Szanowni Państwo,
W dniach 14-30 czerwca 2017r. trwa głosowanie do Budżetu Partycypacyjnego 2018. W jego
ramach przez 17 dni możemy sami zdecydować poprzez głosowanie, na co zostanie wydane 2
mln mln złotych z pieniędzy publicznych (1 mln zł na projekty lokalne i 1 mln zł na projekty
ogólnodzielnicowe).
W naszej okolicy mieszka kilka osób, które poświęciły swój prywatny czas, żeby wskazać miejsca
w Choszczówce i Białołęce Dworskiej, które w pierwszej kolejności powinny zostać
wyremontowane z publicznych środków dla poprawy bezpieczeństwa naszych dzieci, żeby
upiększyć nasze otoczenie lub zapewnić mądrą rozrywkę dzieciom i dorosłym. Teraz kolej na
nas…
Wejdź na stronę: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/
i… zagłosuj
PROJEKTY LOKALNE
Prosimy o oddanie głosów na poniższe projekty z obszaru 2, dzielnica Białołęka:

Tuż obok nas:
Nr 2 „Utwardzenie nawierzchni ul. Raciborskiej – 95 metrów
Ulica Raciborska, od ul. Przytulnej do ul. Na Przełaj, ostatnie 95 m księżycowych wertepów, kosmicznie
utrudniających dojazd do szkoły i przedszkola. Mieszkańcy od 16 lat domagają się rozwiązania problemu,
wspomóżmy tę inicjatywę głosowaniem na ten projekt!!!

Nr 22 „Remont ulicy Przytulnej”
Stan obecny ulicy przy gimnazjum w Choszczówce jest katastrofalny (!), konieczny jest pilny remont. Nikt
nie chce się tym zająć, więc zajmijmy się tym jako społeczność lokalna, głosujmy!!!

Dla dzieci:

Nr 18 Oświetlenie placu zabaw przy ulicy Brzezińskiej – Warszawa Choszczówka
Oprócz lata zmrok zapada wcześnie, a plac zabaw zatopiony jest w drzewach. Aby dłużej dzieci
mogły bawić się na placu zabaw, a młodzież i dorośli korzystać z urządzeń do ćwiczeń trzeba
zamontować oświetlenie.
Nr 19 „Bezpieczna droga do domu - budowa chodnika – ul. Waligóry”
Projekt zakłada wybudowanie chodnika wzdłuż ul. Waligóry, który znacząco poprawi bezpieczeństwo
dzieci, które mieszkają w tej okolicy i idą tą drogą do szkoły. Obecnie dzieci są zmuszone iść po drodze
asfaltowej przeznaczonej do ruchu kołowego, bo brak tam nawet pobocza.

Nr 27 „Plac zabaw ze strefą sportową dla dzieci w SP110”
W SP110 zamknięto plac zabaw, bo nie spełniał podstawowych wymogów bezpieczeństwa i teraz
dzieci nie mają gdzie się bawić. Jeśli projekt uzyska nasze głosy zostanie tam zamontowany
nowoczesny zestaw zabawowo-sportowy, most linowy, skałka wspinaczkowa, karuzele,
równoważnie, drabinki, piłkarzyki itp.

Nr 30 „Dzieci grają w szachy w SP110”
Na terenie SP 110 zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia nauki i doskonalenia gry w szachy
dla dzieci ze wszystkich szkół białołęckich. Celem projektu jest popularyzacja gry w szachy i
rozwój intelektualny dzieci. Warto!!!

Dla dzieci i dorosłych w pobliskiej bibliotece publicznej

Nr 3 „Zakup książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych do Wypożyczalni nr 58 przy ul.
Wałuszewskiej 24” – za 16tys.
Nr 5 „Angielski do biblioteki – zakup angielskich książek do wypożyczalni nr 58 przy ul.
Wałuszewskiej” – za 6tys.
Nr 25 „Bądźmy kreatywni” – cykl bezpłatnych zajęć plastycznych dla dzieci i dorosłych –
ogólnodostępne zajęcia w bibliotece
A także:
PROJEKT OGÓLNODZIELNICOWY:
Nr 27 „Wodny plac zabaw dla Białołęki” – budowa w Parku Henrykowskim pierwszego w
Białołęce parku wodnego. Inne dzielnice już to mają, niech nasze dzieci też się pluskają w
gorące letnie dni !!!

Trzeba się zmobilizować i zagłosować całymi rodzinami (prawo głosu mają nawet niemowlęta,
warunek to mieszkanie na terenie Warszawy), wykorzystać grupy społecznościowe, poprosić
babcie/dziadków, ciocie/wujków , znajomych, sąsiadów, kolegów z pracy i przypilnować, żeby
zagłosowali na nasze projekty. Osobom starszym trzeba pomóc w procesie głosowania.
UWAGA! Można głosować tradycyjnie lub internetowo.
Jeżeli zdecydujesz się na głosowanie poprzez internet pamiętaj, że z jednego adresu e-mail
mogą oddać głos 3 osoby.
Jeżeli chcesz zagłosować tradycyjnie za pomocą karty do głosowania, to można to zrobić w
Urzędzie Dzielnicy przy ul. Modlińskiej w godzinach pracy urzędu lub w namiocie Budżetu
Partycypacyjnego w trakcie Pikniku Rodzinnego DNI BIAŁOŁĘKI w Parku Henrykowskim w
najbliższą niedzielę 18.06.2017 r. w godz. 11:00 - 18:00
http://www.bialoleka.waw.pl/wydarzenie-936-dni_bialoleki_2017_rodzinnie.html

ZADBAJMY O NAS, NASZE DZIECI I OTOCZENIE i GŁOSUJMY!!!

