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Bliżej...

Od początku grudnia Białołęka ma nowego gospodarza… kogoś, kogo mieszkańcy dzielnicy i pracownicy urzędu dopiero poznają. Aby Czytelnikom przybliżyć burmistrza i pokazać jego
prywatną stronę, postanowiliśmy zadać mu kilka pytań odnoszących się
do jego zainteresowań, pasji i przyzwyczajeń. W ten sposób chcemy
zainicjować cykl „Bliżej…” – którego celem jest właśnie zbliżenie
mieszkańców dzielnicy i osób, które na co dzień decydują o jej losach.
Te krótkie wywiady będą ukazywały się na łamach „Czasu Białołęki”
i naszym profilu na portalu facebook, a ich bohaterami będą osoby, które
mają wpływ na losy naszej dzielnicy.
A więc zaczynamy:
1. Słowo, które najlepiej mnie charakteryzuje to…
konsekwencja i determinacja w realizacji celów.
2. Moje motto to…
Wyzwania są po to, by stawiać im czoło!
3. Typowy dzień zaczynam od…
spojrzenia w kalendarz – co mnie czeka?
4. W czasie wolnym…
czytam książki, jeżdżę na rowerze, podróżuję.
5. Osoba, która najbardziej mnie inspiruje to…
mój Dziadek – facet, dla którego nie było rzeczy niemożliwych,
i który umiał sobie poradzić w każdej sytuacji. A z osób publicznych Margaret Thatcher – ze względu na wielką odwagę we wprowadzaniu zmian, przełamywaniu barier i wytyczaniu nowych kierunków.
6. Książka, której nigdy nie zapomnę...
„Przygody dobrego wojaka Szwejka” – bo przypomina, że trzeba
mieć dystans do siebie i do otaczającej rzeczywistości.
7. Film, do którego najchętniej wracam…
„Miś” – wszyscy moi znajomi wiedzą, że znam go niemal na pamięć.
8. W ludziach najbardziej cenię…
szczerość i odwagę w wyrażaniu opinii.
9. Nie lubię…
mówienia o niczym.
10. Gdybym nie był tym, kim jestem, byłbym…
Kiedyś chciałem być badaczem Arktyki, ale ponieważ nie lubię
zimna, to chyba było to niezbyt przemyślane marzenie.
11. Białołęka dla mnie to…
Dzielnica, za którą czuję się odpowiedzialny. Wielkie wyzwanie.
Cieszę się, że mam możliwość pracy dla Dzielnicy, która rozwija

– wystarczy wejść na stronę
bialoleka.waw.pl
str. 2
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Podziękowania
dla Jacka Kaznowskiego

Adama Grzegrzółki,
burmistrza
dzielnicy Białołęka

Rezerwacja wizyty
w urzędzie przez
Internet

D Z I E L N I C Y

Przez 18 lat angażował się na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia
mieszkańców Dzielnicy Białołęka. Początkowo jako dzielnicowy
radny, następnie Przewodniczący Rady, a przez ostatnie 6 lat jako
burmistrz. Jeszcze będąc radnym Jacek Kaznowski był inicjatorem
starań o rozpoczęcie budowy mostu oraz modernizacji ulicy Modlińskiej, które usprawniłby komunikację w dzielnicy i ułatwiły podróż mieszkańcom do centrum. Obie te inwestycje udało się zrealizować, a dzielnica przestała słynąć z porannych korków. To pod jego sterami mieszkańcy zyskali nowe boiska sportowe, place zabaw,
tereny rekreacyjno-sportowe czy parki m.in. Park Henrykowski, który po modernizacji jest wizytówką dzielnicy. To również dzięki staraniom burmistrza Kaznowskiego w dzielnicy zostało uruchomione
stanowisko kancelaryjno-informacyjne Urzędu Skarbowego.
Oprócz poprawy infrastruktury priorytetem dla Jacka Kaznowskiego był również rozwój kultury. Uważał, że jeden ośrodek kultury to za mało. Będąc burmistrzem stworzył trzy wyjątkowe placówki. W 2007 r. powstał Nautilus – biblioteka łącząca klub osiedlowy
i ośrodek kultury w jednym. Rok później powstało Multicentrum
– pierwsza w Warszawie multimedialna biblioteka, a w 2012 r. ekologiczna biblioteka – pierwsza we wschodniej części dzielnicy.
Z sukcesem udało się zorganizować letnie pokazy filmowe w Parku
Henrykowskim, które w piątkowe wieczory przyciągały tłumy
mieszkańców.
Za wysiłek i lata pracy dziękujemy i życzymy, by kolejny etap pracy zawodowej przynosił satysfakcję z dobrze wypełnionych zadań.
Red.
się tak dynamicznie i której mieszkańcy mają tak ogromny potencjał. Chciałbym swoją aktywność wykorzystać dla rozwoju
Białołęki.
12. Gdybym jednym zaklęciem mógł rozwiązać problemy mieszkańców, zacząłbym od…
komunikacji. Dróg (lokalnych i tych większych – które połączyłyby wschodnią i zachodnią część Dzielnicy), nowych linii autobusowych, tramwaju do Tarchomina i na wschodnią Białołękę,
systemu roweru miejskiego, sprawnej komunikacji kolejowej
z parkingami P&R, a najchętniej także metra. To marzenia. Myślę jednak, że część z tych marzeń uda mi się zrealizować.
Adam Grzegrzółka to najmłodszy burmistrz w stolicy. Chociaż ma zaledwie 33 lata, za sobą ma już naprawdę bogate doświadczenie. Od 10
lat związany jest z warszawskim samorządem, jako członek Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego czynnie współpracuje
z organizacjami pozarządowymi. W latach 2002-2006 był radnym
dzielnicy Praga-Południe, przez 6 lat pełnił funkcję zastępcy burmistrza dzielnicy Praga-Południe, a od 3 grudnia 2012 jest burmistrzem
dzielnicy Białołęka. Absolwent nauk politycznych na UW, ukończył
również Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dotacje do likwidacji szamb

Zapraszamy
na lodowisko

31. rocznica
stanu wojennego

– wnioski o włączenie do kanalizacji w 2013 r. można
składać tylko do końca tego
roku
str. 3

– już kolejny sezon amatorzy
łyżwiarstwa mogą szlifować swoje umiejętności
str. 5

– fotorelacja z imprezy organizowanej przed Urzędem
Dzielnicy Białołęka
str. 6
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Zbiory redakcji

Nowy etap w życiu Białołęki
rudniowe spotkanie radnych słowach podziękowania oraz rozwoju Białołęki. Na 23 radnych
G
okazało się przełomowym dla uznania za zaangażowanie w roz- biorących udział w głosowaniu
naszej dzielnicy. Tematem, który wój dzielnicy wyrażonych przez zdecydowana większość (14

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. 22 443 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

Dzielnica Białołęka

zdominował XXXVII nadzwyczajną sesję Rady w poniedziałek
3 grudnia, stał się wybór nowego
zarządu. Radni większością głosów przyjęli rezygnację Jacka
Kaznowskiego, który piastował
stanowisko burmistrza Białołęki
przez sześć ostatnich lat. Tym samym, zgodnie ze statutem, odwołany został cały zarząd dzielnicy. Rada musiała więc po raz kolejny w tej kadencji zdecydować,
kto stanie na czele Białołęki. Po

przewodniczącego rady – Pawła
Tyburca oraz odczytaniu listu
przewodniczącej warszawskiego
PO – Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, zajęto się wyborem nowego
burmistrza oraz jego zastępców.
Na główne stanowisko zgłoszono
kandydaturę Adama Grzegrzółki,
dotychczasowego zastępcy burmistrza Dzielnicy Praga-Południe.
Kandydat zreferował zebranym
swoje dotychczasowe dokonania
oraz pomysły dotyczące dalszego

osób) poparła kandydaturę Adama
Grzegrzółki. Z przychylnością
spotkały się również kandydatury
Piotra Jaworskiego oraz Piotra
Smoczyńskiego, którzy wyrazili
chęć kontynuacji sprawowania
funkcji zastępców burmistrza. Informacje dotyczące nowego burmistrza mogą znaleźć Państwo na
naszej stronie internetowej: www.
bialoleka. waw.pl w zakładce ‘Zarząd Dzielnicy’.
SC

Rezerwacja wizyty w urzędzie przez Internet
Musisz załatwić sprawę w urzędzie, ale obawiasz się kolejki do okienka? Od grudnia możesz zarezerwować wizytę przez Internet. Jak? To proste. Na stronie www.bialoleka.waw.pl w Niezbędniku znajduje się link „Internetowa rezerwacja wizyt w urzędzie”. Wystarczy kliknąć myszką, a następnie wybrać
odpowiednią grupę spraw, zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu formularza i wybraniu przycisku „umów wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.
W dniu wizyty, co najmniej 5 minut przed jej rozpoczęciem, wpisz swój numer identyfikacyjny za
pośrednictwem klawiatury numerycznej na ekranie automatu z numerkami i naciśnij klawisz ENTER.
Jeśli nie odbierzesz numerka przed zaplanowaną godziną wizyta zostanie anulowana, natomiast rezerwacja
kolejnej wizyty w tym samym dniu spowoduje automatyczne anulowanie poprzedniej rezerwacji.
Pamiętaj, żeby przed zarezerwowaniem terminu obsługi sprawdzić czy masz wszystkie niezbędne dokumenty. Jeśli tak, to możesz śmiało rezerwować termin.
Red.

www.bialoleka.waw.pl
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Prosto na Tarchomin
O konieczności budowy linii tramwajowej na Tarchomin mówiło się już od kilku lat. Rok temu dokumentacja była prawie gotowa, a potem nagle zrobiło się
cicho. Czy w tym temacie coś się dzieje?
Okazuje się, że tak, ale budowa
wcale do najprostszych nie należy. Jej przebieg częściowo w pobliżu obszaru chronionego Natura
2000 oraz protesty mieszkańców
Winnicy spowodowały, że ZTM
całą procedurę musiał rozpocząć
od nowa. Gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie uchyliło pierwszą decyzję
środowiskową o budowie linii
tramwajowej wraz z układem drogowym ul. Światowida i Projektowanej reszta potoczyła się już
lawinowo. Uchylona została decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W
związku z tym trzeba było wstrzy-

mać przetarg na budowę pierwszego odcinka linii tramwajowej
od mostu M. Skłodowskiej-Curie
do pętli tramwajowej przy ul. Mehoffera. Pojawiło się również zagrożenie, że umowa kredytowa z
Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju zostanie
wypowiedziana, a zobowiązania
trzeba będzie spłacić wcześniej.
Podjęto decyzję o ponownym
przeprowadzeniu pełnej oceny oddziaływania na środowisko. W
nowej wersji raportu uwzględniono wszystkie uwagi i zastrzeżenia Samorządowego Kolegium
Odwoławczego. Opracowano rów-

Dotacje do likwidacji szamb
Istnieje możliwość ubiegania się o dotację na likwidację szamba.
Szczegółowe informacje o potrzebnych dokumentach, miejscu ich
złożenia oraz realizacji przedsięwzięcia można znaleźć na stronie
www.bialoleka.waw.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia.
Wnioski osób przyłączających się do kanalizacji w 2013 r. będą
przyjmowane do 31 grudnia, zaś w nowym roku do 31 marca 2013 r.
Można je składać do urzędu przy pl. Starynkiewicza 7/9, parter, pok.
17, w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku. Więcej informacji
można uzyskać telefonicznie pod numerami 22 257 92 72, 257 93
08, 257 92 67.
Red.

nież koncepcje projektowe przebiegu wariantowych tras, zaktualizowano mapy, przeprowadzono
inwentaryzację istniejącego stanu
zieleni, uzbrojenia terenu oraz
własności nieruchomości, które
mogły ulec podziałom i zmianom
w ewidencji gruntów. W maju br.
raport złożono w Biurze Ochrony
Środowiska, a pod koniec sierpnia
br. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska ponownie uzgodnił
realizację zadania według wariantu inwestorskiego. Pozytywną
opinię wydał również Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny.
We wrześniu i październiku prowadzone były konsultacje społeczne, w ramach których zainteresowane osoby mogły zapoznać się z dokumentacją oraz
składać swoje wnioski i uwagi.
ZTM uwzględnił uwagi oraz zaktualizował zapisy o dopuszczal-

nych poziomach hałasu, po tym
jak zmieniło się rozporządzenie w
tej sprawie. Raport został przekazany do ponownej oceny pod
koniec listopada organowi prowadzącemu.
Nie pozostaje nic innego jak
czekać na pozytywną decyzje.
Jednak już na początku przyszłego roku pojedziemy tramwajem
z Myśliborskiej do węzła Młociny, a może i dalej?
Red. (na podst. ZTM)

OGŁOSZENIE
Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek informuje, że
w dniach: 24 grudnia 2012 r. (Wigilia) oraz 31 grudnia 2012 r. (Sylwester) urząd skarbowy będzie czynny w godzinach: 8.00-15.00.
Kasa urzędu będzie czynna w godzinach: 8.00-12.00
Uwaga: W dniach: 27 grudnia 2012 r. i 3 stycznia 2013 r. obowiązywać będzie wydłużony czas pracy urzędu skarbowego: 8.00-18.00.
Kasa urzędu będzie czynna w godzinach: 8.00-15.00.
Powyższe jest obowiązujące również dla stanowiska kancelaryjno-informacyjnego przy ul. Porajów 14 w Warszawie-Białołęce
oraz komórek organizacyjnych tutejszego urzędu przeniesionych do
urzędu skarbowego Warszawa-Praga ul. Jagiellońska 15.
US Targówek

Drugie życie linii Z-20
Z-20 została utworzona
Lczasinia
jako połączenie zastępcze na
prac remontowych w ciągu
ulic Mochtyńskiej i Ostródzkiej.
Niespodziewanie jednak spotkała
się z tak dużym zainteresowaniem
podróżnych, że Zarząd Transportu
Miejskiego postanowił przekształcić ją w linię stałą. Pojawiło się
jednak pytanie, jak powinien
wyglądać ostateczny kształt trasy
tego połączenia. Aby ustalić tę
kwestię, przedstawiciele ZTM
oraz władz dzielnicy spotkali się z
mieszkańcami osiedli Kobiałka
i Olesin, którzy stanowią największą grupę użytkowników linii Z20. Po przeanalizowaniu różnych
propozycji, które padały podczas
dyskusji oraz analiz wykorzystania linii na poszczególnych odcinkach trasy, ZTM zdecydowało,
że od 1 grudnia br. autobusy linii
Z-20 będą dojeżdżały do przystanku przelotowego ŻERAŃ 01.
Takie rozwiązanie umożliwia
Dzielnica Białołęka

sprawne połączenie z punktami
przesiadkowymi, np. przystankiem autobusowym KONWALIOWA, stacją PKP Żerań czy
pętlą tramwajową na Żeraniu.
Dzięki temu mieszkańcy mogą
szybko i wygodnie dotrzeć do
centrum Warszawy oraz do sąsiednich dzielnic.
SC

www.bialoleka.waw.pl
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grudniu już po raz 10. odbyW
ła się Gala Białołęckiego
Dnia Wolontariusza. Impreza,
przygotowana wspólnie przez
Ośrodek Pomocy Społecznej
i BOK, została objęta honorowym
patronatem Burmistrza Dzielnicy.
Wyróżnienia otrzymali pracownicy ośrodka, dzięki którym wolontariat rozpoczął swoją działalność
na terenie naszej dzielnicy: Danuta Lis – zastępca dyrektora Ośrodka oraz pracownicy socjalni –
Jolanta Dzido i Grażyna Bednarowicz.
Uhonorowani zostali wolontariusze, szkoły i organizacje pozarządowe pracujące na rzecz osób
potrzebujących od samego początku istnienia wolontariatu
w OPS: Alina Sobczak, Alicja
Maria Wojdyła, Teresa Błonko,
Barbara Stańczak, Hanna Sędziowska, Ewa Zgliczyńska i Danuta
Rudzka, Szkoła Podstawowa Nr
314 i Gimnazjum Nr 121. Wręczono także okolicznościowe dyplomy i podziękowania dla wolontariuszy wyróżnionych przez
organizacje i instytucje za bezinteresowną pracę na rzecz potrzebujących w 2012 r. Są to osoby
działające na rzecz Polskiego

Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów, Stowarzyszenia „Seniorzy Białołęki” i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Doceniono
Zespoły Szkół Nr 106 i Nr 43,
Szkoły Podstawowe Nr 112, Nr
118 i nr 231 oraz Gimnazjum nr
164 i Klub Wolontariusza przy
Ośrodku Pomocy Społecznej.
Wyróżniono akcję „Zaradny
Mikołaj” zainicjowaną przez radnych naszej dzielnicy: Annę Majchrzak, Monikę Drojewską, Magdalenę Roguską, Marcina Korowaja, Zbigniewa Madziara
i Mariusza Wajszczaka. Postawa
radnych jest godna naśladowana,
bowiem i w tym roku kontynuują
zbiórkę darów, aby własnoręcznie
wykonane paczki dostarczyć najbardziej potrzebującym mieszkańcom dzielnicy.
Spotkanie odbyło się w konwencji urodzin, były balony, uroczyste „Sto lat…” i torty. Uczestnicy gali obejrzeli koncert pt.
„Aria ze śmiechem i humorem”,
program artystyczny przedstawiony przez dzieci, jak również „cygański taniec w kręgu” w wykonaniu seniorek-uczestniczek Centrum Aktywności Seniora Ośrodka Pomocy Społecznej.

Opłatek u seniorów
W

okresie poprzedzającym
Święta Bożego Narodzenia
we wszystkich kołach naszego
związku odbywają się spotkania
wigilijne. Uczestniczymy również
w spotkaniach z cyklu „Opłatek
z Burmistrzem”. Zgodnie z polską tradycją w blasku choinki
dzielimy się opłatkiem, składamy
sobie wzruszające życzenia, śpiewamy kolędy, a na stołach przykrytych białym obrusem pachną
dania wigilijne. Zawsze na takich
spotkaniach panuje świąteczny
nastrój, radość oraz satysfakcja
z osiągniętych celów życiowych.
Cieszymy się, że możemy przebywać w tak licznym towarzystwie, gdyż szeregi naszego Związku zasilają coraz to nowi członkowie. Są wśród nas wspaniali społecznicy, którzy z pasją działają
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na rzecz innych. Zróbmy wszystko, by przy świątecznych stołach
znaleźli się ludzie samotni, opuszczeni, a piękna maksyma ks. Jana
Twardowskiego „Spieszmy się
kochać ludzi” niech nas pobudza
do czynienia bliźnim dobra.
W tak uroczystych dniach poprzedzających Święta Bożego Narodzenia Z/R PZERiI składa
wszystkim Koleżankom i Kolegom, Przyjaciołom i Sponsorom,
najserdeczniejsze życzenia. Niech
zbliżające się Święta przepojone
nadzieją i miłością wigilijnej nocy, spędzonej w gronie najbliższych przyniosą Państwu wiele
radości, ciepła optymizmu, a nadchodzący Nowy Rok 2013 szczęścia i pomyślności.

OPS Białołęka

Białołęcki Dzień Wolontariusza

Wszystkim wolontariuszom składamy jeszcze raz słowa podziękowania, życząc wytrwałości w
niesieniu pomocy na rzecz drugiego człowieka. Nie bójmy się
pomagać innym. Wierząc, że to,
co dajemy światu wróci do nas.
Atmosfera urodzinowa wzmocniona została przypadającą w tym
roku 18. rocznicą powstania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka. Dynamiczny rozwój ośrodka w ciągu tych lat jest
odpowiedzią na potrzeby rozwijającej się w szybkim tempie młodej
dzielnicy Warszawy. Na początku

działalności ośrodka zaledwie kilka osób zajmowało się pomocą
społeczną. Obecnie OPS zatrudnia ponad 50 osób. To prawdziwi
profesjonaliści. Jednak nawet taka
liczba pracowników nie zaspokaja w pełni potrzeby, które zwiększają się z roku na rok.
Pomoc społeczna to służba, od
której zależy los wielu osób i rodzin; to pracownicy socjalni, asystenci rodziny, pedagodzy, psycholodzy i inni specjaliści, którzy codziennie pomagają różnym grupom odbiorców.
OPS Białołęka

Wyjątkowa lekcja historii
olność polską trzeba stale
W
pielęgnować i umiejętnie się
nią dzielić. I to jest zadanie waszego pokolenia, żeby korzystając
z możliwości życia w wolnym,
niepodległym, demokratycznym
kraju, abyście pamiętali o cudzej
wolności i o tych, którzy są tej
wolności pozbawieni – mówił Prezydent RP Bronisław Komorowski na spotkaniu z białołęckimi
licealistami w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
Spotkanie odbyło się 13 grudnia w Areszcie Śledczym, w którym Bronisław Komorowski, wraz
z innymi działaczami podziemia,
przebywał w latach 1981-1982.
Prezydent dzielił się z młodzie-

żą wspomnieniami i anegdotami
z tamtego okresu, opowiadał
o czasie, kiedy był internowany
w więzieniu na Białołęce, o późniejszym pobycie w obozie internowania w Jaworzu, odpowiadał
na pytania zadawane przez licealistów, by na koniec przekonywać
ich, aby oni również „czuli się ambasadorami polskiej wolności.”
W spotkaniu z Prezydentem
RP Bronisławem Komorowskim
uczestniczyli także lokalni samorządowcy: burmistrz Adam Grzegrzółka i jego zastępca – Piotr Jaworski.
A.W.
Na podstawie materiałów ze
strony www.prezydent.pl

Zarząd O/R Białołęka PZERiI
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Król Maciuś I z Zaułka

czniowie Szkoły PodstawoU
wej nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej
przy ul. Zaułek 34 wraz ze swoimi

opiekunami postanowili w wyjątkowy sposób uczcić obchody Roku Korczakowskiego. Dzięki inicjatywie pani Leny Gorzelak powstało słuchowisko radiowe pt.
„Król Maciuś I”. To niezwykłe
dzieło jest owocem bezinteresownej pracy uczniów oraz pedagogów. Każde nagranie poprzedzają
wielokrotne próby, tworzenie
efektów dźwiękowych oraz systematyczna praca uczniów-aktorów

nad dykcją i scenariuszem. Na
uwagę zasługuje fakt, że w audycjach pojawiają się autorskie piosenki wykonywane przez szkolny
chór, który co roku bierze udział
z powodzeniem w licznych konkursach taneczno-wokalnych (w
tym roku zajął I miejsce wśród zespołów wokalnych i II miejsce w
kategorii duetów na IX Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka”).

Szkolny teatr radiowy emituje
efekty swojej pracy poprzez radiowęzeł systematycznie dwa razy w tygodniu. Słuchowiska cieszą się dużym powodzeniem zarówno wśród dzieci jak i nauczycieli. Zachęcamy Państwa do wysłuchania audycji na stronie internetowej Roku Janusza Korczaka
http://2012korczak.pl/node/1287
i życzymy przyjemnego odbioru.
Urszula Orzechowska
Wicedyrektor SP nr 112

pociągiem do stacji PKP Warszawa-Choszczówka. Szczegółowe
informacje jak zarezerwować
sprzęt są dostępne na stronie in-

ternetowej
www.biegowkinachoszczowce.pl.
Red. (na podst. info)

Na biegówki czas

Narciarstwo biegowe daje wiele
przyjemności i jest idealną formą
czynnego spędzania czasu. Przy
okazji niezauważalnie spalamy
zbędne kilogramy. Do biegania na
nartach nie trzeba specjalnych
umiejętności. Jednak klienci mający sprzęt na nogach pierwszy
raz w życiu zostaną wystarczająco dokładnie poinstruowani, aby
należycie i bez uszczerbku dla
zdrowia z niego skorzystać. Każdy chętny otrzyma mapę z specjalnie wytyczonymi trasami. Dużym zainteresowaniem będą za-

pewne cieszyły się wieczorne biegi z instruktorem i lampkami czołowymi. – Zbieramy się grupą kilkunastu osób i biegniemy z instruktorem po lesie. Przy okazji
uczymy się techniki biegania pod
okiem fachowca, szlifujemy ją
i poprawiamy błędy – mówi właściciel Konrad Młodziński. – Do
tego niesamowita atmosfera rozświetlonego lasu przez kilkanaście „czołówek” – dodaje.
Wypożyczalnia znajduje się
przy ul. Chlubnej 1A na osiedlu
Choszczówka. Najlepiej dojechać

Zbiory redakcji

Wraz z pierwszym śniegiem mamy wspaniałą propozycję dla wszystkich aktywnych. W Choszczówce powstała weekendowa wypożyczalnia nart biegowych.

Zapraszamy
na lodowisko
przy ul. Strumykowej 21
– na terenie Białołęckiego
Ośrodka Sportu
Cennik
• bilet normalny – 7 zł
(na jedną sesję)
• bilet ulgowy – 5 zł (dzieci
i młodzież do 18 roku życia
za okazaniem ważnej legitymacji)
• wypożyczenie łyżew – 6 zł
(na jedną sesję)
• ostrzenie łyżew – 10 zł
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
• 8.00-14.00 szkolne grupy zorganizowane z dzielnicy
Białołęka. Wstęp bezpłatny.
• 14.30-17.30 sesja II
• 18.00-21.00 sesja III
soboty i niedziele
• 11.00-14.00 sesja I
• 14.30-17.30 sesja II
• 18.00-21.00 sesja III

Dzielnica Białołęka

www.bialoleka.waw.pl
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13 grudnia. Modlińska ożyła.

Urząd był
dobrze
strzeżony.

Już od wczesnych godzin rannych przed Urzędem stanęły
wojskowe namioty, koksowniki, wozy opancerzone.

Na ulicy pojawiło się wojsko...

... które szybko złapało ukrywającego się na przystanku opozycjonistę.

Przejazd pojazdów z epoki
wzbudził wiele emocji.

Dzielnica Białołęka

Pojawiła się nawet
kuchnia polowa
serwująca grochówkę.

www.bialoleka.waw.pl
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Koncert karnawałowy
Najbardziej znany bal karnawałowy
na świecie odbywa się w Wenecji.
Czerpiąc inspirację z Balu Dożów,
BOK zorganizuje w styczniu 2013 r.
koncert karnawałowy w weneckim
stylu. Wspaniała muzyka i stroje,
złożą się na niepowtarzalny nastrój
koncertu „Wielkie Gwiazdy są
wśród nas”. Usłyszymy m.in. arie
operetkowe, musicalowe i pełne
południowego temperamentu piosenki neapolitańskie. Wykonają je:
sopranistka Renata Drozd, mezzosopranistka Aneta Łukaszewicz,
czołowi tenorzy – Piotr Rafałko
oraz Ryszard Wróblewski. Artystom będzie towarzyszyć Kameralna
Orkiestra Romantica. Wieczór poprowadzi Anna Barańska-Wróblewska, która stworzyła scenariusz
i zadbała o oprawę wizualną. Dodatkowych wrażeń dostarczą aktorzy białołęckiego Teatru Działań
Twórczych. Na koncercie mile widziane będą kostiumy!

Usłyszymy piosenki: „Kasa, kasa,
kasa”, „Gdy mówią pieniądze”,
„Pieniądze jednak to nie wszystko”
oraz musicalowe: „Kabaret”,
„Mamma Mia”, „Lalka”, „Metro”.
Dowiemy się, co o pieniądzach
myślały znane, cytowane w spektaklu osoby.
Strefa Sztuki – pracownia musicalowa w Dniu Babci pokaże fragment bajki muzycznej „Podróże
z Fantazją” wg książki Sergiusza
Pinkwarta i Lidii DługołęckiejPinkwart. Fantazja to dziewczynka,
która pojawia się i znika w tajemniczych okolicznościach. Przedstawienie zostanie zaprezentowane
w marcu, lecz 21 stycznia w specjalnym epizodzie pojawi się najważniejsza tego dnia postać – babcia.
W ostatnią niedzielę stycznia
dzieci z mieszkańcami Królestwa
Muzyki wybiorą się na „Karnawał
w Rio”. Paź Tryl pozna na statku
uroczego Księcia Tana – mistrza
tańca i miłośnika podróży. Czy będą
się razem bawić? Czy zakochają się
w sobie? Czy Królowa będzie zadowolona z tej znajomości? O tym
przekonają się widzowie podczas
wyprawy w krainę tańca, szalonych
rytmów, ferii barw i słońca.

Białołęcka Scena dla Dzieci
Po raz kolejny najmłodsi wezmą
udział w spotkaniu, z którego dowiedzą się jak powstaje książka.
Opowie o tym Anna Kaszubska –
pomysłodawczyni i współautorka
zbioru opowiadań „Bajkowa mozaika”. Na książkę składają się teksty
napisane m.in. przez Halinę Mlynkovą, Dzianiego, Michała Piróga,
Weronikę Marczuk, Conrado Moreno. Autorzy opisują w niej historie
z różnych stron świata i wspominają własne dzieciństwo. Ich opowieści przybliży Marina Hulia. Zabierając dzieci do świata bajek, pokaże,
że różnorodność jest ciekawa.
Uczestnicy białołęckiego Ogniska Musicalowego Jana Bzdawki
przygotowali spektakl o pieniądzach, które „szczęścia nie dają”.

Białołęckie
Zagłębie Teatralne
Teatr Tańca Inoj ponownie zaprezentuje „Opowieść o studni” w reżyserii i choreografii Katarzyny
Kryczki. Symboliczna studnia to
początek do tanecznych rozważań
o pragnieniu, oczyszczeniu, spełnieniu. To opowieść o spotkaniu samego siebie, o sięganiu w głąb, by
ujrzeć nieznane ja.
Teatr Akt-em raz jeszcze zaprosi
do „Salki myśliwskiej” według sztuki „Stół dla kobiet w sali myśliwskiej” Wiktora Mereżko. W spektaklu pojawią się intrygujące postacie,
które łączy potrzeba znalezienia
kozła ofiarnego. Szczegółowe informacje na: www.bok.waw.pl, rezerwacje pod numerem tel. (22) 614 66
56.

Z pierwszym dniem nowego roku zabrzmi w Białołęckim
Ośrodku Kultury muzyka Wiednia. Uczestnicząc w koncercie „Wielkie Gwiazdy są wśród nas” 20 stycznia poczujemy
się jak na ekskluzywnym balu maskowym w Wenecji.
Dzieci natomiast odwiedzą stolicę karnawału.
Koncert Noworoczny
w stylu wiedeńskim
Noworoczna propozycja przypadnie
do gustu tym, którzy doceniają muzykę w wykonaniu artystów o światowej renomie. Dzięki utworom
m.in. Czajkowskiego, Saint-Saënsa,
Kalmana, Lehara, Zellera, Ivanovici, Stolza i Straussów, widzowie
przeniosą się do Wiednia. Najpiękniejsze klasyczne tańce świata,
duety, pieśni, arie i piosenki złożą
się na dwuczęściowy koncert.
O wrażenia artystyczne zadbają
m.in.: Małgorzata Długosz – sopran, Ryszard Wróblewski – tenor,
skrzypek Maciej Przestrzelski, wiolonczelista Marek Karwowski,
a także tancerze Teatru Wielkiego
i Kameralna Orkiestra Romantica.
Galę poprowadzi Anna Barańska-Wróblewska – dyrektor Orkiestry.
Białołęckie kolędowanie
W dniu Objawienia Pańskiego zapraszamy do wspólnego kolędowania w parafii Narodzenia NMP przy
ul. Klasyków. W koncercie wezmą
udział znakomici śpiewacy, mieszkańcy Białołęki m.in.: solistka
Teatru Muzycznego w Łodzi Bogumiła Dziel-Wawrowska – sopran,
solista Teatru Wielkiego-Opery Narodowej – Ryszard Wróblewski.
Usłyszymy najpopularniejsze kolędy w aranżacjach Jana Pałysa, śpiewanych przez solistów oraz chóry
z białołęckich szkół. Całość poprowadzi dyrygentka Teatru Muzycznego w Łodzi – Elżbieta Tomala.
Białołęcka Scena Estradowa
W drugi weekend stycznia na scenie BOK wystąpi zespół Pullover.
Tworzą go instrumentaliści oraz
wokalistka – laureatka festiwali
i konkursów wokalnych, zdobywczyni wyróżnienia w IV edycji polskiego „Idola”. Ich muzyka łączy
neo-soul, funkowo-klubowe bity
i acidsmooth jazzowe klimaty. Na
godzinę przed rozpoczęciem odbędzie się wernisaż fotografii zimowych krajobrazów Inki Wieczeńskiej.
XXI Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
W drugą niedzielę stycznia wolontariusze WOŚP będą zbierali pieniądze na szczytny cel. Po raz drugi
w akcję włączy się BOK,w który
można spodziewać się wielu atrakcji m.in.występów muzycznych
i teatralnych. Imprezie będą towarzyszyć warsztaty i kiermasze.
Dzielnica Białołęka

Kolędowanie

Kalendarium
imprez BOK
1.01.2013., godz. 18.00
Koncert Noworoczny w stylu
wiedeńskim
Bilety: 70 i 50 zł
5.01., godz. 18.00
„Opowieść o studni”
Teatr Tańca Inoj, chor. i reż.
Katarzyna Kryczka
Wstęp wolny, obowiązuje
rezerwacja miejsc
6.01., godz. 13.00
Białołęka Scena dla Dzieci
„Bajkowa mozaika”
Bilety: 10 zł
6.01., godz. 19.00
Białołęckie kolędowanie – koncert „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
Parafia NMP,
ul. Klasyków 21/23
Wstęp wolny
12.01., godz. 17.00
„Moje Bieszczady – wernisaż
fotografii Inki Wieczeńskiej
Wstęp wolny
12.01., godz. 18.00
Koncert zespołu Pullover
Bilety: 20 zł
13.01., od godz 10.00
XXI Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
– występy artystyczne
Wstęp wolny
14.01., godz. 18.00
Koncert białołęckiego Ogniska
Musicalowego
Bilety: 10 zł
20.01., godz. 18.00
„Wielkie Gwiazdy są wśród
nas” – koncert karnawałowy
w stylu weneckim
Bilety: 70 i 50 zł
21.01., godz. 19.00
Fragment spektaklu „Podróże
z Fantazją” wg. książki Lidii
Długołęckiej-Pinkwart
i Sergiusza Pinkwarta
Strefa Sztuki: pracownia musicalowa, reż. Iwona Prugar-Fiedorowicz i Katarzyna Kryczka
Wstęp wolny
26.01., godz. 18.00
Wiktor Mereżko „Salka myśliwska” wg sztuki „Stół dla kobiet
w sali myśliwskiej”
Teatr Akt-em, reż. Żanna
Gierasimowa
Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc
27.01., godz. 13.00
Białołęka Scena dla Dzieci
„Karnawał w Rio” z cyklu
„W Królestwie Muzyki”
scen. i reż. Ewa Szawłowska
Bilety: 15 zł

www.bialoleka.waw.pl

Tekst i zdjęcia: BOK

Noworoczne podróże kulturalne
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