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„Magiczny” park zgodnie z wizją mieszkańców
Dzielnica uwzględniła większość uwag mieszkańców
dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej.
sowaniem. Podczas II etapu konsultacji społecznych zapoznało się z
nią ponad pięćset osób. Oglądają-

Koncepcja Cztery Pory Roku

Koncepcja parku przedstawiona
mieszkańcom tuż przed wakacjami
spotkała się z ogromnym zaintere-

cych zaskoczyła moc atrakcji, które
udało się zaplanować na tym terenie. W części sportowej znajdą się
boiska wielofunkcyjne, plenerowa
siłownia oraz skate& bike park – wymienia zastępca burmistrza Piotr Jaworski. Na wniosek uczestników

„Wilga” popłynie do Łomianek
trzebom, dlatego od 6 lipca do końca sierpnia po raz kolejny na Wiśle
zagości prom o wdzięcznej nazwie
„Wilga”, łączący Nowodwory z Łomiankami. W dni powszednie będzie realizował po siedem kursów,
natomiast w soboty i niedziele – aż
dwadzieścia cztery kursy dziennie.
Jak co roku prom rozpocznie trasę
w połowie drogi między ulicą Grzymalitów a piaskarnią, natomiast na

drugim brzegu zatrzyma się na wysokości Burakowa. Jednorazowo
„Wilga” zabierze ze sobą dwanaście osób, będzie mieć również zamontowany specjalny stojak do
przewożenia rowerów. Wycieczka
rowerowa z przerwą na rejs po Wiśle – to świetny sposób na spędzenie
wolnego czasu dla całej rodziny.
Przypominamy również, że korzystanie z tej wodnej atrakcji jest całkowicie bezpłatne.
Rozkład rejsów na str. 3
Red.

Zmiany
w komunikacji

Powstaje rowerowy
przewodnik

Lato pełne atrakcji
na Białołęce

– po oddaniu wiaduktów
w Płudach i Choszczówce

– pomóż w tworzeniu
rowerownika po Białołęce

– Lato w Mieście 2012
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adeszło lato, a wraz z nim ochota na… pływanie. Białołęka wyN
chodzi naprzeciw także takim po-
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konsultacji dzielnica doprojektuje
jeszcze boisko do siatkówki, dodatkowe urządzenia dla siłowni oraz
stoły do ping-ponga i plenerowe piłkarzyki. Wokół terenu architektka
zaplanowała trasę do jazdy na rolkach, rowerach, hulajnogach itp.
Zgodnie z uwagami mieszkańców
w parku będzie polana, na której będzie możliwość organizowania imprez plenerowych, m.in. pikników
rodzinnych. Uczestnicy konsultacji
zgłosili konieczność objęcie ochroną lub monitoringiem terenu już po
zakończeniu inwestycji. Urzędnicy
uznali, że słuszne jest podjęcie działań zapobiegających dewastacji urządzeń, jednak z uwagi na ograniczone środki przeznaczone na projekt
i realizację urząd będzie szukał dodatkowych środków na monitoring
lub ochronę. W wyniku rozmów
z uczestnikami konsultacji urzędnicy uznali, że w koncepcji brakuje
stolików z ławami i plenerowego
grilla, takie urządzenia zostaną zaplanowane w okolicach zakątka
edukacyjnego.
Wyczekiwany przez mieszkańców wschodniej części dzielnicy
park już nabiera konkretnych kształtów, na razie na papierze projektanta. Projekt będzie gotowy jeszcze w
tym roku, a przetarg na jego wykonanie zostanie ogłoszony na początku przyszłego roku.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy pomogli nam zaplanować atrakcje w „magicznym” parku.
Red.

Mieszkasz
w Białołęce?
Zamelduj się i
odbierz nagrodę!
Więcej na:
www.bialoleka.waw.pl

Kulturalne lato
– kino plenerowe i spektakle
na placach zabaw
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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, zmiana
sposobu użytkowania, zgłoszenie robót budowlanych
tel. 22 510 31 92 lub 510 31 31
Ewidencja gruntów, wypisy
i wyrysy z rejestru gruntów
tel. 22 510 31 74
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

Dzielnica Białołęka

sty. Pierwszą część obrad wypełniła ożywiona dyskusja na temat
sprawy parku Wiśniewo. Jednogłośnie poparli stanowisko, w którym opowiedzieli się za przeznaczeniem terenu zielonego w rejonie ulic Sąsiedzkiej, Podróżniczej
i Modlińskiej oraz wstrzymaniem
wydawania decyzji administracyjnych dotyczących inwestycji na
tym terenie do czasu uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W temacie
parku Wiśniewo wypowiedzieli
się również mieszkańcy Białołęki
obecni na sesji. Ich zdaniem zaproponowana przez prywatnego

roślinności z pomnikami przyrody
na czele, jest niedopuszczalna.
W dalszej części sesji radni pozytywnie zaopiniowali propozycję
poprawienia nazw ulic: Józefa
Mehofera na Józefa Mehoffera,
Płochocimskiej na Płochocińską,
Van Gogha na Vincenta van Gogha, Zubowickiej na Żubowiecką,
oraz Naprzełaj na Na Przełaj. Konieczność korekty wynikała z
wcześniejszych błędów w pisowni
lub też z brzmienia używanych powszechnie nazw zwyczajowych.
Kolejną ważną sprawą, którą
radni poruszyli na ostatniej przed
wakacjami sesji była zmiana ob-

powodowało konieczność prowadzenia zajęć lekcyjnych na zmiany. Dzięki przesunięciu na północ
granic obwodów szkół, problem
powinien się zmniejszyć. Będzie
to jednak rozwiązanie tymczasowe, ponieważ na rok szkolny
2013/2014 planowane jest otwarcie nowych szkół. Oczywiście
zmiana obwodów obowiązywać
będzie tylko w przypadku nowych
uczniów, natomiast rodzice dzieci, które już rozpoczęły edukację
szkolną, sami mogą zdecydować,
gdzie ich pociechy będą się dalej
uczyć.
SC

Czy Białołęka to sypialnia Warszawy?
a ten temat 2 lipca w białołęc- nać jury do swojego stanowiska. nały jury, że Białołęka nie jest
N
kim ratuszu dyskutowali Debacie przysłuchiwała się pub- dzielnicą pełniącą jedynie rolę syprzedstawiciele Młodzieżowej liczność, wśród której znaleźli się pialni Warszawy. Trzeba również
Rady Dzielnicy. Debatę poprowadzono w stylu oksfordzkim –
mówcy z dwóch drużyn na przemian przedstawiali argumenty
i kontrargumenty do tezy postawionej na początku spotkania.
W trakcie godzinnego spotkania
10 osób w swoich 3-minutowych
wystąpieniach starało się przeko-

również burmistrzowie – Jacek
Kaznowski i Piotr Jaworski. Jurorzy oceniali zarówno merytoryczne przygotowanie uczestników,
jak i umiejętność prezentowania
swoich argumentów. Najwięcej
punktów przyznano drużynie popierającej tezę debaty, jednak argumenty ich oponentów przeko-

przyznać, że cała debata prowadzona była na wyjątkowo wysokim poziomie merytorycznym.
Było to już ostatnie przedwakacyjne spotkanie młodych radnych.
Życzymy im udanego wypoczynku i powrotu z wakacji z głowami
pełnymi pomysłów na kolejne interesujące przedsięwzięcia. SC
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Przedwakacyjna sesja Rady Dzielnicy
czwartek 28 czerwca radni właściciela kontrowersyjnego te- wodów szkół podstawowych 154,
W
Dzielnicy Białołęka spotka- renu budowa galerii handlowej, w 342 i 344. Powodem była zbyt
li się na sesji już po raz trzydzie- miejscu występowania unikatowej duża liczba dzieci w SP 154, co

Bezpłatna infolinia obywatelska RPO
od numerem 800 676 676 dzia- prawach człowieka i kompeten- działu Przyjęć Interesantów Biura
P
ła bezpłatna Infolinia Obywa- cjach RPO. Tą drogą można rów- RPO.
telska Rzecznika Praw Obywatel- nież dowiedzieć się wszystkiego
Infolinia powstała przy współskich. Osoby z całej Polski mogą
połączyć się z zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i telefonów
komórkowych należących do sieci: Orange, Play, Plus i T-mobile.
Łącząc się z Infolinią Obywatelską każdy obywatel możne uzyskać podstawowe informacje o

o prawie antydyskryminacyjnym.
Jeżeli sprawa nie jest związana
z kompetencjami RPO, pracownicy Infolinii starają się udzielić informacji gdzie można się z daną
sprawą zwrócić, by uzyskać pomoc. Telefon obsługują doświadczeni prawnicy – pracownicy Wy-

pracy z Telekomunikacją Polską,
która udostępniła łącze na zasadach niekomercyjnych.
Bezpłatny telefon – Infolinia Obywatelska RPO jest czynny:
Poniedziałek: godz. 10.00 – 18.00
Wtorek-piątek: godz. 8.00 – 16.00
Rzecznik Praw Obywatelskich
www.bialoleka.waw.pl
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Ostatnia prosta modernizacji szkoły przy Podróżniczej
oczątek wakacji dla jednych jest
wstępem do upragnionego odP
poczynku, dla innych oznaczać mo-
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że okres wzmożonej pracy. W ten
drugi sposób z pewnością mogą
o sobie powiedzieć ekipy zajmujące
się modernizacją Szkoły Podstawowej nr 257 im. profesora Mariana
Falskiego przy ul. Podróżniczej 11.
Zdecydowano, że obiekt, w którym
dawniej mieściły się mieszkania dla
pracowników szkoły, zostanie za-

adaptowany do prowadzenia zajęć
dla uczniów. W ostatnich miesiącach ukończono tam montaż nowego pokrycia dachowego i wszelkich
niezbędnych do funkcjonowania
budynku instalacji, położono również tynk. Ostatnie prace wykończeniowe zakończyły się 15 lipca. Teraz pozostaje już tylko czekać na
pozytywne opinie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, straży pożarnej
oraz Głównego Urzędu Nadzoru

Wszystko to sprawi, że warunki
nauki w szkole ulegną poprawie,
a zajęcia lekcyjne odbywać się będą
na dwie zmiany, zamiast – jak się
wcześniej obawiano – na trzy. Mamy nadzieję, że nowa odsłona szkoły będzie miłą niespodzianką dla
nauczycieli i uczniów, którzy zawitają do niej po wakacjach.
SC

Budowlanego. Dzięki wykonanym
pracom modernizacyjnym już od
września uczniowie i nauczyciele
będą mogli korzystać z dwóch nowych pełnowymiarowych sal lekcyjnych oraz jednej mniejszej. Na
piętrze mieści się również przestronny korytarz oraz przystosowane do potrzeb uczniów toalety. Niżej natomiast znalazły się szatnie
oraz oddzielne wejścia do klas.

Komunikacja po oddaniu wiaduktów

Rozkład rejsów
promu „Wilga”
Nowodwory –
– Łomianki

ców i osób podróżujących na co
dzień
komunikacją
miejską.
Powyższe udogodnienia z pewnością umożliwią nowe, lepsze rozplanowanie tras linii autobusowych.
Już teraz Zarząd Transportu Miejskiego zaproponował modyfikacje
dotyczące linii 133, 152 i 214.
Proponowane trasy kształtują się
następująco:
• Linia 133: Choszczówka – Raciborska – Mehoffera – Hanki Ordonówny – Nowodwory
• Linia 152: Białołęka Dworska –
Zegarynki – Żyrardowska – Wałuszewska – Bohaterów –Klasyków – PKP Płudy – Klasyków –
Modlińska – Światowida – Świętosławskiego – Tarchomin (powrót ulicami: Świderską, Ćmie-

Zbiory redakcji

kończenie wiaduktów w Płudach i Choszczówce to moU
ment, na który czeka wielu kierow-

lowską i Światowida).
• Obie linie kursować będą częściej
niż dotychczas – 133 co 15 minut
w godzinach szczytu oraz co 20
minut poza szczytem i w week-

endy, natomiast 152 co 12 minut
w szczycie i co 15 minut w poza
szczytem i w weekendy.
• Linia 214 z powodów technicznych zostanie zlikwidowana. SC

E-6 częściej na Młociny
Linia E-6, która w okresie wakacyjnym zastępuje zawieszone linie E-4 i E-8, od poniedziałku (9 lipca)
w szczycie porannym kursuje częściej. Takie rozwiązanie zapewni mieszkańcom Nowodworów lepszy dojazd
do metra Młociny.
Autobusy linii E-6 w porannym
szczycie, od godz. 6.45 do godz.
8.00 jeżdżą z częstotliwością co 3
minuty, a nie co 5 minut jak dotychczas. Zwiększyła się również – do 4
minut – częstotliwość kursowania
Dzielnica Białołęka

w pozostałym okresie.
Po południu, autobusy E-6 jadące
w kierunku Nowodworów odjeżdżają tak jak dotychczas, czyli co 5
minut.
ZTM

Dla wszystkich
meldujących się
mamy do rozdania
vouchery.

www.bialoleka.waw.pl
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Powstaje rowerowy przewodnik!
Nie siedź w domu, gdy za oknem piękna pogoda.
Zamiast zalegać na kanapie przed telewizorem lub
przed komputerem wskocz na rower i do przodu!
Dawno nie jeździłeś? Nie przejmuj się. Podobno
jazdy na rowerze nigdy nie zapomina się.

Roger Pietras

trasę zamierzamy wyposażyć
m.in. w czas przejazdu, długość,
stopień trudności oraz opisy ciekawych miejsc, które znajdują się
na trasie wycieczki. Całość obowiązkowo opatrzona będzie mapkami i zdjęciami. Na tym jednak
nie zamierzamy poprzestać. Z przewodnika dowiecie się również jak
poprawnie ustawić siodełko oraz
że, wymiana dętki wcale nie jest
taka straszna.
Mamy nadzieję, że uda nam się
przejechać rowerem prawie całą
dzielnicę. Liczymy również na
Waszą pomoc, drodzy cykliści.
Jeśli znacie ciekawe trasy i chcielibyście się nimi podzielić z inny-

mi to przesyłajcie do nas swoje
propozycje (wystarczy przebieg
trasy). Chętni do współpracy
przy przewodniku mogą kontaktować się z nami e-mailowo:

redakcja@bialoleka.waw.pl lub
poprzez Facebooka (Dzielnica
Białołęka). Wasz wysiłek z pewnością nagrodzimy.
DN

Szansa na przedszkole

Zbiory redakcji

Podczas gdy dla jednych jazda na
rowerze to filozofia życia lub prozaicznie sposób dotarcia z punktu
A do punktu B, dla innych to doskonały sposób na walkę z sadełkiem i utrzymanie dobrej kondycji. Dla naszej redakcji w tym
roku to będzie wyzwanie! Zabieramy się bowiem za pisanie przewodnika rowerowego po dzielnicy. W ciepłe weekendy będziemy
testować rowerowe ścieżki, szlaki
oraz drogi Białołęki. Sprawdzimy,
gdzie warto wybrać się na przejażdżkę rowerową. Chcielibyśmy,
aby przygotowana przez nas publikacja była poręczna i mieściła
się w plecaku lub koszyku. Każdą

Władze dzielnicy od kilku lat współpracują z placówkami niepublicznymi w kwestii możliwości zapewnienia miejsc dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Po tegorocznej rekrutacji pięć przedszkoli niepublicznych z Białołęki zaproponowało dzielnicy przygotowanie miejsc dla dzieci, które nie dostały się na placówek publicznych. Dzięki temu, w tym roku Białołęka zyska dodatkowo ponad
100 miejsc. Z roku na rok liczba placówek i miejsc powiększa się. W
placówkach tych, w cenie czesnego 550 zł za miesiąc, zapewnione
jest pełne wyżywienie oraz opieka w godzinach pracy placówki i pakiet zajęć dodatkowych zgodnie z obowiązującą w danej placówce
ofertą. Jest to czesne porównywalne z tym, jakie płacą rodzice w placówce publicznej za dziecko, które korzysta z pełnej oferty danej
placówki.
Dane kontaktowe do placówek niepublicznych, które dysponują
miejscami dla dzieci, które brały udział w rekrutacji elektronicznej,
znajdują się na tablicach informacyjnych w przedszkolach publicznych w dzielnicy. Informacje można również uzyskać w Wydziale
Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Białołęka pod numerami telefonów 22 51 03 213 i 214.

Młodzi dziennikarze o swojej dzielnicy
cowy Konkurs Dziennikarski organizowany przez Gimnazjum nr
164. Głównym celem konkursu
było zachęcenie młodzieży gimnazjalnej z talentem literackim i pasją dziennikarską do poszerzenia
i rozpowszechnienia wiedzy na temat Białołęki oraz zwiększenie zainteresowania młodych mieszkańców dzielnicy jej bieżącymi sprawami.
Zadaniem uczestników było
przygotowanie tekstów na temat
aktualnych wydarzeń i spraw
związanych z Białołęką lub pracy
osób, które szczególnie angażują
się na rzecz rozwoju i atrakcyjności dzielnicy. Do wyboru
uczestników były trzy kategorie
Dzielnica Białołęka

odpowiadające trzem gatunkom
dziennikarskim: wywiad, felieton,
reportaż.
13 czerwca br. w Gimnazjum nr
164 odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu, na którym nagrodzono autorów dziewięciu najlepszych prac:
Kategoria: reportaż
I miejsce – Agnieszka Antosik
(Gim. 121)
II miejsce – Natalia Gałązka
(Gim. 124)
III miejsce – Joanna Borkowska
(Gim. 124)
Kategoria: felieton
I miejsce – Ada Górnofluk
(Gim. 121)
II miejsce – Marzena Korgol
(Gim. 124)
III miejsce – Przemysław Kępiński (Gim. 164)

Kategoria: wywiad
I miejsce – Paweł Jachim
(Gim. 125)
II miejsce – Klaudia Sosnowska

(Gim. 164)
III miejsce – Kamila Filińska
(Gim. 125)
Anna Polak-Znojek

Zbiory Gimnazjum nr 164

o różnych konkursów dla uczD
niów białołęckich szkół w tym
roku szkolnym dołączył Dzielni-

www.bialoleka.waw.pl
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Lato pełne atrakcji na Białołęce
chwil przy trzepaku? Repertuar
wymyślanych przez siebie zabaw
i mniej lub bardziej bezpiecznych
przygód z pewnością wielu z nas
wspomina jeszcze z łezką w oku.
Również teraz wiele dzieci spędza
przynajmniej część lata w Warszawie. Mieszkańcy Białołęki mogą
być jednak spokojni o swoje pociechy, bo nuda tego lata na pewno im
nie grozi.
W ramach tegorocznego programu „Lato w Mieście” dzieci mogą
skorzystać zarówno z oferty punktów dziennego pobytu w dziewięciu
białołęckich szkołach podstawowych, jak i zajęć edukacyjnych i artystycznych przygotowanych przez
Multicentrum, Białołęcki Ośrodek
Kultury oraz wypożyczalnie i biblioteki. Na miłośników piłki nożnej,
siatkówki lub kosza czekać będą

• Zajęcia z języka angielskiego, które organizowane są przez szkołę
Helen Doron dla dzieci w wieku
4-6 lat, odbywają się w każdy
czwartek sierpnia o godz. 16.00.

boiska w kilkunastu szkołach. Aby
pograć wystarczy jedynie uzgodnić
termin w sekretariacie lub u portiera, a przy wejściu okazać legitymację szkolną. Także Białołęcki Ośrodek Sportu przygotował na wakacje
wiele niespodzianek. Zajęcia na
pływalni, turniej piłki nożnej czy
zawody wspinaczkowe – to tylko
część atrakcji, które czekają na najmłodszych mieszkańców Białołęki.
Więcej informacji na temat korzystania z „Lata w Mieście 2012”
w naszej dzielnicy oraz szczegółową listę miejsc, gdzie dzieci mogą
ciekawie i bezpiecznie spędzić czas,
można znaleźć na naszej stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl.
Zajęcia w Bibliotece dla Dzieci
i Młodzieży nr IV (w ramach akcji
„Lato w mieście”):
• Skarbiec Sztuki 2 – Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 10-13
lat, które odbywają się w każdy
czwartek lipca o godz. 16.00.

Zapisy na zajęcia przyjmowane są
pod numerem telefonu 22 884 47
70 lub u bibliotekarzy przy ul. Antalla 5.
SC

Zbiory redakcji

tóż z dorosłych, spędzających w
dzieciństwie wakacje w swoim
K
mieście, nie pamięta beztroskich

Kontrole autobusów przed wyjazdami na wakacje
ak co roku, przez wyjazdami
dzieci na letni wypoczynek, roJdzice
i opiekunowie będą mogli
zgłosić do kontroli autobus lub kierowcę. Sprawdzian należy przeprowadzić w razie uzasadnionego podejrzenia co do stanu trzeźwości
kierowcy lub złego stanu technicznego pojazdu.

także w każdy poniedziałek od godz.
6.00 do 9.30 (lub do momentu skontrolowania ostatniego autokaru).
W pozostałych dniach kontroli
autobusów będzie dokonywał zmotoryzowany patrol Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Stołecznej Policji, po wcześniejszym zgłoszeniu
czasu i miejsca kontroli pod nume-

W okresie zmiany turnusów (tj.
14-15 lipca oraz 11-12 sierpnia) inspektorzy WITD wraz z policjantami będą przeprowadzać kontrolę
autobusów przed Torwarem w godz.
6.00-9.30 (lub do momentu skontrolowania ostatniego autokaru).
W lipcu i sierpniu inspektorzy
WITD będą kontrolowali autokary

Mamy mistrza Polski w judo młodzików
Młodzików w Krakowie aż trzech
zawodników Uczniowskiego Klubu
Judo Białołęka stanęło na podium.
Bartek Zawadzki w kategorii do 73
kg został mistrzem Polski, a jego
kolega klubowy Sebastian Ołdak zajął drugie miejsce w kategorii do 50
kg. Joanna Janeczko zdobyła brązowy medal w kategorii do 40 kg.
W klasyfikacji generalnej chłopców
zajęliśmy 1 miejsce, a w ogólnej 8.

W Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży Młodzików zdobyliśmy 4 medale: dwa złote Bartka Zawadzkiego
i Joanny Janeczko oraz dwa srebrne
Sebastiana Ołdaka i Michała Saloniego.
W Mistrzostwach Warszawy dzieci zdobyliśmy 5 medali: dwa złote,
dwa srebrne i brązowy oraz dwa
piąte miejsca.
Dzięki pomocy i dofinansowaniu
z dzielnicy Białołęka zawodnicy nie
ponosili żadnych kosztów związanych
z wyjazdem i startem w zawodach.

Na basen, do kina,
na imprezy kulturalne
w BOK.

Sebastian Ołdak

Jacek Biernat

a nami bardzo udane starty w
pierwszym półroczu. W tegoZ
rocznych Mistrzostwach Polski

rem telefonu Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji:
22 603 77 18 w godz. 8.00-16.00 i 22
603 77 55 w godz. 16.00- 8.00
Materiały prasowe

Jacek Biernat

Bartek Zawadzki

Dzielnica Białołęka

Wychowankowie naszego klubu,
mieszkańcy Białołęki, z powodzeniem walczą na matach Polski i Europy. W Mistrzostwach Polski Juniorów Patryk Broniec zdobył złoto,
a Przemek Szerszeniewski – piąte
miejsce. W Pucharze Europy w
Kownie Patryk Broniec był drugi,
a Przemysław Szerszeniewski siódmy.
Cieszy nas jednak najbardziej to,
że judo staje się coraz bardziej popularne na Białołęce. Dyscyplina,

która rozwija bardzo wszechstronnie, poprawia sprawność fizyczną,
uczy cierpliwości i koncentracji,
a także wyrabia charakter zdobywa
coraz więcej sympatyków. Nasze
dzieci ćwiczą już w czterech szkołach: najmłodsi adepci trenują w
Szkole Podstawowej nr 154, 231
oraz w ZS nr 106 przy ul. Van Gogha oraz w klubie Tokyo, starsi w
Gimnazjum nr 124 oraz w ZS nr
106.
trener Jacek Biernat
www.bialoleka.waw.pl

6

Najmłodsza widownia będzie zachwycona tegoroczną edycją wakacyjnych spotkań z teatrem.
lonych planów Mamy Mu. Dwójkę zabawnych przyjaciół o odmiennych charakterach z pewnością spotkają przezabawne historie.
Ale na tym nie koniec. Będą
również nowe tytuły, a z nimi zupełnie nowi bohaterowie. Jak to
jest być połkniętym przez wilka
i siedzieć długo w jego brzuchu,
gdzie jest ciemno i nie ma telewizora czy komputera? I czy gajowy
na pewno przyjdzie na czas? Przekonacie się o tym wybierając się
na „Czerwonego Kapturka” w wy-

Zbiory redakcji

Już po raz trzeci białołęckie parki
i place zabaw ożyją teatralnie podczas wakacji. W tym roku ponownie będzie okazja spotkać się
z sympatyczną krową Mamą Mu
w wykonaniu Teatru Plac Zabaw.
Pamiętacie jej szalone przygody
i marzenia? Mama Mu pokazała,
że marzenia mogą mieć nawet
krowy. I chociaż czasem wydają
się one zupełnie nierealne to dzielna bohaterka z powodzeniem je
realizuje. Towarzyszyć jej będzie
oczywiście Pan Wrona, sceptycznie nastawiony do wszystkich sza-

konaniu aktorów Teatru Baj Pomorski z Torunia. Natomiast wędrujący aktorzy-komedianci opowiedzą historię drewnianego pajaca Pinokia. Wystrugany z drewna
pajacyk zabierze najmłodszych
w podróż na pole cudów, do domu wróżki, a nawet do wnętrza
wieloryba. W czasie tej wojaży
bohater przejdzie niesamowitą
przemianę. Zobaczymy również
czy spełni się jego najskrytsze
marzenie.
Dodatkową atrakcją będą warsztaty hip-hopowe, Mała Akademia Sztuki – czyli warsztaty plastyczne, warsztaty bębniarskie i zabawy w Party-Busie. Jednak to
wszystko już po obejrzeniu przygód dziarskich bohaterów. Aktorzy z Teatru Plac Zabaw zaproszą
widzów do udziału w konkursach
i zabawach. Drodzy rodzice i Wam
się nie upiecze.
Nie pozostaje nam nic innego,
jak życzyć Wam dużo dobrej zabawy. Nie zapomnijcie zabrać ze
sobą kocyków oraz picia, a przede
wszystkim dobrego humoru.
Trzymamy również kciuki za matkę-naturę. Wierzymy, że nie pokrzyżuje nam planów deszczową
pogodą, bo tylko ona może przeszkodzić naszym spotkaniom, ale
wówczas spotkamy się w innym
terminie.

bajpomorski.art.pl

Wakacyjne spotkania z teatrem

• 15 lipca (niedziela), godz. 12.00
– teren przy Bibliotece Publicznej, ul. Berensona 38 – przedstawienie „Mama Mu”, Teatr Plac
Zabaw
• 22 lipca (niedziela), godz. 12.00
– plac zabaw, ul. Odkryta – przedstawienie „Pinokio”, Teatr Baj
Pomorski
• 12 sierpnia (niedziela), godz.
12.00 – plac zabaw, ul. Strumykowa – przedstawienie „Czerwony kapturek”, Teatr Baj Pomorski
• 26 sierpnia (niedziela), godz.
12.00 – plac zabaw, ul. Ruskowy
Bród – przedstawienie „Czerwony kapturek”, Teatr Baj Pomorski
DN

Kinomaniacy łączcie się!
Weźcie koce, karimaty lub krzesełka, a zmarzluchy niech zabiorą
ze sobą ciepłą bluzę. Siedzicie
wygodnie? To zaczynamy!
• 13 lipca – Kocha, lubi, szanuje, reż. Glenn Ficarra, John Requa; USA 2011
• 20 lipca – Choć goni nas Czas,
reż. Robert Reiner; USA 2008

• 27 lipca – Contagion – epidemia strachu, reż. Steven Soderbergh; USA/ZEA 2011
• 3 sierpnia – Kac Vegas w Bangkoku, reż. Todd Philips; USA
2011
• 10 sierpnia – Sherlock Holmes,
reż. Guy Ritchie; Niemcy/USA
2010

• 17 sierpnia – Zanim odejdą
wody, reż. Todd Phillips; USA
2010
• 24 sierpnia – RED, reż. Robert
Schwentke; Kanada/USA 2011
• 31 sierpnia – Och, Karol 2, reż.
Piotr Wereśniak; Polska 2011
• 7 września – Dwa tygodnie na
miłość, reż. Marc Lawrence;

Australia/USA 2003
Projekcje odbywają się w Parku
Henrykowskim: w lipcu o godzinie 21.45, a w sierpniu i we wrześniu o 21.15. W przypadku złej
pogody seans będzie przeniesiony
na inny termin.
Red.

Kulturalny rozkład jazdy
• 14 lipca, godz. 16.00, Biesiada góralska – zespół Jontki. Wstęp
wolny. Scena letnia przy Białołęckim Ośrodku Sportu, wejście od
strony parkingu BOS.
• 21 lipca, godz. 16.00, Biesiada śląska – Kabaretowa Grupa Biesiadna. Wstęp wolny. Scena letnia przy Białołęckim Ośrodku Sportu, wejście od strony parkingu BOS.
• 28 lipca, godz. 16.00, Biesiada cygańska – zespół Dromenca.
Wstęp wolny. Scena letnia przy Białołęckim Ośrodku Sportu, wejście od strony parkingu BOS.
• 31 sierpnia, godz. 18.00, Integracyjne Warsztaty Wokalne, Wstęp
wolny. Zajęcia odbywają się w Białołęckim Ośrodku Kultury, przy
ul. Van Gogha 1 w godz. 18.00-21.00.

Dzielnica Białołęka

www.bialoleka.waw.pl
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BOK zaprasza do aktywnej integracji

Kalendarium
imprez BOK

Lato w mieście też można spędzić miło, pomysłowo,
a nawet twórczo. Z braku lub nadmiaru słoneczka warto sprawdzić, jakie propozycje przygotował BOK.

Dzielnica Białołęka

19.07 godz. 10.00
Lato w mieście: Spektakl
„Wyspa Czamczaraka”, Ewa
Kutrowska, Jerzy Latos
24.07 godz. 10.00
Lato w mieście: Program
muzyczny „Konstantynopolitańczykowianeczka”, Saba
Krasoczko, Mieczysław
Litwiński

Wystawa „Obrazki znad Biebrzy”

Galeria przy van Gogha
W okresie wakacyjnym zapraszamy do oglądania wystawy
„Obrazki znad Biebrzy” Tomasza
Pawłowskiego, prezentującej fascynujący świat jednej z największych ostoi dzikiej przyrody w
Europie. Zdjęcia prezentują bogactwo biebrzańskiego ptactwa,
które przyciąga każdego roku w te
rejony ornitologów z całego świata; wrażenie robi lecący wprost na
fotografującego hipnotyzujący
myszołów, ogromne podniebne
skupiska gęsi, żurawie zaskoczone nagłą śnieżycą czy przyłapany
na porannej kąpieli batalion. Na
uwagę zasługują również zapierające dech w piesiach krajobrazy,
także te, które autor wykonał podczas lotu balonem. Pośród fotografowanych obiektów nie zabrakło łosia, który przyzwyczajony
do widoku ludzi, wdzięcznie pozuje do zdjęcia. Zarejestrowane
obiektywem obrazy, poddane tylko minimalnej obróbce, doskonale oddają klimat biebrzańskich
bagien, mokradeł i torfowisk.
Wystawę można oglądać do końca sierpnia. Wstęp jest wolny.
Co po wakacjach? Od września
kolejny sezon rozpoczną liczne
sekcje zainteresowań: muzyczne,
taneczne, plastyczne, teatralne,
lektoraty oraz studio głosu i mowy. Pośród nowych propozycji
znajdą się warsztaty rękodzieła
artystycznego i twórcze budowanie z klocków lego. Zapisy do
sekcji w sezonie 2012/2013 rozpoczną się 20 sierpnia. Szczegóły
zostaną opublikowane na stronie
internetowej www.bok.waw.pl
oraz we wrześniowym numerze
kwartalnika „Artbok”.
BOK

26.07 godz. 10.00
Lato w mieście: Przedstawienie „Dzieci Pana Astronoma”,
Grupa ,,Gram Teatr”: Marta
Pniewska, Jacek Dzięgiel
4.08 godz. 18.00
Wakacyjna Gala Operowo-Operetkowa w wykonaniu
przyjaciół artystów Prof.
Jerzego Karolusa
bilety 20 zł
Na wydarzenia w ramach akcji
„Lato w mieście” Białołęckie
placówki oświatowe mogą
dokonywać rezerwacji na
dzień przed imprezą. Miejsca
są udostępniane według kolejności przyjścia na dany spektakl. Osoby indywidualne
wpuszczane są na wolne miejsca.

Wystawa „Obrazki znad Biebrzy”

www.bialoleka.waw.pl

Fot. Tomasz Pawłowski

ra, pedagoga, popularyzatora muzyki, któremu dedykowany będzie
ten wieczór. Liczymy, że koncert
przyciągnie do BOK nie tylko wytrawnych koneserów muzyki poważnej, ale że będzie się również
cieszył powodzeniem wśród młodzieży, która zawsze zajmowała
szczególne miejsce w sercu Profesora.
Letnie warsztaty
Zapraszamy do udziału w wakacyjnych zajęciach artystycznych dla młodzieży i dorosłych.
Na warsztatach wokalno-aktorskich można będzie pracować nad
emisją głosu, dykcji, intonacji,
kształceniem słuchu, poczucia rytmu i interpretacji utworu. Uczestnicy poznają podstawy ruchu scenicznego i pracy z mikrofonem
oraz sposoby poskramiania tremy.
Zajęcia poprowadzi Anna Adamiak
– absolwentka studium pieśni, mistrzowskich podyplomowych studiów wokalnych na Uniwersytecie
Muzycznym w Warszawie. Czas
trwania zajęć to ok. 25 godz. w zależności od ilości osób w grupie.
Zapisy przyjmuje sekretariat BOK
w godz. 9.00 – 16.00.
Podczas warsztatów tworzenia
biżuterii artystycznej dla młodzieży i dorosłych będzie można własnoręcznie stworzyć oryginalne
brosze-kotyliony z różnych materiałów: koronek, wstążek, taśm
dekoracyjnych, filcu, korali: szklanych, ceramicznych, kryształowych i innych dodatków. Warsztaty będą odbywały się we wtorki
i czwartki w godz. 18.00 – 20.00,
cztery spotkania w cyklu (od 17
do 26 lipca) w grupach 6-10 –
osobowych. Zajęcia prowadzi Dorota B. J. Gardecka. W jesiennym
programie warsztatów uczestnicy
czerpiąc inspiracje z antyku, baroku, folkloru polskiego i współczesnej awangardy będą tworzyć
m.in. naszyjniki – pektorały, bransolety – naramienniki i klipsy na
różne okazje.
Na warsztatach rękodzieła artystycznego dla dziewczynek powstanie minibiżuteria artystyczna.
Zajęcia (cykl 2 spotkań po 2 godziny) odbędą się w dniach: 17
i 24 lipca (wtorki) w godz. od
16.00 do 18.00. Grupa będzie
liczyła od 6 do10 osób. Zapisy
przyjmuje sekretariat BOK w
godz. 9.00 – 16.00 lub prowadząca pod nr tel. 605 832 477 w godz.
11.00 – 15.00.

Fot. Tomasz Pawłowski

Wydarzenia w ramach akcji
„Lato w mieście”
Druga połowa lipca zapowiada
się niezwykle ciekawie. We wtorki i czwartki będzie można wziąć
udział w edukacyjnym koncercie
lub spektaklu teatralnym.
Na początek zapraszamy na
„Bajanulki” – lalkowy spektakl,
który powstał w oparciu o baśnie
J. Ch. Andersena. Aktorki zabiorą
dzieci w podróż do bajkowego
świata wyczarowanego z muzyki
i zrobionych na drutach lal, które
zamknięte w walizce, ożywają po
jej otwarciu...
W tym samym tygodniu Teatr
Bajka zaprezentuje „Wyspę Czamczaraka”. Zobaczymy jak przedmioty codziennego użytku grają
wiodące role przedstawienia i nauczymy się jak łatwo można we
własnym domu bawić się w teatr.
W ostatnim tygodniu miesiąca
obejrzymy ,,Dzieci Pana Astronoma”. Spektakl powstał w oparciu
o opowiadanie Wandy Chotomskiej. Tytułowy Pan Astronom,
tata bliźniąt, organizuje dla swoich dzieci różne zabawy – w planety, gwiezdny zwierzyniec, czy
niesforne bliźnięta. W przystępny
sposób przekaże trochę astronomicznej wiedzy w sam raz dla
przedszkolaków.
Usłyszymy także duet muzyczny Sol et Luna w repertuarze pod
tytułem „Konstantynopolitańczykowianeczka”. To teatralizowane
przedstawienie tradycyjnych piosenek dla dzieci, śpiewanych od
kilku pokoleń i jeszcze do niedawna w polskich domach. W
programie spotkania również tradycyjne wierszyki i wyliczanki.
Wakacyjna Gala Operowo-Operetkowa w wykonaniu
przyjaciół artystów Prof.
Jerzego Karolusa
Białołęcki Ośrodek Kultury w
pierwszą sobotę sierpnia zaprasza
na wakacyjną galę podczas której
usłyszymy arie i pieśni pochodzące z repertuaru słynnych polskich,
francuskich i włoskich kompozytorów. Dzieła W.A. Mozarta,
S. Moniuszki, K. Szymanowskiego, M. Karłowicza, G. Bizeta,
G. Donizettiego, G. Pucciniego,
G. Verdiego, G. Rossiniego, E. Di
Capui, S. Cardilla, E. Neriego, R.
Flavo wykonają artyści – soliści
scen polskich i europejskich,
przyjaciele i uczniowie Profesora
Jerzego Karolusa – znanego teno-

17.07 godz. 10.00
Lato w mieście: Spektakl „Bajanulki”, Anna Szawiel, Anna
Kaźmierowska
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