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Plany inwestycyjne na 2021 rok
Choć nadal zmagamy się z pandemią koronawirusa,
a nasze życie i gospodarka podlegają wielu ograniczeniom, Białołęka wciąż się rozwija, więc inwestycje samorządowe muszą dotrzymać tempa temu rozwojowi.
To będzie rok przygotowywania szeregu ważnych projektów – nowej szkoły, terenu zielonego, dróg i pływalni. Będziemy też kontynuować angażowanie w budowę infrastruktury komunikacyjnej podmioty prywatne.
Już dziś robimy to na największą skalę w Warszawie.
– Po trudnym 2020 roku chcielibyśmy odetchnąć,
wyjechać na wakacje i zapomnieć o reżimie sanitarnym. Chcielibyśmy też pełną parą rozwijać inwestycyjnie naszą dzielnicęę – mówi Grzegorz Kuca, burmistrz
Białołęki. – Niestety przez pandemię musimy się liczyć

z mniejszymi wpływami do budżetu miasta. Ale nie
zmarnujemy ani dnia 2021 roku, zrealizujemy już zaplanowane inwestycje i przygotujemy kolejne. Będziemy
też z radnymi dzielnicy i miasta zabiegać o dodatkowe
środki, żeby rozwój Białołęki nie ustawał – dodaje burmistrz dzielnicy.
A jak w sferze inwestycji będzie wyglądał ten rok?
DROGI
Budowy i przygotowanie dokumentacji
W 2021 r. rozpoczną się prace przy modernizacji
ul. Ostródzkiej na odcinku od Hemara do ul. Projektowanej 14 KL. W ramach prac powstanie rondo na
skrzyżowaniu ulic Ostródzkiej i Hemara z odwodnieniem, oświetleniem, usunięciem kolizji oraz doświetleniem przejść dla pieszych wraz z azylami. W celu
zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu pieszych
zbudujemy chodnik wzdłuż ul. Mochtyńskiej na odcinku od Fajnej w kierunku Małej Żabki o szerokości 1,5 m, zatokę autobusową w rejonie przejścia dla
pieszych wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych.
W ramach zadania usunięte zostaną kolizje z istniejącym uzbrojeniem, zostanie też wybudowany kanał
technologiczny. Opracujemy projekty budowlane, by
zbudować chodnik w ul. Orneckiej na odcinku od ul.

Szamocin do ul. Michałówek oraz chodnik w ul.
Mańkowskiej na odcinku
od istniejącego chodnika
w rejonie ul. Ruskowy
Bród do ul. Olesin z doświetleniem przejścia dla pieszych i budową kanału
technologicznego.
Planujemy też wspólnie z deweloperem rozpocząć
budowę ul. Tajemnej na odcinku od Głębockiej do istniejącego odcinka jezdni z kostki brukowej. W ramach
zadania planujemy budowę jezdni o szerokości 6 m,
z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m od strony południowej, oświetleniem i odwodnieniem.
Drogowe inwestycje deweloperskie
W tym roku deweloperzy zrealizują 34 inwestycje
drogowe na terenie dzielnicy. Z ważniejszych inwestycji powstanie ul. Kroczewska na odcinku od Zdziarskiej wraz ze skrzyżowaniem o długości ok. 163 m.
Inwestor prywatny zbuduje jezdnię, jednostronny
chodnik, zieleń i miejsca parkingowe. W rejonie Żerania zbudowana zostanie ul. Łopianowa, na długości
ok. 250 m od istniejącego ronda w ul. Kowalczyka.
dokończenie na str. 3

Szczepienia seniorów przeciw Covid-19
Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów ruszyły 25 stycznia. Osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnościami będą mogły korzystać
z transportu do punktów szczepień zorganizowanego przez Warszawę lub być zaszczepione przez
zespół wyjazdowy w domu.
Jak zapisać się na szczepienia
przeciw COVID-19?
Jeżeli jest już Twój etap rejestracji, na szczepienia można zapisać się na trzy sposoby:
1) telefonicznie pod numerem całodobowej i bezpłatnej infolinii – 989 (dla dzwoniących z zagranicy i operatorów nie obsługujących numerów specjalnych: +48 22 62 62 989).
Na szczepienie można zapisać się samodzielnie
lub może to zrobić ktoś bliski z rodziny. Do
zapisu wystarczy numer PESEL. W ten sposób
możesz zarejestrować np. dziadków lub rodziców. Podczas rejestracji należy wybrać dokładny
termin oraz miejsce szczepienia. Jeśli nie będzie
możliwości zapisania na wskazany przez nas termin, to system zarezerwuje najbliższy możliwy
termin szczepienia. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany podczas zapisu na
szczepienie, ale jeśli się go podamy, to otrzymaDzielnica Białołęka

my SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty
na szczepienie.
2) elektronicznie na stronie gov.pl.
Aby skorzystać z tego sposobu rejestracji,
trzeba posiadać profil zaufany. Wsparcie
w założeniu konta na portalu e-pacjent można uzyskać m.in. na infolinii NFZ pod numerem telefonu 989. Specjalne wsparcie dla
seniorów, którzy chcą założyć konto e-pacjent
oferuje CAM Nowolipie – trzy razy w tygodniu prowadzone są telefoniczne konsultacje
z wolontariuszem, który krok po kroku tłumaczy, jak uruchomić profil zaufany.
System e-rejestracji zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które
znajdują się blisko Twojego adresu pobytu. Jeśli
żaden z proponowanych terminów nie będzie
Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się
w innym punkcie, w innym mieście – będzie
taka możliwość. Wystarczy skorzystać z dostępnej wyszukiwarki i wskazać dogodną datę
i lokalizację. Jeśli wskazany termin nie będzie
dostępny, to system zarezerwuje najbliższy możliwy termin szczepienia.
dokończenie na str. 8
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Radni Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy

Dąbrowa Bartosz

Korowaj Marcin
klub: Razem dla Białołęki (zawieszony)
komisje: Mieszkaniowa; Planu i Budżetu; Skarg,
Wniosków i Petycji
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
korowaj@gmail.com, tel. 791 791 172, w Urzędzie
Dzielnicy Białołęka (pok. 122, 1. piętro) w każdy
poniedziałek od godz. 18

Okręg 1

klub: Koalicja Obywatelska
komisje: Inwestycji, Infrastruktury i Planowania
Przestrzennego; Ochrony Środowiska; Oświaty,
Kultury i Sportu
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
ilacka@radni.um.warszawa.pl, tel. 600 645 096

Gozdek Piotr
klub: Prawo i Sprawiedliwość
komisje: Ochrony Środowiska; Planu i Budżetu;
Komisja Rewizyjna
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
pgozdek@radni.um.warszawa.pl, tel. 505 016 930

Wnuszyńska Lucyna
klub: Aktywna Białołęka
komisje: Inwestycji, Infrastruktury i Planowania
Przestrzennego; Oświaty; Kultury i Sportu;
Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
lwnuszynska@radni.um.warszawa.pl

Olszewska Mariola –
Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy

Okręg 4

Knap Piotr

Okręg 2

klub: Prawo i Sprawiedliwość
komisje: Oświaty; Kultury i Sportu; Polityki
Społecznej i Ochrony Zdrowia; Statutowa
i Porządku Publicznego
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
poracz@radni.um.warszawa.pl
klub: Koalicja Obywatelska
komisje: Ochrony Środowiska; Oświaty; Kultury
i Sportu; Rewizyjna
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
radna@switalska.waw.pl

Tumasz Wojciech
klub: Razem dla Białołęki
komisje: Inwestycji; Infrastruktury i Planowania
Przestrzennego; Oświaty; Kultury i Sportu;
Planu i Budżetu; Rewizyjna
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
wojtum@gazeta.pl, tel. 501 180 739

Okręg 3
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Dzielnica Białołęka

Pelc Filip

Myślińska Anna
klub: Koalicja Obywatelska
komisje: Inwestycji; Infrastruktury i Planowania
Przestrzennego; Oświaty, Kultury i Sportu;
Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
amyslinska@radni.um.warszawa.pl,
tel. 697 333 637, w Urzędzie Dzielnicy Białołęka
(pok. 122, 1. piętro) lub Białołęckim Ośrodku
Kultury ul. Głębocka 66

Zaleska Danuta
klub: Razem dla Białołęki
komisje: Inwestycji; Infrastruktury i Planowania
Przestrzennego; Ochrony Środowiska; Planu
i Budżetu
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
danuta.zaleska@razemdlabialoleki.waw.pl,
dzaleska@radni.um.warszawa.pl

Radni Rady m.st. Warszawy
Okręg wyborczy Białołęka, Praga-Północ

Anna Auksel-Sekutowicz
klub: Koalicja Obywatelska
komisje: Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
Kultury i Promocji Miasta; ds. Nazewnictwa
Miejskiego
kontakt: aauksel@radny.um.warszawa.pl,
tel. 22 443 05 83

Agnieszka Borowska
klub: Koalicja Obywatelska
komisje: Budżetu i Finansów; Infrastruktury
i Inwestycji; Polityki Społecznej i Rodziny
kontakt: aborowska@radny.um.warszawa.pl,
tel. 22 443 05 83

Wiktor Klimiuk

klub: radny niezrzeszony
komisje: Mieszkaniowa; Ochrony Środowiska;
Skarg, Wniosków i Petycji
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
fpelc@radni.um.warszawa.pl, tel. 607 590 364

klub: Prawo i Sprawiedliwość
komisje: Ładu Przestrzennego; Rewizyjna;
Statutowo-Regulaminowa
kontakt: wklimiuk@radny.um.warszawa.pl,
tel. 22 443 05 83

Roszak Waldemar

Magdalena Roguska –
Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy
klub: Koalicja Obywatelska
komisje: Edukacji; Infrastruktury i Inwestycji;
Ochrony Środowiska
kontakt: mroguska@radny.um.warszawa.pl,
tel. 22 443 05 83, 443 06.10,

Winiarska Izabela

Gabriela Szustek

klub: Koalicja Obywatelska
komisje: Ochrony Środowiska; Polityki
Społecznej i Ochrony Zdrowia; Statutowa
i Porządku Publicznego
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
iwiniarska@radni.um.warszawa.pl,
tel. 600 035 085

klub: Koalicja Obywatelska
komisje: Sportu, Rekreacji i Turystyki; Zdrowia
kontakt: gszustek@radny.um.warszawa.pl,
tel. 22 443 055 833

Dębowczyk Marek

Okręg 5

Tyburc Paweł

klub: Razem dla Białołęki
komisje: Mieszkaniowa; Polityki Społecznej i Ochrony
Zdrowia; Statutowa i Porządku Publicznego
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
piotr.cieszkowski@razemdlabialoleki.waw.pl,
tel. 603-376-867 w Urzędzie Dzielnicy Białołęka
(pok. 122, 1. piętro) we wtorki w godz. 19 – 22

klub: Razem dla Białołęki
komisje: Inwestycji; Infrastruktury i Planowania
Przestrzennego; Ochrony Środowiska; Oświaty;
Kultury i Sportu
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
molszewska@radni.um.warszawa.pl,
tel. 665 775 151

klub: Koalicja Obywatelska
komisje: Inwestycji; Infrastruktury i Planowania
Przestrzennego; Ochrony Środowiska; Oświaty;
Kultury i Sportu
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
waldek@roszak.eu, tel. 790 014 066

Świtalska Elżbieta

Cieszkowski Piotr

klub: Prawo i Sprawiedliwość
komisje: Inwestycji, Infrastruktury i Planowania
Przestrzennego; Planu i Budżetu; Polityki
Społecznej i Ochrony Zdrowia
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
loprawski@radni.um.warszawa.pl,
tel. 508 345 886
klub: Koalicja Obywatelska
komisje: Planu i Budżetu; Polityki Społecznej
i Ochrony Zdrowia; Rewizyjna
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
ksolarek@radni.um.warszawa.pl

klub: Prawo i Sprawiedliwość
komisje: Inwestycji, Infrastruktury i Planowania
Przestrzennego; Mieszkaniowa; Ochrony
Środowiska
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
tel. 690 939 768

klub: Koalicja Obywatelska
komisje: Inwestycji; Infrastruktury i Planowania
Przestrzennego; Oświaty; Kultury i Sportu;
Statutowa i Porządku Publicznego
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
pawel.tyburc@wp.pl, tel. 783 700 240

Oprawski Łukasz

Solarek Kinga

Ostrowski Dariusz

Oracz Piotr

klub: Koalicja Obywatelska
komisje: Ochrony Środowiska; Skarg, Wniosków
i Petycji; Statutowa i Porządku Publicznego
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
wkaminski@radni.um.warszawa.pl

Okręg 5

Okręg 3

Łącka Ilona

klub: Aktywna Białołęka
komisje: Oświaty; Kultury i Sportu; Polityki
Społecznej i Ochrony Zdrowia; Rewizyjna
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
pknap@radni.um.warszawa.pl, tel. 667 817 082

klub: Koalicja Obywatelska
komisje: Inwestycji; Infrastruktury i Planowania
Przestrzennego; Oświaty, Kultury i Sportu; Planu
i Budżetu
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
pjaworski@radni.um.warszawa.pl,
tel. 22 44 38 295

Kamiński Waldemar

Kozioł Michał
klub: Koalicja Obywatelska
komisje: Inwestycji, Infrastruktury i Planowania
Przestrzennego; Planu i Budżetu; Skarg,
Wniosków i Petycji
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
mkoziol@radni.um.warszawa.pl

Jaworski Piotr – Przewodniczący Rady
Dzielnicy

klub: Koalicja Obywatelska
komisje: Mieszkaniowa; Ochrony Środowiska;
Oświaty, Kultury i Sportu; Polityki Społecznej
i Ochrony Zdrowia
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
bdabrowa@radni.um.warszawa.pl,
tel. 570 201 107

klub: Prawo i Sprawiedliwość
komisje: Planu i Budżetu; Skarg, Wniosków
i Petycji; Statutowa i Porządku Publicznego
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
mdebowczyk@radni.um.warszawa.pl

Jaworski Michał – Wiceprzewodniczący
Rady Dzielnicy
klub: Aktywna Białołęka
komisje: Ochrony Środowiska; Oświaty, Kultury
i Sportu; Statutowa i Porządku Publicznego
dyżur (po uprzednim umówieniu się):
mjaworski@radni.um.warszawa.pl, tel. 733 933 020
Dzielnica Białołęka - podział na okręgi wyborcze

Władze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
Grzegorz Kuca – Burmistrz Dzielnicy

Izabela Ziątek – Zastępca Burmistrza Dzielnicy

kontakt: bialoleka.sekretariat@um.warszawa.pl, tel. 22 44 38 200
sprawuje nadzór nad rzecznikiem prasowym oraz wydziałami: administracyjno-gospodarczym, budżetowo-księgowym, infrastruktury, inwestycji drogowych, kadr, organizacyjnym,
prawnym, promocji i komunikacji społecznej, sportu i rekreacji. Współpracuje z Białołęckim Ośrodkiem Sportu.

kontakt: bialoleka.sekretariat@um.warszawa.pl, tel. 22 44 38 206
sprawuje nadzór nad wydziałami: architektury i budownictwa, działalności gospodarczej
i zezwoleń, oświaty i wychowania, zamówień publicznych. Współpracuje z Dzielnicowym
Biurem Finansów Oświaty, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, placówkami oświatowymi w dzielnicy.

Anna Majchrzak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy

Jan Mackiewicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy

kontakt: bialoleka.sekretariat@um.warszawa.pl, tel. 22 44 38 201
sprawuje nadzór nad wydziałami: informatyki, kultury, obsługi mieszkańców, spraw społecznych i zdrowia. Współpracuje z Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich,
Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Białołęckim Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Białołęka.

kontakt: bialoleka.sekretariat@um.warszawa.pl, tel. 22 44 38 202
sprawuje nadzór nad wydziałami: gospodarki nieruchomościami, inwestycji, ochrony środowiska, obsługi rady, zasobów lokalowych. Współpracuje z Zakładem Gospodarowania
Nieruchomościami.

Plany inwestycyjne na 2021 rok
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Rozpoczną się prace budowlane przy przebudowie
skrzyżowania ulic Krzyżówki i Płochocińskiej wraz
z budową ulicy Krzyżówki na odcinku ok. 200 m.
W ramach przebudowy powstanie skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, nowe jezdnie i chodniki, oświetlenie uliczne, nowa zieleń i przejścia dla pieszych.
W tym roku zbudowana zostanie ul. Dionizosa
o długości ok. 140 m od ul. Winorośli. W ramach tej
inwestycji powstanie jezdnia wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Winorośli. Przebudowana zostanie ul.
Marcina z Wrocimowic – powstanie nowy chodnik
wraz ze zjazdami na posesje. Dodatkowo zostaną doświetlone przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul.
Sprawną. Deweloperzy zbudują chodniki przy ul.
Drożdżowej na odcinku od Dziatwy do Pszczelej oraz
przy ul. Ostródzkiej na długości ok. 215 m od Juranda ze Spychowa wraz z doświetleniem istniejącego
przejścia dla pieszych w rejonie ul. Hajduczka oraz
wykonaniem dodatkowego przejścia dla pieszych na
skrzyżowaniu ul. Juranda ze Spychowa z ul. Ostródzką. Nowe oświetlenie zyska ul. Tajemna na odcinku
od ul. Magicznej w kierunku ronda z ul. Głębocką
i ul. Morelowa na długości ok. 260 m od drogi serwisowej ul. Modlińskiej.
OŚWIETLENIE ULIC I PRZEJŚĆ DLA
PIESZYCH
W 2021 roku wymienimy oprawy rtęciowe przy
32 ulicach gminnych (Arkony, Bogoriów, Brzezińska,
Dynamiczna, Fleminga, Forsycji, Guńki, Jagmina,
Liczydło, Łazanowicka, Mielnicka, Miętowa, Myśliborska, Piechocka, Piskląt, Poetów, Przeździecka,
Przytulna, Samowarowa, Sianokosów, Sygnałowa,
Świerkowa, Tapetowa, Tetmajera, Wadowicka, Wartka, Wąska, Wczele, Wieliszewska, Weteranów, Wykrot, Zegarynki). Zrealizujemy projekty z budżetu
obywatelskiego polegające na doświetleniu 12 przejść
dla pieszych na ulicach Lewandów, Ostródzkiej,
Skarbka z Gór i Berensona. Powstaną aktywne przejścia dla pieszych przy ul. Myśliborskiej i Świderskiej,
wyposażone w system lamp LED-owych zamontowanych przy pasach, ostrzegający kierowców o zbliżaniu się pieszego do pasów.

INWESTYCJE OŚWIATOWE, SPOŁECZNE
I SPORTOWE
W 2020 roku rozstrzygnęliśmy konkurs architektoniczny na projekt nowej szkoły podstawowej na
Tarchominie przy ul. Świderskiej. Obecnie dopełniamy formalności związanych z podpisaniem umowy
na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jeszcze w tym roku planujemy uzyskać pozwolenie na budowę. – Nowa szkoła ma szansę stać
się najpiękniejszym budynkiem oświatowym nie tylko na
Białołęce, ale i w Warszawie – mówi Zastępca Burmistrza Białołęki Jan Mackiewicz, odpowiedzialny
m.in. za inwestycje oraz zieleń i ochronę środowiska
w dzielnicy. – Także rozwiązania funkcjonalne sprawią, że placówka będzie przyjaznym miejscem do nauki, a z atrakcyjnie urządzonych terenów wokół budynku będą mogli korzystać mieszkańcy dzielnicy. Wszystko
dzięki formule konkursu, w której została wybrana koncepcja placówki – dodaje Jan Mackiewicz.
A przed nami kolejny konkurs architektoniczny na projekt pływalni przy ul. Ostródzkiej. Ogłosimy
go w tym roku. Już przeprowadziliśmy obowiązkowe
badania archeologiczne działki, na której planujemy
budowę nowej pływalni. Intensywnie trwa opracowywanie regulaminu konkursu. Do udziału w nim
zaprosiliśmy Stowarzyszenie Architektów Polskich
i miejskie jednostki: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Zarząd Zieleni. W ubiegłym
roku prowadziliśmy prace przy rozbudowie budynku szkoły przy ul. Przytulnej. W miejscu dawnego
łącznika, na parterze znalazła się szkolna jadalnia
a na piętrze duża świetlica. W I kwartale tego roku
planujemy udostępnić pomieszczenia uczniom i nauczycielom. Projektujemy również rozbudowę szkoły
przy ul. Podróżniczej o część dydaktyczną, sportową
i administracyjną. Nie tylko budujemy nowe szkoły,
ale też je doposażamy. W ubiegłym roku zdobyliśmy
3,5 mln zł z funduszy UE na dodatkowe zajęcia w 8
szkołach podstawowych. W ramach tych projektów
zakupimy sprzęt laboratoryjny, wyposażenie pracowni i nowe komputery dla uczniów. Przygotowujemy
też niezbędne dokumenty do rozpoczęcia nowych
projektów inwestycyjnych. Planujemy realizować
żłobek przy ul. Ostródzkiej. W tym roku ogłosimy
postępowanie w formule zaprojektuj i wybuduj na
realizację Centrum Aktywności Międzypokoleniowej
z domem dziennego pobytu dla seniorów z placówką
wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz żłobkiem przy ul. Ceramicznej.

technicznej budynku, zakup nieruchomości i prace
adaptacyjne na potrzeby biblioteki. Obecnie wypożyczalnia książek znajduje się w budynku przy ul.
Raciborskiej, którego stan prawny jest nieuregulowany. Z tego względu nie możemy wykonać remontu
budynku i dostosować go do wymagań czytelników.
ZIELEŃ I OCHRONA ŚRODOWISKA
W ubiegłym roku przygotowaliśmy projekt
parku Botewa, obecnie trwa procedura uzyskania
pozwolenia na budowę. Jeszcze w tym roku planujemy wyłonić wykonawcę tej inwestycji. W 2020 r.
park Syrenki został rozbudowany o tor rowerowy,
teraz wykonamy ogrodzenie nowej części parku, by
zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników.
„Zielone” inwestycje z budżetu obywatelskiego
Tereny zielone zmieniają się dzięki projektom
mieszkańców w budżecie obywatelskim i głosom na
nich oddanym. Metamorfozę przejdą ulice Ćmielowska i Ceramiczna, na których usuniemy płyty
chodnikowe z wytypowanych miejsc, w których
chodniki są niepotrzebnie szerokie lub nie wykorzystywane przez pieszych. W odzyskanych przestrzeniach założymy nowe trawniki, rabaty bylinowe lub
posadzimy krzewy. Ulice Tarchomina wzbogacą się
o rośliny zimozielone m.in. cis pospolity, jałowiec
chiński, sosnę czarną i świerk kłujący, które stanowią ozdobę przez cały rok. W Ogrodach Mehoffera
powstanie wieża dla jaskółek oknówek z miejscem
na 20 gniazd. Sąsiedztwo oknówek jest dla ludzi
korzystne, bo ptaki te polują na uciążliwe dla nas
owady, żywiąc się nimi i karmiąc pisklęta w gnieździe. Pojedynczy ptak potrafi dziennie złowić 5-6
tys. owadów. Zadbamy także o pozostałe ptaki
i wiewiórki. Zrealizujemy 2 projekty z budżetu
obywatelskiego, polegające na zawieszeniu nowych
i konserwacji już istniejących budek lęgowych. Zrealizujemy projekty, których nie udało się zrealizować w poprzednich latach. Liczymy, że w tym roku
uda się uruchomić poidełka dla ludzi i zwierząt na
terenie Parku Magiczna i na wybiegach dla psów
przy ul. Ceramicznej i w parku Henrykowskim.
Park Botewa (RS Architektura
Krajobrazu Dorota Rudawa)

Nowa biblioteka dla Choszczówki
Radni Dzielnicy Białołęka poparli wniosek Zarządu o przyznanie dodatkowych środków na uruchomienie biblioteki przy ul. Mehoffera. Decyzję w tej
sprawie podejmie Rada m.st. Warszawy. Dodatkowe środki pozwolą nam na wykonanie ekspertyzy
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Lasy Miejskie: zima to pracowity czas
pielęgnacji drzew
Warszawscy leśnicy najbliższe tygodnie przeznaczą
na konieczne prace pielęgnacyjne. Muszą z nimi zdążyć przed okresem lęgowym ptaków. Usuną gatunki
inwazyjne, drzewa obumarłe oraz te, które zagrażają
bezpieczeństwu publicznemu oraz stabilności lasu.
Leśnicy usuną pojedyncze drzewa o wadliwej
budowie, osłabione i obumierające w wyniku żerowania kornika ostrozębnego lub obecności jemioły.
Rozluźnią też przegęszczone fragmenty drzewostanu,
usuną gatunki inwazyjne.
Cięcia, które mają charakter wyłącznie pielęgnacyjny, poprawią warunki wzrostu i stabilność lasu
– drzewom pozostałym po zabiegu pozwolą na roz-

budowę ich koron i wzmocnienie pni. Ewentualnie
powstałe luki w zadrzewieniu zostaną uzupełnione
nowymi nasadzeniami, by odnowić las.
Kontrola drzew nie wykazała obecności na nich
gniazd lub dziupli lęgowych ptaków.
W pierwszym kwartale tego roku pracami są objęte następujące rejony na Białołęce:
• Wydma Żerańska
• Las Dąbrówka, w rejonie ulic Płochocińskiej, Ciupagi oraz Majorki.
Planowany termin zakończenia prac to koniec
marca 2021 r.

Akcja sterylizacji psów i kotów
Właściciele psów i kotów mieszkający w Warszawie mogą skorzystać z możliwości wykonania
bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji swoich
zwierząt, jak również mogą je bezpłatnie zaczipować.
Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska do 30 listopada 2021 r. lub do wyczerpania
budżetu.
Zabiegi te można wykonać w jednym z wybranych zakładów leczniczych, bez względu na dzielnicę
zamieszkania – listy ośrodków znajdują się na stronie
www.bialoleka.waw.pl. Na Białołęce są wykonywane
przez Gabinet Weterynaryjny PerfectWet, ul. Mochtyńska 61A, tel. 575 100 744 (poniedziałek-piątek:
10-20 sobota: 10-18 niedziela: 12-18).
Sterylizacja/Kastracja
Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest dla
zwierząt bezpieczniejszy niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, które mają niepożądane działania uboczne.
ABC zabiegów:
Podczas zabiegu suki i kotki nie powinny być
w trakcie cieczki/rui.
• Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
• Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy
karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
• Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.
Koszt zabiegu obejmuje:
• wizytę kwalifikującą, w tym badanie kliniczne
przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego
dla zwierząt,
• wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,
• zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do
czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
• wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego
dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz
zdjęcie szwów.
Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego
przez Miasto jest:
• posiadanie ważności uprawień (e-hologramu)
i okazanie „Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka” (dot. osób pełnoletnich),
• okazanie dowodu tożsamości,
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• okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do
zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/
kota),
• wypełnienie w dwóch egzemplarzach przez właściciela zwierzęcia wniosku o wykonanie zabiegu
sterylizacji/kastracji psa/kota. Formularze dostępne są w zakładach leczniczych,
• ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia,
• oznakowanie elektroniczne (zaczipowanie) psa/
kota,
• ponadto – w przypadku psów – wymagane jest,
aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko
wściekliźnie.
UWAGA: Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po
badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych (np.: EKG,
RTG, USG, badanie krwi, moczu), miasto nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów
wykonania innych dodatkowych zabiegów/usług.
Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych
badań ma lekarz, który będzie operował zwierzę.
Miasto nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów
związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu (np.
ciąża, ropomacicze).
Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg
sterylizacji/kastracji powinno być w dobrym stanie
zdrowia oraz odpowiednio przygotowane do zabiegu. Lekarz weterynarii ma prawo odstąpić od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu
zabiegu, jeżeli
zwierzę będzie chore lub właściciel nie przygotuje go
odpowiednio do zabiegu.
Czipowanie
Czipowanie (elektroniczne znakowanie)
to doskonała metoda zapobiegania
bezdomności zwierząt, umożliwiająca w przypadku zaginięcia
zwierzęcia
szybkie

ustalenie jego właściciela. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkości ziarenka ryżu. Specjalnym czytnikiem można
odczytać numer czipa i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu. W czytniki wyposażone są: Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt, Eko Patrole Straży Miejskiej
m.st. Warszawy oraz większość lecznic Weterynaryjnych. Elektroniczne oznakowanie jest niezbędne,
aby podróżować z czworonogiem po krajach Unii
Europejskiej.
Warunkiem skorzystania z bezpłatnego oznakowania psa/kota jest:
• wypełnienie w dwóch egzemplarzach przez właściciela/organizację pozarządową/inny podmiot
wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego
oznakowania psa/kota. Formularze są dostępne
w zakładach leczniczych.
• okazanie dowodu tożsamości,
• okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do
zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/
kota),
• ukończenie przez zwierzę 12 tygodnia życia,
• ponadto – w przypadku psów – wymagane jest,
aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko
wściekliźnie.
Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje podpisany
przez lekarza egzemplarz wniosku, a dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do
Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL
w terminie do 5 dni od dnia wszczepienia mikroprocesora.
cesora

SegregujNa5
Najwięcej wątpliwości warszawiaków segregujących
śmieci budzi karton po mleku – aż 73 tys. zapytań
i blistry po lekach – ponad 50 tys.
Wyszukiwarka SegregujNa5 wystartowała w listopadzie 2019 roku. Internauci bardzo chętnie z niej
korzystają i w razie wątpliwości regularnie wracają.
Na stronie można znaleźć też podstawowe zasady
selektywnej zbiórki odpadów – np. „Nie myjemy
opakowań, słoików i innych odpadów”, jak i „Segregujemy tylko czysty papier, brudny trafia do ZMIESZANYCH.”
Jak działa wyszukiwarka?
Każda osoba, która ma wątpliwości, gdzie prawidłowo wyrzucić konkretny odpad, np. butelkę po
oleju, może to sprawdzić w wyszukiwarce na stronie
segregujna5.um.warszawa.pl – zarówno na komputerze jak i w telefonie.

W wyniku wyszukiwania znajdujemy odpowiedź,
do jakiego pojemnika powinniśmy wyrzucić odpad,
a czasami także dodatkową podpowiedź – np. w przypadku blistrów po lekach jest to informacja, że przeterminowane leki oddajemy do punktu w aptece.
Wyszukiwarka zawiera ok. 800 pozycji i jest na
bieżąco uzupełniana o nowe produkty, które zgłaszają
użytkownicy.
Nowa funkcjonalność
W ubiegłym roku wprowadziliśmy do wyszukiwarki nową funkcjonalność – Eko Sztuczka. Do opisów
wybranych odpadów dodajemy przydatne informacje
mówiące np. jak można te odpady wykorzystać ponownie, jak przechowywać żywność, żeby dłużej była
świeża czy informacje o jadłodzielniach.

134 nowe pomysły
w budżecie obywatelskim
W grudniu ubiegłego roku rozpoczęliśmy 8.
już edycję budżetu obywatelskiego w Warszawie.
Przez ponad półtora miesiąca mieszkańcy mogli
zgłaszać swoje pomysły. Na Białołęce wpłynęło
ich 134!
W przeważającej części to projekty inwestycyjne dot. dróg, ścieżek rowerowych, placów zabaw, terenów rekreacyjnych. Tradycyjnie jest też
bardzo dużo projektów zakładających nowe nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów. W tej edycji
mieszkańcy nie zapomnieli o bibliotekach, które
chcą wyposażyć w nowe książki, filmy dvd i audiobooki.
Wszystkie projekty przeszły pomyślnie weryfikację formalną i zostaną przekazane do wydzia-

łów i jednostek, które popracują nad nimi merytorycznie. Niektóre z nich będą wymagały zmian,
dlatego warszawscy urzędnicy będą kontaktowali
się z autorami projektów, aby przedstawić im
swoje propozycje.
Ostateczną listę projektów, które zostaną poddane głosowaniu mieszkańców, poznamy 30 maja
br.
Głosowanie odbędzie się w 2. połowie czerwca.
Tymczasem od stycznia ruszyliśmy z realizacją
14 projektów, które mieszkańcy Białołęki wybrali na 2021 rok oraz z realizacją 1 zeszłorocznego
projektu, który z powodu pandemii musieliśmy
przenieść na ten rok. Stany realizacji można
sprawdzać na stronie bo.um.warszawa.pl.

Ograniczenia w załatwianiu spraw urzędowych
Obsługa klienta prowadzona jest we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd, od
poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Obowiązuje dezynfekcja rąk, zakrywania ust i nosa itp.
Obsługa klienta – zmiany
w Wydziale Obsługi Mieszkańców
Wejście do Wydziału Obsługi Mieszkańców
(w tym punktu podawczego) jest możliwe wyłącznie klatką C (narożne wejście od strony ul.
Produkcyjnej). Sprawy realizowane przez Wydział Obsługi Mieszkańców: architektura, urbanistyka, gospodarka nieruchomościami i gruntami, świadczenia rodzinne, odpady komunalne,
infrastruktura i ochrona środowiska, sprawy lokalowe, karta dużej rodziny i karta warszawiaka
są realizowane bez konieczności zapisywania się.
Mieszkańcy chcący złożyć dokumenty będą
wpuszczani do urzędu pojedynczo, po zwolnieniu się miejsca przy stanowisku. Osoby oczekujące na zewnątrz są proszone o zachowanie
bezpiecznego odstępu od siebie (1,5 metra). Prosimy o stosowanie się do instrukcji przekazywanych przez pracowników.
Meldunki, dowody osobiste, prawa
jazdy, rejestracja pojazdów
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Bez zmian pozostaje wejście główne do ratusza,
przeznaczone dla osób chcących załatwić sprawę
w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich lub dokonać płatności w opłatomacie
i w kasie urzędu (kasy działają normalnie, przyjmowane są wpłaty gotówką oraz kartami płatniczymi).
Sprawy realizowane przez Delegaturę BAiSO
w holu ratusza (wejście główne): meldunki, dowody osobiste, prawa jazdy, rejestracja pojazdów
są załatwiane wyłącznie po uprzednim umówieniu
wizyty telefonicznie dzwoniąc na następujące numery infolinii: 22 44 38 353, 22 44 38 358, 22 32
54 240 lub przez system rezerwacji internetowych
(rezerwacje.um.warszawa.pl).
Jakich spraw nie załatwimy
w urzędzie?
Do odwołania nie są udzielane bezpłatne porady
prawne. Odwołane zostają wszystkie dyżury organizowane zwyczajowo na terenie urzędu (Radnych,
Rady Seniorów, Dzielnicowej Komisji Dialogu
Społecznego, itp.).
Telefon, mail, Internet
Na portalu warszawa19115.pl i stronach miejskich instytucji mieszkańcy mogą znaleźć karty
informacyjne z opisem poszczególnych spraw.

Dostępne w sieci druki, formularze i wnioski wystarczy wydrukować i wypełnić, a następnie wysłać do urzędu, bez konieczności osobistej wizyty
w placówce. Jeśli chcemy zapytać o szczegóły naszej
sprawy, w pierwszej kolejności zadzwońmy lub wyślijmy maila do urzędu zamiast przychodzić osobiście. Dane teleadresowe do wydziałów i delegatur
Urzędu Dzielnicy Białołęka są dostępne na stronie:
http://www.bialoleka.waw.pl/strona-379-wydzialy_i_delegatury.html
Ponadto na stronie epuap.gov.pl można założyć
konto do załatwiania spraw urzędowych przez Internet.
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy w dzielnicy Białołęka w dalszym ciągu pozostaje nieczynny.
Mieszkańcy mogą załatwiać sprawy w pozostałych
siedzibach Urzędu Stanu Cywilnego (nie obowiązuje rejonizacja) w ratuszach dzielnic: Targówek
(ul. Kondratowicza 20), Praga-Południe (ul. Grochowska 274), Wawer (ul. Włókiennicza 54), Ursus (pl. Czerwca 1976r. nr 1), Ursynów (al. KEN
61) oraz w siedzibach USC zlokalizowanych poza
ratuszami: na Pradze-Północ – ul. Kłopotowskiego
1/3, Śródmieściu – Gen. Andersa 5, Mokotowie –
Falęcka 10.
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Nowy nabór do SP przy ul. Ruskowy Bród
Uruchomiona we wrześniu 2020 r. Szkoła Podstawowa Nr 361 przy ul. Ruskowy Bród przygotowuje
się do przyjęcia w kolejnym roku szkolnym uczniów
na wszystkich poziomach od 0 do 8.
O rekrutacji
Rekrutacja do klas pierwszych szkoły ruszy 23
lutego. Od tego dnia rodzice dzieci realizujących
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
w oddziale przedszkolnym w szkole mogą składać
wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły.
Dotyczy to wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła
jest szkołą obwodową lub tych, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną
szkołę (inną niż obwodowa). Etap ten potrwa do 1

marca do godz. 16. Natomiast od 2 marca do 18
marca do godz. 20 jest czas na rejestrację wniosków/
zgłoszeń w systemie rekrutacji.
W sprawie szczegółowych informacji dotyczących
zasad i kryteriów rekrutacji należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektora szkoły. Dane kontaktowe
znajdują się na stronie: https://sp361.edupage.org/
contact/
O szkole
Obecnie, uczniowie uczą się w systemie jednozmianowym, w nowocześnie wyposażonych salach
lekcyjnych. Do dyspozycji mają dwie przestronne
stołówki, gdzie serwowane są na miejscu przygotowane posiłki, czterosektorową salę gimnastyczną
oraz salę lustrzaną do tańca i gimnastyki. Ostatnio
sale: chemiczno-fizyczna, biologiczna i muzyczna

doposażono w nowoczesne narzędzia do nauki. Powstała też specjalistyczna sala do terapii integracji
sensorycznej, sala programowania i kodowania oraz
sala do nauki języków obcych.
– Zapraszam do zapisywania dzieci do tej placówki.
Nie tylko ze względu na nowoczesny, świetnie wyposażony budynek szkołyy – mówi Zastępczyni Burmistrza Białołęki Izabela Ziątek, odpowiedzialna m.in.
za oświatę w dzielnicy. – Ogromnym atutem nowej
szkoły jest też dyrektor Tomasz Remiszewski – człowiek
z prawdziwą edukacyjną pasją. Od lat współpracuje
z międzynarodowymi organizacjami wspierającymi
naukę języków obcych w szkole i realizuje projekty unijne. Jest organizatorem lub współorganizatorem warsztatów, konferencji i konkursów przedmiotowych, w tym
Warszawskiej Akademii Talentów
w – dodaje Izabela
Ziątek.

Wrzutnia biblioteczna na Antalla
Od 1 lutego przy wypożyczalni i bibliotece przy ul.
Antalla 5 działa samoobsługowy system zwrotu wypożyczonych książek. Całodobowa wrzutnia znajduje się
przy wejściu do biblioteki i służy do zwrotów książek
wypożyczonych wyłącznie w Wypożyczalni Nr 42
oraz w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży Nr IV. Można z niej korzystać siedem dni w tygodniu, o dowolnej
porze dnia i nocy. Należy pamiętać, aby książki wkła-

dać pojedynczo i grzbietem do środka urządzenia.
–Wrzutomaty to wygodne rozwiązanie dla zabieganych
mieszkańców naszej dzielnicy, a dodatkowo bezpieczne
w obecnym pandemicznym czasie. Dlatego tak zależało
mi na zakupie i montażu urządzenia w pierwszej kolejności przy jednej z najpopularniejszych białołęckich
bibliotekk – mówi Zastępca Burmistrza Białołęki Anna
Majchrzak, odpowiedzialna m.in. za kulturę w dzielnicy. – Będę zabiegała, aby podobne rozwiązanie zostało
zastosowane także przy innych placówkach bibliotecznychh – dodaje Anna Majchrzak.
Zwrócone zbiory będą wyjmowane z wrzutni
i rejestrowane w systemie bibliotecznym najpóźniej
w następnym dniu roboczym. Zwrócone książki będą
poddane 3-dniowej kwarantannie. Prosimy Czytelników o sprawdzanie stanu swojego konta w następnym dniu roboczym po zwrocie za pomocą wrzutni.
W przypadku nieterminowego zwrotu książek opłaty
będą naliczane w dniu rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia do wrzutni.
W Budżecie Obywatelskim na 2022 rok znalazły się

3 projekty zakupu i montażu książkomatów) w trzech
różnych lokalizacjach. Jeśli pomyślnie przejdą weryfikację to od Państwa głosów zależeć będzie czy takie
urządzenia znajdą się przy białołęckich bibliotekach.
Książkomaty w sposób bezpieczny i bezkontaktowy
umożliwiają nie tylko zwrot materiałów bibliotecznych, ale także odbiór zamówionych wcześniej pozycji 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Urządzenie
jest samoobsługowe, a Czytelnik, który jest zapisany
w bibliotece składa przez katalog na stronie biblioteki
zamówienie na wybrane pozycje. Personel biblioteki umieszcza wybrane egzemplarze w Książkomacie
i wtedy wysyłane jest powiadomienie do Czytelnika
o gotowości zamówienia do odbioru. Wystarczy udać
się do wskazanej lokalizacji Książkomatu i za pomocą
karty bibliotecznej odebrać zamówione książki. Skrytki urządzenia otworzą się automatycznie po wczytaniu
karty bibliotecznej.
W planach biblioteki, w miarę możliwości finansowych, jest zakup i umieszczenie wrzutomatów także
przy innych placówkach bibliotecznych.

Warszawskie Lemury na najwyższych podiach
Rok 2020 nie był łatwy dla sportowców. Sytuacja
na świecie mocno pokrzyżowała ich plany. Nie przeszkodziło to jednak Uczniowskiemu Klubowi Judo
Lemur w osiągnięciu ich celów medalowych. Udowodnili to już na samym początku roku, zdobywając w styczniu podczas międzynarodowego turnieju
w Bielsku-Białej 48 medali i pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej.
Udany występ na początku roku zaliczył Marcin
Kowalski, który do sukcesów swoich młodszych
kolegów dołożył brązowy medal na Mistrzostwach
Polski Juniorów. Z brązowym medalem nowy rok
rozpoczęła Jadwiga Dryjańska podczas Mistrzostw
Polski Kadetów. Te dwa medale były dobrym prognostykiem przed kolejnymi zmaganiami.
Podczas Warszawskiej Olimpiady Młodzieży łupem Lemurów padło 29 medali, w tym 11 złotych,
8 srebrnych i 10 brązowych. Pozwoliło to klubowi
kolejny rok z rzędu uplasować się na pierwszym
miejscu klasyfikacji generalnej wśród warszawskich
klubów.
W październiku klub na Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików zdobył 4 medale – trzy
złote i jeden srebrny. To pozwoliło UKJ Lemur na
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zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji medalowej.
Wisienką na torcie całorocznych zmagań był
grudniowy start w Mistrzostwach Polski Młodziczek i Młodzików w Poznaniu. Zawodnicy stanęli
na wysokości zadania i zdobyli cztery medale. Ze
srebrnymi medalami wrócili: Maria Jesionek, Adam
Piątkowski i Wiktoria Witkowska, a z brązowym
Lidia Jędrzejek. Warto podkreślić, że wszyscy srebr-

ni medaliści z UKJ Lemur to rocznik 2006, będący
najmłodszym podczas ubiegłorocznych Mistrzostw
Polski Młodzików.
Gratulujemy całemu klubowi. Wszystkich, którzy
chcieliby dołączyć do nich i rozpocząć swoją przygodę z Klubem Judo Lemur zapraszamy na stronę
www.judo-lemur.pl.
UKJ Lemur

Program Rodzina 500
1 lutego rusza nabór do Programu Rodzina
500+. Prawo do świadczenia wychowawczego
będzie ustalane na najbliższy okres trwający od 1
czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
Kiedy można składać wnioski
Wnioski o świadczenie można składać od:
• od 1 lutego 2021 drogą elektroniczną przez
portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub
przez portal PUE ZUS;
• od 1 kwietnia 2021 drogą tradycyjną (papierową), osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców (Urzędu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, parter, sala B) lub przesłać w formie
listownej za pośrednictwem poczty.
Aby ubiegać się o świadczenie wychowawcze na
Białołęce, Wnioskodawca musi tu mieszkać.
Kiedy nastąpi wypłata świadczenia
Termin wypłaty świadczenia zależy od momentu złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku
wraz z wymaganymi dokumentami. Im szybciej

wychowawczego i wypłata do 31 października
2021 roku.

złożymy wniosek, tym szybciej otrzymamy pieniądze z programu.
• Złożenie wniosku do 30 kwietnia 2021 oznacza
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i wypłatę do 30 czerwca 2021 roku.
• Złożenie wniosku między 1 a 31 maja 2021
roku oznacza, ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego i wypłatę do 31 lipca 2021
roku.
• Złożenie wniosku między 1 a 30 czerwca 2021
roku oznacza, ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego i wypłatę do 31 sierpnia 2021
roku.
• Złożenie wniosku między 1 a 31 lipca 2021 roku
oznacza, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i wypłatę do 30 września 2021 roku.
• Złożenie wniosku między 1 a 31 sierpnia 2021
roku oznacza, ustalenie prawa do świadczenia

Co się nie zmienia
Po nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program „Rodzina 500+”) od
2019 roku, świadczenie wychowawcze przysługuje
na każde dziecko do 18 roku życia bez względu na
uzyskiwane dochody rodziny. Składając wniosek
o przyznanie świadczenia na nowy okres zasiłkowy, nie ma potrzeby dokumentowania sytuacji
dochodowej rodziny.
Nowelizacja uprościła procedury. Przyznanie
świadczenia nie wymaga wydawania i doręczania
decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący
o świadczenie wychowawcze otrzyma na adres e-mail informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli
nie poda we wniosku adresu e-mail, taką informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie
informacji nie będzie miało żadnego wpływu na
wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.

Ośrodek opieki psychologicznej
dla dzieci i młodzieży WSDZ
Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ prowadzi
ośrodek środowiskowej opieki psychoterapeutycznej
i psychologicznej dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny) – CenTrum ROzwoju TwojeGo POtencjału TOGO. Ośrodek mieści w Przychodni przy ul.
Przykoszarowej 16.
Założeniem Centrum TOGO było wyjście naprzeciw problemom dzieci i nastolatków, którzy z rozlicznych przyczyn czują się osamotnieni, zagubieni bądź
przytłoczeni otaczającym światem. Centrum TOGO
jest jednym z ośrodków wieloszczeblowego systemu
opieki nad zdrowiem psychicznym, mającym zapewnić szybki kontakt ze specjalistą oraz wesprzeć Podopiecznych w ich naturalnym środowisku.
W ramach opieki, ośrodek zapewnia usługi z zakresu konsultacji, diagnostyki oraz terapii indywidualnej
i grupowej. Świadczenia udziela doświadczona kadra
specjalizująca się w prowadzeniu szerokiego spektrum
terapii obejmujących m.in. problemy kryzysu rozwoju dziecka, relacji rówieśniczych, niskiej samooceny,
trudności wychowawczych, przemocy domowej, uzależnień, zaburzeń depresyjnych, okołoporodowych,
emocjonalnych czy lękowych oraz trudności adapta-

cyjnych dzieci wychowujących się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Ośrodek oferuje również
wsparcie dla nieletnich rodziców. Opieką Centrum są
objęte osoby do 21. roku życia, a także ich rodziny lub
opiekunowie prawni.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, specjaliści udzielają porad zarówno w formie konsultacji bezpośrednich w siedzibie Centrum TOGO, jak również
zdalnie z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.
O Centrum
Centrum TOGO, obok profesjonalnej pomocy
medycznej, zapewnia swoim Podopiecznym przyjazną
atmosferę, czyli poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia
i komfortu. Aranżacja wnętrz gabinetów terapeutycznych Centrum nawiązuje do zacisza ogniska domowego. Ponadto zarówno w identyfikacji wizualnej, jak
i komunikacji z Podopiecznymi terapeuci unikają stosowania terminologii nawiązującej do choroby i konieczności leczenia się. Dlatego też wykreślono z roboczego słownika pojęcia o negatywnej konotacji, takie
jak choroba, schorzenie czy pacjent. Zamiast tego, rola
specjalistów Centrum w terapii dzieci i młodzieży jest

definiowana jako wspierająca w dalszym rozwoju osobistym.
Ośrodek w liczbach
Od początku uruchomienia Centrum TOGO
w maju 2020 r., placówka cieszyła się dużym zainteresowaniem, co unaocznia problem deficytu ośrodków
terapeutycznych w Warszawie. Od maja do listopada 2020 r. specjaliści ośrodka w dwóch lokalizacjach
udzielili 4 108 konsultacji.
Kontakt
CenTrum ROzwoju TwojeGo POtencjału TOGO
ul. Przykoszarowa 16
M: +48 501 408 409
E: togo2@wsdz.pl
tekst i foto: Centrum TOGO
Centrum TOGO

W wakacje przedszkola będą
czynne przez sześć tygodni
W 2020 roku, w związku z zagrożeniem epidemicznym, zmieniono zasady - przedszkola i oddziały przedszkolne prowadziły zajęcia przez 6 tygodni

wakacyjnych, a przyjmowano do nich jedynie dzieci
uczęszczające do danej placówki. Obowiązywały też
limity wynikające z wytycznych epidemiologicznych
Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).
Jak to będzie wyglądało w 2021 r.?
W tym roku będzie podobnie. W lipcu i sierpniu
dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola
lub oddziału przedszkolnego w szkole przez ok. 6 tygodni. A przez 2,5 - 3 tygodnie placówki pozostaną
zamknięte. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostały uzgodnione
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przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców.
Placówki zapewnią bezpieczeństwo dzieciom, nauczycielom oraz pracowników przedszkoli i szkół.
Zgodnie z wytycznymi MEN oraz GIS opieka będzie organizowana tak, by unikać rotacji nauczycieli
i uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych
grup dzieci.
List o zasadach organizacji opieki wakacyjnej trafi
niebawem do rodziców. Miasto jeszcze w tym miesiącu zbierze też deklaracje odnośnie uczestnictwa
dzieci w zajęciach.

www.bialoleka.waw.pl
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Szczepienia seniorów przeciw Covid-19
dokończenie ze str. 1
Po dokonaniu rezerwacji otrzymamy powiadomienie SMS. Powtórna wiadomość zostanie przesłana na dzień przed planowaną wizytą, aby przypomnieć o terminie szczepienia.
3) skontaktować się z wybranym punktem szczepień.
W Warszawie funkcjonuje blisko 260 punktów
szczepień, z czego 43 zostały uruchomione w miejskich placówkach. Na Białołęce zaszczepić się można w:
• ZDROWIE Sp. z o.o., ul. Odkryta 51A/3 03-140
Warszawa
• CENTRUM MEDYCZNE "BIAŁOŁĘKA" Sp.
z o.o., ul. Książkowa 9
• CENTRUM MEDYCZNE "BIAŁOŁĘKA" Sp.
z o.o., ul. Skarbka z Gór 142
• STOŁECZNE CENTRUM OPIEKUŃCZO-LECZNICZE Sp. z o.o., ul. Mehoffera 72/74
• "DAGIS centrum medyczne" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Poradnia lekarza POZ,
ul. Odkryta 31
• Centrum Medyczne Goldenmed, ul. Odkryta 4
• GENESIS INC Sp. z o.o. Punkt pobrań krwi, ul.
Modlińska 115
• SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-BIAŁOŁĘKA, ul. Przykoszarowa 16
• Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział
w Warszawie-Białołęka, ul. Berensona 11
• LUXMED Sp. z o.o. Centrum Medyczne Medycyna Rodzinna, ul. Myśliborska 95
Aktualna lista punktów szczepień z danymi teleadresowymi jest dostępna na stronie: gov.pl/web/
szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/
Wsparcie dla powstańców
Decyzją prezydenta Rafała Trzaskowskiego każdy
powstaniec otrzyma specjalną opiekę – pomoc wolontariusza i bezpłatny transport do miejskiego punktu
szczepień. Natomiast do osób, które nie będą mogły
samodzielnie udać się do wskazanej placówki, przyjedzie zespół medyczny, który wykona szczepienie
w domu. Uruchomiliśmy specjalny numer telefonu
726-290-189, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące pomocy przygotowanej

przez miasto.
Transport dla osób niesamodzielnych
i z niepełnosprawnościami
Warszawa organizuje transport dla osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu
znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupie z wyżej wymienionymi schorzeniami. Będziemy
realizować przewozy transportem niespecjalistycznym
i specjalistycznym. W przypadku przewozów pojazdami specjalistycznymi – uprawnioną jest osoba, która
porusza się na wózku i nie jest w stanie korzystać z pojazdów osobowych. Usługa nie pełni funkcji transportu medycznego i nie jest świadczona dla osób wymagających przewozu w pozycji leżącej. Koordynacją
przejazdu osób z niepełnosprawnościami do punktów
szczepień zajmuje się Centrum Usług Społecznych
„Społeczna Warszawa”. Przed realizacją usługi transportu wymagane będzie złożenie oświadczenia u kierowcy o posiadanym aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Oświadczenie
będzie podstawą do zrealizowania usługi. Kierowca
będzie weryfikował dane na podstawie okazanego
dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność.
Osoby spełniające kryteria mogą umawiać transport pod numerem: (22) 333-44-33 na hasło: „Wawa
Taxi bez barier – szczepienia przeciwko Covid-19”.
Transport należy umawiać z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
Transport dla niesamodzielnych
seniorów 70+
Przypominamy, że we wszystkich dzielnicach miasta działają dzielnicowe zespoły „Warszawa Wspiera”.
Pomogą i poinformują o najważniejszych zasadach
dotyczących szczepień, punktów szczepień oraz możliwości pomocy. Transport dla osób powyżej 70. roku
życia organizowany będzie dla osób, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym
zakresie trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień.
Osoby niesamodzielne, niezamożne i samotne mogą
skontaktować się w sprawie transportu z dzielnicowym zespołem „Warszawa Wspiera” pod numerem:
723 247 815 (pon-pt w godz. 8-16).

Mobilne punkty szczepień – kto może
skorzystać?
Osoby z niepełnosprawnościami i niesamodzielne,
które nie mogą dotrzeć do punktów szczepień COVID-19, mogą korzystać ze szczepień wykonywanych
przez zespoły wyjazdowe.
W punktach szczepień utworzonych w miejskich
przychodniach, jest możliwość wykonania szczepionki
przez zespoły wyjazdowe w miejscu zamieszkania lub
przebywania pacjenta.
Aby umówić szczepienie przez zespół wyjazdowy,
należy skontaktować się z bezpłatną infolinią pod numerem 989 lub bezpośrednio z wybranym punktem
szczepień i koniecznie zaznaczyć, że jest się osobą niepełnosprawną lub niesamodzielną i chce się skorzystać
z mobilnego punktu szczepień.
Zespoły wyjazdowe będą przyjeżdżać do miejsca
zamieszkania lub przebywania pacjenta i dokonywać
szczepień na miejscu. Lekarz z zespołu wyjazdowego
może również dokonać kwalifikacji do szczepienia.
Pacjent otrzyma dwie dawki szczepionki z kilkutygodniowym odstępem czasu, więc mobilny punkt szczepień odwiedzi go dwukrotnie.
Pacjent przed podaniem szczepionki zostanie zbadany przez lekarza. Wypełni też ankietę, którą dostarczy zespół wyjazdowy. Jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań, to osoba zostanie zaszczepiona w domu.
Więcej informacji o Narodowym Program Szczepień przeciw COVID-19: gov.pl/web/szczepimysie.

Nabór do klasy sportowej o proﬁlu zapasy
We wrześniu planujemy utworzenie dziewiątej
klasy sportowej o profilu zapasy. Klasa o tym profilu jest jedną z wizytówek Szkoły Podstawowej Nr
342. Wnioski o przyjęcie do klasy sportowej można
składać do do 30.03.2021 r.. Testy sprawnościowe
odbędą się między 7 a 11 kwietnia.
Po raz pierwszy w tej szkole klasa została utworzona we wrześniu 2013 r. Była odpowiedzią na olbrzymie zainteresowanie zapasami dzieci z klas I- III
oraz na widoczny wzrost poziomu sportowego bia-
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łołęckich zapaśników, którzy w tym okresie zaczęli
zdobywać medale Mistrzostw Polski.
Atutem klas sportowych jest możliwość połączenia nauki ze sportem w pobliżu domu, jednozmianowy plan zajęć lekcyjnych i różnorodność środków
treningowych podczas zajęć wychowania fizycznego
i treningów. W oddziałach tych 4 godziny realizowane są w formie zajęć WF, a dodatkowe 6 godzin
w formie treningu specjalistycznego.
Profil klasy nie oznacza, że treningi ograniczają
się tylko do zapasów. Są wszechstronne i obfitują
w elementy gimnastyczne, akrobatyczne, atletykę
terenową, a w okresie zimowym jazdę na łyżwach
i grę w hokeja na lodzie. Kandydaci na zapaśników,
którzy chcą rozwijać umiejętności zapaśnicze, mogą
z powodzeniem realizować swoją pasję w działającym na terenie SP 342, Uczniowskim Klubie
Sportowym „Talent” Białołęka Warszawa. Pozostali
uczniowie mają możliwość rozwoju w ulubionej
dyscyplinie sportu lub mogą po prostu zadbać o tężyznę fizyczną. Z roku na rok zainteresowanie nauką

w klasie sportowej jest coraz większe. Zbliżona liczba
dziewcząt i chłopców w 26-cio osobowych klasach
gwarantuje sprawną organizację zajęć sportowych.
Uczniowie klas sportowych, w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, reprezentują szkołę w zawodach obejmujących wszystkie dyscypliny sportu,
zarówno w rywalizacji szkolnej na terenie Dzielnicy
Białołęka, jak i m.st. Warszawy. Absolwenci klas
sportowych ze Strumykowej to medaliści Mistrzostw
Polski i Reprezentanci Polski w wielu dyscyplinach
sportu, takich jak: lekkoatletyka, żeglarstwo, karate,
zapasy. Oprócz sukcesów sportowych uczniowie popularnych „esek” mogą poszczycić się sukcesami dydaktycznymi. Pod względem średniej ocen wszystkie
oddziały sportowe znajdują się co roku w czołówce
szkoły. Natomiast poszczególni uczniowie są laureatami wielu konkursów przedmiotowych.
Gorąco zachęcamy do nauki w naszych wyjątkowych klasach sportowych. Bliższych informacji
udziela trener Radosław Radtke 601 626 137.
Agnieszka Rogowska Radosław Radtke

DZIELNICOWA KOMISJA DIALOGU SPOŁECZNEGO
WYBRANE WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Fundacja AVE
Super Buda po raz XXII
Można się już zapisywać na XXII semestr Białołęckiego Uniwersytetu Dzieci, prowadzonego przez Fundację AVE przy wsparciu m.st. Warszawy i nazwanego przez
małych studentów "Super Budą". Wiosenne weekendowe zajęcia naukowe dla dzieci
w wieku 6-13 lat odbywać się będą w trybie hybrydowym: w realu, w mniejszych grupach oraz jednocześnie online. Studenci zbierają do indeksów podpisy wykładowców,
a za udział i zaangażowanie w warsztatach prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni otrzymują tytuły naukowe. – Tematyka zajęć jest bardzo szeroka – wyjaśnia Agnieszka Włodkowska z Fundacji AVE. – Obejmuje zarówno przedmioty ścisłe,
w tym pełną kolorowych i uwielbianych przez dzieci eksperymentów
chemię, jak i humanistyczne. Dzięki
współpracy ze znakomitymi edukatorami, naukowcami i pasjonatami
na Super Budzie oferujemy unikatowe i bardzo interesujące warsztaty.
Szczegóły i zapisy: fundacjaave.pl,
tel.608 178 447.
Zaśpiewaj Mercela
Henryk Mercel Szczawiński to jeden z najwybitniejszych muzyków XIX i XX wieku. Był fenomenalnym pianistą, kompozytorem i animatorem życia muzycznego,
w tym jurorem pierwszego Konkursu Chopinowskiego. Mało kto wie, że urodził się
na... Białołęce, w Marcelinie. W 2021 roku Fundacja AVE z dr. Michałem Piekarskim
z PAN przygotowuje cykl wydarzeń, które przypomną tę niezwykłą postać dla naszej dzielnicy. Jedną z nich będzie koncert muzyki Melcera, w którym białołęcki chór
AVE wykona balladę "Pani Twardowska" do słów Adama Mickiewicza. – To bardzo
piękny, różnorodny, obszerny i ciekawy od strony muzycznej i dramaturgicznej utwór
– mówi Bartłomiej Włodkowski z Fundacji AVE. – Zapraszamy wszystkich, którym
w duszy gra muzyka do dołączenia do koncertowego chóru. Nie stawiamy żadnych
ograniczeń, nie trzeba znać nut, wystarczą dobre chęci i ciutkę dobrego słuchu.
Próby chóru AVE odbywają się zarówno w realu, jak i online. Zespół tworzą licealiści, studenci oraz osoby dorosłe. Kontakt w sprawie prób: avetki@wp.pl,
tel. 608 178 447.
Fajerka gra!
Cały czas odbywają się bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży o historii Białołęki
w ramach projektu Fundacji AVE "Fajerka Pradziadka Franciszka", wspieranego przez
m.st. Warszawa. Każda klasa lub grupa przedszkolna może z nich skorzystać zarówno w realu (edukatorzy przychodzą do placówek i prowadzą zajęcia z zachowaniem
wszystkich obostrzeń sanitarnych), albo online. Zapisy, szczegóły: avetki@wp.pl, tel.
608 178 447.
Stowarzyszenie Razem dla Białołęki
Budżet Obywatelski
Czas na kolejną edycję budżetu obywatelskiego, w którym członkowie naszego stowarzyszenia zgłosili następujące projekty:
Poziom dzielnicowy:
• Pętle autobusowe na Białołęce w kwiatach
• Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy Sp 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara
oraz Oświetlenie boisk sportowych przy Sp 112 przy ul. Zaułek
• Remont nawierzchni ul. Kroczewskiej
• Nowy plac zabaw dla Żerania
• Budowa chodników wzdłuż Płochocińskiej
• Jaśniej I bezpieczniej na Żeraniu, Tarchominie, Nowodworach, Henrykowie
i Wschodniej Białołęce – wymiana oświetlenia na Led
• Budowa chodnika ul. Zdziarska i remont chodnika ul. Bohaterów
• Świąteczna iluminacja na ulicach Białołęki: ul. Głębocka, ul. Klasyków, ul. Ostródzka, ul. Mehoffera.
• Budowa wejść na Wał Wiślany od ul. Ku Rzece i ul. Łączącej
• Ścieżka rowerowa nad Kanałem Żerańskim
• Wiata rowerowa oraz Strefa Kiss&Ride na terenie Sp 356
• Rowerowy Zaułek
• Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce
• Serce na nakrętki – Razem dla Białołęki
Poziom Ogólnomiejski:
• Wiaty przystankowe dla Warszawy (Białołęka, Bielany, Mokotów, Żoliborz, Wola,
Praga Południe)
Dzielnica Białołęka

• Budowa chodników na Białołęce, Mokotowie, Ursynowie i Pradze Południe.
• Remont skateparków w Warszawie [Białołęka, Mokotów]
• Czystsza Warszawa – nowe kosze na śmieci przy głównych ulicach w każdej Dzielnicy Warszawy
• Zielona Północ – nowe lasy, parki i skwery dla Białołęki i Bielan
• Remont nawierzchni dróg [Białołęka I Mokotów]
Przed nami ocena projektów – od 26 stycznia do 4 maja 2021 r. Głosowanie mieszkańców na projekty od 15 do 30 czerwca 2021 r. Ogłoszenie wyników głosowania
– 15 lipca 2021 r.
Stowarzyszenie Q Rozwojowi
Celem podstawowym stowarzyszenia jest pomoc, wspieranie, rehabilitacja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oraz rodzin wychodzących z życiowych i emocjonalnych kryzysów. W Punkcie czekają na Ciebie: specjalista psychoterapii uzależnień,
psycholodzy, prawnicy, psycholog ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
doradca zawodowy.
W obliczu COVID – 19 udzielamy wsparcia za pomocą nowych technologii. Zachęcamy do kontaktu. Pomoc i wsparcie dla osób znajdujących się w stanie kryzysu
psychicznego jest skierowana do mieszkańców Dzielnicy Białołęka, osób w każdym
wieku. Oferujemy bezpłatną pomoc w formie rozmów telefonicznych, a także możliwość kontaktu przez mail i skype.
Telefon – 22 300 47 35, czynny w poniedziałek: 16-20, wtorek: 16- 20, czwartek:
16-18 oraz piątek: 10-14; E-mail – pik@qrozwojowi.org.pl
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
W każdą środę w godzinach od 15 do 19 prowadzone są konsultacje psychologiczne dla rodziców i pełnoletniej młodzieży. Zapraszamy do zapisów na adres tpd.
plswiatowida@gmail.com lub telefoniczny 500 069 681
Ogłaszamy nabór na kolonie letnie do Rimini we Włoszech, w terminie od
30.06.2021 do 11.07.2021. Zapraszamy chętne dzieci w wieku od 9 lat do 18. Szczegóły wyjazdy na naszym Facebook TPD Białołęka.

Przekaż 1% podatku
Zachęcamy do przekazywania 1% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego, które mają siedzibę na Białołęce lub prowadzą działalność na rzecz
naszej dzielnicy i jej mieszkańców. Wspierając lokalne organizacje swoim 1%
podatku przyczyniasz się do bogatszej oferty kulturalnej, sportowej itp. na
terenie Białołęki.
• FUNDACJA AVE (KRS 0000229157)
• STOWARZYSZENIE ACUS (KRS 0000392053)
• STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BIAŁOŁĘKI (KRS 0000601143)
• Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL (KRS
0000025838)
• STOWARZYSZENIE NASZA CHOSZCZÓWKA (KRS 0000050198)
• TEATR BAZA (KRS 0000272799)
• TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO – ODDZIAŁ BIAŁOŁĘKA (KRS 0000134684), cel szczegółowy: oddział TPD Białołęka
• WARSAW ROWING CLUB (KRS 0000270261), cel szczegółowy Warsaw Rowing Club

www.bialoleka.waw.pl
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190. rocznica Bitwy pod Białołęką
Tradycyjnie w rocznicę zwycięskiej bitwy nad
Moskalami, władze dzielnicy złożą wieniec pod
głazem przy ulicy Białołęckiej upamiętniającym
to wydarzenie. Wspomniana bitwa rozegrała się
w czasie końcowych działań zbrojnych powstania
listopadowego 24 i 25 lutego 1831 roku pomiędzy wojskami polskimi a rosyjskimi. Walki toczyły
się po dwóch stronach ulicy Białołęckiej. W wyniku zaciętych walk straty żołnierzy były bardzo
duże, jednak mniejsze w oddziałach polskich.
Mimo dzielnej obrony w godzinach wieczornych
24 lutego oddziały polskie zaczęły wycofywać się
w kierunku Bródna. Sytuacja zmieniła się rankiem
25 lutego, gdy wojska polskie zostały wzmocnione
siłami I dywizji gen. Jana Krukowieckiego. Zdziesiątkowani Rosjanie, przekonani o przewadze
liczebnej Polaków, wycofali się przez Grodzisk,
Marki i Ząbki do armii gen. Dybicza.
Głaz wraz z krzyżem są miejscem pamięci narodowej. Opiekuje się nimi Szkoła Podstawowa nr 231

z ul. Juranda ze Spychowa. Został ufundowany przez
mieszkańców w 1916 roku. Przez wiele lat opiekę
nad tym miejscem sprawowali okoliczni mieszkańcy.
Pierwotny, drewniany krzyż z 1916 roku, przewrócił
się w latach 70-tych. Wtedy też pojawił się metalowy
krzyż, który stoi do dzisiaj. Głaz nie był szlifowany,
miał jedynie wyryty napis. W 2007 roku podczas
renowacji, ze względów technologicznych, wygładzono jego powierzchnię i wyryto napis od nowa.
Wykonano też nowe ogrodzenie, utwardzono teren
wokół i pomalowano krzyż.
Kilka lat temu, Pan Krzysztof Kliszczyński
odnalazł w domowym archiwum zdjęcie aktu
erekcyjnego z 1916 roku. Widnieje na nim tekst
„Działo się w Białołęce, dn. 29 października 1916
roku. Na miejscu, gdzie dn. 24 lutego 1831 roku
wojsko polskie w walce o niepodległość pobiło Moskali włościanie, ziemianie i mieszczanie,
zjednoczeni miłością Ojczyzny, postawili krzyż
pamiątkowy.”

Drewniak przy ul. Fletniowej 2 – zakończenie
prac przy elewacjach

Kilka lat temu groził zawaleniem. Dziś zachwyca wyremontowanymi elewacjami i wspaniałą snycerką.

Konserwacja wszystkich elewacji zbytkowego drewniaka dobiegła końca. W grudniu ubiegłego roku
zakończył się remont elewacji północnej, który był
ostatnim etapem konserwacji ścian zewnętrznych.
Zachowane elementy wystroju zostały oczyszczone i poddane zabiegom wzmacniającym oraz biobójczym. Konserwatorzy pieczołowicie odtworzyli
dekoracje, których brakowało biorąc na wzór te istniejące. Zdobienia z frezowanych listew, ażurowych
ornamentów oraz fałszywe okienka i liczne sterczyny dają imponujący efekt. Dekoracyjna forma budynku przypomina otwockie świdermajery.
Podczas remontu na części ściany północnej odkryto oryginalną izolację cieplną z gliny. Właści-

ciel domu zdecydował się ją zostawić jako świadka
historycznych rozwiązań technologicznych. Budynek zyskał też nowe, porządne pokrycie dachu
z blachy tytanowo-cynkowej.
To jeszcze nie koniec prac. W 2021 roku właściciel domu planuje pomalowanie elewacji na ciepły,
oliwkowy kolor. Został on dobrany na podstawie
zachowanych śladów oryginalnej farby. Budynek
otrzyma także nowe okna, będące wierną repliką
zachowanej stolarki.
Obiekt jest świadectwem ambitnych planów rejenta Krzysztofa Kiersnowskiego, który chciał na
terenie Płud utworzyć podmiejskie letnisko.
UM Warszawa

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” poświęcony upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Dzień ten został wyznaczony przez Sejm RP na rocznicę wykonania
w 1951 roku wyroku śmierci na siedmiu członkach IV Komendy Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", wśród których był Wielkopolanin ppłk
Łukasz Ciepliński, pochodzący z Kwilcza. Miejsce
pochówku pułkownika i jego współtowarzyszy nie
jest znane. Ma on symboliczny grób na „Łączce”

na warszawskich Powązkach Wojskowych. Białołęka upamiętniła zasługi Cieplińskiego dla niepodległości nadając jego nazwisko nazwie ronda
u zbiegu ulic Mehoffera i Ordonówny. Upamiętnia to również kamień z tablicą odsłoniętą 1 marca 2015 r.
Z okazji święta, w dniu 1 marca będzie możliwość obejrzenia wystawy poświęconej żołnierzom wyklętym. Wystawa jest organizowana przy
współudziale Czytelni Naukowej nr XX ul. Vincenta van Gogha 1.

Ostrzeżenie przed podszywaniem się pod miejski
program dotacji na likwidację „kopciuchów”
Dotacje na likwidację „kopciuchów” cieszą się dużą
popularnością wśród mieszkańców. Przestrzegamy
jednak przed ofertami od pośredników, którzy podszywają się pod miejski program „Zlikwiduj kopciucha”.
Pośrednicy ci oferują m.in. audyty, które rzekomo pozwalają na „weryfikację możliwości zmodernizowania
kotłowni”. Działania podszywające się pod miejski
program dotacji są bezprawne i wobec takich pośredników są i będą podejmowane kroki prawne.
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Przypominamy:
- w celu uzyskania dofinansowania w ramach
miejskiego programu dotacji nie są potrzebne
żadne audyty,
- w procesie ubiegania się o dotację nie ma potrzeby korzystania z żadnego pośrednika, ponieważ
wypełnienie wniosku jest proste i intuicyjne,
- w przypadku błędów we wniosku nie jest on
odrzucany, a jedynie poprawiany i uzupełniany

przy kontakcie urzędnika z wnioskodawcą na
dalszym etapie,
- w przypadku pytań i wątpliwości mieszkańcy
mogą zwracać się bezpośrednio do pracowników Wydziału Dotacji BOPiPK, dzwoniąc na
infolinię pod nr tel. 22 325 96 06 (poniedziałek - piątek, godz. 8-16) lub pisząc na adres:
dotacje.bopipk@um.warszawa.pl

Nowe na Nowy Rok! Początek 2021
W BIAŁOŁĘCKIM OŚRODKU KULTURY
Pierwsze trzy miesiące w Białołęckim Ośrodku Kultury
upłyną pod znakiem muzycznych i filmowych wydarzeń.

KONCERTOWA WIOSNA
Katarzyna Nosowska
nie będzie jedyną gwiazdą, która w ciągu najbliższych tygodni zagra na
BOK-owskiej scenie. 21
marca odbędzie się koncert jednego z najbardziej
rozpoznawalnych aktorów
i piosenkarzy młodego
pokolenia – Pawła Domagały. W jego dorobku
znajduje się wiele ról teatralnych,
serialowych,
a także filmowych. Nie
każdy jednak wie, że drugą największą pasją Pawła
oprócz aktorstwa jest muzyka. Pisze i wykonuje swoje piosenki od wielu lat, spełniając się artystycznie również na tym polu. Jesienią 2016 roku ukazał się długo wyczekiwany
debiutancki album Pawła Domagały pt. „Opowiem Ci o mnie”. Płyta trafiła
do serc szerokiego grona odbiorców, osiągając status Złotej Płyty. Koncerty
promujące album, których od daty premiery Paweł zagrał już kilkadziesiąt,
również cieszyły się ogromnym powodzeniem. Bilety najczęściej były wyprzedane na wiele dni przed datą wydarzenia. Zachęcony sukcesem pierwszego
albumu, Paweł podjął pracę nad kolejnym krążkiem. Nowe wydawnictwo
ukazało się 16 listopada i nosi tytuł „1984”. Album promowała piosenka
„Weź nie pytaj”, która stała się ogromnym przebojem (w tej chwili niemal
120 mln wyświetleń na YouTube). 20 listopada 2020. ukazał się najnowszy
album „Wracaj”, który promują dwa single: „Ja tak umiem”, a także „Popatrz
na mnie”.
Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz informacje o sprzedaży biletów zostaną przekazane tak szybko, jak będą znane wytyczne dotyczące funkcjonowania ośrodków kultury.

cję. Przyniosło to nie tylko filmowe debiuty aktorskie, ale także scenopisarskie, reżyserskie, scenograficzne i oczywiście producenckie. W trakcie pracy
nad tryptykiem aktorzy współpracowali z doświadczonymi artystami z dziedziny sztuki filmowej: Karoliną Szablewską, Waldemarem Balą, Ewą Kanią
i Krzysztofem Kalisiakiem. Widzowie mieli już okazję obejrzeć trzy części
Tryptyku Stolarskiego. Film został zrealizowany w ramach projektu „Art fiction. Białołęckie Zagłębie Teatralne robi film”, dofinansowanego przez Fundusz Animacji Kultury Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Premiera całości Tryptyku Stolarskiego planowana jest na koniec lutego
– tymczasem na kanale YouTube Ośrodka można obejrzeć trailery poszczególnych części. Szczegóły dotyczące pokazu będą opublikowane w mediach
społecznościowych BOK oraz na stronie www.bok.waw.pl.

Koncert Pawła Domagały,
21 marca 2021, g. 19, Głębocka 66

BIAŁOŁĘCKIE ZAGŁĘBIE TEATRALNE ZROBIŁO FILM!
Białołęckiego Zagłębia Teatralnego mieszkańcom naszej dzielnicy przedstawiać nie trzeba. Artyści kilku amatorskich grup mają na swoim koncie
mnóstwo spektakli, prezentowanych przez lata na scenie BOKu. W ostatnich
miesiącach aktorzy Zagłębia (oraz zaproszeni goście z Teatru 59 minut), mieli
okazję sprawdzić się w zupełnie innych rolach. To w ramach projektu „ART.
FICTION – Białołęckie Zagłębie Teatralne robi film”. Finałowy „Tryptyk
Stolarski” (aż trzy krótkometrażowe obrazy), to pierwsza, niezależna produkcja filmowa Białołęckiego Ośrodka Kultury. Projekt zakładał przejście przez
pełen proces powstawania filmu – od napisania scenariusza po postproduk-

Godziny pracy urzędu
poniedziałek-piątek
8.00-16.00

Urząd Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197
tel. 22 44 38 400
www.bialoleka.waw.pl
bialoleka.urzad@um.warszawa.pl

Dzielnica Białołęka

Telefony pomocne przy załatwianiu
następujących spraw:
• Sprawy oświatowe
ul. Marywilska 44,
tel. 22 32 54 190
• Sprawy meldunkowe i dowody
osobiste
tel. 22 44 38 359 do 364
• Rejestracja pojazdów
tel. 22 44 38 353,
22 44 38 355

• Prawa jazdy
tel. 22 44 38 352,
22 44 38 354
• Ochrona środowiska
ul. Marywilska 44
tel. 22 32 54 219
• Pozwolenia na budowę, zmiana
sposobu użytkowania, zgłoszenie
robót budowlanych:
tel. 22 44 38 288,
22 44 38 289
• Ewidencja gruntów, wypisy i wyrys
z rejestru gruntów
tel. 22 443 16 37 do 39
• Dzierżawy tel. 22 44 38 261
• Urząd Stanu Cywilnego (rejestracja

urodzeń, małżeństw i zgonów)
tel. 22 443 12 94 lub 95
• Świadczenia rodzinne, opiekuńcze
i alimentacyjne, ul. Milenijna 2a
tel. 22 443 84 41, 22 443 84 34, 22
443 84 45
• Ewidencja działalności gospodarczej,
tel. 22 325 41 81-84
• Alkohole, handel obwoźny
tel. 22 325 41 85-87

Obsługa Rady
ul. Modlińska 197, pok. 123
tel. 22 44 38 372, 22 44 38 373

www.bialoleka.waw.pl
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„Oj działo się, działo” – czyli o tym jak
Białołęka przechodzi samą siebie
Czy istnieje choćby jedna osoba, która sądzi, że
podczas białołęckiego finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy nic się nie wydarzy? Nie?...
Tak też sądziliśmy! Dlaczego? Ponieważ dzięki
wspólnemu zaangażowaniu Dzielnicy Białołęka
oraz Białołęckiego Ośrodka Sportu może udać się
wszystko!
W 2021 roku BOS po raz kolejny na sportowo
włączył się do wspólnej WOŚP-owej kampanii.
Graliśmy jak co roku, jednak nieco inaczej. Jako
że każdorazowo staramy się odstawać od innych
(oczywiście wyłącznie w pozytywnym znaczeniu
tego słowa), w miniony weekend graliśmy równocześnie z sercem, jak i z głową. Tegoroczny finał
przewidzieliśmy bowiem zarówno dla tych, którzy
uprawiają sport w wersji aktywnej oraz tych, preferujących jego bierną formę, z zapartym tchem
obserwujących wszelkie jego rozgrywki prosto
z miękkiej domowej kanapy. A wszystko to dzięki
specjalnej relacji online, którą na naszym facebookowym profilu poprowadziła, znana z anteny
warszawskiej ESKI, prezenterka radiowa Kasia
Węsierska.
Atrakcje i licytacje
Opisać tegoroczny 29. już Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy da się jedynie czterema słowami  „Oj działo się, działo”. 31 stycznia
począwszy od 13, przez cztery kolejne godziny, na
blisko 3 000 zgromadzonych przed komputerami widzów, czekała masa cieszących oko atrakcji.
Swoje sportowe talenty w ścisłym reżimie sanitar-

nym zaprezentowali dla nas zawodnicy lokalnych
licencjonowanych klubów piłkarskich, gimnastycznych oraz reprezentanci wszelkiej maści sztuk
walki. O oprawę artystyczną zadbali natomiast
młodzi tancerze z Egurolla Dance Studio. Widowiskowe pokazy były jednak zaledwie namiastką
niedzielnych niespodzianek. Ogromnej dawki
sportowo-edukacyjne wiedzy dostarczyły naszym
widzom wywiady prosto z naszego wirtualnego
białołęckiego studia. O to jak być najlepszym
w swojej dziedzinie zapytaliśmy m.in. zawodnika
MMA Łukasz „Jurasa” Jurkowskiego, wokalistę
Antka Smykiewicza, dietetyka Pawła Zarzecznego,
dziennikarza sportowego Bożydara Iwanowa oraz
licznych białołęckich trenerów. O tegorocznym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz
współpracy międzydzielnicowej opowiedzieli nam
z kolei Wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska, Burmistrz Dzielnicy Białołęka Grzegorz
Kuca, Burmistrz Dzielnicy Praga Północ Ilona
Soja-Kozłowska, Radna Dzielnicy i szefowa białołęckiego Sztabu WOŚP Elżbieta Świtalska oraz
Dyrektor Białołęckiego Ośrodka Sportu Tomasz
Kuczborski.
Podczas niedzielnego Finału tradycyjną już wisienką na torcie, przygotowaną jak zawsze przez
białołęcki Sztab WOŚP i naszych gości, był nieodłączny element całego wydarzenia  wielka charytatywna licytacja online. Wśród aukcyjnych hitów
Allegro znalazły się m.in.: pióro wraz z Konstytucją RP przekazane przez Marszałka Senatu prof.
Tomasza Grodzkiego, plakat z autografami za-

wodników MMA od Martina Lewandowskiego,
koszulka reprezentacji podarowana przez Bożydara Iwanowa, karnet do centrum wspinaczkowego 7 LEVEL, a także T-shirty z podpisami Jana
Błachowicza oraz zawodników VERVY Warszawa
ORLEN Paliwa.
Ile zebraliśmy
Skalę wspólnego zaangażowania w kampanię
WOŚP-u można było zauważyć gołym okiem.
Nieustająco zmieniający się wynik zbiórki był tego
niezbitym dowodem. Charytatywna kampania Jerzego Owsiaka na Białołęce każdego roku śrubuje kolejne rekordy. Nie inaczej było i tym razem.
Podczas niedzielnej licytacji, po raz kolejny wspólnymi siłami udało nam się pobić ubiegłoroczny
wynik kwesty. Należy jednak przy tym podkreślić,
że w miniony weekend nasza dzielnica przeszła
samą siebie! Osiągając kwotę przeszło 140 000 zł.
A wszystko to na rzecz podopiecznych oddziałów
laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
Białołęcki Ośrodek Sportu

Przekazanie ozonatorów
Białołęckie oddziały Stacji Pogotowia Ratunkowego wzbogaciły się o dwa
ozonatory. To kolejna inicjatywa dzielnicy w trosce o naszych medyków,
którzy są na pierwszej linii frontu walki z epidemią. Urządzenia przekazał
Burmistrz Grzegorz Kuca wraz Wiceburmistrz Anną Majchrzak oraz Radną
m.st. Warszawy Magdaleną Roguską. W czasie pandemii ozonatory są szczególnie przydatne dla służby zdrowia. Skutecznie dezynfekują pomieszczenia,
bo generowany przez nie ozon niszczy wszelkie mikroorganizmy i zapobiega
ich rozwojowi. Ozonatory odebrał Dyrektor Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie dr Karol Bielski. A spotkanie było
też okazją do rozmowy o tym, jak możemy dalej wspierać nasze, białołęckie
pogotowie.
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