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Tramwaj na Modlińskiej. Przetarg
na studium nowej linii tramwajowej
Ogłoszono przetarg na Studium techniczno–
ekonomiczne nowej linii tramwajowej wzdłuż ul.
Modlińskiej. Wybrany wykonawca będzie miał
ponad 300 dni na przygotowanie dokumentacji.
Studium techniczno–ekonomiczne to początek
przygotowań do budowy nowej linii tramwajowej.
Nim robotnicy wbiją pierwszą łopatę na budowie, będzie trzeba jeszcze przeprowadzić analizę
oddziaływania inwestycji na środowisko, przygotować projekt budowlany i dostać pozwolenie
na budowę. Najważniejsze jednak jest pozyskanie
funduszy na inwestycję, np. ze środków UE - ale
żeby móc z nich korzystać, potrzebna jest szczegółowa dokumentacja.
Jaka będzie nowa trasa?
Planowana linia tramwajowa wzdłuż Modlińskiej będzie przedłużeniem trasy, która biegnie
po ul. Jagiellońskiej, wzdłuż terenu dawnej fabryki
samochodów FSO i kończy się pętlą pod trasą Armii Krajowej. Dalej pobiegnie ona nad Kanałem

Żerańskim i wzdłuż ul. Modlińskiej, aby połączyć
się z trasą z Młocin na Winnicę. Wykonawca
dokumentacji zaproponuje, jak mają przebiegać
nowe tory przez węzeł drogowy ul. Jagiellońskiej
i trasy AK. To jedno z bardziej skomplikowanych
zadań, bo być może nie obejdzie się bez przebudowy niektórych estakad. Tańsze rozwiązanie może
polegać na obejściu torami całego węzła od zachodu wzdłuż brzegu Wisły.
Studium pomoże też wybrać wariant przebiegu trasy przez nowe osiedla na Starych Świdrach.
Tory pobiegną prosto wzdłuż Modlińskiej do al.
Kuklińskiego albo przez ul. Myśliborską, bliżej
planowanych nowych osiedli na terenach dawnej fabryki domów. Tramwajarze zakładają także
możliwość budowy dodatkowej trasy do przystanku kolejowego Warszawa Żerań, a także pętli
dla tramwajów i autobusów wraz z parkingiem
przesiadkowym przy ul. Familijnej. Inwestycja
będzie mogła być podzielona na etapy – które
z nich zostaną zrealizowane i w jakiej kolejności,

zależeć będzie od funduszy spółki. Wykorzystana
zostanie także ekspertyza techniczna, dzięki której
sprawdzono, jak wykorzystać istniejący most nad
Kanałem Żerańskim.
Planowana trasa uwzględniona została w koncepcjach urbanistycznych w ramach przeprowadzonych warsztatów „Osiedla Warszawy”.
W opracowaniach dla terenów Polfy Tarchomin,
a także obszaru Starych Świdrów, tramwaj wskazano jako podstawową formę obsługi tego obszaru
przez transport publiczny. Realizacja trasy tramwajowej stanowi warunek rozwoju tej części stolicy – w szczególności dla obszaru Starych Świdrów.
Inwestycje tramwajowe w stolicy
Tramwaje Warszawskie prowadzą też prace nad
projektami budowlanymi kolejnych tras tramwajowych – między innymi złożono wnioski o decyzję środowiskową na budowę trasy na Zieloną
Białołękę.

Nowy Rewir Dzielnicowy Policji
Na Zielonej Białołęce zrobi się bezpieczniej.
Mieszkańcy od dawna prosili o stworzenie tam posterunku policji. Nowy rewir powstanie przy ul. Ruskowy Bród (przy szkole podstawowej).
Urząd Dzielnicy Białołęka wystąpił z wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Po jej wydaniu uzupełni wytyczne do projektowania i ogłosi przetarg w formule zaprojektuj
i wybuduj.
Budynek, który tam powstanie będzie modułowy
i będzie posiadał niezbędną infrastrukturę technicz-

ną z przyłączeniami. Obok budynku zbudowane
będą miejsca postojowe, a prowadzić do niego będą
dojazdy i dojścia. Całość zostanie ogrodzona. Przy
budynku powstanie 24 metrowy maszt – co było
wymogiem policji.
– Cieszę się, że zbliżamy się do szczęśliwego końca
wspólnych wysiłków Dzielnicy i Policji. Wszystko po to,
by zwiększyć bezpieczeństwo naszych mieszkańców –
mówi Grzegorz Kuca, burmistrz dzielnicy Białołęka.

Budujemy drogi
W kilkunastu miejscach na terenie Białołęki
jest otwarty front robót drogowych. Nowe ulice
budujemy my, wykonują je też inwestorzy prywatni na podstawie umów, które z nimi zawarliśmy.
Oprócz budowy ulic, remontujemy nawierzchnie
dróg i chodniki. Budujemy też oczekiwaną przez
mieszkańców zawrotkę w ul. Kępa Tarchomińska.
Dzięki temu ZTM uruchomi nową linię lokalną,
która będzie dowoziła pasażerów do pętli tramwajowej Winnica.

dokończenie na str. 3
Dzielnica Białołęka

Zawrotka w ul. Kępa Tarchomińska.
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Nowe dowody osobiste
już w listopadzie
Nowe dowody osobiste będą lepiej zabezpieczone – to za sprawą
odcisków palców zamieszczonych w warstwie
elektronicznej
dokumentów, a także
uwidocznionemu
podpisowi posiadacza.
Nowy wzór dokumentu
tożsamości został wprowadzony 7 listopada.
Warto jednak pamiętać,
że
dotychczasowych,
ważnych dowodów nie trzeba będzie wymieniać.
Polska dostosowuje dowody osobiste do wymogów Unii Europejskiej.
Nowe dokumenty będą wyposażone w warstwę elektroniczną, o wysokim
stopniu zabezpieczenia, która podobnie jak w przypadku paszportów, zawierać będzie wizerunek twarzy posiadacza oraz dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Dodatkowo, w warstwie graficznej pojawi się odręczny
podpis właściciela, a także literowy skrót PL na tle flagi Unii Europejskiej.
Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji wprowadzenie rozwiązań
technicznych umożliwiających wydawanie nowego dowodu osobistego zostało zaplanowane na 7 listopada 2021 r. Oznacza to, że od poniedziałku,
8 listopada, w urzędach mieszkańcy mogą składać już wnioski o dokument
tożsamości według nowych regulacji.
Należy pamiętać że wszystkie osoby posiadające ważne dowody osobiste,
wydane zgodnie z dotychczas obowiązującym wzorem, nie będą musiały ich
wymieniać. Z tych dokumentów będzie można korzystać do momentu utraty ich ważności.
W związku z wprowadzeniem nowego dowodu osobistego, już nie ma
możliwości złożenia wniosku o ten dokument elektronicznie. Po wdrożeniu nowego wzoru, składanie wniosków online możliwe będzie wyłącznie
w przypadku dzieci do 12. roku życia. Od nich odciski palców nie będą
pobierane.
Więcej informacji na temat nowego dowodu osobistego można uzyskać
na stronie gov.pl.

Węzeł przesiadkowy
Winnica – zapraszamy
na spotkania
Jak powinna być zorganizowana pętla autobusowo-tramwajowa
oraz parking „Parkuj i Jedź” przy węźle przesiadkowym Winnica? Na to pytanie będą starali się odpowiedzieć autorzy koncepcji
węzła. Zapraszamy na spotkania informacyjne on-line 16 i 19 listopada.
We wtorek, 16 listopada o godz. 17.00 i 19 listopada o godz.
18.00 odbędą się spotkania informacyjne on-line na temat koncepcji węzła przesiadkowego Winnica. Węzeł planowany jest przy
skrzyżowaniu przedłużenia ul. Światowida z Modlińską. Połączy
on linię tramwajową Młociny – Winnica, komunikację autobusową oraz parking „Parkuj i Jedź” dla kierowców z Białołęki i północnej części aglomeracji.
Spotkania – ze względu na pandemię koronawirusa – odbędą się
wyłącznie w formie on-line w serwisie YouTube na kanale firmy
przygotowującej koncepcję www.idompoland.com/winnica-spotkanie.
W trakcie spotkań nie będzie można zadawać pytań autorom koncepcji. Zachęcamy do przesyłania uwag na adres konsultacje@idom.com
do 19 listopada. Wszelkie uwagi zostaną zapisane i wraz z odpowiedziami znajdą się w końcowym raporcie.

fot. ZTM
fot
fot.

Żłobek przy ul. Ku Rzece
Wystąpiliśmy o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na budynek żłobka w technologii modułowej
na części działki 2/7 obręb 4 06 12 w rejonie
obecnego zakończenia ul. Ku Rzece. To kolejny krok, by zbudować tę potrzebną placówkę. Następnie zlecimy wykonanie Programu
Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), czyli dokumentu, który określi usytuowanie budynku
na działce oraz parametry budynku - wielkości poszczególnych pomieszczeń i ich funkcje oraz poda szacunkowy koszt inwestycji.
Budynek będzie zajmował powierzchnię ok.
1 600 m2, znajdzie się w nim 6 oddziałów,
łącznie dla 150 maluchów. Mając PFU ogłosimy przetarg na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj”.
– Planujemy realizację przedsięwzięcia
w ciągu dwóch lat: 2022-2023. Białołęka to
najmłodsza pod względem wieku mieszkańców
dzielnica, więc żłobki są tu wyjątkowo potrzebne – mówi Jan Mackiewicz, zastępca burmistrza Białołęki.
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Budujemy Drogi
dokończenie ze str. 1
Łopianowa i Projektowana 7KDD
Mamy pozwolenie na budowę ulicy Łopianowej w trybie specustawy drogowej. W ramach inwestycji powstanie łącznie 260-metrowy odcinek
drogi od ul. Kowalczyka za skrzyżowanie z ulicą
Projektowaną 7KDD (łącznik ulicy Krzyżówki
z ul. Łopianową) wraz z tym skrzyżowaniem. Wykonawca zbuduje jezdnię z odwodnieniem, chodniki, oświetlenie, zatoki postojowe do parkowania
poprzecznego. Będzie też musiał przebudować odcinek ciepłociągu.
Jezdnia ulicy Łopianowej powstanie w nowym
śladzie – na przedłużeniu fragmentu ulicy, który jest obecnie ślepo zakończony tuż za rondem.
W miejscu trylinki powstanie zieleń i chodniki.
To kolejny krok do poprawy komunikacji drogowej na osiedlu Żerań. Inwestycję realizuje prywatny inwestor na podstawie umowy zawartej
z nami.
A to nie koniec dobrych wieści dla Żerania.
Właśnie wprowadziliśmy wykonawcę prac drogowych i oświetleniowych na ulicę Projektowaną
7KDD (łącznik ulicy Krzyżówki z ul. Łopianową). W ramach umowy, którą zawarliśmy z prywatnym inwestorem, to on sfinansuje budowę
oświetlenia i przebudowę jezdni z dostosowaniem
do obowiązujących przepisów. Odcinek ulicy,
gdzie będą prowadzone prace, ma długość 112 m.

ul. Łopianowa

Morelowa
Trwa budowa oświetlenia na odcinku od serwisowej jezdni ul. Modlińskiej do końca nowego odcinka chodnika ul. Morelowej. Wykonawca
ustawi 10 LED-owych latarni. Obecnie montuje
stopy pod słupy. Jedna z latarni doświetli też przejście dla pieszych. Inwestycję realizuje prywatny
inwestor na podstawie umowy zawartej z nami.
Szafrańców
Ruszyła budowa odcinka drogi Projektowanej
6.2 KD-L wraz włączeniem w ul. Kościeszów. Pod
koniec października wprowadziliśmy inwestora
prywatnego na teren budowy. Nowa droga będzie
przedłużeniem ul. Szafrańców. W ramach prac powstanie jezdnia asfaltowa o szerokości 7 m i długości ok. 125 m wraz z obustronnymi chodnikami, odcinkiem ścieżki rowerowej, odwodnieniem
i oświetleniem. Dodatkowo nowa droga zyska
doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościeszów. Inwestycję realizuje prywatny
inwestor na podstawie umowy zawartej z nami.
Dziatwy
Trwa budowa ulicy na odcinku od ul. Marchołta do ul. Drożdżowej. Wykonawca prowadzi
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prace asfaltowe i układa wyniesione skrzyżowanie. Do końca miesiąca przebuduje sieci i wykona większość prac drogowych. Ostateczne zakończenie robót budowlanych ma nastąpić przed
świętami. Inwestycję realizuje prywatny inwestor

ul. Dziatwy

na podstawie umowy zawartej z nami.
Płochocińska/Krzyżówki
Zakończyły się prace asfaltowe. Trwają ostatnie prace brukarskie i porządkowe. Gotowa jest
nawierzchnia ulicy Krzyżówki i nawierzchnia
skrzyżowania ulic: Krzyżówki, Spedycyjnej i Płochocińskiej. Do zadań wykonawcy będzie jeszcze
należał montaż sygnalizacji świetlnej i oświetlenia. Do tego czasu na skrzyżowaniu obowiązuje
tymczasowa organizacja ruchu. W ramach umowy, którą podpisaliśmy z inwestorem prywatnym,
deweloper wybudował ulicę Krzyżówki wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ul. Płochocińską, oświetleniem, odwodnieniem, przejściami
dla pieszych. Natomiast na podstawie porozumienia z ZDM ten sam inwestor przebudował odcinek ul. Płochocińskiej.
Ostródzka/Hemara
Trwa przebudowa i budowa sieci. Wykonawca buduje kanalizację deszczową oraz wodociąg.
Oprócz tego przebuduje sieci elektroenergetyczne
i telekomunikacyjne, zbuduje nowe oświetlenie
oraz kanał technologiczny.
Po wykonaniu robót związanych z budową i przebudową sieci - przystąpi do robót nawierzchniowych. W ramach prac wykonawca nie
tylko zbuduje rondo, ale też przebuduje fragmenty ulic: Ostródzkiej (od Olsztyńskiej do wjazdu
na parking szkoły podstawowej i liceum) oraz
Hemara (od skrzyżowania z Ostródzką do końca
nawierzchni z kostki betonowej). Po zakończeniu
prac ul. Ostródzka zyska dodatkowy pas do skrętu w lewo w ulicę Olsztyńską. Powstaną nowe,
szersze chodniki (o szerokości min. 2 m). Przy ul.
Ostródzkiej, na wysokości placówek oświatowych,
wykonawca zbuduje zatokę postojową do parkowania równoległego. Przebudowywane odcinki
dróg zostaną pokryte nową nawierzchnią, kostkę
betonową na ul. Hemara zastąpi asfalt. Planujemy,
że prace zakończą się w przyszłoroczne wakacje,
by oddać nowy układ komunikacyjny przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023.
Ul. Projektowana KL-9
Budowa tej drogi, prostopadłej do ul. Hemara,
jest na finiszu. Powstała ulica o długości ok. 110
m wraz z chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem oraz skrzyżowaniem z ul. Hemara. W ramach umowy zawartej z nami inwestor prywatny,
który realizuje prace, wykona też dodatkowe odwodnienie ul. Hemara na wysokości swojej inwestycji deweloperskiej.

Mochtyńska
Budujemy 500- metrowy odcinek od ul. Fajnej
na północ do istniejącego chodnika. Po wschodniej stronie ulicy powstanie też zatoka autobusowa. Doświetlimy przejście dla pieszych. Gotowa
jest już podbudowa chodnika z tłucznia, wykonawca ustawił też krawężniki. Ma czas na zakończenie inwestycji do połowy grudnia.
Zdziarska
Trwa budowa chodnika i ścieżki rowerowej
na odcinku od mostu na rzece Długiej do ul. Verdiego. Oprócz ciągu pieszo-rowerowego powstaną dwie zatoki autobusowe po obu stronach ul.
Zdziarskiej.
Inwestycję realizuje i finansuje prywatny inwestor na podstawie umowy, zawartej z nami.
Verdiego
Pełną parą trwa budowa kolejnego odcinka
ulicy. Prywatny inwestor, który realizuje prace
na podstawie umowy zawartej z nami, buduje
jezdnię i chodnik oraz brakujące odwodnienie
i oświetlenie. Oprócz tego wykonawca robót
dokończył prace z pierwszego etapu budowy ul.
Verdiego, m.in. zamontował barierki zabezpieczające pieszych na wysokości rowu melioracyjnego
wzdłuż szkolnego ogrodzenia. Dzięki temu otworzyliśmy furtkę do Szkoły Podstawowej nr 361
od strony ul. Verdiego oraz bramę do wjazdu dla
samochodów.

ul. Verdiego

Remonty chodników
Wyremontowaliśmy zniszczony fragment
chodnika ulicy Ostródzkiej na odcinku od ul.
Olsztyńskiej do ul. Berensona. W ramach zrealizowanych prac wymieniono podbudowę oraz nawierzchnię chodnika na nowe płyty.
Trwa wymiana zniszczonych płyt chodnikowych na podejściach na most na rzece Długiej,
gdzie łączą się ulice Ostródzkaa i Mochtyńska.
Wykonawca wymienia też podbudowę chodnika.
Ruszył też remont chodnika ulicy Czeremchowej. Wymienimy płyty na zniszczonym odcinku.
Pętla Kępa Tarchomińska
Ruszyła budowa pętli w ulicy Kępa Tarchomińska. W ramach inwestycji powstanie zawrotka dla
autobusów, dwa przystanki przy skrzyżowaniu
z ul. Bukowską oraz progi zwalniające. Zarząd
Transportu Miejskiego planuje wykorzystać tę
pętle, by uruchomić nową linię lokalną, która
będzie dowoziła pasażerów do pętli tramwajowej
Winnica.
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Odbiór
odpadów
zielonych
Odbiór odpadów zielonych (trawa, liście itp.) odbywa się do 30 listopada. Prosimy o zgłaszanie potrzeby odbioru takich odpadów za pośrednictwem
Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115
z wyprzedzeniem, w terminie do 15 listopada.
Odpady zielone (liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie z ogródka) odbierane są przez operatorów od marca do listopada, zgodnie z harmonogramem, który można sprawdzić na stronie https://
warszawa19115.pl/harmonogramy-wywozu-odpadow. Po wskazanym terminie (grudzień-luty) odpady zielone można oddać do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy
ul. Płytowej 1 - Białołęka.

Energetycy sadzą drzewa
Od końca października energetycy sadzą drzewa
wzdłuż nowych podziemnych linii elektroenergetycznych na Żeraniu. Nowe nasadzenia zostaną
przeprowadzone również w miejscach wskazanych
przez mieszkańców. W sumie jeszcze w tym roku posadzonych będzie ponad pół tysiąca wiśni, lip, topoli
i jarzębów.
Budowa trwa, nasadzenia ruszyły
Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych, które wyprowadzą moc z nowo wybudowanego bloku gazowo-parowego w EC Żerań do linii
220 kV Miłosna – Mory jeszcze trwa. Tymczasem
wykonawca, działający na zlecenie Polskich Sieci
Elektroenergetycznych, już sadzi drzewa. Większość
drzew będzie posadzona jeszcze w tym roku.
Po konsultacjach
Podczas budowy wyciętych zostało 380 drzew,
rosnących w postaci 519 pni. W większości były
to robinie akacjowe. W zamian wykonawca posadzi 624 drzewa. 491 z nich to wiśnie, lipy i jarzęby,
które zostaną zlokalizowane wzdłuż wybudowanych
linii kablowych, czyli tam, gdzie przeprowadzono
wycinkę. Dodatkowo 63 sztuki mają zostać posadzone w miejscach wskazanych przez mieszkańców
podczas konsultacji przeprowadzonych w 2020 r.:
m.in. na placu zabaw przy ul. Portowej, oraz przy
wybranych szkołach podstawowych.

Więcej niż standard
Sadzonki przewyższają wymagania obowiązujące w stolicy. Ustalone przez miasto „Standardy
kształtowania zieleni Warszawy” zalecają korzystanie z roślin o obwodach pni nie mniejszych niż
12–14 cm. Tymczasem wykonawca zobligował
się do posadzenia 574 drzew o obwodzie 14–16
cm oraz 50 drzew o obwodzie 16–18 cm. Na największe sadzonki, czyli dęby, trzeba będzie poczekać. Dlatego część nasadzeń zostanie wykonanych
na wiosnę 2022 r. Będą to drzewa lokalizowane
w miejscach wskazanych przez Dzielnicę Białołęka: 33 dęby w okolicach mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego (obok 20 topoli sadzonych w tej
lokalizacji jeszcze w tym roku), 10 dębów (oraz
dodatkowo 1000 krzewów ligustru) na terenie
szkoły przy ul. Warzelniczej/Hemara, a także 7
dębów w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 112
przy ul. Zaułek.
Warto wiedzieć, że wykonawca jest zobowiązany dbać o nasadzenia przez okres trzech lat. Jeśli
któreś z nich nie przetrwają tego czasu, będzie
musiał wymienić je na nowe lub w ramach rekompensaty wnieść odpowiednią opłatę.
Strona internetowa inwestycji: stacjapraga.pse.pl.
PSE
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Będzie chodnik a potem ulica Dionizosa do pętli
ę
Mamy porozumienie z firmą BARC na budowę chodnika i odcinków ul. Dionizosa. Inwestor
prywatny w pierwszej kolejności zbuduje chodnik, by mieszkańcy osiedla Comfort City mogli
bezpiecznie i wygodnie dojść do ul. Winorośli.
W następnym kroku firma BARC zobowiązała się
zbudować dwa odcinki ul. Dionizosa – pierwszy
od osiedla Comfort City do ul. Winorośli, a drugi – od zakończenia istniejącej ulicy do połączenia
z ul. Światowida.
Najpierw chodnik
Na początku listopada podpisaliśmy aneks
do umowy z inwestorem prywatnym. Aneks szczegółowo określa zakres prac inwestora. Po pierwsze
firma BARC zobowiązała się w nim do zaprojektowania, uzyskania pozwolenia na budowę, a potem budowy chodnika od swojego osiedla do ul.
Winorośli. Chodnik ma powstać w ciągu 3 miesięcy od wydania pozwolenia na budowę.
– Ta inwestycja ma priorytet, bo jest najbardziej
potrzebna, by mieszkańcy mogli korzystać z nowej linii tramwajowej. Cieszę się, że doszliśmy
do porozumienia z inwestorem. Dzięki nowym
inwestycjom domknięty zostanie układ drogowy
w tym rejonie. Skorzystają z niego przede wszystkim mieszkańcy osiedli, realizowanych przez tego
inwestora – mówi Grzegorz Kuca, burmistrz Białołęki.
Potem dwa odcinki drogi
Równolegle inwestor prywatny zobowiązał się
do zaprojektowania, uzyskania pozwolenia na budowę i budowy ul. Dionizosa na tym samym odcinku. Tu prace będą koordynowane z budową
ronda u zbiegu ulic Dionizosa i Winorośli, które
ma realizować inny deweloper.

Firma BARC zobowiązała się również do budowy przedłużenia ul. Dionizosa od istniejącego odcinka drogi do ul. Światowida i pętli tramwajowej
Winnica. Aby zbudować ten odcinek ul. Dionizosa, inwestor prywatny zobowiązał się do opracowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania
pozwolenia na budowę w trybie specustawy drogowej w ciągu 12 miesięcy od podpisania aneksu. Jeśli udałoby mu się kupić brakującą działkę
pod drogę i budowa byłaby możliwa na podstawie
zwykłego pozwolenia na budowę – prace przyspieszą. Wtedy firma BARC ma opracować dokumentację w ciągu 6 miesięcy.
Sama budowa obu odcinków ul. Dionizosa ma
nastąpić w ciągu 6 miesięcy od uzyskania pozwoleń na budowę. Podane terminy to maksymalny

czas na realizację inwestycji. Jeśli inwestorowi uda
się zrealizować zakres prac szybciej – z chodnika
i ulicy Dionizosa będzie można korzystać wcześniej.
I przekazanie na rzecz dzielnicy
Po wybudowaniu odcinków drogi, inwestor
zobowiązał się także do przekazania ich nam za
symboliczną kwotę. Dodatkowo za symboliczną
kwotę przekaże wybudowany przez siebie wcześniej odcinek ulicy Dionizosa na wysokości swojego osiedla. Dzięki temu mieszkańcy Comfort City
będą mogli dojeżdżać do pętli Winnica, a nie jak
teraz - wyłącznie do ul. Modlińskiej.

Więcej drzew
i krzewów na Białołęce
Wzdłuż ulicy Modlińskiej i Światowida pojawiają się nowe drzewa i krzewy.
Zarząd Zieleni realizuje z budżetu obywatelskiego aż 4 projekty nasadzeniowe.
Do końca listopada pojawi się około 600 nowych drzew oraz ponad 2,3 tys m2
krzewów na głównych arteriach drogowych Tarchomina i Nowodworów. Nowe
nasadzenia widać już na pasie zieleni biegnącym środkiem ul. Modlińskiej, wokół przystanków autobusowych na Winnicy i na całej długości ulicy Światowida.
Wśród krzewów pojawią się: berberys, dereń, pięciornik krzewiasty, pęcherznica kalinolistna, kalina, śnieguliczka, irga, tawulec, tawlina jarzębolistna, suchodrzew tatarski, krzewuszka cudowna, jaśminowiec. A wśród drzew zobaczymy:
jodłę, różne rodzaje klonów, olszę, grab, głóg, różne rodzaje jesionu, glediczję,
ambrowiec, różne rodzaje dębu, topole,
platany, różne rodzaje śliw, robinię, różne
rodzaje lilaków, lipę.
Zadaniem wykonawcy jest nie tylko
zasadzenie, ale również 3-letnia pielęgnacja drzew i 1-roczna pielęgnacja krzewów.
Nowe drzewa i krzewy zawdzięczamy
czterem projektom zgłoszonym przez
naszych mieszkańców do budżetu obywatelskiego:
101. Posadźmy drzewa i krzewy
wzdłuż ul. Modlińskiej
103. „STOP SMOG” - zazieleńmy
ulice naszej dzielnicy
192. Stwórzmy zieloną aortę Białołęki
1946. Drzewa dla Tarchomina.
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VolleyBOS 2021 - siatkówkowy zawrót głowy
w Białołęckim Ośrodku Sportu
Kurek, Leon, Nowakowski, te nazwiska znają
wszyscy. Kto nie chciałby choć przez chwilę poczuć się jak jeden z nich? Wydaje się to trudne,
jednak nic prostszego. Wystarczy wziąć udział
w turnieju BOS i poczuć się jak jedna z gwiazd.
Dyrektor Białołęckiego Ośrodka Sportu Tomasz
Kuczborski oraz Fundacja Absens Carens serdecznie zapraszają mieszkańców Białołęki i Warszawy
do udziału w cyklu turniejów siatkarskich „VolleyBOS – Amatorska Liga Siatkówki”. Zawody rozgrywane będą w kategorii OPEN w hali sportowej
przy ul. Strumykowej 21. Będzie nowa formuła
- dwa turnieje eliminacyjne - w dniach 20 listopada i 11 grudnia oraz turniej finałowy 19 grudnia.
Udział w turnieju jest bezpłatny.
Oprócz spełnienia marzeń o rozegraniu zawodów niczym prawdziwy profesjonalista, dla najlepszych przewidziane zostały nagrody rzeczowe
oraz pamiątkowe puchary. Dodatkowo, spośród
wszystkich uczestników rozgrywek, wyłoniony
zostanie MVP całego turnieju.
Zapisy już ruszyły, a udział można zgłaszać poprzez stronę internetową Białołęckiego Ośrodka
Sportu: www.bos.waw.pl.

Dodatkową atrakcją turnieju będzie przygotowana przez Fundację Absens Carens wystawa historyczna, której motywem przewodnim jest walka
o niepodległość. Składać się na nią będzie 10-12
plansz z historycznymi materiałami i anegdotami
przekazywanymi z pokolenia na pokolenie.

Spodziewamy się wielkich sportowych emocji
oraz wielu niezapomnianych wrażeń. Serdecznie
zapraszamy do BOS!
BOS

Sukcesy białołęckiego klubu judo na krajowej arenie
czewie, dwoje zawodników Klubu Judo Lemur,
po pełnych emocji walkach, stanęło na podium.
Złoty medal Pucharu Polski Juniorów w kategorii do 52 kg zdobyła Maria Jesionek, natomiast
Marcin Kowalski, również podczas tego samego turnieju, zdobył brązowy medal w kategorii
do 81 kg.

Tak duże sukcesy na kolejnych wysokich rangą
turniejach krajowych potwierdzają, że nasza dzielnica już może się szczycić jednymi z najlepszych młodych judoków w kraju, a w przyszłości może nawet
i medalem Igrzysk Olimpijskich, czego z całego serca
życzymy zarówno zawodnikom jak i trenerom.
UKJ Lemur

fot. UKJ Lemur

Dla sportowców okres wakacji to najczęściej
czas wzmożonych przygotowań i intensywnych
treningów przed nowym sezonem startowym.
Nie inaczej jest w przypadku białołęckiego Klubu
Judo Lemur, którego zawodnicy podczas wakacji
szlifowali swoją formę podczas czterech obozów
sportowych. Tak intensywne przygotowania przełożyły się na świetne wyniki sportowe podczas rozegranych po wakacjach turniejach.
Już w pierwszym tygodniu października Lemury potwierdziły swoją wyjątkową formę podczas
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików
zdobywając aż dwanaście krążków i pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej turnieju. Przewaga
nad pozostałymi klubami była ogromna. Dość
powiedzieć że drugi w klasyfikacji klub zdobył
„tylko” cztery medale.
Tydzień później bo już 10 października podczas
Pucharu Polski Juniorów, który odbył się w Socha-
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Nasze sąsiedztwo jest coraz bogatsze kulturowo dzięki naszym sąsiadom i sąsiadkom m.inn.
z Ukrainy, Białorusi, Mongolii, Rosji. Stali się oni
dla mnie pretekstem do akcji zrobienia stwora inspirowanego pracami ukraińskiej artystki - Marii
Prymachenko. Chcę, aby każda osoba czuła się
u nas mile widziana. Żeby czuła się u siebie. Wydarzenie, podczas którego malowaliśmy zwierzaka
zaprojektowanego przez Maćka i Kasię z „Wióry
Lecą” to zarówno twórczy czas, jak i kolejna okazja do porozmawiania o tym, co jeszcze wspólnie
możemy zrobić sąsiedzko. Stwora można znaleźć
na ulicy Marywilskiej 46, albo na mapie Google,
wpisując: Mini Skwerek Pani Marii Prymachenko.
Akcja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu
miasta stołecznego Warszawy.
Marta Zabłocka

fot. M. Zabłocka

fot. M. Zabłocka

Skwer Marii Prymachenko

Nagrody dla białołęckiej oświaty
Czterech białołęckich pedagogów uhonorowanych nagrodą Prezydenta m.st. Warszawy. W ten
sposób docenione zostały ich szczególne osiągnięcia edukacyjne.
Kto otrzymał nagrodę:
• Pani Justyna Kacprzyk - dyrektor Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi nr 430 przy ul.
Ceramicznej 9a,
• Pani Bożena Rutkowska - dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3,
• Pani Agnieszka Joanna Bieniek - nauczycielka
Przedszkola nr 65 przy ul. Pancera 3,
• Pani Elżbieta Kieszkowska – nauczycielka
Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3.
Nagroda Prezydenta Warszawy to coroczne wyróżnienie oraz forma podziękowania za efektywne nauczanie i wychowywanie młodych ludzi, za
opracowanie i wdrażanie autorskich programów,
inspirowanie i przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach, rozbudzanie
i rozwijanie talentów artystycznych i sportowych
uczniów. Nagradzani są także ci, którzy swój czas
poświęcają uczniom z trudnościami w nauce,

potrzebującym pomocy i wsparcia. Nominacje
do nagród przekazują Prezydentowi dzielnice.
Wyróżnienie wręczyła Renata Kaznowska – wiceprezydent m.st. Warszawy. Z ramienia dzielnicy

w uroczystości wzięła udział Izabela Ziątek – zastępca burmistrza Białołęki, odpowiedzialna m.in.
za białołęcką oświatę.

Poza horyzonty … i jeszcze więcej
Po raz kolejny środki z Funduszy Europejskich dla
Mazowsza wspierają białołęcką oświatę.
Wszystkie projekty Białołęka ma do wrożenia
w przedszkolach ponad 1,5 mln zł.
775 godzin dodatkowych zajęć terapeutycznych
dla dzieci z przedszkola przy ul. Ceramicznej w ramach programu „Podróż poza horyzonty".
– Przez dwanaście miesięcy przedszkolaki z placówki przy ulicy Ceramicznej będą mogły uczestniczyć
w dodatkowych zajęciach o charakterze terapeutycznym. Ich celem będzie wszechstronny rozwój dzieci.
A najlepszą metodą są ćwiczenia w formie zabawyy –
mówi Izabela Ziątek, zastępca burmistrza Białołęki
odpowiedzialna za oświatę. Będą zatem spotkania
z alpakami i twórcze wyrażanie siebie poprzez prace
plastyczne, muzykę i taniec na arteterapii. Na zajęciach z logorytmiki przedszkolaki będą stymulować
rozwój mowy poprzez śpiew połączony z ruchem.
Natomiast na zabawach sportowych dzieci poćwiczą
koordynację wzrokowo-ruchową.

Ogłosiliśmy też kolejne 3 postępowania na dofinansowanie zajęć dodatkowych w Przedszkolu 414
przy ul. Hemara, Przedszkolu 431 przy ul. Kartograficznej 6 i Przedszkolu 428 przy ul. Myśliborskiej.
Na oferty w ramach poszczególnych zadań czekamy
w listopadzie. Szczegóły postępowania są dostępne
na stronie: zamówienia.um.warszawa.pl.
Po wyłonieniu wykonawców przedszkolaki z Hemara będą mogły uczestniczyć w zajęciach z sensoplastyki, Oryginal Play, czyli zajęciach profilaktyczno
- korekcyjnych, logorytmiki, treningu umiejętności
społecznych i zajęć z koordynacji wzrokowo – ruchowej.
W ramach programu „Zwyczajni – niezwyczajni
– działamy, wiedzę zdobywamy” dzieci z przedszkola
z Kartograficznej będą uczestniczyć w zajęciach dogoterapii, arteterapii i zajęć z zakresu ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
Zajęcia z alpakami, logoterapia i zajęcia taneczne
rozszerzą ofertę zajęć w Przedszkolu 428 przy ul. My-

śliborskiej 35 w ramach programu „Wyrównujemy
szanse na lepszy start”.
Wszystkie zajęcia w powyższych 4 przedszkolach –
3600 godzin - będą mogły się odbyć dzięki wsparciu
ze środków Funduszy Europejskich dla Mazowsza
w wysokości ok. 1,5 mln zł.

Ochotnicy warszawscy – najlepszy
koordynator wolontariatu poszukiwany
Wszędzie tam, gdzie działają wolontariusze, są też
koordynatorzy wolontariatu. To od ich umiejętności i entuzjazmu często zależy powodzenie działań
ochotników. Dlatego już po raz kolejny, w ramach
corocznego konkursu, m.st. Warszawa zamierza
docenić najlepszych koordynatorów wolontariatu.
Konkurs jest ogłaszany w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” już od 2017 r.
Do kogo kierowany jest tegoroczny
konkurs?
W konkursie zostaną wyróżnieni koordynatorzy
i koordynatorki, którzy w 2021 r. – mimo trwają-
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cej pandemii – umożliwili wolontariuszom działanie
na korzyść warszawskich organizacji pozarządowych,
instytucji i samych warszawiaków. Stolica chce nagrodzić osoby, które wykazują się szczególnym
zaangażowaniem i zainteresowaniem organizacją
wolontariatu, które łączą standardy współpracy
z wolontariuszami ze specyfiką swojej organizacji.
Konkurs to zarówno promocja poszczególnych osób,
ich wkładu w budowanie dobrych warunków współpracy, jak i promocja wartości, jakie niesie wolontariat i jakie reprezentują stołeczni koordynatorzy.
Zgłoszenia kandydatur i ogłoszenie
wyników konkursu
Zgłoszenia może dokonać np. grupa trojga wolontariuszy, organizacja lub instytucja, gdzie pracuje
zgłaszana osoba lub nawet sam koordynator – jego
wniosek poświadcza wówczas trójka wolontariuszy.

Aby zaproponować kandydaturę, należy wypełnić
formularz zgłoszeniowy, a następnie dostarczyć go
osobiście lub za pośrednictwem poczty:
Biuro Konkursu „Koordynator Wolontariatu”
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
ul. Szpitalna 5/5 00- 031 Warszawa
Uzupełniony formularz można wysłać również
mailowo na adres: koordynator@wolontariat.org.pl.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 listopada
br. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 10
grudnia, podczas wydarzenia „Dzień Koordynatora
Wolontariatu 2021”.
Więcej szczegółów w regulaminie konkursu. Bezpośrednim organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w ramach realizacji
miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy”.
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Różowa skrzyneczka w dzielnicy
Ubóstwo menstruacyjne to ograniczenie dostępu do produktów higienicznych, niezbędnych przy
okresie i umożliwiających dbanie o higienę w tym
czasie, z powodów ekonomicznych. To definicja.
A praktyka? W Polsce blisko 500 000 osób nie stać
na zakup podpasek lub tamponów. Przeciętna kobieta przechodzi w swoim życiu od 350 do 450 miesiączek, a na środki higieniczne wydaje łącznie około
20-30 tys. złotych. W czasie okresu oprócz dolegliwości, które często mu towarzyszą, wiele kobiet musi
zmierzyć się z ogromnym wstydem i upokorzeniem,
żeby przetrwać ten czas „ratują się” pociętymi starymi ubraniami. W dużej mierze problem ubóstwa
menstruacyjnego dotyczy nastolatek.
Wstyd łatwiej przezwyciężyć anonimowo, dlatego
z inicjatywy Magdaleny Roguskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Miasta stołecznego Warszawy, Białołęka
dołącza do akcji Różowa skrzyneczka. – Dane są
naprawdę zatrważające - aż 21% uczennic w Polsce jest zmuszonych wyjść z zajęć szkolnych z powo-

du braku podpaski, a 10% w ogóle nie wychodzi
z tego powodu z domu. Dlatego różowe skrzyneczki
trafiają tam, gdzie dostęp do środków higieny pozwoli kobietom na normalne funkcjonowanie – mówi
inicjatorka akcji.
Celem akcji jest powszechny dostęp do bezpłatnych środków higieny osobistej w czasie menstruacji.
W skrzyneczkach, które są już dostępne w Urzędzie
Dzielnicy Białołęka, Białołęckim Ośrodku Kultury,
Szkole nr 365 przy ul. Płużnickiej, Szkole nr 355
przy ul. Ceramicznej, Szkole nr 356 przy ul. Głębockiej, Szkole nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa,
Szkole nr 31 przy ul. Kobiałka znajdują się podpaski
i tampony, z których można bezpłatnie skorzystać.
Drugim niezwykle ważnym celem akcji jest edukacja. Tak jak skrzyneczki pojawiają się w przestrzeni publicznej, tak chcemy, aby temat menstruacji – procesu
fizjologicznego, który jest naturalny dla połowy społeczeństwa - był w niej powszechny i nie był tabuu – mówi
Anna Majchrzak, zastępca burmistrza Białołęki.

Informacja Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów
Zarząd Polskiego Związku Emerytów ,Rencistów
i Inwalidów Oddział Warszawa Białołęka (PZERiI)
mieści się w lokalu Szkoły Podstawowej nr 365 przy
ul. Płużnickiej 4. Telefony kontaktowe:
• 504 456 728
• 506 702 856
Spotkania Kół odbywają się:
• Koło nr 2, Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Bohaterów 41, w soboty, godz. 11-13;
• Koło nr 3, Szkoła Podstawowa nr 365, ul. Płużnicka 4, w poniedziałki, godz. 11-13;

• Koło nr 4, RSM Praga, ul. Porajów 2, w czwartki, godz. 14-16;
• Koło nr 5, Sala widowiskowa, ul. Płużnicka 4,
we wtorki, godz. 17-19;
• Koło nr 6, Sala widowiskowa, ul. Płużnicka 4,
w środy, godz. 11-13;
• Koło nr 8, Szkoła Podstawowa nr 365, ul Płużnicka 4, we wtorki, godz. 14-16;
• Koło nr 9, „3 pokoje z kuchnią", ul. Głębocka
84, w soboty, godz. 15-17;
• Koło nr 10, Szkoła Podstawowa nr 365, ul. Płużnicka 4, w czwartki, godz. 13-15,

Miejsca przyjazne seniorom
Po dwuletniej przerwie odbyła się uroczysta
gala, podczas której wyróżniono instytucje dostosowane do potrzeb warszawskich seniorów. Była
ona zwieńczeniem konkursu „Miejsca przyjazne
seniorom”. Jego głównym celem jest wyróżnienie
oraz promowanie miejsc na terenie m.st. Warszawy, które nie tylko zapewniają seniorom przyjazną
i życzliwą atmosferę, ale także uwzględniają ich
potrzeby i oczekiwania, dostosowują swoją infrastrukturę oraz oferują usługi i zniżki adresowane
do tej grupy społecznej.
Certyfikaty zostały przyznane w pięciu kategoriach: administracja publiczna, kultura, edukacja i oświata, sport i rekreacja oraz gastronomia.
W kategorii zdrowie i pomoc społeczna certyfikat
otrzymał Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Białołęka. W imieniu OPS nagrodę odebrała Zastępca Burmistrza Anna Majchrzak, która nadzoruje pracę ośrodka. Białołęcki Ośrodek Kultury
zdobył nagrodę w kategorii kultura. W ośrodku
już od 15 lat działa teatr Pora na Seniora. Nie
umknęło to uwadze kapituły konkursu. Natomiast w kategorii sport i rekreacja nagrodzono
Białołęcki Ośrodek Sportu i wypożyczalnię Onlyebikes Rowery Elektryczne mieszczącą się w naszej
dzielnicy.
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• Stowarzyszenie Seniorzy Białołęki, Szkoła Podstawowa nr 365, ul. Płużnicka 4, w środy, godz.
16-19.
Zapraszamy wszystkich seniorów niezrzeszonych
do zapisania się w nasze szeregi. Organizowane są
wycieczki, wczasy. Uczestniczymy w imprezach organizowanych dla nas przez Urząd Dzielnicy Białołęka.
Elżbieta Piasecka
Przewodnicząca PZERiI Oddział Białołęka

DZIELNICOWA KOMISJA DIALOGU SPOŁECZNEGO
WYBRANE WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Stowarzyszenie Razem dla Białołęki
Wigilijna Pomoc Sąsiedzka
Od 26 listopada do 12 grudnia br. na terenie Białołęki po raz kolejny
będzie realizowany projekt charytatywny Wigilijna Pomoc Sąsiedzka. To
kwesta organizowana przez Stowarzyszenie Razem dla Białołęki oraz Społeczność Chrześcijańską Północ, która odbywa się w wyznaczonych sklepach.
W ramach akcji zbieramy produkty spożywcze, słodycze, chemię/kosmetyki
i zabawki, które trafią do białołęckich domów dziecka oraz najbardziej potrzebujących rodzin z Białołęki. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo
na stronie internetowej oraz facebooku Stowarzyszenia. Partnerem wydarzenia jest Smurfit Kappa, a patronat medialny objął: Informator Dzielnicy Białołęka i Grupa Informator Dzielnicy Białołęka.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Ostatnie 3 lata, to bardzo intensywny czas dla Placówek Wsparcia Dziennego- Środowiskowych Ognisk Wychowawczych, prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarządu Dzielnicowego Białołęka,
30 listopada dobiega końca kolejna wieloletnia umowa na prowadzenie
takich placówek w naszej Dzielnicy. Z tej okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować Zarządowi Dzielnicy Warszawa Białołęka za wspaniałą, profesjonalną , rzeczową i bardzo ważną dla nas i naszych podopiecznych współpracę.
Zwłaszcza w ostatnim, pandemicznym czasie, pomoc naszych Włodarzy była
nieoceniona. Dzięki tej współpracy oraz naszym własnym staraniom udało
nam się dotrzeć z pomocą, tylko w ciągu ostatnich 3 lat, do ponad 3000 osób
z terenu naszej dzielnicy. W tym czasie nasze placówki wydały blisko 104 000
posiłków oraz blisko 1000 paczek, udzieliliśmy 480 konsultacji psychologicznych, przeprowadziliśmy 102 godziny zajęć grupowych dla rodziców i dzieci.
Dzięki współpracy z Wydziałem Sportu mogliśmy dofinansować blisko 300
miejsc na wyjazdach kolonijnych i zimowiskach organizowanych dla naszych
podopiecznych.
Nasze placówki były dostępne dla dzieci i ich rodzin przez ponad 7,500
godzin. Poprzez nasze działania skierowane do dzieci i ich opiekunów, chcemy zapewnić dzieciom zdrowe i bezpieczne środowisko, aby mogły wyrosnąć
na dobrze przystosowanych do życia w społeczeństwie dorosłych. Stawiamy na
wzmacnianie prawidłowych relacji, rozwijanie zainteresowań, naukę, zabawę
i wsparcie w sytuacjach, gdy dzieci tego potrzebują. Dlatego nie spoczywamy
na laurach i przygotowujemy się do nowej, jeszcze bardziej atrakcyjnej oferty pracy naszej organizacji. Już od 1 grudnia zapraszamy do naszych placówek w nowej odsłonie. Nadal będziemy zajmować się opieką, wychowaniem
i animacją czasu wolnego. Dodatkowo jednak mamy zamiar poszerzyć pakiet
usług specjalistycznych dla dzieci i ich rodzin.
Naszą kolejną ofertę kierujemy do wszystkich rodzin z Białołęki, które
chciałyby zainwestować czas w przyszłość swojego dziecka. Wystarczy przyjść
do nas. Zachęcamy do odwiedzenia naszych placówek aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach dla dzieci! Oferujemy wiele różnych rodzajów zajęć,
które pomogą wesprzeć potrzeby rozwojowe Twojego dziecka, a także całej
rodziny, pod okiem profesjonalnej, wykwalifikowanej i pełnej zaangażowania
kadry. Zapraszamy do naszych placówek: Środowiskowe Ognisko Wychowawcze przy ul. Marywilskiej 56a, tel: 226769165, Środowiskowe Ognisko
Wychowawcze przy Pl. Światowida 3, tel: 226142023.
Trwają zapisy na zimowisko do Murzasichla, w terminie od 5 do 13 luty
dla dzieci w wieku od 9 do 18 lat. W programie min. narty, piesze wycieczki
i kąpiel w termach. Koszt 1450 zł. Zapisy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13.30 do 17.30, pod numerami 22 6769165 lub 22 6142023.
Dzielnica Białołęka

Aktywna Białołęka
Nasza świąteczna, charytatywna akcja zbiórki darów
dla białołęckich Domów
Dziecka, rokrocznie cieszy
się ogromnym powodzeniem
społecznym. Zebrane przez
wolonatriuszy dary są przekazane do dwóch białołęckich
Domów Dziecka, tj. Domu
Dziecka przy ul. Wałuszewskiej
oraz Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi przy ul. Klasyków. Upominki będą zbierane
w okresie przedświątecznym
w kilku placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie naszej dzielnicy.
Stowarzyszenia Nasza Choszczówka
Po sukcesie recitalu Artura Andrusa, szykujemy się na kolejny magiczny
wieczór. We czwartek 4 listopada o godzinie 20:00 na scenie Przystanku
Choszczówka wystąpi kwartet Krzysztofa Ścierańskiego - jednego z najwybitniejszych europejskich wirtuozów zarówno basu, jak i gitary. Serdecznie zapraszamy.
Fundacja AVE
Kalendarz do wzięcia
Jest wyjątkowy i... szokujący!!! Bo ze śmieciami! Ekologiczny. Nie "uładzony", z "jeleniami na rykowisku", ale mocno dosadny!!! A w nim - 14
świetnych fotek, dających do myślenia. O czym mowa? O kalendarzu
ściennym (w formacie a3) na rok 2022, który powstał w ramach polsko-ukraińskiego projektu "Plogging & blogging", w ramach którego młodzi ludzie z Fundacji AVE i z Fundacji Eco-Miłosierdzie z Sosnówki pod
wodzą znakomitego fotografa przyrody Ireneusza Graffa zgłębiali tajniki
sztuki nieszablonowego patrzenia na świat. A przy okazji realizowali kajakowo-rowerowy plogging.
- W naszym zamyśle niniejszy kalendarz miał szokować. Bo i my byliśmy zszokowani, kiedy pływając kajakami po Słupi i jeżdżąc na rowerach
od Ustki po Łebę – wszędzie znajdowaliśmy furę śmieci!
Kalendarz można otrzymać za darmo. Wystarczy zapisać się na stronie fundacjaave.pl: https://fundacjaave.pl/pl/events/369. Projekt sfinansowany został ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży
z dotacji MEN, a także dofinansowany przez m.st. Warszawę, Samorząd
Województwa Mazowieckiego i Narodowe Centrum Kultury.

bialoleka.um.warszawa.pl
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Modlińska 257 – nowe życie
secesyjnej willi
Należąca do miasta willa przy ul. Modlińskiej
257 wkrótce stanie się centrum lokalnym dla
mieszkańców Białołęki. We wrześniu zostało wydane pozwolenie na budowę i jeszcze w tym roku
miasto ogłosi przetarg na remont.
Willa została wybudowana prawdopodobnie
na początku XX wieku dla Leona Hajdzionego
w duchu powściągliwej secesji. Zabytek składa się
z budynku głównego i dwóch parterowych oficynek.

we – działał tam sklep z narzędziami, biblioteka.
Obecnie budynek jest pustostanem popadający
w ruinę.

Ratunek dla dziewcząt
Od 1914 do 1921 roku parter willi mieścił
szkołę, pocztę oraz posterunek policji. Po 1921
roku budynek został przejęty przez Skarb Państwa
i zaadoptowany na ośrodek "Przystań" dla młodych prostytutek. Dziewczęta po leczeniu w szpitalu św. Łazarza, trafiały na Modlińską, gdzie
uczyły się ogrodnictwa, prania, gotowania, haftu,
szycia i tkactwa. Dzięki nowym umiejętnościom
mogły wyjść z ubóstwa i uzależnień.

Miasto ma pozwolenie na budowę
Miasto przygotowało projekt remontu i adaptacji zabytkowego budynku, uzyskało wszelkie niezbędne uzgodnienia zarówno konserwatorskie, jak
i pozwolenie na budowę. Realizację zadania przekazano Stołecznemu Zarządowi Rozwoju Miasta.
SZRM po analizie dokumentacji projektowej
zdecydował o konieczności rozszerzenia inwestycji
m.in. o wentylację mechaniczną niezbędną z uwagi na planowaną funkcję centrum lokalnego.
Rozszerzona dokumentacja projektowa ponownie trafiła do oceny organu ochrony zabytków
oraz organu budowalnego. W efekcie we wrześniu 2021 roku zostało wydane nowe pozwolenie na budowę. Miasto zabezpieczyło na remont
7,5 mln złotych. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę prac remontowych.

Konspiracyjny teatr
W 1937 roku do „Przystani" przybyła siostra
Benigna Umińska z zakonu Benedyktynek Sakramentek. Wcześniej znana była jako aktorka Stanisława Umińska. To dzięki niej adres Modlińska

Centrum lokalne z zabytkowym
wyposażeniem
Po remoncie w willi znajdzie się sala widowiskowa na ok. 50 osób. Na pierwszym piętrze będą
sale do zajęć plastycznych, muzyki i tańca. Strych

Kulturalny
rozkład jazdy
20.11., godz. 10, warsztaty plastyczne:
„Mikołajki", „Małe Centrum Kultury przy
Ostródzkiej”, ul. Ostródzka 172. Zapisy:
www.misjagabriela.pl oraz w zakrystii. Liczba
miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje
kolejność zgłoszeń.
26.11., godz. 17, zabawa andrzejkowa dla
mieszkańców przy muzyce na żywo w wykonaniu zespołu JEŻCZE, Białołęcki Ośrodek
Kultury ul. van Gogha 1 (hol). Wstęp wolny.
28.11., godz. 16, Festiwal Latino na Białołęce – II edycja. Koncert brazylijskiego zespołu
SambaSoul - w godz. 16.00 - 17.00. Odbiór
bezpłatnych wejściówek w kasach BOK od 15
listopada: tel. 22 300 48 00 wew. 2. Warsztaty taneczne „Tropikalne rytmy Brazylii”
z tancerzami z grupy Samba Art - w godz.
17.15-18.00. Zapisy od 15 listopada: tel.
503 152 129. Białołęcki Ośrodek Kultury
ul. Głębocka 66
11.12., godz. 10, warsztaty plastyczne
„Idą Święta", „Małe Centrum Kultury przy
Ostródzkiej”, ul. Ostródzka 172. Zapisy:
www.misjagabriela.pl oraz w zakrystii. Liczba
miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje
kolejność zgłoszeń.
11.12., godz. 18, koncert Anny Wyszkoni
z zespołem, Białołęcki Ośrodek Kultury, ul.
Głębocka 66. Informacja o odbiorze bezpłatnych zaproszeń już wkrótce na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Białołęka i Białołęckiego Ośrodka Kultury.

fot. Michał Kunicki

257 zapisał się jako ważne miejsce w historii teatru. Jego sławę przypieczętowało konspiracyjne
wystawienie „Pastorałki” L. Schillera, w której
grały podopieczne ośrodka. Na przedstawieniu
1 stycznia 1943 roku pojawili się znakomici goście: Czesław Miłosz, Witold Lutosławski, Jerzy Andrzejewski oraz, bardzo wówczas młodzi
uczniowie tajnych kompletów teatralnych, Danuta Szaflarska i Andrzej Łapicki.
W czasie II wojny światowej willa przy ul. Modlińskiej była również magazynem broni dla Armii Krajowej i schronieniem dla Żydów.
Budynki przetrwały wojnę. W latach 50.
XX wieku ulokowano w nich Państwowy Dom
Specjalny dla przewlekle chorych, a od 1960
roku Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla
dorosłych. Potem budynki pełniły funkcje usługo-
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zostanie przeznaczony na pomieszczenia biurowe
i pracownię malarską. Piwnica będzie służyła jako
magazyn i zaplecze techniczne. Budynek zostanie
doposażony w windę, tak aby zapewnić dostęp
osobom z niepełnosprawnościami.
Wszystkie zabytkowe elementy, jak stolarka
drzwiowa, drewniane schody wraz z kutą balustradą, ceramiczna posadzka będą zachowane i poddane konserwacji.
Z uwagi na bardzo zły stan obiektu, najcenniejsze fragmenty polichromii zostaną na czas prac
remontowych zdjęte wraz z tynkiem, a następnie
ponownie wklejone na odpowiednio przygotowaną ścianę w te same miejsca. Reszta polichromii
zostanie wiernie odtworzona.

KULTURALNA JESIEŃ
W WYDANIU BIAŁOŁĘCKIEGO
OŚRODKA KULTURY
Każdego roku, dla jednych jak nieubłagany wyrok,
dla innych jak wyczekiwany prezent nadchodzi
ona – jesień! A o tym, że wcale nie musi być nudna,
rokrocznie przekonuje nas Białołęcki Ośrodek
Kultury!

Jesień to doskonały czas, by nadrobić filmowe zaległości! W zimne,
pochmurne, deszczowe wieczory nie ma niczego bardziej relaksującego
niż film w sali kinowej. A jeśli kino, to zdecydowanie Kino Głębocka
66 - nowe, wyjątkowe miejsce powstałe z inicjatywy mieszkańców Zielonej Białołęki i zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Co
w repertuarze? Dla dzieci i rodziców poranki kinowe z takimi filmami
jak m.in.: „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu”
(16-19.11, godz. 9), „Basia” (16-19.11, godz. 11), „Słynny najazd
niedźwiedzi na Sycylię” (22-26.11, godz. 9), „Basia 2” (22-26.11,
godz. 11) oraz „Kapitan Szablozęby i magiczny diament”, „Wielka podróż Bolka i Lolka” (21.11, godz. 11) czy „Piotruś Pan i Alicja w krainie czarów” (27.11, godz. 13). W środy projekcja filmów: „Dyskretny
urok niebezpiecznych myśli” (17.11, godz. 20.30) oraz „Na rauszu”
(24.11, godz. 20.30). W piątki: „Tajemnice Saint-Tropez” i „Proste
rzeczy” (19.11).

udział wyjątkowe kobiety – Joanna Keszka, Jolanta Gawęda oraz Natalia
Skoczylas.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, obowiązują wejściówki do odebrania w Kasach BOK. Projekt „Moje ciało – Twoje ciało” został objęty
Matronatem Centrum Praw Kobiet oraz Fundacji Feminoteka.
„Moje ciało – Twoje ciało. Obsesja piękna – dlaczego
nie kochamy naszych ciał?”, 27 listopada godz. 18, ul.
Głębocka 66, wstęp na bezpłatne wejściówki

Na wszystkie seanse i wydarzenia obowiązują
bezpłatne wejściówki do odebrania w Kasach BOK.

Dla wszystkich kinomanów, spragnionych fachowego filmowego komentarza miły prezent w Kinie Głębocka 66. „Dyskusyjny Klub Filmowy” oraz „Rozmowy Łukasza Maciejewskiego” to cykle spotkań, w ramach których uczestnicy mają możliwość skonfrontowania swoich opinii
i spostrzeżeń z krytykiem filmowym Łukaszem Maciejewskim oraz zapytania go i jego gości (twórców filmu czy aktorów) o wszelkie nurtujące
ich kwestie. Najbliższa okazja do spotkania z Łukaszem Maciejewskim
26.11 - film „Moja cudowna Wanda” (godz. 18.30).
Wszystkie trzy wydarzenia objęte są projektem WYCHODZĘ Z RODZICAMI, podczas którego animatorzy zapewniają opiekę nad dziećmi
w wieku 3-8 lat. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze
zapisy pod adresem mailowym: kasa@bok.waw.pl lub pod numerem telefonu (22) 300 48 00 wew. 2.

Białołęcki Ośrodek Kultury to nie tylko kino czy muzyka! 21 listopada odbędzie się wyczekiwana premiera teatralna „Dzień Świra”. Sztuka to sceniczna
wersja scenariusza Marka Koterskiego, według którego autor zrealizował swój
kultowy film o tym samym tytule. Zabawna i jednocześnie gorzka opowieść
o absurdach życia polskiego inteligenta. Sztuka ukazuje jeden dzień z życia
Adasia Miauczyńskiego, dla którego każdy kontakt z drugim człowiekiem,
a czasem samym sobą, jest piekłem. „Dzień Świra” to „lektura obowiązkowa”
każdego Polaka. Reżyserią zajęła się Aneta Muczyń, w roli głównej wystąpi
Mateusz Grydlik.

Więcej informacji na fanpejdżu „Kino Głębocka 66”
oraz na stronie www.bok.waw.pl

„Dzień Świra”, 21 listopada godz. 18, ul. van Gogha 1;
informacje o biletach na www.bok.waw.pl

Jesienią BOK zainauguruje także edukacyjny projekt dla kobiet dotyczący „ciałopozytywności” pt. „Moje ciało – Twoje ciało”. Punktem
wyjścia do powstania koncepcji projektu była wszechobecna „obsesja
piękna” napędzana przez kulturę, która koncentruje się bardziej na wyglądzie kobiet niż na ich wiedzy, wykształceniu i osobowości. Wzmacnia
ją sposób, w jaki przedstawia się kobiety, język jakim się posługujemy
opisując siebie nawzajem oraz presja, jaką na siebie wywieramy. Przyczyniają się do niej osoby zawstydzające kobiety z powodu ich wyglądu
oraz te, które chwalą kobiety i dziewczynki jedynie za urodę. Kultura
owładnięta „obsesją piękna” nie pomaga kobietom zapomnieć, że ich
wygląd podlega nieustannej ocenie. Z kolei podleganie nieustannej ocenie wiąże się ze stresem, lękami, depresją oraz zaburzeniami odżywiania,
których ofiarą pada coraz więcej kobiet. W ramach projektu zostaną zrealizowane zajęcia, spotkania i debaty. Podczas warsztatów prowadzonych
przez edukatorki, aktywistki i psycholożki specjalizujące się w tematyce
„ciałopozytywności”, uczestniczki będą miały okazję zgłębić tematykę
body positivity, poznać mechanizmy mające wpływ na postrzeganie
ciała i wyglądu w kontekście społecznym, emocjonalnym, kulturowym
oraz prawnym; wymienić się własnymi doświadczeniami oraz zrozumieć
w jaki sposób postrzeganie ciała rzutuje na różne obszary ich życia oraz
zdrowie psychiczne.
W listopadzie BOK zaprasza na panel dyskusyjny z udziałem publiczności pt. „Obsesja piękna – dlaczego nie kochamy naszych ciał?”, który
zapoczątkuje projekt poświęcony „ciałopozytywności”. Wezmą w nim
fot. Projekt Kreatywny
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