
Sprawozdanie Agnieszki Borowskiej 
Radnej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Szanowni Państwo!

Przekazuję Państwu sprawozdanie z mojej
działalności jako radnej Białołęki. Część
z tych działań Państwo znacie, odbyły się
przy zaangażowaniu wielu osób. Zatem ta
prezentacja będzie cząstką naszej wspólnej
społecznej historii oraz powodem do 
satysfakcji i inspiracją do kolejnych działań  
w przyszłości. 

Pracę radnej przedstawiam w podziale na
lata. Tak jak mówi się, że „jest czas siania  
i czas zbiorów”, tak, i działania w ciągu 
tych lat różnią się między sobą. W pierwszym okresie koncentrtuję się głównie na sprawach 
bieżących, zgłaszanych jako pilne interwencje często jeszcze przed wyborami. Dbam też  
o wizję, której efekty mogliście Państwo obserwować w następnych latach. W kolejnych 
latach „wychodzę na szersze wody” stając się ekspertem białołęckich spraw, reprezentując 
Nas poprzez udział w konsultacjach strategii i spotkaniach w skali miasta, województwa, 
Polski. Cztery lata to wbrew pozorom bardzo dużo czasu, jeśli nie zmarnuje się żadnego dnia. 
Ja z każdego dnia się rozliczam przed Państwem dziękując za zaufanie i pokazując, że głos 
oddany na mnie to inwestycja w przyszłość Białołęki.

Jestem radną, która zmienia Białołękę na lepsze
   Z poważaniem,

„Chciałabym serdecznie podziękować za udzieloną pomoc. Informacje 
uzyskane od Pani były niezwykle przydatne i dzięki nim moja praca 
inżynierska nie miała charakteru jedynie technicznego, gdyż uwzględniała 
prawdziwe problemy mieszkańców. Praca dyplomowa została oceniona na 
ocenę bardzo dobrą i nie mam wątpliwości, że bez Pani pomocy praca nie 
byłaby tak bogata i ciekawa.” 

Katarzyna Lipińska

Inni
o mnie:

Wygraliśmy!
Bedzie modernizowana ul. Głębocka!  
W najbliższych latach powstanie za  
21 mln 200 tys. zł.

Nowa droga będzie miała obustronne 
chodniki, przejścia dla pieszych, 
ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe, 
odwodnienia.

Dwukrotnie zwracałam się do Państwa  
z prośbą o wyrażenie pisemnej opinii  
w sprawie potrzeby rozbudowy dróg,  
w szczególności ul.Głębockiej. Pierwszy raz 
w 2012, pod egidą Stowarzyszenia Moja 
Białołęka, a drugi raz w marcu 2013 po 
tragicznym wypadku przed Parafią św. 
Szczepana. Łącznie zebraliśmy ponad 3 tys. 
podpisów. 

Bardzo dziękuję za Państwa aktywne 
wsparcie. Cieszy mnie iż dzięki 
zaangażowaniu wielu wspaniałych osób 
udało się zainicjować tak ważną dla 
rozwoju Zielonej Bialoleki inwestycję 
drogową. Oby tak dalej. W jedności siła.

Dziękuję.

Zielona 
Biblioteka

Rozbudowa 
Bocianiego Zakątka

Koncepcja 
Modernizacji 
Rzeki Długiej

ul. Głębocka

6
nowych przejść  

dla pieszych

Edukacyjny Zakątek  
o Kulturze Mazowsza  

w Parku Magiczna

Więcej
Działam w Stowarzyszeniu Moja Białołęka, które 
zainicjowałam i jestem jego prezeską. Jestem człon-
kiem Platformy Obywatelskiej. Ukończyłam Szkołę 
Liderów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności,  
stając się wyspecjalizowanym liderem zmiany.  
W roku 2014 otrzymałam odznakę – „Jestem ZAP-
-aleńcem” założyciela Szkoły, profesora Zbigniewa 
Andrzeja Pełczyńskiego. Jest to wyróżnienie dla Ab-
solwentek i Absolwentów  kursów Szkoły Liderów, 
którzy ze szczególnym ZAPAŁEM działają lidersko  
w różnych dziedzinach. Na ponad tysiąc osób dzia-
łających w kilkudziesięciu krajach przez dwadzieścia 
lat zostało wyróżnionych tylko trzydziesci siedem 
osób.

Zapraszam Państwa na moją stronę internetową, 
profil Facebook, na którym otrzymacie Państwo 
dodatkowe informacje na temat prowadzonych 
działań, dostęp do źródeł. Jestem do Państwa  
dyspozycji.

Agnieszka Borowska
Radna Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej  
i Ochrony Zdrowia
tel. 889 366 587
e-mail: kontakt@agnieszkaborowska.pl
www.agnieszkaborowska.pl
www.mojabialoleka.pl

            www.facebook.com/radna.agnieszka.borowska
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W tym roku znajdują finał działania w sprawie pierw-
szej publicznej Biblioteki na terenie Zielonej Białołęki 
otwartej na wiosnę i nowego mostu nad Kanałem 
Żerańskim, który w maju zostaje oddany do użytku. 
Niezwykłym wyróżnieniem są dla mnie oficjalne po-
dziękowania od mieszkańców i statuetka jaką otrzy-
małam od Rady Rodziców SP 31 podczas otwarcia 
mostu.

Poza sprawami bieżącymi jest to też rok analiz oraz 
pisania Stanowisk Rady Dzielnicy, głównie w dwóch 
obszarach: związanych z opieką lekarską oraz po-
prawy komunikacji. W sprawach zdrowia m.in. zo-
stają zwiększone dni pracy szkolnych pielęgniarek 
– z trzech do pięciu przez cały czas pracy szkoły. Nie-
znacznie zwiększa się ilość pediatrów i specjalistów 
oraz zostaje przeznaczony teren na lokalizację nowej 
przychodni na terenie Zielonej Białołęki. 

 wRZEsiEń
 powstaje parking przy szkole na Kobiałce oraz przej-
ście przy szkole na Kobiałce 

 zorganizowanie spotkania mieszkańców z wi-
cemarszałkiem województwa mazowieckiego p. 
Marcinem Kierwińskim

 wypadek na ul. Zdziarskiej – współorganizowanie 
akcji mieszkańców i Stowarzyszenia Moja Białołęka  
w sprawie konieczności budowy dróg – 2,5 tysiące 
głosów poparcia konieczności modernizacji
 paźDZiERnik
 rzeka Długa – kontynuacja działań
 ul. Ostródzka – spotkanie z mieszkańcami  
w sprawie utworzenia nowego terenu rekreacyjnego 
na ul. Ostródzkiej
 lIStoPAd
 spotkanie z mieszkańcami i Zastępcą prezydenta 
Warszawy p. Jackiem Wojciechowiczem w spra-
wie ul. Kąty Grodziskie i skrzyżowania Zdziarska 
Ostródzka, w odpowiedzi zostają oszacowane koszty 
modernizacji skrzyżowania
 GRuDZiEń
 przychodnia – prezentuję na sesji uchwałę w 
sprawie wniosku do Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Marszałka Województwa Mazowieckiego, Rady m.st. 
Warszawy, Prezydenta m.st. Warszawy  
o poprawę opieki zdrowotnej na terenie Dzielnicy 
Białołęka m.st. Warszawy

 Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Lewan-
dów  Oknicka. 

 Zamontowanie ledowego znaku StoP na skrzyżo-
waniu ul. Zdziarska ul. Ostródzka

 stycZEń
 ul. Białołęcka – występuję o uzupełnienie chodnika 
z przystanku autobusowego do osiedla Wiśniowy 
Sad. Przy współpracy z mieszkańcami, ZDM, zostanie 
wybudowany chodnik i zostanie zmodernizowane 
pobocze 

 ul. daniszewska – wnoszę o modernizację  
nawierzchni

 składam wnioski do planu augustów (m.in.  
zgłaszam potrzebę zaplanowania pętli autobusowej 
w rejonie ul.Chudoby)

 działam w sprawie utworzenia posterunku (komisa-
riatu) Policji 
 luty
 rzeka Długa

 - spotykam się z Zastępcą Prezydenta m.st.Warszawy 
p. Michałem Olszewskim w sprawie modernizacji 
obwałowań

 - prezentuję zagrożenia przeciwpowodziowe wschod-
niej Białołęki na Komisji Rady m.st. Warszawy

 W odpowiedzi Rada m.st. Warszawy przeznacza 
ok. 360 tys na opracowanie koncepcji modernizacji 
obwałowań rzeki Długiej

 składam interpelację w sprawie odwodnienia osie-

 ul. kobiałka – działania w sprawie przejścia dla pie- 
szych przed szkołą oraz budowy (organizacji) parkingu
 kwiEciEń
 skuteczny protest przeciw likwidacji oddziału Poczty 
Polskiej na ul. Ciupagi

 wniosek o utworzenie nowych ajencji pocztowych, 
usprawnienia oddziału na ul.Skarbka z Gór

 ul.Lewandów, ul. Ostródzka, ul. kąty Grodziskie  
– wskazanie potrzeby wybudowania nowych przejść 
dla pieszych, ledowego znaku STOP na ul. Zdziarskiej  
– prezentacja na spotkaniu w ZDM

 Biblioteka – wniosek o utworzenie pierwszej publicz-
nej Biblioteki na Zielonej Białołęce

 Park na ul. Magicznej prośba o rozszerzenie tytułu in-
westycyjnego o funkcje sportowe, wspólne działanie 
z mieszkańcami osiedli Derby, Agroman, Lewandów, 
Stowarzyszeniem Moja Białołęka. Dzięki rozszerzeniu 
tytułu w parku będzie można wybudować boisko 

 park Bociani Zakątek – postulat ogrodzenia od strony 
ulicy i odwodnienia parku, co zostanie zrealizowane  
w bieżącym roku

 prośba o ustawienie ogólnodostępnych kontenerów-
na gabaryty w okresie wiosennym. Kontenery cieszyły 
się dużym zainteresowaniem i były ustawiane także  
w następnych latach

 wodociągi w ul. Mańkowskiej i ul. Zdziarskiej, latarnie 
na ul. Wojdyńskiej

 skrzyżowanie ul. Ostródzkiej z ul.Hemara – postulu-
ję lepsze oznakowanie przejść dla pieszych przy szkole  
i poprawę bezpieczeństwa 
 MAj
 Przedstawiam na Radzie dzielnicy uchwałę  
w sprawie: potrzeby utworzenia Spółki Wodnej umoż-
liwiającej kompleksową modernizację rzeki Długiej

 ul. kąty Grodziskie – kontynuacja działań
 żłobki, przedszkola, szkoły – działania w sprawie 
rozbudowy

 park Bociani Zakątek – postulat zwiększenia bezpie-
czeństwa na terenie, monitoring

 wodociągi w ul. Kroczewskiej
 akcja w sprawie poprawy komunikacji  
z mieszkańcami osiedla Regaty, ul. Kobiałka, ul. Rusko-
wy Bród oraz Stowarzyszeniem Moja Białołęka 
 cZeRwIec
 Przedstawiam na Radzie dzielnicy dwie uchwały, 
w sprawach: 1. potrzeby modernizacji ul. Zdziarskiej 
i Białołęckiej. 2. rozbudowy sieci wodociągowej, tj. 
istotnych problemów w dostępie do wody pitnej  
w budynkach mieszkalnych na Zielonej Białołęce 

 spotkanie z mieszkańcami i Zastępcą prezydenta 
warszawy p. Jackiem Wojciechowiczem w sprawie 
ul. Berensona 

 ul. Mochtyńska, u. kobiałka – kanalizacja
 lIPIec
 współtworzę miejsce pamięci o osadnikach  
ewangelickich

 ul. kąty Grodziskie, ul. Lewandów, ul. Zaułek – kon-
tynuacja działań

 ul. kobiałka, ul. Ostródzka – działania w sprawie 
sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy szko-
łach, objęcia kontrolą radarową 

 siERpiEń
 prezentacja na komisji Ochrony Środowiska m.st. 
Warszawy potrzeby modernizacji wałów rzeki Długiej, 
opracowania koncepcji modernizacji

 ul. Juranda ze spychowa, ul. Ruskowy Bród  
– działania w sprawie odwodnienia ulic, powstania 
studni chłonnych. Powstaną w kolejnym roku

 ul. kobiałka – wsparcie seniorów w sprawie utwo-
rzenia sali do tenisa stołowego. Seniorzy nawiązują 
współpracę ze szkołą tworząc wspólne miejsce spotkań

2012
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W pierwszym roku inicjuję parking przed szkołą na 
Kobiałce, oznakowanie ledowym znakiem STOP 
skrzyżowania ul. Zdziarska – ul. Ostródzka, oraz 
nowe przejścia dla pieszych (m.in. dwa na ul. Le-
wandów, jedno na ul. Kobiałka, ul. Zdziarskiej, na 
ul. Ruskowy Bród, ul. Białołęckiej). Skutecznie pro-
testuję, gdy Poczta Polska chce zlikwidować oddział 
na ul. Ciupagi i wnioskuję o utworzenie nowych filii 
pocztowych, które powstają na ul. Mochtyńskiej  
i ul. Ostródzkiej. Współdziałam z mieszkańcami  
w sprawie konieczności rozbudowy dróg, wodocią-
gów, linii energetycznej SN, tak że RWE Stoen przy-
stępuje do rozbudowy sieci energetycznej.

Piszę uchwały na Radę Dzielnicy, które stają się 
moim priorytetem na kolejne lata. Są to m.in. 
uchwały w sprawie konieczności modernizacji ob-
wałowań rzeki Długiej, rozbudowy sieci wodocią-
gowej, oraz zwiększenia miejsc w których dzieci  
i młodzież mogłyby spędzać czas poza szkołą takich 
jak świetlice, biblioteki, tereny sportowe.

 stycZEń
 ul. Berensona – działania w sprawie drogi na odcinku 
od ul.Oknickiej do Osiedla przy Rzeczce
 luty
 ul. kąty Grodziskie – wystąpienie o dodatkowe 
oświetlenie, chodnik, modernizację drogi i przystanki 
autobusowe.Dzięki temu ZDM systematycznie pielę-
gnował pobocze, zostały zamontowane lampy  
i mieszkańcy nawiązali współpracę w sprawie przeka-
zania gruntów pod przystanek autobusowy

 linia sn – wniosek o modernizację, wsparcie wnio-
sków mieszkańców i Stowarzyszenia Moja Białołęka

 ul. Lewandów – wniosek o oświetlenie brakującego 
odcinka ulicy oraz uzupełnienie chodnika od  
ul. Oknickiej do granicy z Markami skrzyżowanie  
ul. Lewandów z ul. Oknicką. W odpowiedzi ZDM 
oświetla dodatkowo ulicę

 skrzyżowanie ul. Lewandów z ul. Oknicką  
- wniosek o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowa-
niu, tak aby ul. Lewandów była drogą główną 

 ul. kobiałka – ul.Frachtowa – otwarcie nowego 
przystanku autobusowego przy osiedlu Miasteczko 
Regaty

 publikacja listu w Gazecie Wyborczej Autobusy 
zamiast metra? U nas nawet nie ma dróg. 

 łącznik ul. skarbka z Gór – ul. Magiczna – działania 
w sprawie poprawy drogi
 MARZec
 most nad kanałem Żerańskim – spotkanie z ZDM  
w związku z zagrożeniem opóźnienia realizacji

2011

GRuDZiEń
ul. skarbka z Gór reklamacja wadliwie wykonanej 
nawierzchni drogi i źle zamontowanych studzienek 
kanalizacyjnych, która zostaje przyjęta i usterki 
naprawione
skrzyżowanie ul. Zdziarska ul. Ostródzka 
prośba o poprawę bezpieczeństwa,
wystąpienie o podjęcie działań w sprawie mo-
dernizacji wałów przeciwpowodziowych rzeki 
Długiej 

Początek prac radnych wiąże się z sprawami organi-
zacyjnymi, w tym z określeniem Komisji w których 
zbieramy się na posiedzenia co najmniej raz w mie-
siącu. W Radzie dzielnicy Białołęka podjęłam pra-
cę jako Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej  
i Ochrony Zdrowia, oraz aktywnie udzielałam się 
także w Komisji Inwestycyjnej i Komisji Ochrony 
Środowiska.

2010
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Powstaje Studium modernizacji obwałowań rzeki 
Długiej, a wybrany wariant uwzględnia potrzeby 
mieszkańców ujęcia ścieżek rowerowych i miejsc 
rekreacji. Uczestniczę w analizach trasy poprowa-
dzenia metra, które uwzględniają zaplanowanie 
końcowej stacji na Targówku, tak aby mogła po-
wstać w kierunku Białołęki.

Inicjuję współpracę Zarządu Dzielnicy Białołęka  
z Państwowym Muzeum Etnograficznym w spra-
wie utworzenia Edukacyjnego Zakątka o Kulturze 
Mazowsza w parku przy ul. Magicznej, które będzie 
miejscem do warsztatów plenerowych dla dzieci.  
Współpracuję z Biurem Funduszy Europejskich i Roz- 
woju Gospodarczego, Biurem Infrastruktury i Biu-
rem Ochrony Środowiska m.st. Warszawy i wraz  
z Zarządem Dzielnicy organizuję Dzień Energii Od-
nawialnej w Warszawie. Walczę wraz z mieszkań-
cami o modernizację ul. Głębockiej. 

jako jedyna przedstawicielka radnych dzielnico-
wych znajduję się w Radzie Budżetu partycypa-
cyjnego Prezydent m.st. warszawy. 

 stycZEń
 wnoszę o poprawę częstotliwości autobusu 326, 
kursowanie w sobotę i niedzielę oraz zwiększenie 
częstotliwości 134, wiaty przystankowe przy szkołach.  
 luty
 biorę udział w debacie o przyszłości bibliotek szkol-
nych w audycji Radio dla Ciebie
 MARZec
 Park Magiczna – inicjuję partnerstwo w sprawie po-
wstania Zakątka Edukacyjnego o Kulturze Mazowsza

 ul. Głębocka – wnioskuję o kompleksową moderni-
zację ulicy po wykonaniu kanalizacji, przy wsparciu 
ponad 3 tys wniosków mieszkańców

 ul. Brzeziny – działam w sprawie wybudowania 
brakującego odcinka ulicy

 skutecznie protestuję przeciwko zmniejszeniu czę-
stotliwości kursowania autobusu 527

 współorganizuję spotkanie Zarządu Dzielnicy  
z mieszkańcami na temat inwestycji drogowych, 
rekreacyjnych, melioracyjnych 
 kwiEciEń
 ul.słodka, ul. twórcza – wsparcie działań  
mieszkańców
 MAj
 zainicjowałam i współorganizowałam Dzień Energii 
Odnawialnej, podczas którego odbyły się dwa spotka-
nia. Na jednym Zarządy Wspólnot i mieszkańcy mogli 
dowiedzieć się o możliwościach pozyskania dotacji 
na odnawialne źródła energii, na drugim eksperci 
wraz z Biurem Funduszy Europejskich wypracowali 
rekomendacje tworzonych rozwiązań.

 cZeRwIec
 rzeka Długa – obserwuję jak jest monitorowany stan 
wałów podczas zagrożenia przeciwpowodziowego 
 lIPIec
 biorę udział w konsultacjach i w Strategii Rozwoju  
Kultury w województwie mazowieckim na lata 
2013 – 2020, na mój wniosek zostają ujęte dzielnice 
Warszawy

 działania na rzecz ograniczenia prędkości na ulicy 
Ostródzkiej, na odcinku pomiędzy ul. Staropolską  
a Maćka z Bogdańca
 siERpiEń
 ul. skarbka z Gór – składam wniosek o objęcie ulicy 
kontrolą radarową 
 wRZEsiEń
 do planu Zagospodarowania Przestrzennego Wo-
jewództwa Mazowieckiego zgłoszam zapis rozwoju  
przedmieść m.st. Warszawy poprzez potrzebę dofi-
nasowania dróg, zwiększenia komunikacji miejskiej 
na Białołęce, rozwój turystyki pomiędzy Nieporętem, 
Markami, Legionowem, sport i rekreację w lasach.

 inicjuję zgłoszenie obszarów Białołęki do rewitali-
zacji: Port Żerański, Centrum Hal targowych, Stare 
Świdry i teren starych koszar wojskowych przy ul. 
Przykoszarowej

 rzeka Długa – powstaje koncepcja modernizacji  
obwałowań, zostają uwzględnione moje wnioski,  
aby w koncepcji uwzglednić ścieżki rowerowe i miej-
sca rekreacyjne

 powstaje ul. Mańkowska z chodnikiem, odwodnie-
niem, oświetleniem
 paźDZiERnik
 działam w sprawie polany rekreacyjnej nad Kana-
łem Żerańskim

 Budżet partycypacyjny – zostaję członkiem Rady 
Budżetu w dzielnicy Białołęka

dla Zielona Dolina, co wspiera działania Zarządu  
i Spółki Wodnej.Rów odwadniający zostaje zmoder-
nizowany

 organizuję spotkanie w sprawie skrzyżowania  
Zaułek z Zastępcą Burmistrza, ZDM, Radą Rodziców 
SP 112
 MARZec
 otwarta zostaje biblioteka na ul. Berensona 

 prezentuję wraz mieszkańcami osiedla Regaty 
potrzebę powstania biblioteki w pobliżu ul. Kobiałka

 działam w sprawie autobusu do szkoły na ul. Zaułek, 
tak, że autobus jeździ do szkoły

 ul. Brzeziny – powstaje brakujący odcinek do  
ul. Białołęckiej
 kwiEciEń
 działania w sprawie ochrony i modernizacji rowów 
melioracyjnych
 MAj
 przychodnia – prezentuję na Radzie Dzielnicy stano-
wisko w sprawie wniosku do Rady m. st. Warszawy, 
Prezydenta m. st. Warszawy o poprawę opieki zdro-
wotnej

 otwieram most nad Kanałem Żerańskim w ciągu  
ul. Kobiałka 

 lIPIec
 ul. kąty Grodziskie – chodnik, przejście dla pieszych, 
przystanek – ponawiam wnioski

 Park Magiczna – konsultuję z mieszkańcami propozy-
cję planu zagospodarowania terenu
 siERpiEń
 uwagi do planu Mańki Zachodnie (m.in. wnoszę  
o zaplanowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy 
ujściu rzeki Długiej, tak aby była tam przystań wodna 
i klub sportowy)

 działam w sprawie bezpieczeństwa przeciwpowo-
dziowego rzeki Długiej 

 trasy rowerowe – współtworzę  „Rowerownik po 
Białołęce i okolicach”, w oparciu o który są organizo-
wane wycieczki rowerowe na Białołęce
 wRZEsiEń
 prezentuję stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie 
potrzeby zmian Studium obsługi komunikacyjnej 
wschodniej części obszaru Dzielnicy Białołęka,  
w wyniku którego m.st. Warszawa przystępuje do 
szczegółowych analiz poprowadzenia metra na 
Zieloną Białołękę

 zwracam się z prośbą do Nadleśnictwa Drewnica  
o udrożnienie nieprzejezdnych fragmentów ścieżek 
rowerowych w lasach Drewnickich w pobliżu Zielonej 
Białołęki i oznakowanie szlaków. Oznakowanie szla-
ków zostanie poprawione 
 paźDZiERnik
 postulat poprawy znaków drogowych na terenie 
Zielonej Białołęki

 ul. skarbka z Gór – interwencje w sprawie ogranicze-
nia prędkości

 akcja informacyjna o możliwości skorzystania  
z dofinsowania na likwidację szamb

 Rwe Stoen przeprowadza modernizację sieci, spo-
tykam się z mieszkańcami i ZTM w sprawie poprawy 
komunikacji

 postuluję ustawienia radaru przy Zespole Szkół  
nr 43

 chodnik na ul. bez nazwy (Słonecznej od strony 
Legionowa) – występuję do władz Legionowa za 
pośrednictwem Zarządu, aby powstał chodnik,  
który zwiększy bezpieczeństwo uczniów.

 spotykam się z Młodzieżową Radą Dzielnicy. Ich 
postulaty uwzględniam organizując debatę młodzie-
żową w 2014 roku z udziałem BOK i OPS, po to aby 
zajęcia kulturalne były bardziej dostosowane  
do potrzeb młodzieży

 ul. Sielska – wspieram postulaty mieszkańców
 lIStoPAd
 zostaje otwarty Zakątek Pamięci o Osadnikach  
Ewangelickich

 zostaje utworzony nowy komisariat na ul.Marywi-
skiej, tzw. punkt przyjęć interesantów
 GRuDZiEń
 organizuję spotkanie z mieszkańcami w sprawie 
aktywności w lasach, na rzece Długiej, Kanale  
Żerańskim
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 postuluję utworzenie nowej linii autobusowej do 
tramwaju na Annopolu, Żeraniu

 analizuję koszty zwiększenia kursowania autobusów 
linii 134
 luty
 ul. Ruskowy Bród – proszę o zainstalowanie luster, 
aby zwiększyć bezpieczeństwo na skrzyżowaniu  
ul. Ruskowy Bród ul. Kobiałka

 ul. Kroczewska – spotykam się z mieszkańcami  
w sprawie wodociągu

 zapytania w sprawie ul. Głębockiej oraz wyrównania 
ul. Orneckiej

 modernizacja parkingu przy Zespole Szkół 43
 ul. kartograficzna, ul. sieczna – działania w sprawie 
budowy ulicy, wsparcie akcji podpisowej mieszkańców

 spotkania z mieszkańcami w sprawie Budżetu Party-
cypacyjnego, m.in. z mieszkańcami osiedli Derby  
w Zielonej Bibliotece
 MARZec
 ul. Zdziarska – analizuję z mieszkańcami i Zarządem 
możliwości pozyskania gruntów pod chodnik oraz 
utworzenia nowych przystanków na wysokości  
ul. Verdiego

 zawrotka autobusowa u skrzyżowania ul. Zdziarskiej i 
ul. Kroczewskiej - inicjuję potrzebę inwestycji wraz  
z mieszkańcami

 kładka dla pieszych nad rzeką Długa na ul. Zdziarska 
– występuję o wycenę inwestycji, tak aby przedstawić 
ją w sierpniu na Radzie m.st. Warszawy

 ul. kartograficzna – sesja Rady Miasta, współpraca  
z mieszkańcami

 metro – uchwały Rady Dzielnicy
 otwarcie ul. daniszewskiej  

 kwiEciEń
 badam potrzeby mieszkańców podczas projektów 
społecznych – Tydzień Kwitnących Akacji, Miasto jak 
My Białołęczanie
 MAj
 ul. Głębocka – zapytania w sprawie organizacji 
przejść dla pieszych przed nową szkołą, ponowienie 
wniosków o modernizację ulicy

 współdziałanie z mieszkańcami w sprawie utworze-
nia polany nad Kanałem Żerańskim 

 organizuję spotkanie mieszkańców z Zarządem 
Dzielnicy

 ul. płużnicka – dzięki mojej interwencji zostają usu-
nięte porzucone odpady przy Gimnazjum

 przychodnia – wniosek o wyznaczenie nowej lokaliza-
cji, która zostaje wskazana przy ul. Hemara

 wskazuję priorytet utworzenia autobusu do 
tramwaju na Annpolu, Żeraniu przez budowę drugiej 
części ul. Daniszewskiej i połaczenie jej z ul.Białołęcką

 powstaje Edukacyjny Zakątek o Kulturze Mazowsza

 cZeRwIec
 prowadzę debatę młodzieżową dla gimnazjalistów 
 wystawa Miasto jak My Białołęczanie – współtwo-

rzę w ramach projektu Stowarzyszenia Moja Biało-
łęka, zapraszam Zarząd Dzielnicy, Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Białołęcki Ośrodek Kultury, organizacje 
pozarządowe do wspólnej prezentacji i spotkań  
z mieszkańcami w parku Bociani Zakątek 

 ul. Ostródzka na odcinku Osiedli Viking – wspieram 
postulaty mieszkańców, dodaję potrzebę doświetle-
nia przejścia dla pieszych, 

 spotkanie z ZtM
 otwarcie polany nad Kanałem Żerańskim
 lIPIec
 ul. Mańkowska – interweniuję w sprawie dewastacji 
nawierzchni ulicy przez pojazdy ciężarowe

 ul. kąty Grodziskie – powstaje przystanek autobuso-
wy w pobliżu przedszkola Niezapominajka

 lIStoPAd
 przychodnia – organizuję Komisję z udziałem Dyrek-
tora Biura Polityki Społecznej m.st.Warszawy

 Budżet partycypacyjny – zostaję członkiem, jedynym 
przedstawicielem radnych dzielnicowych  
w Radzie Budżetu Partycypacyjnego Prezydenta  
m.st. Warszawy

 biorę udział w konsultacjach ścieżek rowerowych, 
zapraszam mieszkańców

 ponawiam wniosek o przejścia dla pieszych  
ul. Berensona, ul. Zaułek

 wnoszę o modernizację chodnika w ul. Berensona

 stycZEń
 ul. Głębocka – ponownie wnioskuję o moderniza-
cję, postuluję konieczność wybudowania chodnika 
prowadzącego z osiedli przy ul. Głębockiej do nowej 
szkoły oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych przy 
szkole, przejścia przy Parafii św. Szczepana

 ul. skarbka z Gór – współpracuję z mieszkańcami  
w sprawie organizacji ruchu podczas budowy kana-
lizacji, m.in. przy przedszkolu i na drodze z osiedla 
Asbud, Lewandów

 ul. Kroczewska i okolice – występuję do Nadleśnic-
twa o utworzenie ścieżki edukacyjnej 
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Prace kanalizacyjne na ul. Głębockiej, konieczność jej 
modernizacji, organizacja ruchu, zgłaszane przez Pań-
stwa sprawy związane z bezpieczeństwem dotarcia do 
autobusu, oświetleniem ul. Skarbka z Gór, organiza-
cją prac, stają się istotne od początku roku. Jest to rok 
przygotowań do ważnych inwestycji drogowych, ta- 
kich jak ul. Internetowa, ul. Współczesna, ul. Twór-
cza, ul. Mańkowska. Podkreślam też potrzebę połą-
czenia ul. Daniszewskiej z ul. Białołęcką, aby utwo-
rzyć drogę do tramwaju. ZTM w odpowiedzi na 
moje wnioski zgadza się jeśli inwestycja dojdzie do 
skutku – utworzyć nową linię autobusową kursującą  
z dużą częstotliwością pomiędzy osiedlami, do-
wożącą ludzi do tramwaju. Powstaje szkoła przy  
ul. Głębockiej wraz z bezpiecznym przejściem, 
które było moim priorytetem. Jest tworzona pla-
cówka kulturalna – 3 pokoje z Kuchnią, sala wi-
dowiskowa przy szkole, rozbudowywany jest 
Bociani Zakątek, powstaje park na Magicznej.  
Z mojej inicjatywy powstał zalążek nowego terenu re-
kreacyjnego – polana nad Kanałem Żerańskim z bo-
iskiem do siatkówki. Trwa budowa parku na Echach 
Leśnych. Istotne są dla mnie rozmowy z Państwem 
– wystawa Miasto jak My Białołęczanie, promocja 
Budżetu Partycypacyjnego, poznanie opinii młodzieży.

2014

tydzień kwitnących akacji 
„kocha, Lubi, szanuje, nie chce, nie dba, Żartuje” 
stowarzyszenia Moja Białołęka

Są to warsztaty wspierające rozwój osobisty Gim-
nazjalistów. Odbywają się na wiosnę, gdy kwitną 
akacje – w parku Bociani Zakątek i jeśli pada deszcz 
– w szkołach. Jest to nieformalne święto białołęckiej 
młodzieży, dzięki któremu na chwilę zatrzymujemy 
świat, tak aby skupić uwagę rodziców i nauczycieli 
na młodzieży. Pytamy Gimnazjalistów, co ich bawi, 
czego nie lubią, o czym chcieliby z nami porozma-
wiać. W ciągu czterech lat spotkaliśmy się z ponad 
1,5 tys. gimnazjalistów. Projekty były finansowane 
przez m.st. Warszawa. Jestem ich autorką i koordy-
natorem.

Miasto jak My Białołęczanie

Zapraszam Państwa do zapoznania się z wystawą 
plenerową „Miasto jak My Białołęczanie”, która 
powstała dzięki mojej inicjatywie w Stowarzysze-
niu Moja Białołęka jako projekt współfinansowany 
przez m.st. Warszawa. Jak dotąd była prezentowa-
na w parku Bociani Zakątek, obecnie jest dostępna 
na osiedlu Regaty, a już niedługo zagości w Parku 
przy ul. Magicznej. Składa się z kilkunastu plansz 
ukazujących zarówno bogactwo naszej przyrody, 
ale i fascynujące dziedzictwo historyczne. Czy wie-
dzieliście, że Białołęka została założona w 1425 roku 
jako wieś szlachecka na prawie chełmińskim oraz 
że była własnością książęcą i szlachecką m.in. Króla 
Jana Kazimierza czy Królowej Bony, a jej początko-
wa lokalizacja to okolice ul. Białołęckiej? Nie mogło 
zabraknąć informacji na temat ścieżek rowerowych 
na Białołęce oraz jej najbliższego sąsiedztwa, które 
tworzy aż siedem rezerwatów (!), w tym Puszcza 
Słupecka – najpiękniejszy las Mazowsza.

Dzięki wystawie mieszkańcy mogli również zapoznać 
się z bogatą i różnorodną ofertą kulturalno-edukacyj-
ną białołęckich placówek, w tym m.in. Białołęckiego 
Ośrodka Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, 
a także organizacji pozarządowych.

pROJEkty spOłEcZnE:

Agnieszka Borowska e-mail: kontakt@agnieszkaborowska.pl
www.agnieszkaborowska.pl www.facebook.com/radna.agnieszka.borowska
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