawierzchni asfaltowej jezdni, wykonanie chodników i zjazdów, odwodnienie i oświetlenie ulicy.

3

Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 600 m, budowę chodników, oświetlenia,
odwodnienia, ścieżki rowerowej oraz zatok postojowych i autobusowych. W 2018 r. planuje się
opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej, przebudowę krawężników, zjazdów i chodników,
budowę ścieżki rowerowej, zatok autobusowych i postojowych, przebudowę odwodnienia i oświetlenia.

4

Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od al. Wojska Polskiego do ul. Zajączka
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje wymianę chodników, krawężników, budowę nowych miejsc
postojowych, wymianę podbudowy jezdni wraz z ułożeniem nowej nawierzchni drogi oraz renowację lamp
z wymianą opraw oświetleniowych.

5

Zagospodarowanie terenu zieleni przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje zamontowanie dziewięciu latarni parkowych
wraz z oprawami LED na terenie zielonym przed Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej.

6

Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona !"
Zakres zadania obejmuje wykonanie neonu w formie litery "W" o wymiarach 3x3 m na pl. Wilsona.

7

Realizacja projektu "Plac zabaw dla starszych dzieci koło górki"
Zakres zadania obejmuje montaż urządzeń zabawowych dla starszych dzieci na terenie parku w okolicach
górki między ul. Przasnyską a ul. Broniewskiego.

8

Realizacja projektu "Przyjazny Skwer Kompanii AK "Żniwiarz"
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Tucholska, Kniaźnina i Karpińskiego
polegające na zamontowaniu dwóch urządzeń zabawowych dla dzieci, montażu koszy na śmieci i psie
odchody oraz tablic przypominających o konieczności sprzątania po zwierzętach wyprowadzanych
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na spacer.
9

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego, w tym: szkoły podstawowej
dla 800 uczniów oraz pięciooddziałowego przedszkola dla 125 dzieci wraz z salą zajęć ruchowych,
zapleczem kuchennym, administracyjnym, socjalnym, techniczno-gospodarczym oraz salą gimnastyczną.
Na terenie działki planuje się budowę kompleksu boisk szkolnych, placu zabaw z urządzeniami
zabawowymi, ogrodzeniem, oświetleniem oraz zagospodarowanie terenu zielenią. W 2018 r. planuje się
rozpoczęcie robót budowlanych.

10

Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje demontaż istniejącej kotłowni olejowej, wykonanie
przyłącza cieplnego o długości 160 m, adaptację pomieszczeń na węzeł cieplny oraz wykonanie węzła
cieplnego w pomieszczeniu dawnej kotłowni w celu podłączenia budynku szkoły do miejskiej sieci
ciepłowniczej.

11

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu
szkolnego
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę szkoły o 21 sal lekcyjnych, salę do gimnastyki i fitness, salę do tenisa
stołowego z elementami siłowni, czytelnię, świetlicę oraz pokój nauczycielski. Na terenie szkoły
zaplanowano pomieszczenia gospodarcze, techniczne i socjalne, toalety dla uczniów i nauczycieli, szatnie
z wydzieloną poczekalnią przy wejściu oraz korytarze z wydzielonymi miejscami odpoczynku. Nowy
budynek szkoły zostanie połączony łącznikiem z budynkiem głównym, by uczniowie mogli korzystać
ze stołówki, biblioteki oraz głównej sali gimnastycznej. W 2018 r. planuje się dokończenie dokumentacji
projektowej, rozbiórkę istniejących budynków na działce oraz budowę nowego budynku szkolnego.

12

Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną Zaplanowany
w 2018 r. zakres zadania obejmuje wymianę istniejącej kanalizacji pod planowaną posadzką, przebudowę
okien sali gimnastycznej, wykonanie zadaszenia patio z oknami dachowymi, wykonanie instalacji
elektrycznej i teletechnicznej oraz wentylacji sali gimnastycznej.

13

Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje przebudowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy
syntetycznej, bieżni lekkoatletycznej, montaż piłkochwytów, przebudowę chodników oraz oświetlenia
terenu.

14

Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"
Zakres zadania obejmuje budowę 2-torowej bieżni lekkoatletycznej o długości 100 m do biegów
sprinterskich wraz ze skocznią w dal, montaż stołów do gry w ping-ponga i w piłkarzyki, zamontowanie
drabinki pionowej oraz wykonanie nowej nawierzchni boiska ze sztucznej trawy.

15

Realizacja projektu "To miejsce jest dla Ciebie! - ogólnodostępna siłownia. plenerowa"
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej, która zostanie zlokalizowana na terenie
ogólnodostępnego boiska Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18a. W ramach zadania
zaplanowano montaż dziesięciu urządzeń do treningu całego ciała dla wszystkich grup wiekowych.

16

Realizacja projektu "Góralski domek Władysława Orkana"
Zakres zadania obejmuje dostawę i montaż domku w stylu góralskim o średnicy 5 m przed Szkołą
Podstawową nr 65 przy ul. Mścisławskiej. Obiekt ten ma przypominać miniaturkę domku patrona szkoły Władysława Orkana.

17

Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 Zaplanowany
w 2018 r. zakres zadania obejmuje modernizację stropodachu oraz ocieplenie przestrzeni stropodachu nad
pływalnią, wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego oraz monitoringu terenu zewnętrznego.

18

Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje modernizację nagłośnienia płyty pływalni poprzez
zastosowanie kolumn głośnikowych, wzmacniaczy i odtwarzaczy przystosowanych do środowiska
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basenowego.
19

20

Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje budowę parterowego pawilonu klubokawiarni
z wydzieloną przestrzenią na ogólnodostępne toalety i magazyn oraz drewniany taras o łącznej powierzchni
250 m². Ponadto zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni bezpiecznej
z piłkochwytami. Na utwardzonym placu manewrowym planuje się utworzenie miejsca odpoczynku,
a wieczorami w okresie letnim – kino plenerowe. Na terenie inwestycji przewiduje się wykonanie ciągów
pieszych o nawierzchni mineralnej, oświetlenie terenu latarniami typu parkowego, montaż urządzeń
rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych oraz nasadzenia zieleni.
Realizacja projektu "Boisko sportowe - rewitalizacja (regeneracja) boiska sportowego"
Zakres zadania obejmuje wyrównanie istniejącej nawierzchni i nałożenie warstwy bezpiecznej na boisko
do gry w tenisa, siatkówkę i koszykówkę. Ponadto zaplanowano budowę ogrodzenia oraz wyposażenia
boiska w kosze, słupki i siatkę.

IV. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) I INNE SPECYFICZNE
UWARUNKOWANIA, KTÓRE OBECNIE I W PRZYSZŁOŚCI MOGĄ STANOWIĆ OGRANICZENIE
DLA REALIZACJI PROJEKTÓW
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego określający warunki
zagospodarowania danego terenu. Zawiera m.in. informacje o przeznaczeniu terenów (np. pod określone
usługi lub zabudowę), liniach rozgraniczających ulice, drogach publicznych, liniach zabudowy, czy też granicach
terenów chronionych (np. strefy ochrony konserwatorskiej). Większa część terenu naszej dzielnicy jest
zabytkowa i w związku z tym czynności wykonywane na tych obszarach muszą uzyskać opinię konserwatora
zabytków. Bardzo ważna jest też weryfikacja projektów w zakresie ich zgodności z zapisami dotyczącymi
wyłączenia powierzchni biologicznie czynnej z powierzchni parków.
Poniżej obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na Żoliborzu :
1. M.p.z.p. osiedla Grossów
2. M.p.z.p. obszaru Pasa Nadwiślańskiego
3. M.p.z.p. otoczenia ul. J. Słowackiego
4. M.p.z.p. części terenu Żoliborz Historycznego
5. M.p.z.p. terenu Żoliborza Powązek
6. M.p.z.p. osiedla Rudawka Głogowska
7. M.p.z.p. osiedla Zatrasie
8. M.p.z.p. rejonu Dworca Gdańskiego
9. M.p.z.p. osiedla Sady Żoliborskie
10. M.p.z.p. osiedla Żoliborz Dziennikarski
Szczegółowe informacje, uchwały Rady m. st. Warszawy, treść planów, rysunki i mapy znajdą Państwo pod tym
linkiem:
http://www.architektura.um.warszawa.pl/plany_uchwalone_zoliborz

V. Decyzją w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 30 września 1980 r.
Konserwator Zabytków m. st. Warszawy zarządził wpisanie do rejestru zabytków m.st. Warszawy
strefy ochrony konserwatorskiej /układ ulic i zabudowa – mapa poniżej/ „Żoliborz Historyczny”
w granicach:
od wschodu - w granicach ulic Drohicka, Małogoska, Promyka, Wybrzeże Gdyńskie
6/12

od południa – ul. Krajewskiego, Zajączka
od zachodu – ul. Stołeczna,
od północy – ul. Potocka.
Pozytywna weryfikacja projektów zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej uzależniona będzie
od zgody Konserwatora Zabytków na realizację tych projektów.

Mapa strefy ochrony konserwatorskiej Żoliborza
Historycznego

Wykaz nieruchomości zabudowanych objętych roszczeniami dekretowymi dostępny jest w Biurze Spraw Dekretowych
m.st. Warszawy.

Na etapie zgłaszania projektów
(od 1 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r.)
informacji udzielą pracownicy wydziałów merytorycznych
Wydział Infrastruktury w sprawach ogólnych
Wydział Ochrony Środowiska
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Nieruchomości
Wydział Oświaty i Wychowania
Wydział Spraw Społ. i Zdrowia
Wydział Sportu i Rekreacji
Wydział Kultury i Promocji

- 22 44 38 950
- 22 44 38 960
- 22 44 38 863
- 22 44 38 910
- 22 44 38 858
- 22 44 39 020
- 22 44 39 010
- 22 44 39 039

poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

Wydział Obsługi Mieszkańców
dodatkowo w poniedziałki 16.00 – 18.00

- 22 44 39 061

Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego – Monika Nowaczyk-Lasota – 22 44 38 918, 22 44 38 919
mnowaczyk@um.warszawa.pl
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Lista projektów wybranych przez mieszkańców do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego
na lata 2015 - 2018

lp

obszar

Nazwa projektu BP 2015

wartość

Wyznaczenie pasów rowerowych w ul. Krasińskiego

2

Skrót rowerowy przy kinie Wisła

10 000,00 zł

3

Nowy zieleniec śladami dawnej linii kolejowej na Żoliborzu Południowym

52 000,00 zł

4
5

Teren sportowo-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia
na ul. Krasińskiego
Park „Sady Żoliborskie” - stop podtopieniom, ratujmy drzewa,
odzyskajmy trawniki

150 000,00 zł

405 000,00 zł
58 200,00 zł

Rozruszaj Żoliborz (joga)

2 600,00 zł

7

Balustrada bezpieczeństwa

3 800,00 zł

8

Zabezpieczenie donicy drzewa na pl. Wilsona

2 750,00 zł

lp
1
2
3
4

obszar

Ogólnodzielnicowy

6

Ogólnodzielnicowy

1

6
7

335 000,00 zł

Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim

169 000,00 zł

Łąka kwietna dla Żoliborza

2 630,00 zł

Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
Żoliborz

35 000,00 zł
180 000,00 zł

Dwa drzewa pod oknem Plastusia

3 000,00 zł

Modernizacja zieleni osiedlowej-ogródki

58 000,00 zł

Łąka kwietna dla Żoliborza Centralnego EKO MIASTO

2 630,00 zł

9

Poręcz przy schodach do Al.. Wojska Polskiego 1

6 100,00 zł

10

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Braci
Załuskich

45 000,00 zł

Budki dla ptaków - EKO MIASTO

24 645,00 zł

11
12

Sady ŻoliborskieZatrasie

8

wartość

Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem
rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego

Nowe Życie Parku Żywiciela

Żoliborz Centralny

5

Nazwa projektu BP 2016

Monitoring i modernizacja oświetlenia - Park Sady Żoliborskie

8/12

144 000,00 zł

Łąka kwietna dla Sadów Żoliborskich EKO MIASTO

2 630,00 zł

14

Muzyka integruje pokolenia

4 400,00 zł

15
16
17
18
19
20
lp

Żoliborz
Marymont-Potok - Żoliborz
Południowy Dziennikarski
Powązki

13

Wybudowanie siłowni pod chmurką plus trzy ławki
Łąka kwietna dla Marymont Potok - EKO MIASTO
Mural pamięci Armii Krajowej

6 670,00 zł
167 700,00 zł

Nowe atrakcje rekreacyjno wypoczynkowe w parku Kępa Potocka
Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym
Łąka kwietna dla Żoliborza Południowego - EKO MIASTO

obszar

41 500,00 zł

Nazwa projektu BP 2017

28 000,00 zł
246 000,00 zł
2 630,00 zł
wartość

Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu

262 000,00 zł

2

Bezpieczna i przyjazna przestrzeń ulicy Słowackiego: przejście dla
pieszych, pasy dla rowerów, nowe miejsca postojowe

125 000,00 zł

3
4
5

Żoliborz Centralny

1

Na skróty do parku! Chodnik w śladzie przedeptu do Parku Żeromskiego

20 300,00 zł

Frutti Per Tutti - sad przy Cytadeli

45 000,00 zł

Boule na Żoliborzu

12 300,00 zł

Potańcówka międzypokoleniowa na Żoliborzu

5 000,00 zł

7

Życzliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanek Żoliborza

2 900,00 zł

8

Nowe oświetlenie bezpiecznej drogi do SP 267

13 000,00 zł

9

Miejsca postojowe oraz dodatkowy ciąg pieszy dla Szkoły Podstawowej
Nr 92

39 400,00 zł

10

Bezpieczna droga do SP 267

80 000,00 zł

Bezpieczna Elbląska – nowe przyjazne rondo

86 000,00 zł

Plac zabaw "Na czterech łapach" - Żoliborskie wybiegi dla psów

23 370,00 zł

Bule na Sadach

21 300,00 zł

14

Poidełko wody pitnej dla dorosłych,dzieci i zwierząt Żoliborz Sady

65 000,00 zł

15

Bezpieczne przejście dla pieszych przy Broniewskiego 26

35 000,00 zł

16

Zakup książek i organizacja spotkań autorskich w bibliotekach przy ulicy
Broniewskiego 9a

14 600,00 zł

11
12
13

Sady Żoliborskie-Zatrasie

6
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18
19
20
21

Żoliborska Noc Muzeów

Marymont-Potok - Żoliborz
Dziennikarski

17

81 500,00 zł

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Krasińskiego i Gwiaździstej od końca uliczki
parkingowej do ul. Promyka

30 000,00 zł

Rowerowy Żoliborz - Dziennikarski i Marymont

85 300,00 zł

Poidełko wody pitnej dla dorosłych,dzieci i zwierząt na Kępie Potockiej

20 000,00 zł

Ciszej na Kępie Potockiej

150 000,00 zł

Biblioteka nr 111. Zakup książek i audiobooków w 2017 r.

9 000,00 zł

23

Seria zajęć taneczno-ruchowych dla dzieci na Kępie Potockiej

5 000,00 zł

24
25
26

Marymont-Potok - Żoliborz Dziennikarski

22

Zorientowany Żoliborz - Marymont, Potok, Żoliborz Dziennikarski

18 125,00 zł

Wolna wola – nauka odpierania manipulacji dla mieszkańców Żoliborza

11 600,00 zł

Udar mózgu? Demencja? O co chodzi, jak z tym żyć? Nie boimy się,
szkolimy się!

3 000,00 zł

Gra planszowa/zestaw - integracja, ćwiczenie pamięci funkcji
poznawczych, wsparcie rodzin, w których wystąpił udar
mózgu/demencja

20 000,00 zł

Frutti Per Tutti - sad przy pętli na Potockiej

27 600,00 zł

29

Posadzenie grabów kolumnowych wzdłuż ul. A. Mickiewicza

43 000,00 zł

30

Zagospodarowanie Zieleńca Linearnego śladem dawnej bocznicy
kolejowej na Żoliborzu Południowym

80 000,00 zł

Miejsca parkingowe w ul. Rydygiera

72 000,00 zł

27

33

Żoliborz Południowy Powązki

28

lp

obszar

31
32

4
5
6

Żoliborz Centralny

3

320 000,00 zł

Życzliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanek Żoliborza
Nazwa projektu Bp 2018

Plac Wilsona dla ludzi! Szersze chodniki i więcej drzew

1
2

Rewitalizacja ul. Przasnyskiej

Ławka (róg Mierosławskiego i Czarnieckiego)
Rowerowy Żoliborz - Oficerski, Urzędniczy i WSM
Pij, Warszawo - na Żoliborzu Centralnym

2 900,00 zł
wartość

27 500,00 zł
1 000,00 zł
81 611,00 zł
176 874,00 zł

Czysta Wisła na Żoliborzu Centralnym

43 021,00 zł

Neon W na pl. Wilsona!

49 745,00 zł

10/12

Najlepsza potańcówka międzypokoleniowa na Żoliborzu

7

9

Jadło-dzielnie dla Żoliborza!

Żoliborz Centralny

8

5 000,00 zł
42 500,00 zł

Nowa grusza na XIII kolonii WSM

5 000,00 zł
13 000,00 zł

Ławeczki dla osób niepełnosprawnych

25 000,00 zł

12

"Pomagam ratować życie"

11 000,00 zł

13

Patroni naszych ulic na pocztówkach - Hanka Czaki

5 000,00 zł

14

Bezpieczna droga do szkoły nr 267 przy ul. Braci Załuskich

7 500,00 zł

15

Nowe drzewa i krzewy przy ul. Elbląskiej

11

16
17
18
19

Sady Żoliborskie - Zatrasie

Kosze na śmieci niedostępne dla ptaków przy skwerze
Niegolewskiego

10

Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267

12 530,00 zł
150 000,00 zł

To miejsce jest dla Ciebie! - ogólnodostępna siłownia plenerowa

73 000,00 zł

Ławeczki dla niepełnosprawnych

25 000,00 zł

Plac zabaw dla starszych dzieci koło górki

188 900,00 zł

Kwitnące donice przy metrze - Ekomiasto 2

14 000,00 zł

21

Spotkania w Parku Sady Żoliborskie. (Kultura, Geografia, Sport,
Środowisko)

15 000,00 zł

22

Nasz kanałek! Wyspy do gniazdowania dla ptaków.

5 000,00 zł

Skrzynki lęgowe dla ptaków na Kępie Potockiej

9 520,00 zł

23
24
25
26

27
28
29

Marymont-Potok - Żoliborz Dziennikarski

20

Pij, Warszawo - na Marymoncie-Potoku i Żoliborzu Dziennikarskim
Boisko sportowe - rewitalizacja (regeneracja) boiska sportowego.

49 170,00 zł
109 000,00 zł

Potok nowych drzew

48 000,00 zł

Czysta Wisła na Żoliborzu - Kępa Potocka

58 421,00 zł

Ławeczki dla niepełnosprawnych

25 000,00 zł

Góralski domek Władysława Orkana

15 000,00 zł

30

Rozśpiewany Żoliborz

9 000,00 zł

31

Przyjazny Skwer Kompani AK "Żniwiarz"

66 200,00 zł

32

Łąka Kaskada - Ekomiasto

62 500,00 zł
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33

Żoliborz
Południowy
- Powązki

Skwer Krasińskiego

485 000,00 zł
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