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W co inwestuje Białołęka
zacją linii autobusowych, które
mogłyby dowozić pasażerów
z największych osiedli do stacji
PKP Płudy.
Od marca br. trwa moderni−
zacja, najważniejszej arterii ko−
munikacyjnej Białołęki, ul. Mo−
dlińskiej na odcinku od mostu
Grota do ul. Zarzecze. Obecnie
przebudowywane są wiadukty
nad Kanałem Żerańskim. Ul.
Modlińska będzie miała 4 pasy
ruchu w każdą stronę i ścieżkę
rowerową.
Również w tym roku rozpo−
częła się przebudowa i dostoso−
wanie Trasy Toruńskiej do pa−
rametrów drogi ekspresowej.
Przy okazji modernizacji trasy,
przebudowywane jest skrzyżo−
wanie ul. Głębockiej w rejonie
ul. Jesiennych Liści. Powstanie
tam tzw. rondo Małej Brzozy,
które ułatwi wyjazd i wjazd na
trasę Toruńską mieszkańcom
osiedli Derby i Lewandów.
Dzięki tym wszystkim inwesty−
cjom wkrótce mieszkańcy za−
pomną o uciążliwych korkach.

K.Lusar/J.Wolańczyk

Budowa Mostu Północnego

dzielnica inwestuje w eduka−
cję. We wschodniej części dziel−
nicy dynamicznie rozbudowy−
wana jest baza oświatowa. Na
tych terenach stale budują się
nowe osiedla, a co za tym idzie
wzrasta liczba ludności. Ko−
niecznością jest zapewnienie
dzieciom dobrych warunków
do nauki. Już rozpoczęła się
modernizacja szkoły podstawo−
wej przy ul. Berensona i został
opracowany projekt rozbudowy
zespołu szkół przy ul. Kobiał−
ka. W szkole po rozbudowie bę−
dzie aż 28 klas, to o 20 więcej
niż przed rozpoczęciem prac,
w tym 4 dla oddziałów przed−

Edukacja
Jako młoda duchem i ciałem –
prawie połowa mieszkańców
Białołęki to dzieci i młodzież –

szkolnych. Szkoła na Kobiałce
również zmieni się nie do poz−
nania. W miejsce parterowego
budynku powstanie trzykondy−
gnacyjny obiekt połączony łą−
cznikiem z salą gimnastyczną.
W nowym obiekcie będzie mo−
gło uczyć się około 800 dzieci.
To nie jedyne inwestycje
oświatowe w Białołęce. Od
września 2009 r. działa już nowe
gimnazjum przy ul. Ostródz−
kiej. Nowoczesny budynek ma
trzy kondygnacje, jest tam 15
sal dydaktycznych i 8 pracowni
specjalistycznych. Może się
w nim uczyć ok. 600 dzieci.
Szkoła ma nowoczesną halę
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Przedszkole przy ul. Ostródzkiej

Małogrzata Stelmach

Transport i komunikacja
Jeszcze kilka lat temu Białołę−
ka była tylko sypialnią, a o in−
westycjach można było tylko
marzyć. Dzisiaj to największy
plac budowy w Warszawie. Tu
realizowanych jest kilka istot−
nych dla miasta i dzielnicy in−
westycji. Priorytetowo trakto−
wana jest przede wszystkim
kwestia stworzenia nowoczes−
nego systemu komunikacyjne−
go dzielnicy. Rozpoczęła się
przez lata wyczekiwana przez
mieszkańców budowa Mostu
Północnego. Wraz z przeprawą
powstaje pierwsza linia tram−
wajowa, która dowiezie miesz−
kańców Tarchomina do metra
na Młocinach.
Zakończyła się modernizacja
linii kolejowej Warszawa−
Gdańsk, a w dzielnicy będą bu−
dowane wiadukty nad tą trasą.
Mieszkańcy Choszczówki nie
będą tracić czasu na zamknię−
tych przejazdach kolejowych.
Tym bardziej, że ruch pocią−
gów będzie większy, bowiem
dzielnica zabiega o zwiększe−
nie liczby pociągów, które za−
pewniają szybkie połączenie
z centrum stolicy. Trwają roz−
mowy z ZTM−em nad organi−
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Archiwum Urzędu

Wizualizacja budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej

w nowoczesne placówki kultu−
ralne. W 2007 roku powstała
pierwsza w dzielnicy multime−
dialna biblioteka dla dzieci
i młodzieży Nautilus. Rok póź−
niej otwarto Multicentrum dla
dzieci i młodzieży – miejsce
gdzie lekcje przestają być nud−
ne i niezrozumiałe, a ucznio−
wie przez doświadczenia mogą
poznawać różne dzieciny nau−
ki, kultury i sztuki. Na tym nie
koniec. W ciągu kilku najbliż−
szych lat Białołęka wzbogaci
się o kolejny nowoczesny
obiekt. Powstały właśnie plany
budowy Centrum Multimedial−
nego Naukowo−Kulturalnego,
o którym więcej możecie Pań−
stwo przeczytać na pierwszej
stronie grudniowego „Czasu
Białołęki”.
Sport
Młodzi piłkarze mają wreszcie
znakomite warunki do treningu
i rozgrywania zawodów. Od
Boisko przy ul. Picassa
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sportową oraz boiska zewnęt−
rzne z tartanowymi bieżniami.
Tuż obok gimnazjum działa
nowoczesne przedszkole pub−
liczne, gdzie opiekę znalazło
150 dzieci. Każda z 6 sal dydak−
tycznych ma bezpośrednie wyjś−
cie na plac zabaw, a cały obiekt
jest dostosowany dla osób nie−
pełnosprawnych.
Również na Tarchominie
rozbudowywane będą przed−
szkola. Zgodnie z planami
przedszkole przy ul. Porajów
powiększy się o 4 oddziały, zaś
przedszkole przy ul. Strumyko−
wej o 6 oddziałów. Łącznie
przybędzie ponad 200 nowych
miejsc. Natomiast od listopada
125 najmłodszych mieszkań−
ców naszej dzielnicy znalazło
opiekę w pierwszym publicz−
nym żłobku przy ul. Strumyko−
wej. W budynku na parterze
znajdują się 2 sale dla dzieci
najstarszych, na piętrze są sale
dla dzieci młodszych i niemo−
wląt. Każda grupa ma własne
sanitariaty, kuchnię oraz salę
ruchowa z wyposażeniem do
integracji sensorycznej. Żło−
bek, ma również tzw. ogród zi−
mowy, gdzie będą się odbywa−
ły różne imprezy.
Budownictwo
komunalne
Dzielnica nie zapomina o uboż−
szych mieszkańcach, już w
2010 roku planowana jest bu−
dowa budynków: komunalne−
go przy ul. Marywilskiej oraz
socjalnego przy ul. Czajki.
W sumie powstanie ponad 120
nowych nowych mieszkań ko−
munalnych. W obu budynkach
znajdą się również lokale dos−
tosowane do potrzeb osób nie−
pełnosprawnych.
Kultura
Dzielnica inwestuje także
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września br., można korzystać
z pełnowymiarowego boiska
w Parku Picassa. Nowy obiekt
jest oświetlony, co oznacza, że
można kopać piłkę również po
zmroku. Gotowy jest już kom−
pleks sportowy „Orlik” u zbie−
gu ulic Kowalczyka i Krzy−
żówki. Na wielofunkcyjnym
boisku będzie można grać
w siatkówkę, koszykówkę i pił−
kę nożną. Podobnie jak „Sy−
renka” obiekt jest oświetlony.
Zbudowano również zaplecze
i parking dla korzystających
z boisk osób. Cały kompleks
będzie ogólnodostępny i udostę−
pniany bezpłatnie.
Przybywa boisk i hal sporto−
wych przy białołęckich szko−
łach, jak chociażby przy Szko−
le Podstawowej nr 344 czy
Gimnazjum Nr 121. Przy pod−
stawówce powstały boiska wie−
lofunkcyjne, bieżnia, skocznia
w dal, boisko do badmintona.
Natomiast przy gimnazjum bu−
dowana jest hala sportowa oraz
zewnętrzne boiska do gry w
koszykówkę i siatkówkę, bież−
nia oraz skocznia w dal.
W grudniu 2007 r. Białołęka
jako pierwsza ze wszystkich
dzielnic uruchomiła drugie co
do wielkości w Warszawie
sztuczne lodowisko. W tym sa−
mym miejscu latem tego roku
Białołęcki Ośrodek Sportu
przygotował boiska do gry
w siatkówkę plażową. Od ponad
półtora roku można korzystać
z jednego z największych i naj−
nowocześniejszych skatepar−
ków w kraju. Skomplikowane
ewolucje na rowerach, desko−

rolka i BMX−ach kosztują je−
dynie wiele pracy, gdyż wstęp
na teren skateparku jest bez−
płatny.
Rekreacja
Staramy się, aby mieszkańcy
mieli gdzie wypoczywać. Upo−
rządkowano, zmodernizowano
i wyposażono w szereg nowo−
czesnych urządzeń do zabawy
i rekreacji Park Henrykowski,
w którym zaroiło się od space−
rowiczów. To jeszcze nie ko−
niec prac. Powstaną jeszcze
place zabaw dla maluchów
i starszaków oraz linarium dla
młodzieży. Trwają prace przy
budowie parku zlokalizowane−
go pomiędzy ulicami Milenijną
i Ceramiczną. W parku, oprócz
zieleni urządzonej, powstaną
place zabaw, boiska, urządze−
nia do gier i zabaw rodzinnych,
trasa dla deskorolek i dla rowe−
rów. W planach jest również
utworzenie terenu rekreacyj−
nego na Ruskowym Brodzie.
Tam zaplanowano place za−
baw, boisko wielofunkcyjne,
kort do gry w tenisa ziemnego,
ścieżkę zdrowia i stoły do
tenisa. Teren przy wale wiśla−
nym w okolicy ulicy Świders−
kiej również ulegnie przeobra−
żeniu. Razem z Centrum Mul−
timedialnym powstanie park,
z którego będzie można do−
trzeć nad brzeg Wisły, gdzie
powstanie plaża miejska oraz
przystań dla statków.
Dzięki inwestycjom zreali−
zowanym przez dzielnicę
i miasto Białołęka zmienia się
nie do poznania.
DN, BWN
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Budżet w czasach kryzysu,
czyli na co w 2010 r. dzielnica wyda pieniądze
aki będzie ten 2010 rok dla
Białołęki? Na pewno trudny.
JZ powodu
niższych o 5,1 mld
zł. wpływów z podatków do
budżetu miasta, także w dziel−
nicach wydatki będą skrom−
niejsze. Nasza dzielnica po−
trzebuje inwestycji na wielu
polach i nawet niewielki spa−
dek dochodów jest bardzo dot−
kliwy. A jak został zaplanowa−
ny budżet na ten trudny 2010
rok? W sumie, w przyszłym
roku według planu dzielnica
będzie dysponowała kwotą
204,5 mln zł z tego 34,5 mln zł
zaplanowano na inwestycje.
Skąd pochodzi ten dochód?
Dzielnica ma dochody własne
m.in. z podatków rolnych i leś−
nych, od nieruchomości, od
środków
transportowych.
Wpływy osiąga także z mająt−
ku m.st. Warszawy z obszaru
dzielnicy, natomiast znaczną
część stanowią tzw. środki wy−
równawcze, pochodzące głó−
wnie z innych podatków.
W naszej dzielnicy co roku
przybywa nowych mieszkań−
ców i to głównie tych najmłod−
szych w wieku szkolnym
i przedszkolnym. Dlatego z
myślą o ich potrzebach plano−
wane są wydatki. Największą
część białołęckiego budżetu
zostanie wydana na edukację, a
konkretnie na utrzymanie
szkół, przedszkoli i ich remon−
ty oraz inwestycje oświatowe.
W sumie na ten cel w 2010 r.
zaplanowano prawie 121,5
mln zł. W tym 101 mln zł
pochłonie bieżące utrzymanie,
a ponad 20 mln zł zostanie
wydanych na budowę i moder−
nizację obiektów szkolnych.
Na prowadzenie szkół pod−
stawowych w dzielnicy zapla−
nowano kwotę 33 mln zł, zeró−
wek w szkołach 4 mln zł, gim−
nazjów 16 mln zł, przedszkoli
29 mln zł. Oprócz placówek
publicznych z budżetu dzielni−
cy dofinansowane zostaną pla−
cówki niepubliczne np. przed−
szkola niepubliczne w przysz−
łym roku otrzymają z budżetu

Wydatki budżetowe Dzielnicy Białołęka w 2010 r. [w %]
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Dzielnica ma zarezerwowane
2,2, mln zł na budowę budyn−
ków komunalnych. Obiekt przy
ul. Czajki ma zostać oddany do
użytku już w tym roku, a za−
mieszka w nim ok.150 osób.
Oprócz inwestycji dzielnica
wydaje środki z budżetu na
wydatki bieżące, m.in. w za−
kresie gospodarki komunalnej

zostałe 11 milionów przezna−
czone zostanie na inwestycje.
W 2010 r. zakończone zostaną
prace przy budowie ulic Nowo−
dworskiej i Odkrytej oraz mo−
dernizacja układu komunika−
cyjnego Ruskowy Bród –
Zdziarska – Berensona. Prze−
widziane jest również zakoń−
czenie budowy ronda Małej
Brzozy przy ul. Głębockiej,
o którym piszemy w tym nu−
merze „Czasu Białołęki”. Inną
ważną inwestycją dla Białołę−
ki, która pochłonie w tym roku
400 tys. zł jest budowa nowych
ścieżek rowerowych.

i ochrony środowiska. To dzię−
ki nim wywożone są śmieci
z ulicznych koszy, likwidowa−
ne dzikie wysypiska. Za 1,2 mln
zł. odśnieżane będą ulice, dru−
gie tyle przeznaczono na zieleń,
parki i place zabaw.
Inwestycje w tereny zielone
zdominuje rozbudowa parku
wzdłuż Wału Wiślanego, czyli
Parku Picassa. Na ten cel przez−
naczony został milion zł. Przy−
gotowywane są także projekty
Parku przy ul. Ceramicznej.
Na wspieranie działań w za−
kresie kultury dzielnica wyda
ok. 8 mln zł. Suma ta przezna−
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Gimnazjum przy ul. Ostródzkiej

czona jest m.in. dla bibliotek –
prowadzenie w nich zajęć oraz
zakup książek. Część otrzyma
też Białołęki Ośrodek Kultury
na działalność i organizację
przedsięwzięć artystycznych,
m.in. pikniki na powitanie i po−
żegnanie lata, zabawę sylwe−
strową.
Białołęka, jako zielona dziel−
nica Warszawy dba również
o podnoszenie sprawności fizy−
cznej mieszkańców. Na sport
i rekreację w 2010 r. zaplano−
wano 6 mln zł. Z tych środków
utrzymywane będą białołęckie
obiekty sportowe i organizo−
wane imprezy sportowo−rekre−
acyjne, m.in. Bieg Niepodle−
głości, pikniki rowerowe.
Ponad 1,1 mln zł to środki
w budżecie zarezerwowane na
dotacje dla organizacji poza−
rządowych – stowarzyszeń
i fundacji, które wspierają dziel−
nicę w realizacji zadań na rzecz
mieszkańców w czterech za−

kresach – spraw społecznych,
sportu i rekreacji, oświaty oraz
kultury.
Kwota 14 mln przeznaczona
jest w budżecie na 2010 r. na
ochronę zdrowia i pomoc spo−
łeczną, w tym na Miejski Pro−
gram Profilaktyki i Rozwiązy−
wania Problemów Alkoholo−
wych, dożywianie dzieci
w szkołach oraz zasiłki i świad−
czenia rodzinne.
W czasie spowolnienia gos−
podarczego pilniejsze stają się
wydatki bieżące, jednak Biało−
łęka nie rezygnuje z realizacji
swoich inwestycji. Budżet na
rok 2010 jest zbyt mały w sto−
sunku do potrzeb rozwijają−
cego się i tętniącego życiem
miasta, dlatego niektóre przed−
sięwzięcia trzeba będzie reali−
zować dłużej niż pierwotnie
planowano. W wieloletnim
planie inwestycyjnym udało się
jednak zachować wszystkie
zaplanowane zadania.
JP
Budowa ul. Nowodworskiej
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ponad 18 mln zł (koszt prowa−
dzenia publicznych przedszkoli
to 11 mln zł).
W zakresie inwestycji: bę−
dziemy modernizowali szkoły
przy ul. Berensona i na Kobiał−
ce, zaplanowaliśmy rozbudowę
przedszkoli przy ul. Strumyko−
wej i Porajów oraz przebudowę
zaplecza sportowego przy gim−
nazjach, przy ul. Przytulnej
i Płużnickiej.
Ponadto w budżecie zaplano−
wanych jest ponad 77 tysięcy zł
na stypendia naukowe dla ucz−
niów, więc warto się dobrze
uczyć! Ponadto 60 tys. przez−
naczone zostanie na wymiany
młodzieżowe i współpracę mię−
dzynarodową.
Na transport i komunikację
dzielnica przeznaczy około 15
milionów, z czego ok. 4 na wy−
datki bieżące. Co się do nich
zalicza? Remonty i poprawa
stanu nawierzchni, czyli po−
toczne łatanie dziur, budowa
chodników i poboczy, oświet−
lenie dróg, ale również napra−
wa znaków drogowych i malo−
wanie pasów dla pieszych. Po−
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