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Oryginalne otwarcie
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
uczestniczyła 1 września w uroczystym otwarciu
szkoły przy ul. Głębockiej. Pojawiły się atrakcje,
których nikt się nie spodziewał.
zaszczyt, ale również jedno z najważniejszych zadań dzielnicy.
W nietuzinkowy sposób dokonano symbolicznego otwarcia
szkoły. Tą „wystrzałową” atrakcją
były zabawy dźwiękiem, przygotowane specjalnie na tę okazję
przez Centrum Nauki Kopernik.
Nowy rok szkolny w nowej szkole Prezydent m.st. Warszawy zainaugurowała uderzeniem w gong.
Szkoła Podstawowa przy ul.
Głębockiej to jedna z trzech
nowych szkół na Białołęce, które
1 września po raz pierwszy powitały uczniów w swoich progach.
Najmłodsi mieszkańcy południowo-wschodniej części Białołęki
mogą uczyć się w piętnastu salach
przeznaczonych dla oddziałów IIII, dziesięciu dla starszych roczników oraz pięciu do zajęć przedszkolnych. Do dyspozycji uczniów oddano też pracownie językowe, informatyczne i świetlicę
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Wakacje się skończyły i czas
wracać do szkolnych ławek. Dla
ponad dwóch tysięcy białołęckich
uczniów oznacza to nie tylko początek nowego roku szkolnego,
ale również naukę w nowo wybudowanych placówkach. Gościem
inauguracji roku szkolnego w jednej z nich – SP nr 356 przy ul.
Głębockiej była prezydent m.st.
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. – Wiedza jest skarbem,
który pozostaje na całe życie –
powiedziała do uczniów podczas
inauguracji – a wy będziecie ją
zdobywać w nowoczesnej szkole.
Pani Prezydent nie zapomniała
również o kadrze nauczycielskiej,
zwracając uwagę na ich młody
wiek i podkreślając jak trudną
pracę wykonują nauczyciele. Burmistrz Piotr Jaworski zapewnił
natomiast rodziców, że troska o
jak najlepsze warunki do nauki
dla ich dzieci to nie tylko wielki

wraz z salą do ćwiczeń ruchowych. Nie zabrakło również stołówki i sali gimnastycznej.
Przy szkole znajdują się boiska
do gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę, a
także bieżnia, skocznie i plac
zabaw dla dzieci. Warte uwagi
jest również to, że jeszcze w tym
roku rozpocznie się budowa hali

widowiskowej połączonej z budynkiem szkoły. Wiadomo już, że
miejsce to będzie pełnić rolę filii
Białołęckiego Ośrodka Kultury
dla wschodniej Białołęki.
Informacje o dwóch pozostałych nowo otwartych placówkach
oświatowych można znaleźć na
str. 3.
SC
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Sala lekcyjna w SP nr 356 przy ul. Głębockiej
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Obrady po wakacyjnej przerwie
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Chłodna sierpniowa aura nie przeszkodziła radnym dzielnicy w prowadzeniu rozmów na temat
bieżących spraw Białołęki.

Urząd Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
tel. 22 676 76 70
tel. 22 510 33 20
www.bialoleka.waw.pl
dzielnica@bialoleka.waw.pl
Godziny pracy urzędu
poniedziałek-piątek: 8.00-16.00
W poniedziałki Wydział Obsługi
Mieszkańców dyżuruje w godz.
16.00-18.00
Referat Obsługi Rady
ul. Modlińska 197, pok. 123
tel. 22 510 31 10
Telefony pomocne przy załatwianiu następujących spraw:
Sprawy meldunkowe
tel. 22 510 33 09 do 11
Dowody osobiste
tel. 22 510 33 12 do 14
Rejestracja pojazdów
tel. 22 510 33 05 do 07
Prawa jazdy
tel. 22 510 33 08
Ochrona środowiska
tel. 22 741 72 99
Pozwolenia na budowę, zmiana
sposobu użytkowania, zgłoszenie robót budowlanych
tel. 22 510 31 92 lub 510 31 31
Ewidencja gruntów, wypisy
i wyrysy z rejestru gruntów
tel. 22 443 16 37 do 39
Podziały nieruchomości, dzierżawy, nabywanie/zbywanie
nieruchomości
tel. 22 510 31 76
Urząd Stanu Cywilnego (rejestracja urodzeń, małżeństw
i zgonów, udzielanie ślubów)
tel. 22 510 31 48
Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne
ul. Milenijna 2a
tel. 22 811 62 64
lub 22 811 50 07
Działalność gospodarcza
22 510 31 43
Alkohole, handel obwoźny
22 510 31 22

Dzielnica Białołęka

Najintensywniejsze
dyskusje
wzbudziły tym razem dwie kwestie. Pierwszą z nich była planowana budowa trzech nowych
żłobków. Na inwestycje jeszcze w
tym roku władze Białołęki chciałyby przeznaczyć łącznie kwotę
300 tys. zł (rozpoczęcie procesu
inwestycyjnego), a w kolejnych
trzech latach – jeszcze 18 mln zł.
Białołęka jest dzielnicą, w której
występuje największy w Warsza-

wie przyrost ludności. Jest również bardzo rozległa i posiada
wiele wolnych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Wszystko to sprawia, że
jedną z najważniejszych potrzeb
jest obecnie i będzie zapewne w
najbliższych latach utworzenie jak
największej liczby miejsc w placówkach takich jak żłobki, przedszkola i szkoły. Projekt uchwały
przewiduje budowę żłobków w

trzech lokalizacjach: przy ul. Odkrytej, ul. Zbyszka z Bogdańca
i ul. Krzyżówki. Przyjętą przez
białołęckich radnych uchwałą zajmie się w najbliższym czasie Rada Miasta Stołecznego Warszawy.
Radni Białołęki debatowali również nad projektem uchwały dotyczącym planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ulic Morelowej i Kowalczyka. Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
SC

Szkolne autobusy wracają na Białołękę
Uczniowie białołęckich szkół mogą już bez problemów dotrzeć na lekcje.
To dobra informacja dla wszystkich rodziców, którym dotąd sen
z powiek spędzały trudności, jakie
z punktualnym i bezpiecznym
dotarciem na zajęcia miały ich
pociechy. Wschodnia część dzielnicy od 1 września wzbogaciła się
o nową, typowo szkolną linię 334.
Autobusy połączyły nowe osiedla

w Olesinie i Kobiałce z podstawówkami przy ul. Ostródzkiej
i Juranda ze Spychowa. Po wakacyjnej przerwie na Białołękę wróciła również linia 304, dowożąca
uczniów do Szkoły Podstawowej
nr 112 przy ul. Zaułek. Dobrej
wiadomości doczekali się też
mieszkańcy, którzy jeszcze w

kwietniu wnioskowali o wydłużenie linii 211. Modyfikacja trasy
autobusów tej linii pozwoliła na
lepsze połączenie komunikacyjne
między osiedlami przy ulicach
Myśliborskiej, Modlińskiej i Portowej (m.in. ze Szkołą Podstawową nr 314 przy ul. Porajów
i Gimnazjum nr 121 przy ul. Płużnickiej). Połączenie umożliwiło
też mieszkańcom szybkie dotarcie
do pętli na Żeraniu.
SC

Warszawskie Dni Recyclingu
tym roku po raz pierwszy w
W
ramach Warszawskich Dni
Recyklingu odbędzie się dzielnicowa edycja. W dniu 6 września
w godzinach 10.00-13.00 przed
Urzędem Dzielnicy Białołęka (ul.
Modlińska 197) będzie działał
punkt informacyjno-edukacyjny o
nowych zasadach segregowania
odpadów oraz zbiórki plastiku,
metalu, papieru, szkła i elektrośmieci. Tego dnia również przyniesione surowce wtórne będzie
można wymienić na sadzonki roślin, bylin i krzewów. O regulami-

nie akcji można przeczytać na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.
Natomiast na Finał Warszawskich Dni Recyklingu zapraszamy
7 września w godzinach 11.0017.00 na teren Agrykoli (od strony al. Hopfera). Tego dnia organizowane są dla najmłodszych
quizy, konkursy, warsztaty i zabawy związane z ekologią i przyrodą. Będą też propozycje spędzenia czasu na sportowo, jak sztafeta memorecyklingowa czy układanie puzzli recyklingowych. Będzie też okazja dowiedzieć się o

kompostowaniu oraz powtórnym
wykorzystywaniu przedmiotów
przeznaczonych do recyklingu.
Red.

Od 1 sierpnia obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez
zmian. Nie trzeba również wypowiadać ani zawierać
nowych umów, ani składać nowych deklaracji.
Pytania i uwagi dotyczące systemu można zgłaszać
poprzez:
• bezpłatną infolinię MPO: 800 413 323, czynna od
poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00
• infolinię Urzędu m.st. Warszawy tel. 19 115 (koszt
połączenia z numerem specjalnym 19115 jest zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej).

www.bialoleka.waw.pl
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przestronnej sali gimnastycznej i biblioteki. W otoczeniu szkoły znalazły się też boiska sportowe, kolorowy plac zabaw oraz parking – miła niespodzianka dla zmotoryzowanych rodziców.
Kolejna ze szkół mieści się również w zachodniej części dzielnicy,
a dokładniej na Nowodworach. Także i tutaj w niedalekim sąsiedztwie
znajduje się teren zielony – Park
Strumykowa. Nowa placówka przy
ul. Topolowej, bo o niej mowa, jest
filią Szkoły Podstawowej Nr 342.
Budynek cieszy oko kombinacją
zieleni, bieli i różnych odcieni koloru czerwonego. Nie mniej interesujące jest też wnętrze szkoły. Dzieci mogą tu korzystać z pięciu bogato wyposażonych sal przedszkolnych oraz piętnastu pracowni dostosowanych do potrzeb klas I-III.
Znajduje się tu także sala gimnastyczna, stołówka, biblioteka oraz
cztery świetlice. Ciekawym rozwiązaniem są również specjalne sale do
terapii zajęciowej i lekcji wyrównawczych. W ciepłe i słoneczne dni
najmłodsi z pewnością chętnie skorzystają ze znajdującego się obok
szkoły ogrodu i placu zabaw, a mali
sportowcy będą mogli wyszaleć się
na boisku.
O szkole przy ul. Głębockiej piszemy więcej na pierwszej stronie.
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SP przy ul. Ceramicznej – boiska szkolne

To właśnie w niej odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego
2014/2015.
Ważną informacją jest też to, że
wszystkie nowo powstałe szkoły
korzystają z odnawialnych źródeł
energii do ogrzewania, zasilania
i oświetlania (OZE). Takie rozwiązanie z pewnością pokaże najmłodszym mieszkańcom Białołęki, że

warto i należy dbać o środowisko,
w którym żyjemy. Łączna wartość
wszystkich prac związanych z powstaniem nowych placówek wyniosła
83 mln zł. To duża kwota, mamy
jednak nadzieję, że pozwoli ona najmłodszym mieszkańcom Białołęki
na zdobywanie wiedzy w jak najlepszych, przyjaznych warunkach.
SC

SP przy ul. Topolowej – boisko szkolne

Magicznie na Magicznej
W ostatni weekend lata uroczyście przekazaliśmy
mieszkańcom teren sportowo-rekreacyjny przy
ul. Magicznej, który potocznie nazywają „Parkiem
Magiczna”. Choć „park” działa już od początku lata,
na jego otwarcie wybraliśmy ostatni weekend sierpnia, kiedy wszyscy wrócą już z wakacji.
Zaczęliśmy już w piątek i od razu
mocnym uderzeniem. Na scenie zagrały zespoły Żywiołak i Kapela ze
Wsi Warszawa. W następnych
dniach pojawili się jeszcze MuzyDzielnica Białołęka

kanci, Orkiestra Świętego Mikołaja
i R.U.T.A.
Najbardziej atrakcyjna okazała
się jednak sobota. Po południu swój
blok animacyjny miały dzieci, które

bawiły się na koncertach i spektaklach teatralnych oraz podczas pokazu magów. Razem z rodzicami mogły uczestniczyć w wykładach
i warsztatach, m.in. o lnie i o wypiekaniu pieczywa. Hucznie zrobiło się
wieczorem, gdy po koncertach
wszyscy obejrzeli kilkuminutowy
pokaz sztucznych ogni. Tego dnia
wśród wystawców zaprezentowało
się również nowo utworzone miejsce aktywności lokalnej z ul. Głębockiej 84 – „3 pokoje z kuchnią”.

Podczas trzech dni świętowania
nie zabrakło okazji do odwiedzenia
Smacznego Targu, na którym można było zaopatrzyć się w produkty
regionalne z kraju i zagranicy (m.in.
ekologiczne sery, miód, wędliny,
itp.) oraz wytwory rękodzielnicze,
a także do obejrzenia wystawy
„Miasto jak My Białołęczanie”,
przygotowanej przez Stowarzyszenie Moja Białołęka.
dokończenie na str. 4
www.bialoleka.waw.pl
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Szkoła Podstawowa przy ul. Topolowej

Szkoła Podstawowa przy ul. Ceramicznej
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Topolowa, Ceramiczna i Głębocka –
to już nie tylko nazwy znanych nam
ulic, ale również miejsca, które od
pierwszego września wzbudzają niemałe poruszenie. I to dosłownie, bo
gwarno tam jak w ulu. Wszystko to
za sprawą ponad dwóch tysięcy uczniów, którzy rozpoczęli naukę w
trzech nowych szkołach. Wielu
mieszkańców nie mogło się już doczekać finału tych największych w
ostatnim czasie dzielnicowych inwestycji. Efekt końcowy wart był
jednak tej odrobiny cierpliwości.
Dziś mamy na Białołęce trzy kolorowe, pachnące świeżością podstawówki, które zachwycają wielu
mieszkańców, a przede wszystkim
tych najbardziej zainteresowanych –
uczniów i rodziców.
Szkoła Podstawowa Nr 355 to
zlokalizowany nieopodal Parku Ceramiczna dwupiętrowy budynek.
Jest to miejsce przyjazne dzieciom,
a jednocześnie utrzymane w bardzo
nowoczesnym stylu. Ten przypominający swym kształtem podkowę
obiekt mieści w sobie piętnaście sal
lekcyjnych dla dzieci z klas I-III,
dziesięć sal dla starszych roczników
oraz pięć dla przedszkolaków. Dzieci i młodzież mają do dyspozycji
również pracownie językowe i informatyczne oraz sześć świetlic.
Nie zabrakło tu także stołówki,

Zbiory redakcji

Jeszcze nie tak dawno każde z tych miejsc było
pustym, rozległym placem. Dziś na Białołęce możemy podziwiać trzy nowe szkoły.
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Magicznie na Magicznej
Etnograficznym, zbudowano Zakątek Etnograficzny, w którym w
przyszłości będą się odbywać
warsztaty dla dzieci z okolicznych
szkół na temat kultury i tradycji regionu Mazowsze. Otoczenie „parku” to naturalna zieleń, wewnątrz
„parku” dla oddzielenia poszczególnych jego części posadzono nowe
drzewa i krzewy.
Chcielibyśmy, aby „park” był nie
tylko miejscem zabaw, rekreacji
i odpoczynku, ale również pełnił
funkcję publicznej strefy spotkań
dla mieszkańców podczas organizowanych imprez, dlatego już w następnych tygodniach zaprezentowane zostaną filmy w ramach Białołęckiego Lata Filmowego. Więcej
można przeczytać na str. 6.
AR
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„Park Magiczna” to pierwsze
miejsce rekreacyjno-sportowe w
południowo-wschodniej części Białołęki zbudowane na powierzchni
2,7 ha, które powstało we współpracy z mieszkańcami. To oni określili
jego charakter i wyposażenie podczas konsultacji społecznych w
2012 r. Zgodnie z ich sugestiami
zbudowane zostały: bikepark i skatepark, boisko wielofunkcyjne, place zabaw dla dzieci w różnym wieku, siłownia plenerowa, stoły do gry
w ping-ponga, ławeczki ze stolikami do gry w szachy, grille. Ustawiono w nim także stojaki dla rowerów,
wytyczono alejki spacerowe oraz
miejsce do piknikowania „na zielonej trawce”. Dodatkowo, z inicjatywy Stowarzyszenia Moja Białołęka i we współpracy z Muzeum

– dokończenie ze str. 3

Bądź dumny, że jesteś Polakiem
od tym hasłem Stowarzyszenie
„Seniorzy Białołęki” w roku
P
2014, uczcili okrągłe jubileusze
zdarzeń historycznych m.in. pamięć
bohaterów Powstania Warszawskiego.
Spotkania miały miejsce na terenie parafii NMP Matki Pięknej
Miłości przy ul. Myśliborskiej dzięki uprzejmości proboszcza ks. Piotra Jędrzejowskiego.

Pierwsze z nich to uroczystość
z projekcją filmu „Wypędzenie”
i wspomnieniami uczestników Powstania Warszawskiego oraz śpiewaniem piosenek powstańczych.
Jesienne spotkanie będzie skierowane do młodzieży, aby przybliżyć im
historię, postacie zwykłych ludzi,
kilkunastoletnich bohaterów, którzy
walczyli o wolność dla walczącej
Warszawy i naszego kraju.

Kolejne odbyło się 15 sierpnia,
po Mszy Św. w intencji Ojczyzny.
Mieszkańcy Białołęki mieli wówczas okazję uczestniczyć w koncercie poświęconym Powstaniu Warszawskiemu i Świętu Wojska Polskiego. W koncercie wzięli udział:
Sandra Mrozowska – skrzypce,
Grzegorz Żołyniak (baryton) i Sandra Mrozowska (sopran) – śpiew,
Włodzimierz Trzeciak – akompa-

ZAPROSZENIE

WARSZAWSKIE DNI ZDROWIA

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy wraz z pracownikami
serdecznie zapraszają na uroczyste obchody 20-lecia działalności Ośrodka.
Uroczystość odbędzie się 16
września br. o godz. 13.00 w
Białołęckim Ośrodku Kultury
(sala teatralna im. Tomasza Służewskiego), ul. van Gogha 1.

Biuro Polityki Zdrowotnej przy współpracy z Wydziałem Spraw
Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w ramach WARSZAWSKICH DNI ZDROWIA zaprasza mieszkańców
Dzielnicy Białołęka na wykład dr n. med. Grzegorza Jana Luboińskiego – onkologa, na temat: „Podstawy wczesnego wykrywania
nowotworu”.
Planowany termin i miejsce spotkania: 18 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197,
w godz.15.00-17.00. Wstęp wolny.
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Czas na relaks
We wrześniu białołęccy seniorzy mogą spodziewać się wielu atrakcji
Działający na terenie naszej dzielnicy Oddział Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
już od lat stawia na promowanie aktywnego trybu życia. Rozwijanie
pasji, dbanie o kondycję fizyczną
czy poznawanie interesujących
miejsc w Polsce i na świecie to jedne z najważniejszych celów tej organizacji, dlatego właśnie już we
Dzielnica Białołęka

wrześniu na członków białołęckiego PZERiI czekać będzie kilka
interesujących wydarzeń:
• 8 września rozpocznie się turnus
wypoczynkowy w Krynicy Górskiej, kiedy uczestnicy zwiedzą
m.in. Nowy Sącz, Kopalnię Soli w
Wieliczce, wybiorą się też na wycieczkę w góry, by podziwiać piękne krajobrazy,

• 23-25 września zapraszamy na
wycieczkę „Znane i nieznane Bieszczady”, podczas której każdy będzie
miał szansę poczuć się wolnym
i podziwiać piękno przyrody. Te
malownicze góry warto odwiedzać
w każdej porze roku, szczególnie
złotą polską jesienią. Program wycieczki zawiera m.in. zwiedzanie
zamku w Łańcucie – jednej z najwspanialszych rezydencji w Polsce,
spacer po największej w Polsce zaporze w Solinie, bieszczadzkim

niament oraz Maria Reif – konferansjerka i deklamacje. Po koncercie, uczestnicy koncertu wspólnie
spożyli „powstańczą” kolację i wraz
artystami śpiewali piosenki z okresu Powstania.
Już teraz zapraszamy na koncert
w Święto Niepodległości, który
odbędzie się tradycyjnie w kościele
przy ul. Myśliborskiej.
Barbara Łuczak

BADANIA
SPIROMETRYCZNE
17 września br., w ramach obchodów III Światowego Dnia
Spirometrii, z inicjatywy Polskiej Federacji Stowarzyszeń
Chorych na Astmę i Alergie
oraz POCh w Ośrodku Pomocy
Społecznej Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy przy ul. Porajów 14 w godzinach 12.00-18.00
odbędą się bezpłatne badania
spirometryczne. Obowiązują zapisy osobiście lub pod nr tel. 22
403 59 57.

uzdrowisku w Polańczyku oraz
zwiedzanie Skansenu Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Mamy nadzieję, że różnorodność
działań białołęckiego oddziału
PZERiI przyniesie zamierzone efekty, zachęcając seniorów do aktywnego spędzania wolnego czasu
i poznawania piękna naszego kraju.
Zarząd O/R Białołęka PZERiJ
Helena Szczech

www.bialoleka.waw.pl
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Bieg przez Most 2014
7 września biegacze będą rywalizować na 10-kilometrowej pętli „Biegu przez Most” wyznaczonej
po moście Marii Skłodowskiej-Curie.

Zbiory redakcji

profesjonalnej imprezy biegowej.
Trasa wyznaczona została głównie
po płaskim terenie i zachęca do bicia rekordów życiowych. Jedyny
podbieg to ten prowadzący na most
Skłodowskiej-Curie. Zapisywać
można się poprzez formularz na
stronie biegprzezmost.pl – mówi
Piotr Jaworski.
Do 5 września zapisywać się
można za pośrednictwem strony
internetowej. Dla zameldowanych
na Białołęce, którzy do 5 września zapiszą się na bieg obowiązuje specjalna promocja na pakiet
startowy. Natomiast 6 i 7 września zapisy będą możliwe jedynie
w biurze zawodów zlokalizowanym na terenie Białołęckiego
Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej. Minimalny wiek uczestnika wynosi 16 lat. W ramach opłaty rejestracyjnej zawodnicy otrzymają pakiety startowe, w których
znajdą się m.in. koszulka techniczna, numer startowy z czipem
do pomiaru czasu oraz baton ener-

getyczny i napój. Każdy z biegaczy, który ukończy rywalizację
otrzyma na mecie pamiątkowy
medal, natomiast najlepsi w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe.
Bieg rozpocznie się przy ul.
Książkowej tuż obok Białołęckiego Ośrodka Sportu. Uczestni-

cy pobiegną ulicami Tarchomina
i Nowodworów. Na półmetku
trasy przy ul. Wybrzeże Gdańskie
biegacze zawrócą i pobiegną tą
samą trasą. Limit czasu przewidziany na przebiegnięcie trasy
wynosi 1 godzinę i 30 minut.
Zapraszamy do wspólnego biegania. Więcej: http://biegprzezmost.pl.
DN
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Mimo że „Bieg przez Most” organizowany jest przez dzielnicę po
raz drugi, to jednak Białołęka
może pochwalić się kilkuletnią
tradycją organizacji imprez sportowych, w tym biegowych. Patrząc na liczbę biegaczy pojawiających się na ulicach Białołęki,
widać z roku na rok, że ta dyscyplina sportowa staje się coraz bardziej popularna. Niektórzy mieszkańcy zrzeszają się nawet w grupy
biegowe i umawiają się przez portale społecznościowe na wspólne
bieganie i bicie rekordów. Białołęka ma ku temu również doskonałe warunki naturalne – dużo
parków i lasów, malownicze tereny nadwiślańskie oraz nad Kanałem Żerańskim. To właśnie w
okolicy tego ostatniego miejsca
najczęściej trenuje gospodarz
dzielnicy – burmistrz Piotr Jaworski. – Zapraszam wszystkich „starych wyjadaczy” biegowych oraz
tych, którzy po raz pierwszy chcieliby sprawdzić swoje siły podczas

Finał sportowych remontów
Boiska, pływalnia i korty tenisowe zyskały nowe –
lepsze oblicze.

Dzielnica Białołęka

wartym, wyremontowanym boisku
przy ul. Strumykowej 21. Tu pojawiło się najwięcej zmian. Remontu
doczekała się nie tylko murawa
czy bieżnia, ale również trybuny
i zeskok do skoku w dal. Zamontowano też nowoczesne piłkochwyty.
Możliwe że w niedługim czasie będą mogły być tu rozgrywane mecze
ligowe zespołów 11-osobowych.
Więcej aktualności sportowych
można znaleźć na stronach www.
bos.waw.pl i www.facebook.com
/BialoleckiOsrodekSportu.
SC
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To już koniec prac remontowych,
które podczas ostatnich miesięcy
odbywały się na wymagających
ulepszenia obiektach Białołęckiego
Ośrodka Sportu. Od 28 sierpnia
miłośnicy tenisa ziemnego mogą
cieszyć się nową nawierzchnią kortu przy ul. Światowida 56. Już od
soboty 6 września będzie można
korzystać również ze zmodernizowanych zespołów sanitarnych na
pływalni BOS. W tym samym dniu
odbędzie się też wyjątkowy, pierwszy turniej piłki nożnej na nowo ot-

www.bialoleka.waw.pl
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Białołęckie Lato Filmowe w nowej lokalizacji
wego. Zmieni się tylko lokalizacja
na dwa ostatnie seanse, ale wyjątkowa atmosfera oglądania filmów
w plenerze pozostaje. Zostają też
doskonale znane bywalcom kina
pod gwiazdami leżaki. Na dwa
wrześniowe pokazy zapraszamy do
nowo otwartego „Magicznego Parku” w południowo-wschodniej
części dzielnicy. Tam będzie można obejrzeć polski film „Jesteś Bogiem” w reżyserii Leszka Dawida
oraz „Nietykalni” Oliviera Nakache
i Erica Toledano.

Obie projekcje zaczynają się o
godzinie 20.00. Tradycyjnie też
przypominamy o zabraniu czegoś
do siedzenia oraz ciepłego ubrania,
najlepiej również przeciwdeszczowego, bo aura we wrześniowe wieczory może nas nieprzyjemnie zaskoczyć. Wstęp na pokazy jest
oczywiście bezpłatny.
5.09. (piątek), godz. 20.00, Jesteś
Bogiem, reż. Leszek Dawid, Polska/2012.
12.09. (piątek), godz. 20.00, Nietykalni, reż. Olivier Nakache, Eric
Toledano, Francja/2011 (sponsor
Dom Development).
DN

Zbiory redakcji

ato co prawda zmierza już ku
końcowi, ale nie zamierzamy
L
kończyć Białołęckiego Lata Filmo-

Milonga na Brzezinach

To już ostatnie wycieczki
w tym roku

Propozycja spędzenia piątkowego wieczoru w plenerze w rytmach tanga argentyńskiego
Dotychczas, cieszące się popularnością, koncerty z cyklu „Malarze
słowa” odbywały się w sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka
Kultury. W tym roku postawiliśmy
na zmiany i na wyjątkowe wydarzenie w rytmach tanga zapraszamy w
plener na Brzeziny (ul. Brzeziny
11). Będzie okazja usłyszeć taneczne hity w wykonaniu Artura Gadowskiego oraz Staśka Wielanka.
Artystom towarzyszył będzie TANGATA QUINTET w składzie: Klaudiusz Baran (bandoneon), Grzegorz
Lalek (skrzypce), Piotr Malicki (gitara elektryczna), Hadrian Filip
Tabęcki (fortepian), Sebastian Wypych (kontrabas). Podczas koncertu zatańczą Anna Iberszer i Piotr
Woźniak, a poprowadzi go Marcin
Kołaczkowski.
Tych, których porwą gorące południowe rytmy zapraszamy do

Do końca tegorocznej tury wycieczek rowerowych
pozostało jeszcze kilka dni.

spontanicznej milongi pod gołym
niebem. Podczas imprezy będzie
również można obejrzeć wystawę
fotograficzną Moniki Pawłowskiej-Pastuszak, która uwieczniła w
obiektywie emocje towarzyszące
wykonywaniu tego tańca.
Chociaż koncert odbędzie się 13
września w sobotę, to wierzymy, że
pechowa aura nas ominie. Wstęp
wolny.
DN

Na ostatnie zapraszamy 7 i 21
września. Wszystkie wycieczki odbywają się w niedziele (dokładny
harmonogram poniżej) o godz.
11.00. Trwają 2-3 godziny. Na
większości organizujemy grille integracyjne, na wszystkich – quizy
z nagrodami.
Przed nami jeszcze:
7 września, godz. 11.00 „Co słychać u sąsiadów? Targówek”
START: restauracja Mc Donald's
przy ulicy Modlińskiej 29 (przy stacji paliw BP) – kościół parafialny
św. Jadwigi (fabryka FSO) – ul.
Wysockiego (fragment dawnej trakcji tramwajowej, przedwojenna zabudowa) – Cmentarz Bródnowski
i Żydowski – skwer im. Stefana
Wiecheckiego „Wiecha” – ulica św.

Wincentego – Park Bródnowski –
KONIEC: Mc Donald’s przy ul.
Modlińskiej 29.
21 września, godz. 11.00 „Leśne
bezdroża”
START: Park Henrykowski (wejście od ulicy Klasyków) – skrzyżowanie ulic Wałuszewskiej i Żyrardowskiej – opowieść o Białołęce
Dworskiej – przejazd leśnymi drogami, „zdobycie” wydmy – ulica
Kiersnowskiego – grill integracyjny
– KONIEC: Urząd Dzielnicy Białołęka.
Na wszystkie wycieczki obowiązują zapisy: bialoleka@skarbywarszawy.pl na max. 6 dni przed każdą
wycieczką.
Zapraszamy!
AR

Siedemdziesiąt lat temu…
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Uczcijmy tragiczne wydarzenie z okresu Powstania Warszawskiego

Dzielnica Białołęka

Jeszcze kilka dni i mogliby zobaczyć złotą polską jesień. Wystarczyło kilka miesięcy, a cieszyliby
się wolnością. Zabrakło wielu lat,
które mogli przeżyć w szczęściu
i spokoju. Jednak nie było im to
dane. Oni – żołnierze Armii Krajowej Obwodu „Obroża” – zginęli
w Kampinosie 21 września 1944 r.,
spiesząc na pomoc walczącej Warszawie. Na co dzień mieszkali na
terenach dzisiejszej Białołęki. Pochowano ich na Cmentarzu Tarchomińskim, gdzie dziś znajduje się 11
pamiątkowych grobów i pomnikmogiła. W tym roku będziemy
świętować 70. rocznicę tych dramatycznych wydarzeń.
Obchody rozpoczną się w niedzielę 21 września o godz. 12.30

uroczystą Mszą św. w kościele pw.
św. Jakuba Apostoła przy ul. Mehoffera 4. Po nabożeństwie o godz.
14.00 na Cmentarzu Tarchomińskim odbędzie się Apel Poległych
z udziałem wojskowej asysty honorowej Batalionu Reprezentacyjnego
Wojska Polskiego. Po apelu zapraszamy do parku przy ul. Magicznej,
gdzie odbędzie się otwarcie plenerowej wystawy pt. „Zgrupowanie
Obroża”. Ostatnim punktem obchodów będzie premiera spektaklu
„Awantura Warszawska” w reżyserii Michała Zadary. Przedstawienie rozpocznie się o godz. 19.00 w
sali widowiskowej Białołęckiego
Ośrodka Kultury przy ul. van Gogha 1. Serdecznie zapraszamy.
SC
www.bialoleka.waw.pl
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BOK przyciąga nową energią
i bogatą ofertą
Wakacje dobiegają końca, a w BOK rozpoczyna się
kolejny sezon. Kto nie chce nudzić się powinien zapisać się na zajęcia, a jest w czym wybierać! Repertuar też gwarantuje, że nie będziemy się nudzić.

06.09., godz. 19.00
Piwnica pod Baranami
„Nieznośna lekkość bytu”
bilety: 40/30 zł

na klatce schodowej. Na koniec
wieczoru rozstrzygnięcie konkursu
na wariacje kulinarne na temat jabłka, a także loteria i prywatka.
Zwieńczeniem teatralnego września będzie „Awantura warszawska” w reżyserii Michała Zadary.
Spektakl ukazuje Powstanie Warszawskie z punktu widzenia wielkich mocarstw – ZSRR, Wielkiej
Brytanii i Stanów Zjednoczonych
oraz odkrycie przed widzami „wojny” korespondencji, depeszy, not,
polemik i spotkań Stalina, Churchilla i F.D. Roosevelta. Zacisza
gabinetów światowej dyplomacji
ukazują inny obraz tragicznych dni
Warszawy 1944 r. „Awantura warszawska” ukazuje nadzieje polskie,
niemoc aliantów i grę Rosji radzieckiej. Przedstawienie było prezentowane w 2011 r. w Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Wisienką na teatralnym torcie
będą dwa spektakle rodzimej Kompani Teatralnej Mamro. Będzie okazja zobaczyć „Epopeję”, która opowiada historię powstawania filmowej epopei narodowej z okresu II
wojny światowej oraz „Czerwone
nosy” przypowieść o człowieku
i jego poszukiwaniu Stwórcy.
BOK

gostoku z „Rozkładami jazdy” oraz
Teatr Współczesny ze Szczecina z
przedstawieniem „Dobry wieczór
Fogg”. Królować ma dobra zabawa.
Ideą festiwalu jest zaprezentowanie
repertuaru spoza Warszawy.
W tym samym czasie odbędzie
się parapetówka „3 pokoi z kuchnią”, miejsca aktywności lokalnej
stworzonego przez BOK przy ul.
Głębockiej 84. Wydarzenie będzie
nawiązywać do lat 80. Starsi odczuli ich klimat na własnej skórze,
młodsi kojarzą je ze swoim dzieciństwem, lub znają je tylko z filmów.
Wtedy najlepiej radzili sobie kreatywni. Hasło „Polak potrafi” nie
wzięło się znikąd. Podczas parapetówki będą animacje przygotowane
przez sąsiadów: gra w gumę, skakanie na skakance, ringo, jojo, gra w
klasy, badminton, kości, bierki,
pchełki, chińczyk, warcaby, bingo,
kółko i krzyżyk, kapsle. Ponadto w
programie: zumba tematyczna, DJ
grający muzykę lat 80., „Alternatywy 4” i kroniki lat 80. wyświetlane

07.09., godz. 12.30
„Poznajemy bajki świata”
bajki niemieckie
„Krasnoludki są na świecie?”
wstęp wolny
12.09., godz. 20.00
Teatr Witkacego
z Zakopanego,
„Witkacy Appendix”
spektakl w ramach Białołęckiego Festiwalu Komediowego
ZABAFKA
bilet na pojedynczy spektakl –
25 zł, karnet na trzy spektakle
– 60 zł
13.09., godz. 16.00
PARAPETÓWKA
w 3 pokojach z kuchnią
ul. Głębocka 84
wstęp wolny
13.09., godz. 19.00
Teatr Dramatyczny
im. Aleksandra Węgierki
z Białegostoku
„Rozkład jazdy”
spektakl w ramach Białołęckiego Festiwalu Komediowego
ZABAFKA
Bilet na pojedynczy spektakl –
25 zł, karnet na trzy spektakle
– 60 zł

Teatr Współczesny ze Szczecina „Dobry wieczór Fogg”

Zdjęcie: Bartłomiej Sowa

Białołęcki Ośrodek Kultury po raz
dziesiąty rozpocznie sezon artystyczny koncertem zgranej bohemy
artystycznej z Krakowa. Spotkaniom z artystami Piwnicy Pod Baranami zawsze towarzyszy niepowtarzalna atmosfera, pełna surrealistycznego humoru, liryki i wspaniałych piosenek. W kabaretowej
ekstraklasie znajdą się występy
m.in. Tadeusza Kwinty, Aloszy
Awdiejewa, Ewy Wnuk-Krzyżanowskiej, Czesława Wojtały, Tamary Kalinowskiej, Leszka Wójtowicza, Rafała Jędrzejczyka, Piotra „Kuby" Kubowicza, Beaty Czerneckiej. Gospodarzem wieczoru
pod muzycznym kierownictwem
Michała Półtoraka będzie Leszek
Wójtowicz. Całość reżyseruje Bogdan Micek.
Po wakacyjnej przerwie wraca
Białołęcka Scena dla Dzieci. Na
pierwszym spotkaniu z bajkami
świata najmłodsi dowiedzą się, skąd
przyleciała Pszczółka Maja, będą
mieli okazję poznać Jana Sebastiana
Bacha i krasnoludki w czerwonych
czapeczkach. Marina Hulia zaprasza na spotkanie z niemieckimi ciekawostkami, bajkami i wyprawę do
fabryki czekoladowych fontann.
Wspólnie z widzami sprawdzi czy
„Krasnoludki są na świecie”?
W drugi weekend września zapraszamy na I edycję Białołęckiego Festiwalu Komediowego ZABAFKA.
Czekają nas 3 dni teatralnych podsumowań oraz humorystyczne zainaugurowanie nowego sezonu. Gościć będą: Teatr im. St. I. Witkiewicza z Zakopanego ze spektaklem
„Witkacy – Appendix”, Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki z Białe-

Kalendarium
imprez BOK

14.09., godz. 19.00
Teatr Współczesny
ze Szczecina
„Dobry wieczór Fogg”
spektakl w ramach Białołęckiego Festiwalu Komediowego
ZABAFKA
Bilet na pojedynczy spektakl –
25 zł, karnet na trzy spektakle
– 60 zł
21.09., godz. 19.00
„Awantura warszawska”
reż. Michał Zadara
bilety: 40 zł

Dzielnica Białołęka

Teatr Dramatyczny
im. Aleksandra Węgierki
z Białegostoku
„Rozkład jazdy”

Zdjęcie: Paweł Grześ

„Awantura warszawska” reż. Michał Zadara

Zdjęcie: Ruby Yeo

22.09., godz. 19.00
Kompania Teatralna Mamro
„Epopeja”
reż. Grzegorz Reszka
wstęp wolny, rezerwacja
miejsc od 8.09.
30.09., godz. 19.00
Kompania Teatralna Mamro
„Czerwone nosy”
reż. Grzegorz Reszka
wstęp wolny, rezerwacja
miejsc od 15.09.
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