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Tematy poruszane
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Moderowane spotkanie dotyczyło wyłącznie obszaru nr 2 Białołęki (według
podziału dzielnicy w budżecie partycypacyjnym 2016), dlatego wnioski z niego
płynące nie dotyczą całego obszaru dzielnicy, a jedynie: Choszczówki,
Dąbrówki Szlacheckiej, Henrykowa, Szamocina i Białołęki Dworskiej.
Spotkania w pozostałych dwóch obszarach Dzielnica organizowała we własnym
zakresie.
Zgodnie z sugestiami białołęckich urzędników oraz oczekiwaniami osób
uczestniczących w spotkaniu, większa niż pierwotnie zaplanowano częśd
spotkania poświęcona była dyskusji na temat mechanizmu budżetu
partycypacyjnego i wyjaśnianiu wątpliwości mieszkaoców, co do “ducha” i
“litery” tego procesu. Objaśniano również jakie są procedury towarzyszące np.
tworzeniu nowych dróg i remontowaniu starych, wprowadzaniu oświetlenia
ulicznego, budowie kanalizacji. Przedstawione zostały również inwestycje
planowane w obszarze nr 2.
Nie można zapominad, że Białołęka na tle innych dzielnic warszawskich
posiada znaczące deficyty w podstawowych usługach i elementach
infrastruktury. Rzutowało to na przebieg dyskusji: oczekującym na realizację
podstawowych potrzeb mieszkaocom trudno było powstrzymad się od
wskazywania bardzo ogólnych potrzeb (dostęp do szkół, utwardzanie
nawierzchni ulic, budowa kanalizacji). Stąd też pojawiły się pojedyncze,
prowokacyjne wątpliwości, czy wymagająca systemowych, wieloletnich i
dużych projektów działao Białołęka jest w ogóle dobrym odbiorcą działao
budżetu partycypacyjnego.
Lista obszarów wraz z konkretnymi wskazaniami działao, w które warto,
zdaniem mieszkaoców Białołęki inwestowad:
 Edukacja:
o Stworzenie programu zajęd teatralnych,
o Stworzenie programu zajęd motorycznych,
o Rozbudowa ofert świetlic przed- i po szkole,
o Wprowadzenie usługi dowożenia dzieci na zajęcia lekcyjne i
pozalekcyjne.



Komunikacja/drogi:
o Chodniki: brakuje chodników na terenie całej dzielnicy,
o Parking przy PKP Płudy na Choszczówce: utwardzenie
tłuczniem wygospodarowanego spontanicznie placu
parkingowego, bez rozpoczynania kosztownej i trudnej
formalnie budowy parkingu,
o Zadbanie o chodniki na ulicy Czołowej.



Kultura:
o Placówki kulturalne i świetlice (zwłaszcza na Choszczówce;
może coś w stylu 3 Pokoi z Kuchnią; hasło “jednorocznego
domu kultury”, który może byd realizowany za pośrednictwem
budżetu partycypacyjnego)’
o “Kulturalny” placyk zabaw dla dzieci’
o Rozbudowa istniejącej oferty kulturalnej.



Ochrona środowiska:
o Zajęcia dla dzieci: segregowanie śmieci, świadomośd
ekologiczna, oszczędnośd zasobów.
o Przyłączanie kolejnych domów do kanalizacji.
o Utrzymywanie czystości na licznych “dzikich” terenach
zielonych.



Przestrzeo publiczna:
o Inwestowanie w stawianie w przestrzeni publicznej kolejnych
koszy na śmieci.



Sport:
o Ścieżki rowerowe na obszarze całej dzielnicy,
o Zorganizowanie turniejów podwórkowych,
o Lodowisko z infrastrukturą towarzyszącą i opieką
instruktorską.



Zdrowie
o Stworzenie dodatkowego wejścia dla dzieci zdrowych w
przychodni na Majorki.
Dane statystyczne – szacunkowe

liczba uczestników
Szacowany wiek
Płed
Liczba osób
aktywnie biorących
udział w dyskusji

18 mieszkaoców oraz 7 urzędników, w tym Zastępca Burmistrza
Mirosław Kalioski.
60% - 18 - 50 lat,
40% pow. 50 r.ż.
Szacuje się, że w spotkaniu wzięło udział ok 50% mężczyzn i 50% kobiet
Wszyscy brali aktywny udział.

