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Mapa powstała 
w ramach projektu 
„Mieszkańcy 
w (o)środku kultury” 
realizowanego 
w ramach programu 
Obywatele dla De-
mokracji, finanso-
wanego z Funduszy 
EOG.

Punkty na mapie zostały wybrane i opisane przez mieszkańców Tarchomina.

Napis „Tarchomin” oraz rysunki przygotowali:
Adam Płochocki, Marcin Płochocki, Ewelina Kołodziejek, Kasia Korczak, Kamila Korczak, 
Klaudia Korczak, Kuba Ziółek, Patrycja Adaszewska, Bartek Ziółek, Samanta Pałka, Weronika 
Lach, Nuriana Alieva, Zumrud Alieva, Paulina Sikora, Krystian Bińkowski, Marcin Tużnik.

Za ogródkami działkowymi. 
Są tam ławki (ale zużyte). 
Jest cisza i ładny widok.

ALEJA DĘBÓW

Piekarnia od Płudowskiej 
to tajemne miejsce 
z najlepszymi pączkami 
w Warszawie. Żeby je 
znaleźć, trzeba Tarchomin 
znać lub co najmniej po 
nim spacerować.

PIEKARNIA

„JEDYNKI” – BLOKI
OD KTÓRYCH
ZACZĄŁ SIĘ
TARCHOMIN
Od tych bloków zaczął 
się Tarchomin. Budował 
je ZMS w latach 70. Każdy 
budowniczy był członkiem 
spółdzielni. Do dziś na 
Tarchominie mówi się na 
nie „jedynki”.

Dzisiaj to jest dziki park, 
przestrzeń z krzakami 
i drzewami. Przed laty w tym 
miejscu było „jeziorko”, 
pełno piachu, a przede 
wszystkim wody. Bawiłam 
się tam w łapanie kijanek. 
Ech... wspomnienia…

DZIKI PARK

Magiczne przejście między 
dwoma wieżowcami. 
Dlaczego takie? Bo 
kiedy krzykniesz „uuuu” 
powietrze zacznie 
„śpiewać”. Kiedy 
chodziłam do SP 314, 
codziennie bawiłam się 
w wydobywanie tego 
dźwięku. 

MAGICZNE 
PRZEJŚCIE MIĘDZY 
BLOKAMI

Multimedialna Biblioteka 
dla dzieci i młodzieży 
„Nautilus”
W Nautilusie można wypoży-
czać książki oraz filmy i inne 
multimedia. Prowadzone są 
tam również zajęcia dla dzieci 
i dorosłych. Jest to fajne 
miejsce, gdzie można miło 
spędzić czas.

Piaskarnia
Największa piaskownica 
w Warszawie. Świetnie miej-
sce do plażowania (choć 
przeganiają).

Cmentarz
Przy ulicy Mehoffera. Są tam 
groby z Powstania Warszaw-
skiego i grób Józefa Labeya, 
który w pierwszej połowie 
XIX wieku założył winnice 
tarchomińskie.

Placyk
Za cmentarzem na Mehoffera. 
Wiele osób zaczyna tam swoje 
pierwsze jazdy samochodem.

Lasek sosnowy
Lasek sosnowy, alejki. 
Miejsce do spacerów 
z podziwianiem przyrody.

Choszczówka
Chodzę tam z kijkami na 
wzgórze Tomasza.

Plac zabaw
Przy ulicy Milenijnej jest Plac 
Zabaw z siłownią na świeżym 
powietrzu. Są tam linki do 
wspinaczki i trampolina. Bar-
dzo fajnie spędza się tam czas.

Plac zabaw dla dzieci 
i nie tylko
Dla dzieci jest wiele atrakcji 
takich jak: trampolina huś-
tawki, zamek, piaskownica 
duża, hamaki :-) Natomiast 
dorośli mają do dyspozycji 
siłownię plenerową, ławki do 
grania w szachy, miejsce do 
gry w kosza. Miłe i przyjemne 
miejsce, dużo zieleni.

Tokio
Fajne zajęcia fitness, a tak-
że sporty walki: krav maga, 
karate, aikido. Sympatyczne 
miejsce, sympatyczni ludzie.

Ładna polana
Dobry wybieg dla zwierząt. 
Chodzę tam z psem.

Miejsce wypoczynku 
– „park”
Można było pobimbać,
drinka wypić.

Plac zabaw na Nagodziców
Dużo znajomych!

Burgery i frytki
Są smaczne.

Plac zabaw
Plac zabaw z siłownią. Dzie-
ci mogą się bawić, a dorośli 
ćwiczyć.

Staw z karasiami
To był staw pobudowalnany, 
nad który można było chodzić 
na ryby. Już go nie ma.

Dziadek – sklep spożywczy
Jest tam jedyna w swoim ro-
dzaju Hubba–Bubba.

Stary kościół
Stary drewniany kościółek 
stał w miejscu/obok dużego 
na Myśliborskiej. Nasze dzieci 
miały tam komunię. Był uro-
kliwy, bo malutki i z atmosferą.

Rainbow Tea
Można tam wypić pyszną 
herbatę i zagrać w fajne gry.

Kebab
Robią tam przepyszne kebaby.

Kępa Tarchomińska- 
Wodnik Szuwarek
Plac zabaw, na którym użyto 
naturalnych materiałów do 
wykonania przyrządów do 
zabawy. Dla taty też znajdzie 
się pocieszenie.

Plaża za piaskarnią
Ogniska, opalanie, ryby.

Maleńka stadnina koni
Miejsce bardzo kameralne 
tuż przy wale. Można się tu 
nauczyć jeździć na koniach. 
Poza tym są też kucyki i kury. 
Czyli taki kawałek wsi w cen-
trum miasta. Pozwala spędzić 
czas z dala od wielkomiejskie-
go hałasu. Chwila relaksu po 
ciężkim dniu.

Przedłużenie linii 
tramwajowej
Linia mogłaby zostać przedłu-
zona aż do ul. Barei. Powstają 
ciągle nowe osiedla, ułatwiło-
by to komunikację do metra.

Przepompownia
Nic ciekawego tam nie ma.

Pływalnia
Spędzam tam czas ze znajo-
mymi.

Białołęcki Ośrodek Sportu
Rozrywka dla tych, co lubią 
się ruszać.

SP 344
Jest to jedna z białołęckich 
szkół, do których chodzi dużo 
uczniów. Sama do niej cho-
dziłam. Przy szkole jest też 
sala gimnastyczna. Można 
tam ćwiczyć.

Weterynarz
Mój króliczek się tam leczy.

Zegarmistrz
Zakład ukryty w piwnicy. 
To miejsce funkcjonuje chyba 
odkąd powstał ten blok.

Sklep pana Wiesia
Dobre i zdrowe produkty 
odżywcze.

Kawiarnia Ancymon
Spotykałam się tam z przyja-
ciółmi i miło spędzaliśmy czas.

To jest fryzjer
Tam są fajne fryzury.

Piviarnia Hospoda
Piviarnia Hospoda to
polsko-czeskie miejsce na 
miarę brytyjskich pubów 
koło Picassa i Myśliborskiej. 
Można tam skosztować 
pysznych piw z wielu 
kurków i n a j l e p s z y c h 
chipsów ever.

Ścieżka rowerowa
Biegnie wzdłuż Światowida. 
Powinno się ją przedłużyć aż 
do Urzędu.

Małpi gaj
Plac zabaw przy Antalla.

Dawny plac zabaw
To był „nasz” plac zabaw. 
Nazywaliśmy go „grajdołek”. 
Była w nim tylko zjeżdżal-
nia, drabinki, piaskownica. 
Schodziło się do niego po 
schodkach. Znajdował się 
na ul. Wittiga. Mój brat i ja 
bawiliśmy się tam całe dnie 
kiedy chodziliśmy do klubu 

Przedszkole Kubusia 
Puchatka
Chodziłem tam do pszeczkola.

Bar Aloha
Lokal jest bardzo przyjem-
ny, w szczególności ogródek 
z piaskiem i palmami. Jeden 
z niewielu lokali na Tarchomi-
nie, gdzie przychodzi sporo 
ludzi. Za barem jest piękny 
i ciekawy park, gdzie można 
pochodzić i wyprowadzić psa 
na spacer.

Kawiarnia francuska
Na Świderskiej znajduje się 
fajna kawiarnia francuska. Są 
tam herbatki rozgrzewające, 
wina i dobre ciasto.

Ulica Mehoffera
To była jedyna brukowana 
ulica w pobliżu, z kocimi łba-
mi. stoi przy niej kościół św. 
Jakuba, czyli jeden z dwóch 
zabytków na Tarchominie, do 
tego ten starszy. Wcześniej 
były tu pola, a niektórzy wła-
ściciele mieszkają nadal po 
drugiej stronie Modlińskiej.

Chciejstwo
Bardzo dobre miejsce na park 
rodzinny. Należy go ogrodzić, 
zrobić ścieżki, ławki itd.

Apteka i biblioteka
Są tam leki, a w bibliotece 
są książki.

Osiedle „Twierdza”
Osiedle przy parku Picassa, 
zbudowane na planie malar-
skiej palety.

Białołęcki Ośrodek Kultury 
na Van Gogha
Są tam fajne zajęcia i przed-
stawienia. Latem działa ka-
wiarnia bezgotówkowa, czyli 
na wymianę. Można też przyjść 
pobujać się na hamaku i zwie-
dzić ogród Zmysłaków.

Miejsce nad Wisłą
Jest to mały leśny zakątek 
z widokiem na rzekę i semi-
narium. Idealne miejsce na 
spotkanie z przyjaciółmi.

Ładne miejsce
Ładne miejsce nad Wisłą. 
Przydałyby się trzy ławeczki 
i kosz na śmieci.

Wiślane główki
Tamy na rzece. Kiedyś można 
było na nich łowić ryby. Dziś 
widać tylko pozostałości, jak 
jest niski poziom wody.

Fabryka domów
Fabryka elementów budowla-
nych, czyli domów. Produko-
wano w niej gotowe elementy 
ścian i sufitów, co pozwalało 
na skrócenie czasu budowy 
mieszkań z wielkiej płyty. 
Zamknięta na początku lat 90.

Żabiniak
Odnoga Wisły, wieczora-
mi słychać było żaby i ryby 
(tarło). Szło się tam przez 
park Picassa, gdzie było pole 
pomidorów.

Plenerowa siłownia
Mogą z niej korzystać także 
dzieci.

Sushi Zume
Restauracja. Smacznie,
czysto, przyjemnie.

Pizzeria
Robią tam przepyszną pizzę. 
Moją ulubioną jest Nonsolo. 
Cienkie ciasto. 
Bueno Apetitto.

Gębicka
Tu mieszka mój kolega.

Stragany z owocami 
i kwiatami
Miejsce uczęszczane przez 
liczne grono mieszkańców, 
w którym przebywają bardzo 
miłe, sympatyczne osoby 
– handlarze sprzedający 
świeże owoce i kwiaty.

Sklep zielarski
Przeniesiony z bazarku na 
Ćmielowską.

Zakłady bukmacherskie STS
Jedyne miejsce w okolicy do 
stawiania meczów.

Arkona na zajęcia. To były lata 
80. Mam tam zrobione zdję-
cia. Dziś nie ma już tam placu 
zabaw i tylko jest ślad w po-
staci piaskownicy, która jest 
zasypana piachem.

Tablica pamiątkowa
Na cześć węgierskiego pa-
trioty Józefa Antalla.

Sztuka ekstrawagancka
Intrygująca interwencja arty-
styczna w przestrzeni osiedla. 
Przestrzega innych ludzi, 
że nie mają tak źle i zawsze 
mogą mieć gorzej.

DH Tarchomin to małe 
centrum tego osiedla. 
Można tam załatwić 
wiele spraw ważnych 
dla mieszkańców. Obok 
domu handlowego – tzw. 
„blaszaka” – jest pierwszy 
bazarek na Tarchominie. 
Są tam fajne sklepy 
i można super bawić się 
w chowanego

BAZAREK
I DH TARCHOMIN

Wał biegnący wzdłuż rzeki 
został usypany jeszcze 
w trakcie wojny. Budowali 
go więźniowie obozów 
jenieckich. Dziś to idealne 
miejsce do spacerów nad 
Wisłą. Zieleń, cisza i atrakcje 
w postaci dzików. Można się 
tam ciekawie bawić 
(np. toczyć), a w zimie 
zjeżdżać na sankach.

WAŁ PRZY WIŚLE

W sezonie letnim prom 
to najszybsza przeprawa 
z Tarchomina do Łomianek. 
Jeśli prom jest po drugiej 
stronie, wali się młotkiem 
żeby przypłynął. Okolice 
przeprawy to dobre 
miejsce na ryby.

Stoi w parku Picassa. 
Jest dla mnie ważny, 
ponieważ można się tam 
bawić. Na miejscu są piłki, 
rakietki, frisbee, leżaki, 
hamak i fajni opiekunowie 
barakowozu. 

PROM NA WIŚLE

BARAKOWÓZ

PARK PICASSA
W parku jest boisko i plac 
zabaw. Codziennie tam 
przychodzę grać w piłkę. 
Dobre miejsce na spacer 
z psem.

Jest grill i boisko do 
siatkówki. Ładne widoki 
na dziki lewy brzeg Wisły 
i zachody słońca. Miejsce 
ważne samo przez się.

PLAŻA


