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MOJA BIAŁOŁĘKA 

 Wieś Białołęka powstała w 1425 roku i należała do rodziny Gołyńskich. Była to 
wieś szlachecka, powstała na prawie chełmińskim. Od roku 1471 należała do 
rodziny Gołyńskich i liczyła 18,5 łanów uprawnych (ok. 315 ha). Na początku XVII 
wieku jej właścicielem był biskup chełmiński Wawrzyniec Gembicki. 

 

 W połowie XVII wieku jej właścicielem był natomiast Jan Kazimierz, który 
darował ją następnie jezuitom. W 1652 roku liczyła ok. 15,5 łanów (ok. 260 ha).   
W okresie wojen szwedzkich, w czasie trzydniowej bitwy o Warszawę (1656 r.) 
Białołęka została spalona. 

 

 W 1661 roku było tu 38 domów, w 1789 już 63. Wieś należała wtedy do pani 
Szamockiej, miecznikowej warszawskiej. W dniach 24-25 lutego 1831 roku pod 
Białołęką, po obu stronach obecnej ulicy Białołęckiej, na północ od ulicy 
Toruńskiej została stoczona bitwa między armią polską dowodzoną przez                                   
gen. J. Krukowieckiego a korpusem rosyjskim Szachowskiego. 

 

 W XIX wieku Białołęka wchodziła w skład gminy Bródno.                                                    
Na obrzeżach Białołęki stopniowo powstawały nowe                                                                 
osiedla i folwarki: Aleksandrów, Brzeziny, Annopol,                                                                           
Konstantynów, Marywil, Różopole i Ustronie. W okresie                                           
międzywojennym jedynym terenem obecnej Białołęki                                                      
będącym w granicach Warszawy było osiedle Różopol. 
 

STARA 
BIAŁOŁĘKA 
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 W 1938 roku Białołęka liczyła około 700 mieszkańców, dzieliła się na Białołękę 
Dworską i Białołękę Szlachecką, a należała do gminy Bródno. W 1951 grupa wsi 
(w tym Białołęka) została przyłączona do Warszawy w wyniku nowego podziału 
administracyjnego stolicy. Skrajnymi osiedlami będącymi wtedy w granicach 
Warszawy były: Nowodwory, Winnica, Dąbrówka Szlachecka, Dąbrówka 
Grzybowska, Brzeziny Nowe, Choszczówka, Białołęka Dworska i Białołęka 
Szlachecka. 

 

 W 1976 roku, podczas kolejnej zmiany granic, do Warszawy włączono kolejne 
wsie i północno-wschodnia granica Warszawy uzyskała obecny kształt. W 1994 
roku Białołęka dała nazwę nowej gminie Warszawa-Białołęka. Pod względem 
powierzchni gmina sytuowała się na trzecim miejscu pośród 11 gmin 
warszawskich, zajmując 15% powierzchni całego miasta. 

 

 W 1994 roku osiedle Białołęka dało nazwę nowej gminie Warszawa-Białołęka. 
Pod względem powierzchni gmina sytuowała się na trzecim                                  
miejscu pośród 11 gmin warszawskich, zajmując 15%                                               
powierzchni całego miasta. 

 

 W 2002 roku zmieniono podział terytorialny likwidując                                             
warszawskie gminy, zastępując je dzielnicami. 
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 Herb odwołuje się przede wszystkim do 

tradycji, nawiązuje do ważniejszych 

wydarzeń w historii tych ziem, a także określa 

ich cechy charakterystyczne. Dwupolowość 

herbu powstała z połączenia dwóch                                                              

starych miejscowości - Tarchomina i Białołęki.                                                                          

Pole zielone ze złotym snopkiem symbolizuje                                                                        

tradycje rolnicze gminy, zaś pole złote z 

lwem siła, strategia) symbolizuje miejski 

charakter gminy. 

 Flaga gminy jest trójstrefowa:                                 

zielono - złoto - czerwona.                                       

Składa się z trzech poziomych pasów          

jednakowej szerokości.                                             

Stosunek szerokości do długości                                     

flagi  jest równy 5:8. 
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 Lista osiedli (tzw. "małych dzielnic") położonych na 
Białołęce. Podzielona jest na obszar: 

 zachodni (między Wisłą, a ul. Modlińską),  

 środkowo-zachodni                                                                                                
(między ul. Modlińską,                                                                                                         
a linią kolejową), 

  środkowo-wschodni                                                                                                                                          
(między linią kolejową,                                                                                          
a kanałem Żerańskim                                                                           
i Bródnowskim) 

  wschodni                                                                                                              
(od kanałów do                                                               
wschodniej granicy                                                                                   

miasta). 
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 Dzielnica Białołęka zajmuje powierzchnię                            
73,04 km2 w północnej części Warszawy. Położona 
jest przy trasach wylotowych na Białystok, Gdańsk, 
Ostrołękę, Suwałki i nad Zalew Zegrzyński.  

 Dużo terenów przemysłowo-technicznych znajduje się 
w południowo-zachodniej części, na osiedlach Stare 
Świdry, Konstantynów, Różopol, Tarchomin, Annopol, 
Żerań i Żerań Wschodni. 

 Ludność ogółem: 86 298 osób, w tym 45 886 kobiet 
(stan na 31.12.2010 r.) 

 Średnia gęstość zaludnienia:                                                               
1 181 osób/km2  
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URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA                        

m. st. Warszawa                                   

ul. Modlińska 197  

Siedzibą Urzędu Dzielnicy 

Białołęka jest wybudowany   

w 1997 Dla podkreślenia 

funkcji oraz zaakcentowania 

narożnika część środkową 

budynku zaprojektowano 

jako wyższą: tworzy 

dominantę przestrzenną.                 

Dla podkreślenia tej 

koncepcji wejście do niego 

usytuowano z narożnika, który 

stał się w ten sposób 

głównym elementem 

budynku i jego otoczenia.  
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 Zielona Białołęka to północno-wschodni 
narożnik Warszawy.                                             
Od miasta jest oddzielona                                    
Trasą Toruńską oraz                                       
Kanałem Żerańskim.                                                
Na wschodzie sąsiaduje                                              
z gminą Marki, na                                                         
północy z Nieporętem.                                            
Jest to obszar                                                 
porównywalny wielkością                                      
z dzielnicą Targówek. 
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Źródło: http://www.mojabialoleka.pl  oraz strona sp 112 

Położenie naszej szkoły  

Szkoła Podstawowa nr 112               

z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Marii Kownackiej 

ul. Zaułek 34 

 03-287 Warszawa  
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 Tradycja szkoły w osiedlu Grodzisk sięga roku 
1907 i jest ściśle związana ze starym budynkiem 
plebanii, gdzie w dwóch izbach  i korytarzu 
szkoła funkcjonowała przez 90 lat. 

  

 Od 1 września 1988 roku szkoła                           
przeniosła się do nowego obiektu,                                    
była jednak nadal filią Szkoły                           
Podstawowej Nr 231, w której                                        
uczyły się dzieci tylko do                                                        
klasy czwartej.  

 

 od 1 września 1996 roku szkoła funkcjonuje                                      
jako samodzielna placówka, która otrzymała                                        
numer 112, a w roku 2001 imię Marii 
Kownackiej. Od tego momentu szkoła mieściła 
się w parterowym budynku położonym                                                               
z dala od ulicy. 
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 W 2009 r. roku szkoła została przeniesiona                                  

z ul. Berensona na ul. Ostródzką do nowego                  

budynku, gdzie na stałe znajduje się                          

Gimnazjum Nr 164.  

 

 

 

 Od roku 2011 szkoła mieści                                                             

się przy ulicy Zaułek 34                                                                       

i swoją opieką obejmuje                                                                

ponad 1200 uczniów. 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mfL_ZXJz3-nKDM&tbnid=yxcdHYTnWm8JgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kkionz.om.pttk.pl/archiwum.html&ei=xoGhUsXgKoSjtAau0IHwCg&psig=AFQjCNHef0W0YBQdp-WmtB1z25yca8Yglg&ust=1386402577787469


MOJA BIAŁOŁĘKA 

 

Zespół dworski przy Mehoffera  

(składający się z XVIII-wiecznego  

dworu i oficyny pałacowej  

z początku XIX wieku wzniesionej 

 przez Tadeusza Mostowskiego 

 oraz parku)  

Kościół św. Jakuba 

ul. Mehoffera 2 

Kościół parafialny przy ul. Mehoffera 

 jest jedyną gotycką świątynią 

 w Warszawie, która dotrwała 

 do naszych czasów w niemal nienaruszonym stanie. Czytelne są do 

dziś szesnastowieczne detale architektoniczne. Kościół wzniesiony 

został z cegły ułożonej w wątku polskim. Gotyk mazowiecki z początku 

XVI wieku. 
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    Kościół Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny 

    ul. Klasyków 21                 
Kościół zbudowany w latach 
1908-1913 w stylu neogotyku 
nadwiślańskiego. W dniu 8 
września 1913 roku dokonano 
poświęcenia kościoła, a 16 
września 1949 roku została 
erygowana Parafia 
Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny przez Księdza prymasa 
Stefana Wyszyńskiego. 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mfL_ZXJz3-nKDM&tbnid=yxcdHYTnWm8JgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kkionz.om.pttk.pl/archiwum.html&ei=xoGhUsXgKoSjtAau0IHwCg&psig=AFQjCNHef0W0YBQdp-WmtB1z25yca8Yglg&ust=1386402577787469


MOJA BIAŁOŁĘKA 

 Zespół dworski Mostowskich – 
zabytek z przełomu XVIII i XIX wieku 
na terenie parku krajobrazowego 
nad Wisłą przy ulicy Mehoffera 2                     
w Tarchominie, na warszawskiej 
Białołęce. 

 

 Należą do niego drewniany dwór                              
z końca XVIII wieku, pałacowa 
oficyna, budynek gospodarczy                    
i park. Od 1921 własność 
Warszawskiej Kurii Metropolitalnej, 
dobrze utrzymany, zachowany                
w prawie niezmienionym stanie. 
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 Oficjalna strona Urzędu Dzielnicy Białołęka 
http://www.bialoleka.waw.pl  

 Wikipedia – wolna encyklopedia 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82o%C5%82%C4%9

9ka 

 Moja Białołęka                                             

http://www.mojabialoleka.pl/zielona-bialoleka.html 
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