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Joanna Pernal: Dzielnicy przy−
znano dodatkowe środki na in−
westycje. Co uda się za nie zro−
bić?
Jacek Kaznowski: Od kilku lat
zabiegamy o pieniądze na inwes−
tycje oświatowe. W takiej dzielni−
cy jak Białołęka – jednej z naj−
młodszych w Warszawie, ze stale
rosnącą liczbą mieszkańców, i to
głównie młodych – mamy w tym
zakresie pilące potrzeby. Cieszę
się, że tę specyficzną sytuację de−
mograficzną dostrzegli miejscy
radni i przyznali nam dodatkowo
niebagatelne 17 mln zł na nową
szkołę podstawową. To była trud−
na batalia i nie składamy broni.
J.P.: W obecnej sytuacji finan−
sowej miasta to duży sukces. Ale
czy to oznacza koniec proble−
mów w białołęckiej oświacie?
J.K.: Sytuacja nadal jest trudna,
ale powoli się zmienia. W szko−
łach, których modernizację zakoń−
czymy do września tego roku,
znajdzie miejsce ok. 2 tysięcy ucz−
niów. To jednak wciąż będzie zbyt
mało. W tym roku będziemy opra−
cowywać projekty trzech nowych
placówek oświatowych, żeby w
przeciągu najbliższych 2−3 lat móc
je zrealizować. Dwie z podstawó−
wek powstaną na Nowodworach,

jedną planujemy we wschodniej
części dzielnicy, przy ul. Głębo−
ckiej.
J.P: Czy wcześniej nie udało się
przewidzieć dużego przyrostu
naturalnego? Zaplanować i wy−
budować szkoły wcześniej?
J.K.: My się z tym problemem
faktycznie borykamy od lat 90−
tych, kiedy została utworzona sa−
modzielna gmina Warszawa−Bia−
łołęka. Do pewnego momentu
dzielnica była traktowana, jako
dalekie peryferia warszawskiego
centrum. Sytuacja zmieniła się do−
piero w 2006 roku. Wówczas uda−
ło się nam zwrócić uwagę władz
miasta i miejskich radnych na pro−
blemy Białołęki. Początkowo nikt
nie chciał wierzyć w to, że sytua−
cja demograficzna w dzielnicy
zmienia się niemal z dnia na dzień.
J.P: Czy wszystkie dzielnice bo−
rykają się z takimi problemami?
J.K.: Nie. Jeśli spojrzymy na
problem oświatowy w Warszawie,
to zobaczymy, że w przedszkolach
jest więcej miejsc niż zapotrze−
bowanie. W dzielnicach położo−
nych w centrum placówki oświa−
towe powoli się wyludniają. Nato−
miast w Białołęce jest odwrotnie.
Stale przybywa dzieci i stale trze−
ba myśleć o nowych inwestycjach
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Białołęka stawia na oświatę

Modernizacja szkoły przy ul. Berensona

i również zabezpieczać środki na
przyszłą ich eksploatację, dlatego
nasz problem jest w dwójnasób
jaskrawy.
J.P: A zatem, jakie są prognozy?
J.K.: Prowadzimy na bieżąco ana−
lizy dotyczące kwestii demogra−
ficznych, zapotrzebowania na ba−
zę oświatową. Stąd m.in. nasze
starania o umieszczenie w Wielo−
letniej Prognozie Finansowej
(dawne WPI) m.st. Warszawy
inwestycji, które zabezpieczałyby
około 5 tys. miejsc w szkołach
podstawowych. Potem, w miarę

dorastania dzieci, spodziewamy
się dużej liczby uczniów w gim−
nazjach. Ale łatwiej jest prze−
kształcić bazę szczebla podstawo−
wego w gimnazja, aniżeli budo−
wać całkiem nową.
J.P.: Od przyszłego roku szkol−
nego będzie obowiązywała usta−
wa, zgodnie z którą obowiązek
szkolny będzie obejmował już
6−latki, zaś 5−latki obowiązkowo
pójdą do przedszkola. Czy to
skomplikuje jeszcze sytuację
w szkołach?

cd. na str. 3

Newsletter – nowoczesna informacja
ciowe, rozrywkowe, strony zwią−
zane z biznesem, naszymi zainte−
resowaniami lub aktualnymi po−
trzebami. Czasem trafiamy na
stronę, która nas bardzo zacie−
kawi, ale w wirze codzienności
o niej zapominamy… Jak się
w tym wszystkim nie pogubić, nie
zapomnieć regularnie sprawdzić
adresów, które wzbudziły naszą
ciekawość, jak zapamiętać wszyst−
kie przydatne adresy www?

Nie ma takiej potrzeby!
Newsletter to nowoczesna for−
ma informowania. Wystarczy, że
zapiszesz się na newsletter na stro−
nie www.bialoleka.waw.pl, a raz
na tydzień otrzymasz cały pakiet
informacji na swoją skrzynkę
e−mailową. Jesteś mieszkańcem,
interesują Cię aktualności i kalen−
darium wydarzeń? Możesz wybrać
tylko te działy. Jesteś przed−
siębiorcą i poszukujesz informacji
o zamówieniach publicznych?
Wybierz opcję newslettera tylko
z zamówieniami publicznymi.

Niebieska ikona newslettera
znajduje się na stronie głównej,
wystarczy tylko w nią kliknąć,
żeby przejść do formularza rejes−
tracji. Tam wybieramy działy,
które nas interesują i wpisujemy

nasz adres e−mailowy. Na skrzyn−
ce pocztowej pojawia się link
aktywacyjny i teraz wystarczy
sprawdzać pocztę w oczekiwaniu
na piątkowego newslettera.
To proste i wygodne!
JP

www.bialoleka.waw.pl

a co dzień korzystamy z Inter−
N
netu, wciąż odwiedzamy ser−
wisy informacyjne, społecznoś−

SAMORZĄD

EDUKACJA

EDUKACJA

KULTURA

Znamy już skład
stałych komisji
rady

6-latek
w pierwszej klasie

Zima w mieście

Dlaczego tutaj?

– jak się nie nudzić w ferie

– chcesz zobaczyć jakie padły
odpowiedzi – przyjdź na
wernisaż

– szczegóły
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– zapraszamy rodziców na
spotkania do szkół
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Urząd Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy
03−122 Warszawa
ul. Modlińska 197
tel. 22 676 76 70
tel. 22 510 33 20
adres internetowy:
www.bialoleka.waw.pl
e−mail:
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
faks: 22 676 69 14
e−mail: wor@bialoleka.waw.pl
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, zmia−
na sposobu użytkowania, zgło−
szenie robót budowlanych
tel. 22 510 31 92 lub 510 31 31
Ewidencja gruntów, wypisy
i wyrysy z rejestru gruntów
tel. 22 510 31 74
Podziały nieruchomości, dzier−
żawy, nabywanie/zbywanie
nieruchomości
tel. 22 510 31 76
Urząd Stanu Cywilnego (reje−
stracja urodzeń, małżeństw
i zgonów, udzielanie ślubów)
tel. 22 510 31 48
Świadczenia rodzinne, opie−
kuńcze i alimentacyjne
ul. Milenijna 2a
tel. 22 811 62 64
lub 22 811 50 07

W styczniu radni spotkali się na dwóch sesjach rady.
Podczas pierwszego tegorocznego posiedzenia uzupełniono skład rady, wyposażono w majątek kilka placówek oświatowych i powołano komisje. Pod koniec
stycznia radni przyjęli też bardzo ważną uchwałę
w sprawie planu miejscowego Augustowa (terenów
przekazanych na rzecz zakonu sióstr elżbietanek
przez Kościelno-Rządową Komisję Majątkową).
Noworoczne spotkanie rozpoczęło
się od ślubowania dwóch nowych
radnych – Moniki Drojewskiej
i Joanny Lewandowskiej. Zastąpiły
one radnych Piotra Jaworskiego
i Piotra Smoczyńskiego, którzy
w grudniu zostali wybrani na sta−
nowiska zastępców burmistrza.
W ten sposób w radzie dzielnicy
zasiada aż dziewięć kobiet, a dwie
z nich pełnią funkcje zastępców
przewodniczącego rady. Następnie
radni przegłosowali przekazanie
majątku na rzecz 3 szkół podsta−
wowych: nr 257 przy ul. Podróżni−
czej, nr 154 przy ul. Leśnej Polan−
ki i nr 110 przy ul. Bohaterów.
Placówkom przekazano obiekty
i majątek, które powstały podczas
budowy przyszkolnych boisk i roz−
budowy ich budynków.
Bardzo emocjonującym kolej−
nym elementem sesji był wybór
członków stałych komisji rady. Po
wymianie zdań i kontrowersjach
udało się ustalić składy komisji
i wybrać przewodniczących. Obok
publikujemy skład wszystkich 8
komisji rady dzielnicy Białołęka.
Pod koniec stycznia dzielnicowi
radni debatowali nad sprawą nie−
zwykle ważną dla mieszkańców
wschodnich rejonów dzielnicy.
Dostrzegając brak terenów pub−
licznych i potrzeby mieszkańców
w zakresie usług na tych terenach
radni w formie uchwały zwrócili
się do władz miasta o przyspie−
szenie prac nad planem miejsco−
wym Augustowa. Sprawa jest

Komisje
Rady Dzielnicy
Skład poszczególnych
komisji nowej kadencji
Rady Dzielnicy Białołęka

bardzo pilna, bowiem właściciele
terenu (w 2008 r. przejętego przez
zakon sióstr elżbietanek) wystąpi−
li do miasta z dwoma wnioskami
o warunki zabudowy i zagospoda−
rowania terenu pod budowę zes−
połu budynków jednorodzinnych.
Niestety brak w tym rejonie pod−
stawowej miejskiej infrastruktury:
kanalizacji, wodociągów, dróg,
placówek usługowych i gruntów
planowanych pod ich budowę.
Dlatego najpierw powinien pow−
stać plan zagospodarowania, który
określi kierunki rozwoju tego tere−
nu. Zdaniem radnych, w tym rejo−
nie trzeba zaplanować miejsce na
obiekty sportowe, placówki oświa−
towe, przychodnię lub szpital i te−
reny rekreacyjne.
Radni zajęli się jeszcze zmiana−
mi w planie budżetu m.in. przy−
znali pieniądze na przygotowanie
dokumentacji dotyczącej przeję−
cia gruntu pod teren rekreacyjny
w rejonie osiedla Derby. Przegło−
sowali też uchwałę zmieniającą
adres Przedszkola nr 414 z ul.
Ostródzkiej na Hemara oraz opi−
niowali uchwałę Rady m.st. War−
szawy w sprawie nadania nazw
ulic w dzielnicy.
To tyle wieści z sesji, ale na tym
nie koniec. Zostały już ustalone
dyżury spotkań radnych z miesz−
kańcami na najbliższe półrocze.
Opublikujemy je w przyszłym
numerze gazety.
Red.
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Pracowity początek roku

Prezydium Rady Dzielnicy. Od lewej: Agnieszka Jadczyszyn, Paweł Tyburc, Anna Majchrzak.

Komisja Inwestycyjna
1. Waldemar Roszak
2. Zbigniew Madziar
3. Agnieszka Borowska
4. Monika Drojewska
5. Ilona Łącka
6. Magdalena Roguska
7. Paweł Tyburc
8. Mariusz Wajszczak
9. Agnieszka Jadczyszyn
10. Marek Procki
11. Marek Sztorc
12. Piotr Basiński
Komisja Mieszkaniowa
1. Paweł Zajc
2. Dariusz Ostrowski
3. Ilona Łącka
4. Joanna Lewandowska
5. Krzysztof Pelc
6. Wojciech Tumasz
Komisja Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
1. Paweł Zajc
2. Ilona Łącka
3. Agnieszka Borowska
4. Waldemar Roszak
5. Mariusz Wajszczak
6. Dariusz Ostrowski
7. Anna Dziewulska
8. Krzysztof Pelc
Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu
1. Elżbieta Świtalska
2. Monika Drojewska
3. Marcin Korowaj
4. Anna Majchrzak
5. Magdalena Roguska
6. Agnieszka Jadczyszyn
7. Marek Procki
8. Dariusz Ostrowski
9. Piotr Oracz
10. Anna Dziewulska
Komisja Planu i Budżetu
1. Mariusz Wajszczak
2. Marcin Korowaj
3. Waldemar Roszak
4. Elżbieta Świtalska
5. Paweł Tyburc
6. Piotr Oracz
7. Jerzy Smoczyński
8. Wojciech Tumasz
Komisja Polityki Społecznej
i Ochrony Zdrowia
1. Piotr Oracz
2. Paweł Zajc
3. Marek Sztorc
4. Agnieszka Borowska
5. Joanna Lewandowska
6. Zbigniew Madziar
7. Anna Majchrzak
Komisja Statutowa i Porządku
Publicznego
1. Magdalena Roguska
2. Marek Sztorc
3. Anna Majchrzak
4. Elżbieta Świtalska
5. Wojciech Tumasz
6. Jerzy Smoczyński
7. Piotr Basiński
Komisja Rewizyjna
1. Monika Drojewska
2. Marek Procki
3. Anna Dziewulska
4. Marcin Korowaj
5. Joanna Lewandowska
6. Zbigniew Madziar
7. Marek Sztorc
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Białołęka stawia na oświatę
łości. Opracowaliśmy program in−
westycyjny dotyczący realizacji
dodatkowej bazy przedszkolnej na
terenie naszej dzielnicy, który jed−
nak wymaga dosyć dużych nakła−
dów finansowych, niezależnie od
zastosowanej technologii – zarów−
no modułowej jak i konwencjo−
nalnej. Mamy wyznaczone lokali−
zacje dla tego rodzaju przedsię−
wzięć, więc jeżeli znajdą się jakieś

wolne środki w budżecie miasta,
będziemy starali się rozpocząć ta−
kowe inwestycje we wskazanych
lokalizacjach.
J.P.: Podsumowując…
J.K.: Mamy w tej chwili całą wi−
zję docelowego kształtu oświaty
w naszej dzielnicy, mamy również
program inwestycyjno−moderni−
zacyjny. Chcielibyśmy dojść do
takiego stanu, w którym będziemy

mieli wszystkie nowoczesne pla−
cówki, z bazą sportowo−rekreacyj−
ną. Mogę zapewnić, że oświata
jest najważniejszym zadaniem,
które w tej chwili stoi przed nami
i zrobimy wszystko, żeby nasze
dzieci miały jak najlepsze warunki
zdobywania wiedzy. Tego mogę
życzyć nie tylko mieszkańcom,
ale również pracownikom oświaty
w Białołęce.

Rozbudowa szkoły przy ul. Kobiałka
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cd. ze str. 1
J.K.: Problem jest złożony, ale
według naszych prognoz demo−
graficznych, w białołęckich przed−
szkolach wystarczy miejsc dla 5−
latków. Jesteśmy jednak przygo−
towani na scenariusz, że część z 5−
latków nie zmieści się w pub−
licznych przedszkolach. W takiej
sytuacji mamy dla nich zarezer−
wowane miejsca w szkołach.
Oczywiście zabezpieczymy stan−
dardy opieki, podobne do tych
funkcjonujących w przedszkolach.
To wszystko wymaga dużego
wysiłku organizacyjnego i logisty−
cznego, natomiast musimy być
gotowi do 1 września i z takiego
zadania się wywiążemy.
J.P.: Co będzie z przedszkola−
mi?
J.K.: Jeszcze w tym roku zakoń−
czymy rozbudowę przedszkoli
przy ul. Strumykowej i Porajów.
W nich od września będziemy
mieli ponad 250 dodatkowych
miejsc. Wiele potrzeb jest zabez−
pieczanych przez placówki nie−
publiczne, które w większości też
są dotowane przez dzielnicę.
J.P.: Czy to wyczerpuje plany
oświatowe dzielnicy?
J.K.: Zdecydowanie nie, ale
wszystko po kolei. Tak jak wspo−
mniałem dzielnica nie podlega sta−
gnacji, ale cały czas się rozwija,
dlatego trzeba myśleć o przysz−

Nowe rozwiązanie komunikacyjne dla Białołęki
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szystko to za sprawą nowej
W
linii 214, która rusza 12 lu−
tego z Nowodworów do stacji
PKP Płudy. Dzięki temu miesz−
kańcy uzyskają szybki dojazd do
przystanku SKM. Rozkład jazdy
autobusu ma być w miarę możli−
wości skoordynowany z rozkła−
dem linii kolejowej S9 dojeżdża−
jącej do stacji Warszawa Gdań−
ska. Trasa autobusu linii 214 bę−

dzie przebiegała następująco:
PKP PŁUDY – Klasyków – Mod−
lińska – Mehoffera – Ordonówny
– Światowida – NOWODWORY.
W godzinach szczytu autobusy
będą jeździły co ok. 15 minut.
Natomiast poza godzinami szczy−
tu, w soboty i święta linia będzie
kursowała z częstotliwością co ok.
20 minut.
MW

inwestycje.bialoleka.waw.pl/page
To strona internetowa zawierająca
istotne treści o inwestycjach w Bia−
łołęce, która ruszyła w połowie
2010 r. Serwis inwestycyjny za−
wierający mapę z białołęckimi in−
westycjami powstał, by ułatwić
mieszkańcom dostęp do informa−
cji o inwestycjach już zakończo−
nych oraz o tych, które są w toku.
Serwis adresowany jest też do
osób, które zastanawiają się nad
zamieszkaniem w Białołęce i chcia−
łyby sprawdzić, jakie inwestycje
zostały zrealizowane, a jakie są
realizowane. Można znaleźć infor−

macje o inwestycjach z różnych
dziedzin: oświaty, sportu i rekrea−
cji, kultury, komunikacji i budow−
nictwa komunalnego. Zapraszamy
do korzystania z najnowocześniej−
szych udogodnień informacyjnych
przygotowanych przez Urząd Dziel−
nicy. Serwis jest łatwy w obsłu−
dze. Wystarczy tylko kliknąć na
mapę inwestycji i zaznaczyć inte−
resujące nas inwestycje, np. trans−
port i komunikacja. Pokażą się
wtedy na mapie lokalizacje zwią−
zane z transportem i komunikacją.
Dodatkowo klikając na konkretną,

interesującą nas inwestycję może−
my uzyskać więcej informacji
łącznie ze zdjęciami. Istnieje jesz−
cze jedna opcja uzyskania infor−
macji poprzez wybranie w menu
konkretnych inwestycji, dzięki te−
mu otrzymamy dostęp do infor−
macji wraz ze zdjęciami i opcją
zobaczenia jej na mapie. Na stro−
nie znajdują się również plany
miejscowe. Oprócz inwestycji
prowadzonych w Białołęce na
stronie serwisu można zobaczyć
film o dzielnicy, pokazujący cie−
kawe miejsca, a przede wszystkim
to, jak rozwija się Białołęka.
W tym serwisie pojawiają się ak−

www.bialoleka.waw.pl

Inwestycje w internecie

tualności inwestycyjne, komuni−
katy i zamówienia publiczne. Do−
stęp do strony inwestycyjnej jest
również z poziomu strony głównej
Urzędu Dzielnicy Białołęka
www.bialoleka.waw.pl. Serdecz−
nie zapraszamy do korzystania
z tej nowoczesnej formy komu−
nikacji.
MW

S P R A W Y
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Jubileusz Oddziału Rejonowego PZERiI Warszawa-Białołęka
Jesteśmy stowarzyszeniem, a w
naszych siedmiu kołach tereno−
wych skupiamy około 600 człon−
ków. Natomiast przy Zarządzie
działają cztery komisje proble−
mowe: komisja kultury i organi−
zacji czasu wolnego, komisja so−
cjalno−bytowa, komisja zdrowia
oraz komisja rewizyjna. Współ−
pracujemy z Urzędem Dzielnicy,
Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Spółdzielnią Mieszkaniową RSM
Praga−Północ i Centrum Aktyw−
ności Seniora.
Od początku działalności na−
szym celem jest tworzenie dobrej
atmosfery w środowisku emeryc−
kim i osób niepełnosprawnych.
Aktywizujemy naszych senio−
rów m.in. poprzez organizację
spotkań integracyjnych, kultywu−
jemy tradycje, zwyczaje i obrzę−
dy polskie. Spotykamy się rów−
nież na różnych uroczystościach
okolicznościowych jak Dzień
Seniora czy Światowy Dzień In−
walidy. Wypełniamy czas wolny
naszym emerytom, organizując
wspólne wyjścia do teatru, na
koncerty muzyczne, zachęcając
do uczestnictwa w zajęciach
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
(UTW). Z różnych form integra−
cji, a więc wycieczek, spektakli

mach pomocy materialnej udzie−
lamy wsparcia osobom potrze−
bującym i niepełnosprawnym.
Przygotowujemy paczki żyw−
nościowe z Banku Żywności.
Prowadzimy również własną
stronę internetową, ale Ci którzy
nie mają dostępu do Internetu
mogą przeczytać o tym co się
dzieje w naszym środowisku
w gazecie „Czas Białołęki”. Do−
tychczas na łamach gazety opub−

teatralnych, spotkań i uroczys−
tości skorzystało 1531 osób.
W trosce o sprawność fizyczną
i zdrowy styl życia nasi członko−
wie korzystają z basenu, upra−
wiają gimnastykę relaksacyjną,
wyjeżdżają na turnusy wypo−
czynkowo−rehabilitacyjne. Po−
głębiamy więzi przyjacielskie
i poszerzamy wiedzę historycz−
no−krajoznawczą na wspólnych
wycieczkach. Natomiast w ra−

Świadczenia rodzinne
w piątki pracują krócej
I

Zarząd O/R PZERiI
Helena Szczech

Masz problem?
– przyjdź lub zadzwoń

bezpośrednią obsługę przy−
szłych świadczeniobiorców, od
poniedziałku do czwartku w
godz. od 8.00 do 16.00, w piątki
od 8.00−12.00.
Red.

Gdy Ty lub ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu lub innych
środków psychoaktywnych, stosuje przemoc to może uzyskać po−
moc w dzielnicowym Punkcie Informacyjno−Konsultacyjnym
(PIK). Na konsultacje można umawiać się z koordynatorem PIK
osobiście w siedzibie przy ul. Milenijna 2a, 03−130 Warszawa lub
telefonicznie pod numerem 22 674−80−30 w godzinach dyżurów:
poniedziałek 15.00−18.00
wtorek 8.00−12.00
środa 15.00−19.00
czwartek 8.00−12.00
piątek 14.00−18.00

Zbiory redakcji

nformujemy, że Referat Świad−
czeń Rodzinnych i Obsługi
Funduszu Alimentacyjnego przy
ul. Milenijnej 2a, w okresie od
01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.
przyjmuje wnioski i prowadzi

likowaliśmy 10 artykułów w dzia−
le Z życia seniora.
Ogromnym sukcesem w pracy
naszego Oddziału było otrzyma−
nie dotacji z Urzędu Miasta Sto−
łecznego Warszawy. Opracowa−
ny wniosek dotyczył tematu
„Tradycje, obrzędy i zwyczaje
polskie”.

Zbiory redakcji

ddział Rejonowy Białołęka
został powołany rok temu na
O
Walnym Zebraniu Delegatów.

Natomiast dyżury konsultantów Punktu Informacyjno−Konsulta−
cyjnego odbywają się w następujące dni tygodnia:
Poniedziałek:
Jacek Znamierowski (instruktor terapii uzależnień): 13.00−17.00
Anna Kiełbasińska (psycholog): 9.00−13.00
Marcin Skiba (prawnik): 16.15−20.15
Wtorek:
Anna Fabisiak (psycholog): 16.00−20.00
Grupa Al−Anon: 18.00−20.00
Środa:
Joanna Popławska (psychiatra): 9:00−11.00
Czwartek:
Marcin Skiba (prawnik): 16.15−20.15
Piątek:
Jacek Znamierowski (instruktor terapii uzależnień): 14.00−17.00
Red.
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6-latek w I klasie
letnich. Rodzice mogą decydować,
czy ich dzieci rozpoczną naukę w I
klasie, czy też będą kontynuowały
edukację przedszkolną. Aby ułatwić
podjęcie tej trudnej decyzji rodzi−
com dzieci mieszkających w Biało−
łęce, w większości szkół planowane
są dni otwarte.
Podczas spotkań w szkołach rodzi−
ce będą mogli zapoznać się m.in.:
z organizacją szkoły,
z harmonogramem roku szkolne−
go 2011/2012,
z zapleczem szkoły, salami dla
pierwszoklasistów,
z różnicami w podstawie progra−
mowej dla klas I i wychowania
przedszkolnego
z funkcjonowaniem świetlicy
z systemem elektronicznego
naboru.
Specjaliści pracujący w danej pla−
cówce – psycholodzy, pedagodzy,
logopedzi, reedukatorzy przedsta−
wią diagnozę dojrzałości szkolnej
sześciolatków oraz opowiedzą
o swoich doświadczeniach w pracy
z sześcioletnimi pierwszoklasistami.
Odpowiedzą również na wszelkie
pytania rodziców z zakresu edukacji
wczesnoszkolnej.

1. Szkoła Podstawowa nr 31
ul. Kobiałka 49
7.02.2011, godz. 18.00
2. Szkoła Podstawowa nr 110
ul. Bohaterów 41
7.03.2011, godz. 18.00
3. Szkoła Podstawowa nr 112
ul. Ostródzka 175
7.02.2011, godz. 18.00
4. Szkoła Podstawowa nr 118
ul. Leszczynowa 5
2.03.2011, godz. 18.00
5. Szkoła Podstawowa nr 154
ul. Leśnej Polanki 63/65
7.03.2011, godz. 17.30
6. Szkoła Podstawowa nr 231
ul. Juranda ze Spychowa 10
28.02.2011, godz. 18.00
10.05.2011, godz. 18.00
7. Szkoła Podstawowa nr 257
ul. Podróżnicza 11
03.03.2011, godz. 18.00
8. Szkoła Podstawowa nr 314
ul. Porajów 3
23.03.2011, godz. 18.00
8.06.2011, godz. 18.00
dzień otwarty
9.04.2011, godz. 10.00−12.00
9. Szkoła Podstawowa nr 342
ul. Strumykowa 21a
10.03.2011, godz. 18.30
10. Szkoła Podstawowa nr 344
ul. Erazma z Zakroczymia 15
03.02.2011, godz. 18.00

Zbiory redakcji

uż drugi rok w warszawskich
szkołach podstawowych organi−
Jzowane
są klasy I dla dzieci sześcio−

Dodatkowo 3 marca, w czwartek,
o godz. 18.00 w ratuszu przy ul. Mo−
dlińskiej 197 odbędzie się specjal−
na konferencja poświęcona 6−lat−
kom w I klasie. Na pytania rodzi−

ców odpowiadać będą pedagodzy
i psycholodzy.
Więcej informacji na stronie:
www.bialoleka.waw.pl
Red.

Zima w mieście – na nudę na pewno nie będzie czasu!
fajnie! Mnóstwo atrakcji czeka na
dzieci podczas akcji Zima w mieś−
cie. Każdy wychowawca w punk−
tach dziennego pobytu organizuje
dla swojej grupy autorski program.
Dzieci uczą się np.: gry w kręgle
w Centrum Rozrywkowym Hula
Kula, tańczą w szkole tańca, chodzą
do kina. Bardzo ciekawą ofertę dla
najmłodszych oferują w tym czasie
muzea i wiele instytucji, m.in. Mu−
zeum Archeologiczne, Pałac Kul−
tury i Nauki czy Dom Spotkań
z Historią. Specjalne zajęcia dla
dzieci przygotowują również bib−
lioteki (m.in. Multicentrum i Nau−
tilus).

Oprócz zajęć w terenie przygoto−
wane są również zajęcia w szkołach,
które są zaangażowane w akcję Zima
w mieście. Są to zajęcia plastyczne,
ceramiczne, malarskie itp.
Ponadto Białołęcki Ośrodek
Sportu organizuje zajęcia specjalis−
tyczne. Podczas ferii dzieci będą się
uczyć pływać na bezpłatnych zaję−
ciach na basenie, niektórzy może
pierwszy raz spróbują jazdy na łyż−
wach, będzie też można pograć
w zbijaka i inne gry zespołowe na
halach sportowych
W Białołęckim Ośrodku Kultury
codziennie o godz. 10.00 prezento−
wane będą filmy dla dzieci. Pier−
wszeństwo mają grupy zorganizo−
wane, ale można z dzieckiem
przyjść również indywidualnie.

Zbiory redakcji

egoroczne ferie można spędzić
w górach, na nartach, zimowis−
T
kach… ale w Warszawie też będzie

14.02 SEKRETY DZWONNIKA
Z NOTRE DAME – 50 min.
Dobrotliwy Quasimodo jest dzwon−
nikiem i mieszka w wieży katedry
Notre Dame, gdzie rozgrywa się ta
wzruszająca historia, która przenie−
sie Cię w czasy dawnego Paryża.
15.02 OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
– 95 min.
Trzy tajemnicze duchy w noc wigi−
lijną odwiedzają starego skąpca
Ebenezera Scrooge’a. Pokazują mu
fragmenty jego życia, które zaważy−
ły na tym, jakim stał się człowie−
kiem. Dostaje szansę, aby zmienić
swoje życie na lepsze.
16.02 KRÓLOWA ŚNIEGU
– 175 min.
Młoda dziewczyna Gerda wraz z oj−
cem prowadzi hotel. Zakochuje się
w Kaju – jednym z pracowników.
Pewnej nocy w hotelu zjawia się
kobieta, która swym spojrzeniem
jest w stanie zamrażać ludzkie ser−
ca. Nazajutrz znika, zabierając Kaja.
Gerda wyrusza więc w niesamowitą
podróż w poszukiwaniu ukochanego.
17.02 ŻABUSIU, GDZIE
JESTEŚ – 95 min.
Żabuś to zabawna marionetka, którą
uwielbiają wszystkie dzieci, z wy−
jątkiem Ellita. Natomiast jego brat
Rocky jest zafascynowany światem
Żabusia i śledzi każdy program tele−
wizyjny z udziałem swego ulubień−
ca. Pewnego dnia dzieci dowiadują
się, że Żabuś został porwany…
18.02 MAŁE AUTA 3 – 50 min.
Fascynujące przygody trójki przyja−
ciół – psotnych i figlarnych autek.

21.02 MIO MÓJ MIO – 100 min.
Na podstawie powieści: Astrid
Lindgren „MIO, MÓJ MIO”.
22.02 AKSAMITNY KRÓLIK
– 95 min.
Mały Toby jest zmuszony spędzić
święta u oschłej i zasadniczej babki.
Na strychu wielkiego domu znajdu−
je pluszowego króliczka, dzięki któ−
remu przeżywa wiele fascynujących
przygód.
23.02 DZIECIAKI Z HIGH
SCHOOL MUSICAL – 95 min.
To film dla nastolatek, ale nie tylko.
Historia dziewczynki, która przeno−
si się z rodziną do innego miasta.
Nie może odnaleźć się w nowej
szkole. Jednak najbliższe dni uczą
ją, aby nikogo nie oceniać jedynie
po wyglądzie i powierzchowności.
24.02 POWRÓT DO TAJEMNI−
CZEGO OGRODU – 100 min.
Do posiadłości lady Mary i sir Coli−
na, przyjeżdża energiczna Amery−
kanka Lizzie. Właściciele są obec−
nie w podróży, a majątkiem opieku−
je się Martha, podejrzliwa i zgorzk−
niała kobieta.
25.02 MORSKIE OPOWIEŚCI
– 90 min.
Rozrywka dla całej rodziny. Serena
wyrusza wraz z ojcem – profesorem
historii do Grecji. Pisze on pracę na
temat miłosnych zaklęć. Serena wie,
że bardziej potrzebna mu jest mi−
łość, więc próbuje go zeswatać z ta−
jemniczą syreną. W drogę wchodzi
im jednak Mavros, kapitan, który
chce złapać syrenę, aby zagrabić jej
drogocenny ogon.
Red.

K U L T U R A

6

yślisz o tym aby się tu
M
osiedlić? A może tu miesz−
kasz, ale nie znasz okolicy? To
właśnie dla Ciebie przygotowaliś−
my wyjątkową publikację, w któ−
rej odkrywamy Białołękę – jej ko−
rzenie i dzisiejsze oblicze.
„Białołęka Odkryta” to przewo−
dnik, który inspiruje do spędzania
wolnego czasu w dzielnicy. To
książka, którą schowasz do nie−
wielkiego plecaka i wyruszysz na
weekendową wycieczkę. To z niej
dowiesz się, że Białołęka ma
swoje „naj” i że wcale nie są to
największe korki w stolicy. Każdy
znajdzie w niej coś dla siebie:
amatorzy aktywnego wypoczynku
czy weekendowego relaksu w gro−
nie rodziny i przyjaciół, rodzice ze
swoimi pociechami, amatorzy his−
torii i sztuki sakralnej oraz szu−
kający śladów industrialnej prze−

szłości dzielnicy. Całość została
okraszona barwnymi zdjęciami.
Jak można zdobyć przewodnik?
Uczestnicząc w konkursach i za−
gadkach przygotowywanych przez
Wydział Promocji i Komunikacji
Społecznej na profilu dzielnicy na
facebook'u. Dla niecierpliwych
mamy do rozdania 5 przewodni−
ków, oczywiście dla autorów pra−
widłowych odpowiedzi na pyta−
nie: W którym roku odbyła się bit−
wa o Białołękę? Odpowiedź trze−
ba wysłać na adres: redakcja@bia−
loleka.waw.pl.
Dziękujemy firmie Victoria
Dom S.A., która wsparła finanso−
wo wydanie przewodnika oraz
Centrum Nauczenia Języków Ob−
cych i Tłumaczeń Lingua Perfec−
ta, które wykonało tłumaczenie
tekstów zawartych w publikacji na
język angielski.
Red.

Konkurs filmowy
„Białołęka moje miejsce”
trwa do końca lutego
Termin nadsyłania prac został przedłużony do 28 lutego 2011 r. Także
nakręcajcie się Państwo na Białołękę, chwytajcie za komórki, kamery
oraz aparaty fotograficzne z opcją nagrywania filmów i pokażcie jak
spędzacie wolny czas, albo z zapałem pracujecie nad jakimś rewolu−
cyjnym projektem. Sponsorem konkursu jest firma Warsaw Trust De−
velopment, która ufundowała dla zdobywcy pierwszego i drugiego
miejsca iPody Nano, na zdobywcę trzeciego miejsca i wyróżnień rów−
nież czekają atrakcyjne nagrody. Dlatego warto wcielić się w rolę re−
żysera i nakręcić krótki, bo maksymalnie dwuminutowy film i przesłać
go do Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Bia−
łołęka. Wszystkie szczegóły można znaleźć na oficjalnej stronie Urzę−
du Dzielnicy Białołęka: www.bialoleka.waw.pl

Dlaczego tutaj?
– przyjdź na wystawę i przekonaj się sam
wtorek 8 lutego br., ot−
We
wieramy wystawę „Dla−
czego tutaj? Białołęka i jej miesz−
kańcy”, na którą składają się zdję−
cia mieszkańców naszej dzielnicy
i nie tylko. To już trzecia wystawa.
I tak jak zapowiadaliśmy w pop−
rzednich numerach Czasu Biało−
łęki będzie niespodzianka z lokali−
zacją. Tym razem prezentujemy
zdjęcia nie jak dotychczas w Met−
rze Warszawskim, ale w naszym
dzielnicowym ratuszu. Później od
połowy lutego zdjęcia będzie mo−
żna oglądać przez miesiąc w Bia−
łołęckim Ośrodku Kultury przy
ul. Van Gogha 1. Mamy nadzieję,
że ze względu na bliskość lokali−
zacji frekwencja dopisze i przyjdą

nie tylko uczestnicy konkursu.
Podczas otwarcia wystawy wrę−
czymy nagrody autorom zwycięs−
kich prac oraz upominki dla wyróż−
nionych. Będzie można również
zobaczyć najlepsze prace. Aby
umilić Państwu czas przygoto−
waliśmy poczęstunek i niespo−
dziankę.
Wernisaż rozpocznie się o go−
dzinie 17.30 w sali konferencyjnej
białołęckiego ratusza przy ul. Mo−
dlińskiej 197. W drodze na werni−
saż polecamy zatrzymać się w bu−
dynku i obejrzeć prace z poprzed−
nich konkursów fotograficznych.
Wstęp wolny. Serdecznie zapra−
szamy, będzie co oglądać.
DN

Zbiory redakcji

Odkrywamy Białołękę

Kulturalny rozkład jazdy
Moc atrakcji szykuje się dla mieszkańców naszej dzielnicy. W pierwszą
sobotę ferii, czyli 12 lutego, zapraszamy na „Rodzinny karnawał z Ka−
pelą Góralską Beskid” do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywils−
kiej 44, w godz. 13.00−17.00. Tego nikt nie powinien przegapić. Pod−
czas tej kilkugodzinnej imprezy będziemy mieli okazję posłuchać zna−
komitej góralskiej muzyki, nie zabraknie też super interaktywnego
SHOW profesjonalnego satyryka BACY oraz oryginalnych góral−
skich opowieści i przyśpiewek, gdyż czas będzie nam umilać właśnie
Kapela Góralska Beskid.
Dla dzieci również przewidziano mnóstwo atrakcyjnych zabaw: malo−
wanie twarzyczek czy karaoke z nagrodami. Ale to nie wszystko. W „Za−
kręconym memoriale kręciołka” uczestnicy przekonają się o swoich
umiejętnościach w różnych konkurencjach sportowych. Będzie można
również podziwiać niezapomniane widowisko na „Festiwalu baniek
mydlanych”. A dla gości zakręcone słodkości, czyli to co maluchy uwiel−
biają najbardziej.
Organizatorzy: Rada i Zarząd Urzędu Dzielnicy Białołęka, Urząd
Dzielnicy Białołęka – Wydział Kultury oraz Centrum Hal Targowych,
Marywilska 44.
Klub Książki zaprasza
Podczas najbliższego spotkania omawiana będzie „Ostatnia noc
w Twisted River” Johna Irvinga. Niefortunna pomyłka powoduje ciąg
zdarzeń, który odmieni życie głównych bohaterów.
Spotkania Białołęckiego Klubu Książki odbywają się w każdy ostat−
ni wtorek miesiąca. Najbliższe spotkanie odbędzie się 22 lutego br. o
godz. 19.00 w Czytelni Naukowej nr XX przy ul. Van Gogha 1.
Red.
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Luty Top 13
Ferie w mieście – zły pomysł? Niekoniecznie. Nie trzeba
wyjeżdżać, aby świetnie się bawić lub pożytecznie
spędzić czas. Wystarczy zajrzeć do Białołęckiego
Ośrodka Kultury i przebierać w propozycjach. A będzie
w czym! Prezentacje filmowe, teatralne premiery,
intensywne warsztaty wokalne, koncerty, i coś specjalnego – ekspresowe szkolenie rycerskie. Prezentujemy
13 najgorętszych propozycji na zimowe dni.
dramatopisarza na początku lat 30.
sztuka, okazuje się bardzo aktualna
dzisiaj. Na weselnej biesiadzie spoty−
kają się reprezentanci różnych warstw
społecznych, różne osobowości. Odry−
wamy się od kontekstu polityczno –
historycznego i mamy obraz współ−
czesnego społeczeństwa polskiego.
Atmosferę zabawy przesłaniają ujaw−
niające się coraz wyraźniej animozje,
tłumiona agresja, małostkowość. Pre−
miera 19 lutego o 18.00. Kolejne
spektakle: 20, 26 i 27 lutego.
5. Mamo, Tato – jak dorosnę
będę… aktorem!?! – Premiera
w teatrze dziecięcym Stonka.
Młodzi teatromani przygotowali sce−
niczną adaptację baśni Astrid Lind−
gren. „Mio, mój Mio” to opowieść
o potrzebie miłości, sile przyjaźni, od−
wadze, o tym, że warto mieć marze−
nia. 8 lutego o 18.00.
6. Słowików koncert, czyli
laureatów O'beeBOKa chwalebny comeback.
5 lutego o 14.00 zapraszamy na kon−
cert laureatów I Festiwalu Piosenki
Polskiej i Anglojęzycznej O'beeBOK.
Przyjadą z różnych zakątków Polski –
dzieci i młodzież, śpiewający w języ−
ku polskim i angielskim. Solo, w due−
tach i zespołach – łącznie 16 wystę−
pów najlepszych spośród ponad setki
uczestników festiwalu.
7. Trzynastego [lutego] wszystko zdarzyć się może... I „Czerwony Tulipan” zaśpiewa.
W przeddzień święta zakochanych za−
brzmią piosenki, które kształtowały
naszą wrażliwość literacką i muzyczną
przez ostatnie 20 lat. Wystąpią gwiaz−
dy poetyckich nastrojów: Kabaret
„Czerwony Tulipan”, Mirosław Czy−
żykiewicz, Jan Jakub Należyty i Jan
Błyszczak „Mufka”. Start o 18.00.

8. Ostatni w I kwartale spektakl „Trzech sióstr” – białołęcka „Trzynastka” przed premierami.
Trwają już przygotowania do premier
„Macbetta” i „Przy drzwiach zam−
kniętych”, ale zanim wejdą nowości,
jeszcze raz mamy sposobność obej−
rzenia ostatniego przeboju zespołu.
Bohaterki dramatu Czechowa oddają
się marzeniom o lepszym życiu, speł−
nionej miłości, odnalezieniu własnego
miejsca na ziemi. Stopniowo jednak
tracą złudzenia, wiarę i siłę, by coś
zmienić. Podczas styczniowego spek−
taklu aktorzy pracujący pod kierun−
kiem Tomasza Służewskiego oklaski−
wani byli po każdym akcie. Jak będzie
tym razem? Przekonamy się 6 lutego
o 18.00.
9. Elvis Presley, Michael Jackson, Madonna i The Beatles
na jednej scenie – Królestwo
Muzyki w BOK.
W niedzielne południe 6 lutego odbę−
dzie się kolejne spotkanie dla dzieci
z cyklu „W Królestwie Muzyki”. Do
Królestwa przybywa Księżniczka
Muzalinda. Jej dziwne zachowanie
wzbudza podejrzenia, a świta zachwyt.
Kim jest naprawdę? Odpowiedź po−
znamy wkrótce. Ponadto usłyszymy
dziecięce zespoły grające muzykę roz−
rywkową pop i rock oraz zobaczymy
sobowtóry znanych osób ze świata
muzyki.

Fredraszki, Teatr KLIMT, reż. Aneta Muczyn.

10. Kompania Teatralna Mamro klasycznie, czyli z Bachem
i Heandlem „Kolacja na cztery
ręce”.
Będziemy świadkami spotkania Jerze−
go Fryderyka Haendla i Jana Sebastia−
na Bacha. W czasie kolacji dwaj ge−
niusze prowadzą rozmowę o różnych
kolejach ich losu. Osobista konfron−
tacja staje się pojedynkiem wielkich
osobowości, kreowanych przez Sebas−
tiana Budnickiego i Pawła Mitrows−
kiego. Między nimi krąży lokaj
Schmidt, w którego wcielił się To−
masz Mitrowski. Trójce aktorów za
koncertowe kreacje przyznano nagro−
dę na Biesiadzie Teatralnej w Horyń−
cu – Zdroju. Czy zasłużyli – przeko−
nać się można 5 lutego o 19.00.
11. Pada śnieg, pada śnieg,
a puch jakiś marny… O tym,
że Einstein wcale nie była
kobietą.
Po „Kolacji (…)” Mamro−Marsjanie
ustąpią miejsca Mamro−Wenusjankom.
Zobaczymy w akcji damskie trio biało−
łęckiej kompanii. Wystąpią w skeczu
scenicznym autorstwa słynnego radio−
wego DeDektywa Inwektywa – To−
masza Łysiaka. „Pełnia” – rzecz o ko−
bietach, pisana przez mężczyznę, na
zamówienie mężczyzny i przez męż−
czyznę wyreżyserowana – zaskakuje
i śmieszy jak radiowe śledztwa autora
tekstu.
12. KT Mamro na folkowo.
Tydzień później Mamro stawi się
w większym składzie, bo wielu ich
trzeba, by wcielić się w wiejski kolek−
tyw dalmatyńskiej wioski, który przy−
mierza się do wystawienia „Hamleta”
Szekspira („Przedstawienie Hamleta
we wsi Głucha Dolna” Ivo Brešana).
Charaktery wykonawców niebez−
piecznie nałożyły się na szekspirows−
kie role. Co z tego wyniknie – okaże
się 12 lutego o 18.00.
13. 0% słów, 100% tańca
– Teatru Inoj opowieść o przemijaniu.
Pięć młodych kobiet tańcem maluje
obraz przeżywania odchodzenia blis−
kich. Bezlitosna choroba, upiorne far−
tuchy lekarzy i kolejno obierane po−
marańcze… Choreografię stworzyła
Katarzyna Kryczka. „Skórki poma−
rańczy” dedykowała pamięci ojca. 11
lutego o 20.00.
Anna Słabosz

Tekst i zdjęcia – BOK

1. Słowik śpiewa, lód topnieje
– zgłoś się na intensywne
warsztaty wokalne, zostań
słowikiem!
Każdy może śpiewać czysto i pełnym
głosem. 5−dniowe intensywne warsz−
taty wokalne, które odbędą się w pier−
wszym tygodniu ferii (14−18.02), po−
prowadzi dyplomowany vocal coach
muzyki, praktyk technik NLP, laure−
atka największych festiwali w Polsce
– Aleksandra Utracka−Skoczeń. Jej
uczniowie zdobywają prestiżowe
miejsca w ogólnopolskich festiwa−
lach. Prowadzone przez nią zajęcia są
mieszanką różnych metod, wykorzys−
tywanych w wiodących szkołach
amerykańskich i europejskich, uzu−
pełnione wiedzą nabytą na licznych
kursach i treningach osobowości. Wy−
korzystuje metodę SLS, która wyksz−
tałciła takich wokalistów jak Barbara
Streisand, Whithey Houston, Liza Mi−
nelli. Jako praktyk NLP wykorzystuje
techniki mające na celu przygotowa−
nie psychiki do występów na estra−
dzie, uwzględniające towarzyszący im
stres. Dla uwolnienia naturalnego gło−
su i oddechu stosuje metody pracy
z głosem Konstantego Stanisławskiego
oraz techniki Alexandra. Zajęcia w try−
bie indywidualnym i grupowym. Zapi−
sy do 11 lutego w sekretariacie BOK,
szczegóły: www.bok.waw.pl
2. Na kryzys i bezrobocie – rycerski fach w ręce. Weź udział
w rodzinnej grze miejskiej!
W drugim tygodniu ferii, w sobotnie
popołudnie, BOK zamieni się w śred−
niowieczny gród. Dawniej do szlifów
rycerskich dochodziło się długą dro−
gą. Młody adept usługiwał panu: zaj−
mował się jego koniem, bronią, naby−
wał dobrych manier, uczył się jazdy
konnej, polowania, władania mie−
czem. W BOK zostaniesz rycerzem
w jeden dzień – wystarczy że 19 lutego
w godz. 12.00−16.00 weźmiesz udział
w grze miejskiej. Uczestnicy zapozna−
ją się ze zwyczajami rycerskimi, daw−
nym rzemiosłem i aspektami współ−
czesnych sił zbrojnych. Zmierzą się
z zadaniami, za które otrzymają dukaty
– w finale wymienią je na atrakcyjne
nagrody. Zapraszamy dwu−, trzy− lub
czteroosobowe drużyny, szczególnie
białołęckie dzieci i młodzież w wieku
6−15 lat, w towarzystwie opiekunów.
Zgłoszenia do 10 lutego.
3. I stało się kino na Białołęce,
czyli bezpłatne seanse filmowe dla najmłodszych w BOK.
Projekcje w ramach akcji „Zima w
mieście”. Więcej informacji na s. 5.
4. Na wesele zapraszamy!
– Oj, będzie się działo na premierze CoMety.
Pisana przez wielkiego niemieckiego

Trzy siostry Antoniego Czechowa, Teatr 13,
reż. Tomasz Służewski
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