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DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

 INWESTYCJE 2007/2008

Drodzy Mieszkańcy Białołęki,

Po raz pierwszy oddaję w Państwa ręce 
informator o inwestycjach realizowa-
nych na terenie Białołęki. Chciałbym 
abyście Państwo wiedzieli, w  jaki spo-
sób gospodarujemy  funduszami prze-
znaczonymi  na inwestycje.  Zdaję sobie 
sprawę z tego,  że  potrzeby tak szybko 
rozwijającej się dzielnicy jak Białołęka, 
w której co roku przybywa ponad 
5 tysięcy mieszkańców, są ogrom-

ne. Zarząd stara się, aby wraz z pojawianiem się nowych 
osiedli mieszkaniowych budowane były szkoły, przed-
szkola.  Aby mieszkańcy nowych domów mogli korzy-
stać z komunikacji miejskiej i jeździć po dobrych drogach. 
Potrzeby inwestycyjne dzielnicy są duże, tymczasem mu-
simy gospodarować niewielkim budżetem. Od roku 2003 
do 2006 planowane wydatki inwestycyjne wynosiły ok. 
30 mln zł., w 2007 roku wzrosły one do 45 mln zł. 
Na 2008 rok planowano początkowo przyznanie dzielnicy 
40 mln zł, a po interwencji Zarządu miasto zwiększyło środ-
ki do 50 mln zł. Podjęliśmy działania mające na celu zwięk-
szanie funduszy przeznaczonych na inwestycje lokalne 
i miejskie realizowane na terenie dzielnicy. W przyszłym 
roku  rozpocznie się  m.in. przygotowanie modernizacji 
ul. Modlińskiej, Płochocińskiej i Marywilskiej. Pro-
jektowany jest Most Północny. Staramy się  
również o pozyskanie gruntów pod inwestycje publiczne na 
Zielonej Białołęce.

Burmistrz Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy
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Mapa lokalizacji inwestycji w dzielnicy Białołęka

INWESTYCJE DZIELNICOWE:

1 - Biblioteka Multimedialna „NAUTILUS”, 
2 - Sztuczne lodowisko, 
3 - Gimnazjum nr 6, 
4 - Żłobek, 
5 - Budynek komunalny, 
6, 7, 8 - Place zabaw, 
9 - Skatepark, 
10 - Budowa ul. Ruskowy Bród, 
11 - Budowa ul. Tymotki, 
12 - Budowa ul. Dębowej, 
13 - Budowa ul. Kowalczyka.

INWESTYCJE MIEJSKIE:

14 - Budowa Trasy Mostu Północnego, 
15 - Modernizacja ul. Modlińskiej, 
16 - Modernizacja ul. Płochocińskiej.



Biblioteka multimedialna dla dzieci i młodzieży 
NAUTILUS

To pierwsza tego typu pla-
cówka w dzielnicy, otwarta 
w październiku br. Mieści się 
w centrum Tarchomina przy 
ulicy Pancera. Czytelnicy mają 
tu dostęp do ponad 700 egz. 
zbiorów specjalnych (książ-
ki mówione, płyty muzyczne, 
bajki, słuchowiska dla dzieci, 
audio kursy oraz programy 

multimedialne) oraz 1800 woluminów beletrystyki, literatury na-
ukowej. Biblioteka została wyposażona w nowoczesny sprzęt 
multimedialny oraz nieodpłatny dostęp do internetu w celach 
edukacyjnych i informacyjnych.

NAUTILUS jest miejscem gdzie dzieci i młodzież mogą rozwi-
jać swoje zainteresowania, spotykać się z autorami książek oraz 
podróżnikami. W ofercie znajdują się również lekcje bibliotecz-
ne dla przedszkolaków i uczniów, imprezy teatralne, muzyczne 
i plastyczne.

Sztuczne lodowisko

Jako jedynej dzielnicy w Warszawie, Białołęce udało się otwo-
rzyć sztuczne lodowisko. Jest ono zlokalizowane przy ulicy 
Strumykowej nieopodal Białołęckiego Ośrodka Sportu. Lodowi-
sko, o wymiarach 20x45 m, będzie otwarte co roku od grudnia 
do marca, o ile temperatura powietrza nie przekroczy +10°C. 

Jednorazowo na lodzie będzie mogło bezpiecznie przeby-
wać ok. 120 dzieci. Dzieci i młodzież szkolna będzie korzystać 
z lodowiska bezpłatnie w ramach godzin WF oraz w czasie ferii 
i świąt. Po południu lodowisko będzie dostępne dla wszystkich 
chętnych. Przewidziano również naukę jazdy na łyżwach. Przy 
lodowisku będzie działała wypożyczalnia łyżew (ok. 200 par ły-
żew).



Budowa Gimnazjum przy ul. Ostródzkiej

Na początku października 
rozpoczęła się budowa szko-
ły. Jeszcze w 2007 roku po-
wstaną fundamenty budynku 
i pierwsze ściany, o ile warun-
ki pogodowe będą sprzyjały 
budowlańcom. 

Budynek będzie miał 3 kondygnacje: parter oraz dwa piętra. 
Młodzież będzie uczyła się w 15 salach lekcyjnych i 8 pracow-
niach, w tym m.in.: techniki, komputerowej, fi zycznej, chemicz-
nej i biologicznej. Przy gimnazjum powstanie hala sportowa 
z boiskami do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego. Na ty-
łach szkoły zaplanowano usytuowanie zespołu boisk sporto-
wych. 

Oddanie gimnazjum planowane jest za dwa lata. W nowym bu-
dynku będzie mogło uczyć się ok. 400 uczniów. 

Żłobek przy ul. Książkowej

W dzielnicy powstaje pierw-
szy publiczny żłobek. 

Prace budowlane rozpoczęły 
się na przełomie lipca i sierp-
nia 2007 r. 

W placówce opieką objętych 
zostanie 125 dzieci w wieku do 3 lat. W budynku przewidziano 
5 oddziałów dla dzieci od 5 miesiąca życia do wieku przed-
szkolnego. Każda z grup będzie miała przestrzenne sale zabaw, 
jadalnie, sale do ćwiczeń ruchowych oraz zaplecze kuchenne 
i sanitarne. Powstanie również wózkownia oraz przebieralnia, 
a na piętrze ogród zimowy i pokój basenowo-kąpielowy dla naj-
starszych dzieci. Przed budynkiem powstaną trzy place zabaw: 
ogólny oraz dwa place dla najmłodszych dzieci.

Najmłodsi mieszkańcy Białołęki będą mogli z niego korzystać 
za dwa lata. 



Budynek komunalny 

przy ul. Myśliborskiej/Porajów

Kontynuowana jest budowa 
pierwszego w dzielnicy blo-
ku komunalnego. Powstanie 
tu 79 mieszkań o powierzch-
ni od 31,47 m2 do 71,90 m2. 
Budynek będzie składał się 
z siedmiu kondygnacji: ga-
rażu podziemnego, parteru 
oraz pięciu pięter. Na parte-
rze przewidziano miejsce dla 

obiektów usługowo-handlowych. Zakończenie  budowy prze-
widziano na 2008 rok.

Place zabaw dla dzieci i skatepark dla młodzieży

Na przełomie 2007 i 2008 
roku przewidziano utworze-
nie dla młodzieży skateparku 
przy ulicy Odkrytej. 

Nowoczesny tor do jazdy 
na rolkach będzie miał po-
wierzchnię ok. 1000 m2. Na 
placu zostaną zainstalowane 
m.in. rampy do zjeżdżania, 
rury do ślizgów oraz systemy 
podjazdów i zjazdów. 

Planowana jest również budowa trzech placów zabaw w Chosz-
czówce (ul. Brzezińska), w Płudach (ul. Kiersnowskiego) i na 
Nowodworach (ul. Odkryta). Na placach, oprócz urządzeń do 
zabawy dla najmłodszych i ścieżek zdrowia dla dorosłych, zo-
staną  także wydzielone miejsca piknikowe z wiatami i grillami.



Remonty i modernizacje w szkołach

W 2007 roku zmodernizowaliśmy 
SP nr 154 przy ul. Leśnej Polanki. 
Dobudowaliśmy nowe skrzydło do 
budynku, w którym powstały nowe 
sale lekcyjne dla zerówki i klas 1-3. 
Wybudowano tam także salę gimna-
styczną i zaplecze gastronomiczne. 
Wokół szkoły powstały parkingi. 

Remonty prowadzone były w niemal każdej placówce 
oświatowej na terenie dzielnicy. Ociepliliśmy m.in. budynek 
SP nr 314 przy ul. Porajów, wymieniliśmy okna i drzwi oraz wy-
remontowaliśmy łazienki. W Gimnazjum nr 124 przy ulicy Przy-
tulnej wymieniliśmy ogrodzenie i wyremontowaliśmy instalację 
CO. Kapitalny remont zakończono w Przedszkolu nr 64 przy 
ulicy Antalla.

Budowa i modernizacja dróg oraz budowa 

oświetlenia

Zbudowaliśmy kilka odcinków dróg 
dzielnicowych m.in. ulice: Kowalczy-
ka, Tymotki i Ruskowy Bród. 

Utwardziliśmy destruktem ponad 3 km 
dróg m.in. ulice: Gladioli, Ambaras, 
Rozewską, Daniszewską, Wikingów 
i Celtów.

Wybudowaliśmy oświetlenie na ulicach: Połączonej, Śliwkowej, 
Owoców Leśnych, Truskawkowej, Porzeczkowej oraz 
Jagodowej.

Wiaty przystankowe

Rozpoczęto modernizację przystan-
ków autobusowych na terenie dziel-
nicy. W ramach programu została za-
instalowana pierwsza wiata nowego 
typu. Kolejne inwestycje w przygoto-
waniu.



Budowa Trasy Mostu Północnego

Firma Schüßler – Plan do koń-
ca marca 2008 r. ma opraco-
wać projekt białołęckiej prze-
prawy. Zgodnie z koncepcją 
architektoniczną Trasa Mo-
stu Północnego połączy ulicę 
Modlińską z ulicą Pułkową na 

Bielanach. Centralnym elementem Trasy będzie most przez Wi-
słę o długości ok. 800 m. Most będzie składał się z trzech od-
dzielnych przepraw: dwóch jezdni po 3 pasy ruchu każda oraz 
trasy tramwajowej z wydzielonym ciągiem pieszo-rowerowym.

Przetarg na wykonawcę ma być ogłoszony i rozstrzygnięty 
w 2008 roku. Budowa ma rozpocząć się jeszcze w tym samym 
roku.

Nowoczesne trasy tramwajowe

Zgodnie z planem, w Białołęce mają powstać trasy tramwajowe. 
Pierwsza wzdłuż Trasy Mostu 
Północnego i ulicy Światowida 
do przyszłej pętli „Winnica”. 
Prawdopodobnie powstanie 
również druga trasa wzdłuż 
ulicy Modlińskiej, Światowida 
do pętli „Winnica”.

Trasy będą przystosowane 
do przejazdu nowoczesnych 
tramwajów zapewniających 
niski poziom hałasu. Inwestycja 
planowana jest do realizacji 
w ciągu najbliższych pięciu lat.



Modernizacja głównych arterii komunikacyjnych

Największe zmiany czekają 
ulice: Modlińską oraz Płocho-
cińską. Dzięki budowie bez-
kolizyjnych węzłów z ulicami: 
Płochocińską, Trasą Mostu 
Północnego oraz Światowi-
da, a także budowie jezdni 
odbarczających, moderniza-
cji wiaduktów i po przepro-
wadzeniu linii tramwajowych 

usprawnione zostanie połączenie Białołęki z pozostałymi dziel-
nicami. Remont Modlińskiej ma przebiegać etapowo. Już te-
raz trwają prace nad poszerzeniem Modlińskiej od Aluzyjnej 
do granic miasta. W kolejnym etapie zmodernizowane zostaną 
m.in. wiadukty przebiegające nad Kanałem Żerańskim oraz nad 
bocznicą kolejową EC Żerań.

Rozwój infrastruktury 

wodociągowo-kanalizacyjnej 

W czerwcu br. zostało podpisane 
porozumienie pomiędzy MPWiK 
a Miastem Stołecznym Warszawą 
celem przyśpieszenia realizacji dzia-
łań inwestycyjnych na terenie Biało-
łęki w zakresie rozwoju infrastruk-
tury wodociągowo – kanalizacyjnej. 
Zgodnie z zapisami postanowienia, 
MPWiK zobowiązało się zainwesto-
wać w sieć wodociągów i kanalizacji 
w Białołęce 130 mln złotych do koń-
ca 2010 r. Prace już trwają na osied-
lach: Choszczówka, Płudy, Białołęka 
Dworska, Dąbrówka Szlachecka i na 

Zielonej Białołęce. Dodatkowo władze dzielnicy współpracują 
z deweloperami, którzy budują dwie linie kanalizacji na Zielonej 
Białołęce. 



Inwestycje dzielnicowe planowane na 2008 r.

Budowa i modernizacja dróg:

• Budowa ulic: Nowodworskiej, Morelowej, Juranda ze 
Spychowa (na brakującym odcinku), drogi od ul. Ostródzkiej 
do planowanego przedszkola,

• Kontynuacja modernizacji układu ulic: Ruskowy Bród, 
Zdziarskiej, Berensona, Mochtyńskiej, Ostródzkiej,

• Prace projektowe przy ulicach: Sprawnej, Zarzecze,
i Srebrnogórskiej, 

• Projekt oświetlenia przy ul. Skarbka z Gór,

• Projekt ronda przy ulicach Głębockiej i Małej Brzozy,

• Budowa ścieżek rowerowych i chodników w dzielnicy. 

Budownictwo mieszkaniowe:
• Zakończenie budowy budynku komunalnego 

przy ul. Porajów.

Inwestycje oświatowe:

• Kontynuacja budowy gimnazjum i przedszkola przy 
ul. Ostródzkiej,

• Rozbudowa ZS nr 43 przy ul. Kobiałki,

• Modernizacja kuchni w SP nr 314 przy ul. Porajów,

• Budowa boisk i hali sportowej w Gimnazjum nr 121 
przy ul. Płużnickiej,

• Projekt rozbudowy Przedszkola nr 226 przy ul Strumykowej.

Inne inwestycje:

• Kontynuacja budowy żłobka przy ul. Książkowej,

• Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków,

• Projekt parku przy ul. Ćmielowskiej, 

• Projekt Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego 
przy ul. Świderskiej,

• Modernizacja boiska przy ul. Światowida.




