
Zagraj z nami 12.05
Po raz dru gi ser decz nie za pra sza my Pań -

stwa na Otwar ty Bia ło łęc ki Tur niej Ko szy -
ków ki Ama tor skich Dru żyn Mie sza -
nych 18+ do ha li BOS przy ul. Stru my ko -
wej 21 w War sza wie. 

Ja ko wie lo let nia mi ło śnicz ka ko szy ków ki
po nad trzy la ta te mu za ini cjo wa łam re gu lar -
ne me cze dla pa sjo na tów ba ske tu. Roz wi -
nę łam gru pę spo łecz no ścio wą Ba sket Tar -
cho min. Dziś ja ko spo łecz ność kil ku dzie -
się ciu osób spo ty ka my się dwa ra zy w ty go dniu, by spę dzić zdro wo i ak tyw nie czas. 

A chcąc za ra zić ma łych i du żych są sia dów pa sją do ko sza, w ubie głym ro ku, po raz pierw -
szy ja ko Sto wa rzy sze nie Ra zem dla Bia ło łę ki, zor ga ni zo wa li śmy otwar ty tur niej ko szy ków -
ki. By ła to oka zja do by cia ra zem, a dzie ci pod okiem swo ich ro dzi ców i go ścia tur nie ju
pró bo wa ły swo ich sił w rzu tach do ko sza. 

Za chę ce ni en tu zja stycz ną po sta wą gra ją cych oraz ki bi ców zde cy do wa li śmy się na po -
now ne zor ga ni zo wa nie tur nie ju, któ ry w tym ro ku pa tro na tem ob jął Pan Wi ce mar sza łek
Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej Sta ni sław Tysz ka.

Am ba sa do rem te go rocz nych zma gań spor to wych bę dzie Pa ni Ka ta rzy na Dul nik – by ła
re pre zen tant ka Pol ski w ko szy ków ce ko biet, Mi strzy ni Eu ro py z 1999 ro ku. 

Po dob nie jak w ubie głym ro ku, ra zem z Ewą Ga jew ską, rad ną dziel ni cy Bia ło łę ka, łą -
czy my tur niej z ak cją spo łecz ną Za graj z na mi, nie daj się cu krzy cy! Chcia ły by śmy, by
nasz tur niej był im pul sem do zej ścia z ka na py i zak ty wo wa nia miesz kań ców. 

Głów ny mi Part ne ra mi na sze go tur nie ju są: EKO CYKL Or ga ni za cja Od zy sku Opa ko -
wań S.A., San ko, Fun da cja dla Dzie ci z Cu krzy cą oraz Cen trum Me dycz ne Bia ło łę ka. 

Spon so ra mi im pre zy są: Avon, Ba ko ma, Ca lyp so Fit ness Club, DH Tar cho min, Fun -
da cja Ka si Dul nik, Fun da cja Me di co ver, Hu la ku la Roz ryw ko we Cen trum Mia sta,, Kuź -
nia Fry zur Ewe li na Ci choń, Mi kro graf s.c., Pa no ra ma Firm oraz Stu dio re kla my RO -
GRAF. O bu fet za dba Fir ma Ga stro Te am.

Wię cej in for ma cji znaj dą Pań stwo na stro nie www.ra zem dla bia lo le ki.waw.pl w za -
kład ce Ko szy ków ka. Za pra sza my ser decz nie ca łe ro dzi ny do wspól nej za ba wy.

Iza bel la Adam czew ska
Sto wa rzy sze nie Ra zem dla Bia ło łę ki

Od po ło wy lat 90-tych ubie głe go wie ku te re ny daw nej
Fa bry ki Do mów przy ul. My śli bor skiej po pa da ją w ru inę
i w nie wiel kim stop niu wy ko rzy sty wa ne są na ce le słu żą ce
miesz kań com na szej dziel ni cy. Ja ko, że miej sce
jest od lud ne,
to miesz czą się
tu naj ró żniej -
sze ba zy prze -
ła dun ko we, czy
sor tow nie.

Po zbu do wa -
niu mo stu Pół -
noc ne go, wa żnej
ar te rii uła twia ją cej do jazd, ta kże z Bie lan, te ren po prze my -
sło wy o pow. po nad 27 ha, któ ry do sko na le wi dać z mo stu,
po wi nien być prze zna czo ny zde cy do wa nie na in ne ce le.

Po le dzia ła nia jest du że. To mo że być re kre acja (bli żej
Wi sły), ale ta kże prze zna cze nie pod sport, ce le wy sta wien -
ni cze. Ist nie je też mo żli wość prze zna cze nia Fa bry ki w lo -

kal ne cen trum biu ro wo -fi nan so -
we z mo żli wo ścią lo ka li za cji in ku -
ba to rów przed się bior czo ści
i tech no lo gii in no wa cyj nych, czy
in sty tu cji ba daw czych.

Ka żdy z nas ja dąc co dzien nie
mo stem do pra cy być mo że za -
da wał so bie py ta nie, czy miej sca
pra cy, do któ rych je dzie np.

na Słu że wiec nie mo gły by po wstać u nas? Lo ka li za cja jest
w za się gu rę ki, pod wa run kiem, że te re ny po fa brycz ne zo -
sta ną zre wi ta li zo wa ne, po dob nie jak na stą pi ło prze kształ -

ce nie Słu żew ca Prze my sło we go
w biu ro wy, tzw. „Mor dor”.

Obec ne, ogól ne wy tycz ne za go -
spo da ro wa nia te re nu (Stu dium
Uwa run ko wań… z 2006 r.) stwa -
rza ją mo żli wo ści ku te mu, ale
na prze szko dzie stwo rze nia cen -
trum biu ro wo -fi nan so we go
na wzór słu że wiec kie go cen trum

biu ro we go, jed nak o mniej szej ska li (mniej szy do stęp ny ob -
szar), sto ją ogra ni cze nia w za bu do wie. Ele men tem nie sprzy -
ja ją cym jest zbyt ni sko okre ślo na gór na gra ni ca za bu do wy
dla tych te re nów w obec nym Stu dium: (U).12 – do 12 m.

Ak tu al nie trwa pro ce du ra zmia ny Stu dium Uwa run ko -
wań i na le ży do ko nać ana liz w za kre sie mo żli wo ści zwięk -
sze nia wy so ko ści za bu do wy w tym re jo nie do wy so ko -
ści 20 m: (U).20, co przy śpie szy po zy ska nie in we sto rów
na za go spo da ro wa nie te go te re nu z ko rzy ścią dla miesz -
kań ców. No we miej sca w biu rach i fir mach o in nym pro fi lu
dzia łal no ści po dru giej stro nie tra sy, a nie da le ko w cen -
trum, czy na Mo ko to wie to mo żli wa przy szłość.

Miesz kań cy dziel ni cy nie mu sie li by co dzien nie dłu go
jeź dzić do pra cy i z po wro tem, tyl ko mo gli by je chać do Fa -
bry ki Do mów w no wej po sta ci, któ ra nie gdyś pla no wa -
na ja ko sztan da ro wa in we sty cja so cja li zmu, ma ją ca speł nić
sen o pół noc nej dziel ni cy miesz ka nio wej War sza wy z wiel -
kiej pły ty, po now nie przy słu ży ła by się do roz wo ju Bia ło łę -
ki, za miast być ku lą u no gi.

Woj ciech Tu masz
Klub Rad nych Ra zem dla Bia ło łę ki

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Pla nu i Bu dże tu
współ za ło ży ciel SI SKOM

woj tum@ga ze ta.pl

Ogro dy Me hof fe ra. 
Dwa lata batalii

O za cho wa nie pier wot nej wer sji pro jek tu bu dże tu par ty cy pa cyj ne go, zło żo ne go ja ko

„Ogro dy Me hof fe ra” to czył się bój przez dwa la ta. To ten park po łą czył ró żne śro do -

wi ska, któ rym za le ża ło na za cho wa nie ist nie ją ce go drze wo sta nu. Przez ca ły ten czas

by li śmy też świad ka mi sil nej de ter mi na cji miesz kań ców Bia ło łę ki, któ rzy swo im upo -

rem udo wod ni li, że war to po dej mo wać od dol ne ini cja ty wy. 

Pa trząc dziś na ca ły te ren po mię dzy uli ca mi Me hof fe ra a Stru my ko wą, ka żdy z nas się

zgo dzi, że jest to ide al ne miej sce na stwo rze nie par ku i wy da wać by się mo gło, że re wi ta li -

za cja te go te re nu bę dzie pro sta. Ale nic myl ne go. O tym się prze ko nał, au tor pro jek tu bu -

dże tu par ty cy pa cyj ne go – Mi chał Sa la mon, któ ry od 2016 ro ku, przy wspar ciu ini cja ty wy

Zie lo ny Tar cho min, wal czył z urzęd ni ka mi o ka żdy ka wa łek te re nu. Miesz kań cy w tym

cza sie mu sie li się zmie rzyć: z in for ma cją o sprze da ży czę ści dział ki pod usłu gi i miesz ka -

nia, i tym sa mym okro je nie dział ki pod pro jekt; bra kiem wie dzy urzęd ni ków o ist nie ją cych

ko lek to rach ście ko wych co unie mo żli wi ło sa dze nie drzew; z od stą pie niem od wcze śniej -

szej zgo dy na zło że nie pro jek tu na za drze wio nej dział ce.

Co by by ło ma ło, od Za rzą du Zie le ni ak ty wi ści do wie -

dzie li się, że bę dzie zmia na miej sco we go pla nu za go spo -

da ro wa nia prze strzen ne go ce lem bu do wy przed szko la. 

O tym, że miesz kań cy chcą, aby ten te ren im słu żył,

świad czy ilość zdo by tych gło sów w ubie głej edy cji BP

(1 634 gło sów) – dzię ki te mu na czę ści te re nu (na dział ce

są sia du ją cej z osie dlem i myj nią) koń czy się re ali za cja

pro jek tu.
W dniu 22 mar ca 2018 ro ku, da no zie lo ne świa tło

na zło że nie pro jek tu na 2019 rok. Ten pro jekt do ty czy

już za drze wio nej czę ści, gdzie ro śnie 200 drzew, w tym

do rod ne dę by. Cie szę się z tej de cy zji i ży czę miesz kań -

com, by pro jekt zna lazł się w pu li zwy cię skich pro jek tów. 

Nie ste ty w przy szło ści na za drze wio nej czę ści mo że

po wstać przed szko le, co za gra ża ist nie niu tych drzew.

W od po wie dzi na mo ją in ter pe la cję czy ta my: „Dziel ni ca

no tu je de fi cyt wła snych grun tów, któ re mo żna prze zna -

czyć na ce le oświa to we, a po trze by w tym za kre sie wciąż

ro sną”. W tym miej scu za dać so bie na le ży py ta nia: Czy

cią gła wy cin ka drzew roz wią że pro ble my dziel ni co we?

Czy Bia ło łę ka jest wciąż przy ja zna miesz kań com? 

Ewa Ga jew ska 

rad na dziel ni cy Bia ło łę ka 

Klub Ra zem dla Bia ło łę ki

bialoleka.egajewska@gmail.com

Sen o północnej dzielnicy
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