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Inwestycje dzielnicowe
Budynek komunalny przy ul. Porajów
Zakończono budowę budynku komunalnego
przy ul. Porajów. Znajduje się w nim 79 mieszkań o powierzchni od 31,47 m2 do 71,90 m2.
W budynku jest siedem kondygnacji: garaż podziemny, parter oraz pięć pięter. Parter budynku
przeznaczony jest na działalność usługową.
Swoje placówki mają tu m.in. Multicentrum
oraz Centrum Aktywności Seniora. Z uwagi na
ciekawą bryłę budynek popularnie określany
jest domem bez kantów.
Budowa żłobka przy ul. Książkowej
Trwa budowa pierwszego w dzielnicy publicznego żłobka. Prace rozpoczęły się w 2007 r.
W nowej placówce opieką zostanie objętych
125 dzieci w wieku do lat 3. Dzieci będą podzielone na pięć grup zróżnicowanych pod
względem wieku. Obecnie wewnątrz budynku
prowadzone są roboty wykończeniowe: malowanie ścian i montowanie sanitariatów. Do
końca 2008 r. gotowe będzie także ogrodzenie
budynku oraz drogi dojazdowe. Zakończenie
budowy żłobka planowane jest w 2009 r.
Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej
Nowe przedszkole dla 150 dzieci w wieku od 3
do 5 lat jest budowane w południowo-wschodniej części dzielnicy. Zgodnie z planem budynek
będzie parterowy, z wypiętrzoną częścią nad
holem głównym. W obiekcie znajdzie się 6 zespołów pomieszczeń dydaktycznych oraz sala
rekreacyjna. W każdym z zespołów będzie sala
dydaktyczna, zespół sanitarny, schowek porządkowy, skład leżaków, szatnia i taras z bezpośrednim wyjściem na plac zabaw. Przewidziano również dwie sale dydaktyczne dla
trzylatków, trzy sale dla czterolatków oraz jedną
salę dla pięciolatków. Na terenie obiektu zlokalizowano dwa place zabaw dla dzieci
młodszych i starszych. Budynek przedszkola będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2009 r.
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Budowa gimnazjum przy ul. Ostródzkiej
Budowa gimnazjum rozpoczęła się jesienią
2007 r. Budynek będzie miał 3 kondygnacje,
parter oraz dwa piętra. Wydzielono w nim dwie
części, zróżnicowane pod względem funkcjonalnym i budowlanym: gimnazjum z funkcjami
dydaktyczną, administracyjną i socjalną oraz
halę sportową. Obecnie trwają prace murarskie
wewnątrz budynku oraz przy budowie zespołu
boisk sportowych.
Oddanie gimnazjum planowane jest w pierwszej połowie 2009 r.
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 112
Szkoła przy ul. Berensona jest pierwszą w stolicy placówką budowaną metodą modułową.
Zaletą budowy w tej technologii są niższe
koszty niż przy tradycyjnym budownictwie oraz
krótszy czas trwania prac budowlanych (moduł
w szkole został dobudowany w trzy miesiące).
Budynki można przenosić w inne miejsca w zależności od potrzeb. W nowym skrzydle szkoły
mieszczą się trzy sale lekcyjne, świetlica, pokój
logopedy oraz sanitariaty. Obiekt spełnia wszystkie standardy obowiązujące dla placówek oświatowych. Uczniowie mogą korzystać z nowych pomieszczeń od 1 września
2008 r.
„Multicentrum” dla młodzieży
We wrześniu 2008 r. oddano do użytku nowoczesną bibliotekę multimedialną. Głównym
celem nowej placówki jest nauka przez zabawę.
Multicentrum prowadzi szeroką działalność,
w skład której wchodzą: zajęcia dla uczniów
szkół i świetlic, programy edukacyjne z różnych
dziedzin wiedzy adresowane do wszystkich
grup wiekowych, nauczanie interdyscyplinarne,
kółka zainteresowań, rodzinna oferta weekendowa. Multicentrum zostało podzielone na kilka działów tematycznych: multiogródek, multikid, multimuzyka, multisztuka, multilogika, multinauka, multitechnika,
multilingua. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od 4 lat, a do ich dyspozycji są komputery z dziecięcą klawiaturą. Biblioteka jest zlokalizowana przy ul. Porajów na parterze nowego budynku komunalnego.
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Place zabaw
W kwietniu 2008 r. oddano do użytku 3 nowe
place zabaw. Zlokalizowane są one w Choszczówce (ul. Brzezińska), na Płudach (ul. Kiersnowskiego) i na Nowodworach (ul. Odkryta).
Na placu zabaw przy ul. Brzezińskiej, oprócz
urządzeń do zabawy dla dzieci w wieku 4-12
lat, znajdują się także drewniane wiaty wyposażone w ławy i stoły. Natomiast przy ul. Kiersnowskiego znajduje się ścieżka zdrowia dla
dorosłych.
Obecnie realizowany jest również drugi etap
budowy placów zabaw, polegający na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej, ogrodzeniu placów zabaw, a przy ul. Kiersnowskiego
budowie płyty boiska z trawy syntetycznej.
Publiczne miejsca do grillowania
Pierwsze publiczne miejsce przeznaczone na pikniki rodzinne powstało na Płudach
w kwietniu 2008 r. Jest to miejsce ogólnodostępne. Znajduje się ono przy ul. Kiersnowskiego, obok placu zabaw dla dzieci. Ustawiono tam dwa grille plenerowe. Na
placu postawiono również wiaty, drewniane ławy oraz stoły. W letnie wieczory po pracy
oraz w weekendy można tam miło spędzić czas z całą rodziną. Obok miejsc do grillowania znajduje się również miejsce do wypoczynku i rekreacji dla osób dorosłych – tzw.
ścieżka zdrowia.
Skatepark
Pod koniec kwietnia 2008 r. został otwarty
pierwszy publiczny skatepark w dzielnicy.
Białołęcki skatepark jest jednym z największych
i zarazem jednym z najnowocześniejszych torów
do uprawiania sportów ekstremalnych w Polsce.
Zlokalizowany jest na osiedlu Nowodwory, przy
ul. Odkrytej. Na placu o powierzchni 1100 m2
i nawierzchni asfaltowej zamontowano urządzenia służące do wykonywania różnych ewolucji.
Znajduję się tam m.in. quoter, grindbox, funbox,
platformy oraz rury do ślizgów. Można jeździć na
rolkach, deskorolkach oraz BMX’ach. Cały teren
jest ogrodzony. W grudniu 2008 r. na terenie
skateparku zainstalowano profesjonalne oświetlenie stosowane na obiektach sportowych.
I N W E S T Y C J E
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Boisko sportowe przy ul. Światowida
Na początku lipca 2008 r. oddano do użytkowania zmodernizowane boisko sportowe
przy ul. Światowida. W kompleksie sportowym
znajduje się boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 60x40 m. Boisko posiada sztuczną
nawierzchnię oraz nowoczesne oświetlenie,
umożliwiające rozgrywanie meczów również
wieczorami. Z boiskiem piłkarskim sąsiaduje
boisko do gry w piłkę siatkową, a także kort tenisowy ze ścianką treningową. Zmodernizowano również bieżnię lekkoatletyczną, poprzez położenie nowej nawierzchni i wyremontowano trybuny dla kibiców.
Budowa zadaszenia nad sztucznym lodowiskiem
W 2008 r. został wykonany projekt zadaszenia nad sztucznym lodowiskiem uruchomionym w 2007 r. Realizację zadaszenia zaplanowano na 2009 r. Dzięki budowie zadaszenia obiekt będzie można wykorzystywać latem jako wrotkowisko.
Budowa i modernizacja dróg oraz instalacja oświetlenia
Wybudowane zostały m.in. ulice Morelowa
i Juranda ze Spychowa. Utwardzono destruktem następujące ulice: Podgórną, Mańkowską,
Dziatwy, Łazy, Pułaskiego. Naprawiono ulice
Ostródzką, Waligóry i Chudoby oraz zainstalowano oświetlenie na ulicach: Henrykowskiej,
Majorki i Pułaskiego. Ponadto wykupiono grunt
pod budowę nowych ulic: Skarbka z Gór, Małego Rycerza oraz Mikołaja Trąby.
Chodniki zostały ułożone przy ulicach: Aluzyjnej, Berensona, Ruskowy Bród, Mikołaja
z Długolasu, Przykoszarowej, Gladioli, Wielkiego Dębu, Pułaskiego, Czeremchowej,
Pocztowej, Fleminga, Henrykowskiej, Twórczej, Podgórnej, Dziatwy, Weteranów, Łazy,
Spichrzowej.
Modernizacja Parku Henrykowskiego
Park Henrykowski powoli odzyskuje świetność.
Od sierpnia 2008 r. trwa jego rewitalizacja.
Prace podzielono na dwa etapy. W pierwszym
nasadzono nowe rośliny i drzewa. Nasadzenia
są tak zaplanowane, aby park wiosną, latem
i jesienią zachęcał mieszkańców do spacerów
i spędzania w nim wolnego czasu. Przebudowano i odnowiono alejki oraz naprawiono
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mostki, tworzące niezwykły klimat tego miejsca. W parku pojawiły się nowe ławki z pergolami i kosze na śmieci. Dla rowerzystów
lubiących spacery ustawiono stojaki na jednoślady. Nie zapomniano o amatorach sportów.
Specjalnie dla nich ustawiono kosze do koszykówki, stoły do ping-ponga oraz przygotowano
tzw. ścieżki zdrowia. Dla młodzieży powstała
trasa do jazdy na deskorolkach. Pomyślano też
o właścicielach czworonogów i ich pupilach. W
parku znajdują się wybiegi dla psów i specjalne kosze na psie odchody.
Park zyskał też nowe ogrodzenie. W drugim etapie realizowanym w 2009 r. planuje
się budowę placów zabaw dla maluchów i starszaków oraz budowę linarium dla
młodzieży.

Pozostałe:
Dekoracja ulic
We wrześniu przy ulicach Strumykowej i Ćmielowskiej ustawiono 50 betonowych donic z kwiatami. Natomiast na
słupach oświetleniowych wzdłuż ulicy Światowida zamontowano kwietniki, które obsadzono pelargoniami.
Interaktywna mapa Białołęki
W listopadzie strona internetowa dzielnicy Białołęka wzbogaciła się o nowe udogodnienie w postaci interaktywnej
mapy dzielnicy. Umożliwia ona wyszukiwanie ulic, powiększanie, pomniejszanie oraz drukowanie wskazanego obrazu.
Do mapy dołączone są różne warstwy tematyczne, m.in.
przedszkola, szkoły, przychodnie i urzędy.
Informacja multimedialna
dla mieszkańców
W lipcu uruchomiono system prezentacji multimedialnych dla mieszkańców dzielnicy. W Wydziale Obsługi
Mieszkańców zamontowano 3 monitory LCD, na których wyświetlane są aktualne informacje z życia dzielnicy, zapowiedzi imprez kulturalnych, sesji rady
dzielnicy oraz komunikaty. Dodatkowo przed wejściem
do urzędu zamontowano tablicę LED. Prezentowane
na niej informacje urzędowe są wyświetlane całą
dobę. Tablica pokazuje również aktualną godzinę
i temperaturę powietrza.
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Inwestycje miejskie
Modernizacja arterii komunikacyjnych
Zakończył się I etap modernizacji ul. Modlińskiej
od ul. Aluzyjnej do granic miasta. Modlińska ma
teraz po trzy pasy ruchu w każdą stronę. Wybudowane zostały nowe zatoki przystankowe,
a wzdłuż jezdni ustawiono ekrany dźwiękochłonne. Przy skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul.
Aluzyjną zamontowano sygnalizację świetlną,
która ułatwiła skręt do osiedla.
W 2009 r. rozpocznie się II etap modernizacji ul. Modlińskiej czyli przebudowa mostu
nad Kanałem Żerańskim oraz wiaduktu nad torami kolejowymi bocznicy EC Żerań. Ulica będzie miała 4 pasy ruchu w każdą stronę od
Kanału Żerańskiego do mostu gen. Grota-Roweckiego. W kierunku Białołęki wzdłuż ulicy
powstanie chodnik i ścieżka rowerowa, a w kierunku mostu ciąg pieszo-rowerowy. Zarezerwowany zostanie również pas dla przyszłej linii
tramwajowej. Prace mają się zakończyć w 2010 r.
Budowa Trasy Mostu Północnego
W marcu 2008 r. zakończył się etap projektowania przeprawy mającej połączyć
Białołękę z Bielanami. Zgodnie z projektem oprócz jezdni z trzema pasami w każdym
kierunku, chodników i ścieżki rowerowej wzdłuż arterii powstaną tory tramwajowe.
W połowie 2008 r. wydane zostały środowiskowe uwarunkowania budowy Trasy
Mostu Północnego na odcinku Modlińska-Pułkowa oraz pozwolenie wodnoprawne.
W listopadzie Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych złożył wniosek o refundację 30%
kosztów budowy TMP. Do końca 2008 r. wybrany zostanie wykonawca, a w lutym
2009 r. zostanie wydane pozwolenie na budowę. Od tego czasu wykonawca będzie
miał 32 miesiące na budowę mostu.
Pierwsze samochody mają nim pojechać w 2011 r.
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin
W lipcu 2008 r. ZTM podpisał umowę na wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej przyszłej
linii tramwajowej. Jeszcze w 2008 r. wykonawca określi przebieg trasy oraz lokalizację przystanków i pętli tramwajowej. W ciągu kolejnych 14 miesięcy pozyskane będą
grunty pod budowę linii oraz niezbędne decyzje administracyjne. Planowany termin zakończenia prac budowlanych oraz oddanie do użytkowania przewidziano na koniec
2011 r.
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Boisko sportowe w Parku Picassa
Boisko jest zlokalizowane pomiędzy wałem
wiślanym a obiektami sportowymi szkoły przy
ul. van Gogha, w Parku Picassa. Boisko piłkarskie o wymiarach 90x45 m ma sztuczną nawierzchnię w dwóch odcieniach, dzięki czemu,
oprócz płyty głównej boiska, udało się wydzielić również boiska treningowe. Wokół boiska
powstała również infrastruktura towarzysząca,
w tym magazyny na sprzęt oraz szatnie dla
piłkarzy. Wzdłuż dłuższych boków boiska znajdują się dwie trybuny dla kibiców oraz
zawodników, przy czym od północno-zachodniej strony jest zadaszona. Łącznie po obu
stronach boiska znajduje się 444 miejsc siedzących dla widzów oraz 20 dla zawodników. Cały teren jest ogrodzony i posiada sztuczne oświetlenie umożliwiające rozgrywanie treningów i meczów również wieczorem.
Montaż wiat przystankowych
Zarząd Transportu Miejskiego zakończył montaż 5 nowych wiat na białołęckich przystankach komunikacji miejskiej. Ustawiono je w miejscach gdzie wcześniej nie było zadaszeń lub istniejące były zniszczone. Wiaty stanęły na przystankach: Berensona 03,
Nowodwory 04, Ćmielowska 01, Strumykowa 01, Strumykowa 02. Kolejna wiata stanie
po zakończeniu robót budowlanych na przystanku przy ul. Skarbka z Gór.

Inne
Modernizacja linii PKP
W 2009 r. planowane są bezkolizyjne przejazdy
nad torami przy ul. Klasyków i Mehoffera.
Zgodnie z planami wiadukty mają być gotowe
do końca 2010 r. Inwestycja jest realizowana
przez PKP z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Inwestycje realizowane we współpracy
z inwestorami zewnętrznymi
Kępa Iberyjska
W listopadzie 2008 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy Dzielnicy Białołęka
z inwestorem pod nazwa Kępa Iberyjska Spółka z o.o. w zakresie zagospodarowania
(rewitalizacji) terenów byłej Fabryki Domów przy ul. Świderskiej.
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Efektem porozumienia ma być powstanie osiedla Kępa Iberyjska realizowanego w nawiązaniu
do wzorów architektury hiszpańskiej, zakładającego zagospodarowanie brzegów Wisły. Inwestycja ma być realizowana zgodnie z potrzebami
dzielnicy i jej mieszkańców, z uwzględnieniem
założeń programu rozwoju lokalnego dzielnicy.
Projekt zakłada, że 60% powierzchni osiedla będzie stanowiła otwarta przestrzeń publiczna, a obok części mieszkalnej i usługowej powstaną obiekty użyteczności publicznej. Inwestor
planuje budowę szkoły, hali sportowo-rekreacyjnej oraz terenów rekreacyjno-sportowych.
Innowacyjność realizacji polegać będzie na rozpoczęciu inwestycji od budowy infrastruktury
drogowej, technicznej i usługowej, a dopiero
później rozpocznie się wznoszenie budynków
mieszkalnych.
Dom Kultury przy ul Ostródzkiej
Dzielnica podpisała porozumienie z prywatnym inwestorem w sprawie budowy domu
kultury przy ul. Ostródzkiej. W trakcie są prace przygotowawcze inwestycji.
Tramwaj Wodny
Dzielnica wraz z firmą Dom Development w porozumieniu z Zarządem Transportu Miejskiego
stara się o uruchomienie alternatywnej komunikacji z wykorzystaniem kanałów wodnych.
W Białołęce tzw. tramwaj wodny pływałby po
Kanale Żerańskim. W dzielnicy pierwsza stacja
byłaby na osiedlu Regaty, a ostatnia przy Modlińskiej. Prawdopodobnie tramwaje pojawią się
na kanale już w 2009 r.
Centrum Derby 14
Dzięki współpracy z deweloperem na terenie osiedla Derby planowana jest dzierżawa
powierzchni przez Urząd Dzielnicy i uruchomienie w tym rejonie filii Wydziału Obsługi
Mieszkańców, powołanie filii Białołęckiego Ośrodka Kultury oraz powstanie Czytelni
Multimedialnej.
Przedłużenie ul. Skarbka z Gór
Trwa budowa przedłużenia ulicy Skarbka z Gór do ul. Głębockiej. Dzielnica zabiega
o uruchomienie komunikacji miejskiej na nowo budowanej ulicy. W przyszłym roku
połączenie zostanie oddane do użytku.
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Magistrala kanalizacyjna
W rejonie Płud i Kobiałki powstaje magistrala
kanalizacyjna realizowana przez dewelopera.
Oddanie magistrali planowane jest pod koniec
2009 r. W pierwszej kolejności do kanalizacji
będą mogli podłączyć się mieszkańcy posesji
przylegających do kanału.
Magistrala pozwoli na skanalizowanie kolejnych osiedli w rejonie Białołęki Dworskiej, Szamocina i Kobiałki.
Szpital i Przychodnia Zdrowia przy ul. Hemara
Z Agencją Nieruchomości Rolnych uzgodniono pozyskanie terenu pod budowę prywatnego szpitala i publicznej przychodni dla wschodnich rejonów dzielnicy. Inwestycje
mają powstać w okolicy budowanego gimnazjum i przedszkola przy ul. Ostródzkiej.

Inwestycje dzielnicowe planowane na 2009 r.
Drogowe:
– budowa ulic: Nowodworskiej, Odkrytej, Bramka, Sprawnej (II etap), Przydrożnej,
Zarzecze, Srebrnogórskiej, Wilkowieckiej, Połączonej
– kontynuacja modernizacji układu komunikacyjnego Ruskowy Bród-ZdziarskaBerensona i Mochtyńska-Ostródzka
– przedbudowa skrzyżowania Głębocka-Małej Brzozy
– budowa chodników i ścieżek rowerowych
Oświetleniowe:
– budowa oświetlenia przy ul. Skarbka z Gór
Oświatowe:
– kontynuacja budowy przedszkola i gimnazjum przy ul. Ostródzkiej
– kontynuacja budowy żłobka przy ul. Książkowej
– modernizacja SP nr 112 przy ul. Berensona
– rozbudowa ZS 43 przy ul. Kobiałka
– rozbudowa Przedszkola nr 226 przy ul. Strumykowej
– rozbudowa Przedszkola nr 64 przy ul. Porajów
– modernizacja kuchni w SP nr 118 przy ul. Leszczynowej
– budowa hali sportowej i boisk w Gimnazjum nr 121 przy ul. Płużnickiej 4
Rekreacyjno-kulturalne:
– budowa parku przy ul. Ćmielowskiej
– budowa parku wzdłuż Wału Wiślanego (do ul. Maciejewskiego)
– budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego
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