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Wypełnij NIP-3, a Twoje
podatki będą służyły rozwojowi Białołęki!

Złóż PIT bez kolejki
a razie bez kolejek można roz−
N
liczyć się z fiskusem w biało−
łęckim Puncie Urzędu Skarbowe−
go Warszawa−Targówek przy ul.
Porajów 14.
Stanowisko obsługuje podat−
ników w zakresie:
• udzielania informacji o sposobie
załatwiania spraw w urzędzie,
• przyjmowania deklaracji PIT,
CIT i VAT, zgłoszeń identyfika−
cyjnych/aktualizacyjnych NIP
oraz rejestracyjnych VAT,
• przyjmowania podań i wnios−

ków o wydanie zaświadczeń
oraz oświadczeń o wyborze for−
my opodatkowania,
• wydawania druków i formula−
rzy, zaświadczeń o dochodach,
zaświadczeń o niezaleganiu w
podatkach lub stwierdzających
stan zaległości, potwierdzeń na−
dania NIP oraz duplikatów NIP.
Godziny otwarcia: w poniedziałki
8.00−18.00 i od wtorku do piątku
8.00−16.00.
Nr tel. do punktu − 022 618 45 83.
BWN
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Każdego roku wydajemy kilkanaś−
cie milionów złotych z budżetu
dzielnicy na budowę nowych pla−
cówek oświatowych oraz poprawę
stanu naszych dróg i chodników –
stwierdza Jacek Kaznowski, bur−
mistrz Białołęki. Dla nas cenna jest
każda złotówka wpływająca z po−
datków, gdyż możemy ją wyko−
rzystać na kolejne inwestycje, bo
potrzeby jednej z najdynamiczniej
rozwijających się dzielnic Warsza−
wy, jaką jest Białołęka, są ogrom−
ne. Dostrzegamy konieczność in−
westowania w nowe przedszkola,
żłobki i bazę sportowo−rekreacyj−
ną, a niestety ciągle cierpimy na
niedobór środków na te inwestycje.
Co roku do budżetu mogłoby
wpływać dodatkowe kilkaset tysię−
cy złotych z podatków od osób,
które mieszkają w naszej dzielnicy,
a nie rozliczają się tu z fiskusem –
konstatuje burmistrz.

Według szacunków ratusza, na
podstawie liczby dzieci rodziców
niezameldowanych w Białołęce, a
uczęszczających do miejscowych
szkół, jak i rosnącej liczbie pasa−
żerów korzystających z komunika−
cji miejskiej, w dzielnicy mieszka
bez meldunku ok. 20 tys. miesz−
kańców.
Aby wpływy z podatku docho−
dowego trafiały do dzielnicy, wy−
starczy na formularzu NIP−3 za−
deklarować miejsce zamieszkania
na terenie Białołęki. Wypełnienie
druku zajmuje zaledwie kilka mi−
nut, a można go złożyć w urzędzie
skarbowym wraz z corocznym zez−
naniem podatkowym.
W tym roku mieszkańcy Biało−
łęki mogą pobierać druki i składać
zeznania na miejscu w dzielnicy.
Urząd Skarbowy Warszawa−Tar−
gówek w porozumieniu z dzielni−
cą otworzył stanowisko kancela−
ryjno−informacyjne przy ul. Pora−
jów 14 (w nowym bloku komunal−
nym).
BWN
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Płać podatki w swojej dzielnicy
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O remontach, jakie będą
wykonywane w 2009 roku.

O harmonogramie przyjęć do
przedszkoli i nowych obwo−
dach terytorialnych gimnazjów.
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osób powyżej 50 roku życia.
str. 5

O progamach kulturalnych
realizowanych w dzielnicy.
str. 6

S A M O R Z Ą D

2

Bartłomiej Włodkowski
tel. 0600 495 790
Anna Woźniakowska przyjmuje
interesantów w czwartki w Wydziale
Obsługi Rady po uprzednim umó−
wieniu się tel. 022 510 31 10
e−mail: wozniakowska@o2.pl
lub w Klubie Arkona
przy ul. Nagodziców 3
Dyżury radnych w szkołach
Szkoła Podstawowa Nr 344
ul. Erazma z Zakroczymia 15
Paweł Zajc w 3. środę m−ca
w godz. 17.30−19.00 oraz po uprzed−
nim umówieniu się w Wydziale
Obsługi Rady lub:
tel. 0604 275 841
e−mail: pawelzajc@wp.pl
Szkoła Podstawowa Nr 257
ul. Podróżnicza 11
Paweł Zajc w 4. poniedziałek m−ca
w godz. 16.30−18.00 po uprzednim
umówieniu się w Wydziale Obsługi
Rady
Szkoła Podstawowa Nr 110
ul. Bohaterów 41
Elżbieta Gęsina
w ostatni wtorek m−ca w godz.
19.00−20.00 oraz po uprzednim
umówieniu się w Wydziale Obsługi
Rady lub tel. 0694 778 288
Wydział Obsługi Rady dla dzielni−
cy Białołęka
tel. 022 510 31 10

Zbiórka zużytego, małogabarytowego sprzętu
elektronicznego na terenie dzielnicy Białołęka
nformujemy, że na terenie pose−
Ityłach
sji przy ul. Modlińskiej 197 (na
ratusza od strony ul. Produk−

ci, które oddajemy, powinny być
kompletne. Zgodnie z obowiązu−
jących przepisami za ich demon−
taż grozi kara od 2 do 100 tys. zł,
a za wyrzucenie do śmietnika do 5
tys. zł.
Podstawa prawna: 1stycznia
2009 r. weszła w życie noweliza−
cja ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o zużytym sprzęcie elekt−
rycznym i elektronicznym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 223, poz. 1464).
Redakcja

cyjnej) znajduje się kontener z
przeznaczeniem na zbiórkę mało−
gabarytowego, zużytego sprzętu
elektronicznego (drobny sprzęt
gospodarstwa domowego, m.in.
żelazka, czajniki elektryczne, od−
kurzacze itp.). Kontener ma kolor
czerwony z oznakowaniem sprzę−
tów, które można w nim zostawiać.
Przypominamy, że elektrośmie−

Dziki w opałach
powodu często pojawiających kim. Według wydanej decyzji pla−
Z
się na terenie dzielnicy dzików nowane jest wywiezienie 60 sztuk.
Lasy Miejskie ustawiły 6 odłowni Odłownie na terenie Białołęki
na terenie Warszawy, w tym aż 4
w białołęckich lasach. Po złapaniu
dziki są wywożone do większych
kompleksów leśnych położonych
poza województwem mazowiec−

ustawiono w październiku 2008 r.
Do tej pory złapano w nie 12 dzi−
ków.
Zwiększenie się populacji dzi−
ków spowodowane jest występo−
waniem w ostatnich latach lekkich
zim – tłumaczy Krystyna Grądzka
z Lasów Miejskich m.st. Warsza−
wy. Dziki rzadko zbliżają się do
siedlisk ludzkich, jednak zachę−
cone łatwym zdobywaniem pokar−
mu w pobliżu ludzkich osiedli, od−
ważniejsze osobniki mogą się po−
jawić w obrzeżach Warszawy –
dodaje Dyrektor Lasów Miejskich
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Urząd Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy
03−122 Warszawa
ul. Modlińska 197
tel. 022 676 76 70
tel. 022 510 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:
16.00−18.00
Wydział Obsługi Rady
ul. Modlińska 197, pok. 123
tel. 022 510 31 10
faks: 022 676 69 14
e−mail: wor@bialoleka.waw.pl
Telefony pomocne przy
załatwianiu następujących
spraw:
Sprawy meldunkowe
tel. 022 510 33 09 do 11
Dowody osobiste
tel. 022 510 33 12 do 14
Rejestracja pojazdów
tel. 022 510 33 05 do 07
Prawa jazdy
tel. 022 510 33 08
Ochrona środowiska
tel. 022 741 72 99
Pozwolenia na budowę, zmia−
na sposobu użytkowania, zgło−
szenie robót budowlanych
tel. 022 510 31 92 lub 510 31 31
Ewidencja gruntów, wypisy
i wyrysy z rejestru gruntów
tel. 022 510 31 74
Podziały nieruchomości, dzier−
żawy, nabywanie/zbywanie
nieruchomości
tel. 022 510 31 76
Urząd Stanu Cywilnego (reje−
stracja urodzeń, małżeństw
i zgonów, udzielanie ślubów)
tel. 022 510 31 48
Świadczenia rodzinne, opie−
kuńcze i alimentacyjne
ul. Milenijna 2a
tel. 022 811 62 64
lub 022 811 50 07

Piotr Jaworski
tel. 022 510 31 10
e−mail: pjaworski@kig.pl
Ilona Łącka
tel. 022 510 31 10
Jadwiga Matusiewicz
tel. 022 510 31 10
Piotr Oracz
e−mail: poracz@poczta.fm
Krzysztof Pelc
tel 0601 271 052
e−mail: krzysztof_pelc@op.pl
dyżuruje w 1. poniedziałek miesiąca
w godzinach 19.00−20.00
w Gimnazjum 124 przy ul. Przytulnej 3
oraz po uprzednim umówieniu się te−
lefonicznym pod num. 022 510 31 10
Andrzej Półrolniczak
przyjmuje interesantów w każdy
1. poniedziałek m−ca w Administracji
„Erazma” RSM PRAGA przy ul.
Ćmielowskiej 15, w godz. 18.30–
19.30 po uprzednim telefonicznym
umówieniu się pod numerem
tel. 022 619 22 16
Magdalena Roguska
tel. 022 510 31 10
Waldemar Roszak
tel. 0790 014 066
e−mail: waldek@roszak.eu
Marek Sztorc
tel. 022 510 31 10
e−mail marek_sztorc@poczta.fm
Wojciech Tumasz
e−mail: wojtum@gazeta.pl

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Paweł Tyburc
przyjmuje interesantów w
poniedziałki w godz. 17.30– 18.00
w ratuszu przy ul. Modlińskiej 197
po uprzednim umówieniu się
w Wydziale Obsługi Rady
lub pod nr tel. 0510 205 571
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy
przyjmują interesantów po uprzednim
umówieniu się w Wydziale Obsługi
Rady oraz:
Krzysztof Nalbert
tel. 0510 205 572
Dariusz Ostrowski
tel. 0510 205 558
e−mail: dariuszostrowski@o2.pl
Jerzy Smoczyński
tel. 022 510 31 10
Radni
przyjmują interesantów po uprzednim
umówieniu się w Wydziale Obsługi
Rady oraz:
Katarzyna Brzezińska
tel. 0501 493 646
Dariusz Dolczewski
przyjmuje w 2. poniedziałek m−ca
w godz. 18.00−19.00 w ratuszu przy
ul. Modlińskiej 197
Monika Drojewska
tel. 022 510 31 10
Marek Fronczak
tel. 0502 388 015
Agnieszka Jadczyszyn
tel. 022 510 31 10
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Plan dyżurów radnych dzielnicy Białołęka

Karol Podgórski. Radzi on rów−
nież, aby podczas spotkania z dzi−
kiem zachować spokój. Najgroź−
niejsze jest spotkanie lochy z ma−
łymi, szczególnie gdy znajdziemy
się zbyt blisko. Nie wolno się do
niej skradać i stawiać dzika w sytu−
acji zaskoczenia. Jeśli nie uda się
uniknąć kontaktu z dzikiem należy
zachować spokój, w żadnym wy−
padku nie należy krzyczeć, paniko−
wać ani uciekać. Najlepiej spokoj−
nie się oddalić.
W przypadku zagrożenia wyni−
kającego z bezpośredniego spot−
kania z dzikiem należy powiado−
mić Straż Miejską: tel. alarmowy
996.
EO
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Remonty dróg
do realizacji jest bardzo dużo. W
wielu miejscach należy wykonać
remonty i roboty konserwacyjno−
−utrzymaniowe. Będą to: remont
chodnika (ul. Polnych Kwiatów 6−
10), uzupełnienie brakujących
chodników, ścieżek rowerowych i
uporządkowanie parkowania na
ul. Strumykowej, wykonanie doj−
ścia do przystanku autobusowego
od ul. Grzymalitów, wykonanie
przykanalików na ul. Ekspreso−
wej, odtworzenie nawierzchni na
ul. Warzelniczej, opracowanie do−
kumentacji mostu na ul. Wysz−
kowskiej, wykonanie poboczy na
ul. Współczesnej, dopłytowanie
chodnika na ul. Dębowej (od
przejścia dla pieszych do przed−
szkola) oraz wykonanie nakładek
na ulicach: Przaśnej i Liczydło.
Ponadto powstaną nowe na−
wierzchnie bitumiczne oraz z des−
truktu. Wśród ulic, na których za−
planowano wykonanie nakładek

bitumicznych są: Berensona (odc.
Głębocka−Oknicka, 830 m) oraz
Ketlinga (700 m). Dodatkowo na
ul. Berensona przebudowana zo−
stanie zatoka autobusowa przy
skrzyżowaniu z ul. Głębocką. Na−
wierzchnie z destruktu z powierz−
chniowym utrwaleniem pojawią
się na ulicach: Słodkiej, Jarzębi−
nowej, Ambaras (22−30), Henry−
kowskiej (odc. Chlubna−Zagrode−
cka), Brzezińska (odc. Kłosowa−
Chlubna), Grzymalitów (w kie−
runku Światowida), Kominkowej,
Olesin (do nr 96), droga dojaz−
dowa (Ostródzka 69). Natomiast
nawierzchnie żwirowe zostaną
wykonane na ulicach: Małego
Księcia, Pasłęckiej (od Topolo−
wej), Laurowej (od Portowej w
stronę Myśliborskiej), Kalenda−
rzowej (od Pomorskiej), Koso−
budzkiej, Kazuńskiej (odc. Ołów−
kowa+130 m), Fleminga (odc.
Kołacińska−Sąsiedzka), Widnej
(odc. Wyganowska−Mehoffera),
Stągiewnej (odc. Geograficzna−
posesja nr 4), Spichrzowej, drogi

Archiwum Urzędu

bieżącym roku dzielnica
W
przeznaczy na remonty i ut−
rzymanie dróg ok. 4 mln zł. Zadań

dojazdowe (od ul. Echa Leśne 12,
odc. Zawiślańska−Chlebowa). Pla−
nowane jest także przebudowanie
(Berensona/Głębocka) oraz zbu−
dowanie (Milenijna, Majolikowa,
Pomorska) zatok autobusowych.
Wyremontowane zostaną rów−
nież chodniki i wjazdy na ulicach.
Komisja Inwestycyjna zatwierdzi−
ła remonty przy następujących uli−
cach: Ekspresowej (odc. Modliń−
ska−Fleminga) i Annopol (odc.
Daniszewska−Faradaja). Poza tym

zbudowane zostaną chodniki
wzdłuż następujących ulic: Słod−
kiej (odc. 400 m), Jarzębinowej
(od Ruskowego Brodu do prze−
pustu, ok. 330 m), Ambaras 22−30
(odc. 160 m), Henrykowskiej
(odc. Chlubna−Zagrodecka, 200
m), Brzezińskiej (odc. Kłosowa−
Chlubna, 120 m) oraz Grzyma−
litów (w kierunku Światowida, 50
m). Koszt budowy ww. chodni−
ków wyniesie ok. 470 000 zł.
DN

rzetarg na wykonawcę Mostu
P
Północnego wreszcie rozstrzyg−
nięty. Po przekładaniu daty otwar−
cia kopert spowodowanym mno−
gością pytań od firm ubiegających
się o kontrakt i kilku tygodniach
oczekiwania na wybór oferty już
znamy zwycięzcę. 4 marca Graży−
na Lendzion, dyrektor Zarządu
Dróg Miejskich podpisała doku−
mentację przetargową potwierdza−
jącą wybór wykonawcy. Trasę

trasy i mostu była najniższa i wy−
nosiła 976 618 384 zł. Zgodnie
z procedurą przetargową pozosta−
łe firmy miały 10 dni na odwoła−
nie się od decyzji. Protest nie
wpłynął. To oznacza, że jeśli kon−
trola Urzędu Zamówień Publicz−
nych nie wykaże uchybień, ratusz
może podpisać umowę. Stanie się
to najprawdopodobniej na począt−
ku kwietnia.
Miasto ma również otrzymać

Mostu Północnego pomiędzy węz−
łem Pułkowa a węzłem Modlińska
zbuduje konsorcjum, którego lide−
rem jest Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych Pol−Aqua z Pia−
seczna, a partnerami – Sando Bu−
downictwo Polska z Warszawy,
Construcciones Sanchez Domini−
gues – Sando z Madrytu i Kromiss
– Bis z Częstochowy.
Zaproponowana przez zwycięs−
kie konsorcjum cena za budowę

www.zmid.waw.pl

Coraz bliżej Mostu Północnego

dotację unijną na budowę mostu
w wysokości 340 mln zł. Pienią−
dze mają trafić na konto miasta
pod koniec roku.
DN

Ruszamy z budową ul. Modlińskiej

www.zmid.waw.pl

skim Przedsiębiorstwem Mosto−
wym Mosty z Warszawy oraz
partnerem – Przedsiębiorstwem
Budowy Dróg i Mostów z Mińska
Mazowieckiego. Tym samym ru−
sza przebudowa ulicy Modlińskiej
na odcinku od ul. Zarzecze do

Mostu Grota−Roweckiego. Mod−
lińska po przebudowie będzie
miała po 4 pasy ruchu w każdą
stronę. Po jej zachodniej stronie
zostanie zbudowany wiadukt, któ−
rym docelowo będzie jeździł tram−
waj na trasie Żerań FSO−Tarcho−
min. W projekcie przewidziane są
również ścieżki rowerowe oraz
obustronne chodniki. Zgodnie

www.zmid.waw.pl

arząd Miejskich Inwestycji
Z
Drogowych na początku marca
br. podpisał umowę z Warszaw−

z umową remont potrwa 24 mie−
siące od momentu wejścia na bu−
dowę wykonawcy. Obecnie trwają
przygotowania planu robót i orga−
nizacji ruchu na czas remontu.
Gdy organizacja ruchu będzie zna−
na, udostępnimy ją, aby każdy
mógł się z nią zapoznać. W pierw−
szej kolejności powstanie tymcza−

sowa konstrukcja, a dopiero po−
tem będą zamykane poszczególne
fragmenty wiaduktów w celu ich
przebudowy. Poza tym chcemy
zachować po 3 pasy ruchu w każ−
dym kierunku – deklaruje ZMID.
O postępach pracy będziemy
informować Państwa na bieżąco.
DN
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zmiany obwodów szkół. Tym ra−
zem prezentujemy zmiany obwo−
dów w gimnazjach.
Zgodnie z uchwałą Rady Dziel−
nicy Białołęka z dnia 27 listopada
2008 r. planowana jest zmiana
obwodów trzech gimnazjów,
dwóch na Tarchominie oraz jed−
nego we wschodniej części dziel−
nicy. Na Tarchominie zmieniony
zostanie obwód Gimnazjum nr
121 przy ul. Płużnickiej oraz Gim−
nazjum nr 122 przy ul. van Gogha.
Obwód gimnazjum przy ul. Płuż−
nickiej zmniejszy się na korzyść

Zmiany w becikowym
Zmiana zasad przyznawania jed−
norazowej zapomogi z tytułu uro−
dzenia dziecka oraz dodatku do
zasiłku rodzinnego z tytułu uro−
dzenia dziecka (18 lutego 2009 r.)
Od 1 listopada 2009 r., przy ubie−
ganiu się o jednorazową zapomogę
z tytułu urodzenia się dziecka, jak
również o dodatek do zasiłku ro−
dzinnego z tytułu urodzenia dziec−
ka, wymagane będzie przedłożenie
zaświadczenia lekarskiego potwier−
dzającego, że matka dziecka pozo−
stawała pod opieką lekarską przez
okres co najmniej od 10 tygodnia
ciąży do porodu.
Minister właściwy do spraw zdro−
wia, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zabezpieczenia
społecznego, określi w drodze roz−
porządzenia formę opieki medycznej
oraz wzór wymaganego zaświad−
czenia. Powyższy warunek nie doty−
czy opiekunów prawnych dziecka i
osób, które wystąpiły do sądu o przy−
sposobienie dziecka. Wymóg ten nie
dotyczy także osób, które złożą
wnioski o ustalenie prawa do jedno−
razowej zapomogi z tytułu urodzenia
się dziecka lub dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu urodzenia dziec−
ka przed 1 listopada 2009 r.
Opisane zmiany wynikają z art. 7
i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.
o zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr
237, poz. 1654).
Jednocześnie Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej zwraca się z
prośbą do organów właściwych,
realizujących ustawę o świadczeni−
ach rodzinnych, o zamieszczenie
powyższej informacji w miejscu
powszechnie dostępnym dla osób
zainteresowanych ubieganiem się
o świadczenia rodzinne (w szcze−
gólności jednorazową zapomogę z
tytułu urodzenia się dziecka i doda−
tek do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka).
Źródło: Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

gimnazjum przy ul. van Gogha.
Dzięki takiej zmianie budynek
przy ul. van Gogha będzie lepiej
wykorzystany, zaś z obiektu przy
ul. Płużnickiej będzie korzystała
optymalna liczba uczniów (około
350). Rejon, należący wcześniej
do obwodu Gimnazjum nr 121, a
znajdujący się pomiędzy ulicami:
Ćmielowską (do ul. Ceramicznej),
Ceramiczną, Milenijną (do ul.
Światowida) i wschodnią stroną
Majolikowej, będzie włączony do
obwodu Gimnazjum nr 122.
Od 1 września br. zostanie ot−
warte nowe gimnazjum przy ul.
Ostródzkiej, w związku z czym
planuje się zmianę dotychcza−
sowych obwodów Gimnazjum nr
125 na Kobiałce oraz wspomnia−
nego wcześniej Gimnazjum nr
121 przy ul. Płużnickiej. Obwód
nowo powstałego gimnazjum bę−
dzie położony pomiędzy następu−
jącymi ulicami:
– od strony północnej: ul. Osiek
do ul. Zdziarskiej i ul. Zdziarską
do granicy dzielnicy Białołęka
z gminą Marki,

– od strony wschodniej: granicą
dzielnicy Białołęka z gminą
Marki na odcinku od ul. Zdziar−
skiej do Trasy Toruńskiej,
– od strony południowej: wzdłuż
Trasy Toruńskiej do ul. Anno−
pol,
– od strony zachodniej: wzdłuż ul.
Annopol do jej umownego prze−

cięcia z ul. Płochocińską, a następ−
nie osią ulicy Płochocińskiej do
ul. Zdziarskiej.
Jeśli propozycję dzielnicy zaak−
ceptują radni Warszawy opisy−
wane zmiany będą obowiązywały
od 1 września 2009 r.
DN

Harmonogram przyjęć do przedszkoli
Szanowni Rodzice, przedstawiamy Państwu informacje
o przyjęciach do przedszkoli dzieci urodzonych w latach
2006, 2005, 2004:
1. wszystkie dzieci uczęszczające
do przedszkoli w roku 2008/2009
• w okresie od 2 do 12 marca ro−
dzice powinni byli w przedszko−
lu potwierdzić wolę zapisania
dziecka na rok 2009/2010
2. dzieci ubiegające się po raz
pierwszy o przyjęcie do przed−
szkola w roku 2009/2010 (dzieci
bez orzeczeń).
Podobnie jak w roku ubiegłym,
rekrutacja do przedszkoli samo−
rządowych będzie prowadzona
przez dyrektorów przedszkoli, z
wykorzystaniem elektronicznego
systemu ewidencji podań i wspo−
magania zapisu.
• 15 marca o godz. 13 w serwisie
Biura Edukacji zostanie zamie−
szczona instrukcja sposobu ko−
rzystania z elektronicznego sys−
temu,
• 18 marca o godz. 13 w elektro−
nicznym systemie zostanie udo−
stępniona lista i oferta edukacyj−
na przedszkoli samorządowych,
• od 18 marca od godz. 13 do 8
kwietnia do godz. 20 rodzice
zainteresowani zapisem dziecka
będą mogli wypełnić, w syste−
mie internetowym, formularz
zgłoszenia,
• w przypadku braku możliwości
samodzielnego skorzystania z
elektronicznego systemu zapisu

dzieci do przedszkoli, dane dzie−
cka wprowadzi do systemu dyre−
ktor przedszkola wskazanego
jako pierwsze na liście wybra−
nych placówek czyli tzw. przed−
szkola pierwszego wyboru,
• od 18 marca od godz. 13 do 9
kwietnia do godz. 13 wydrukowa−
ny z systemu lub wypełniony
ręcznie formularz należy złożyć w
przedszkolu pierwszego wyboru,
• 21 kwietnia o godz. 13 w przed−
szkolach zostanie ogłoszona lista
dzieci zakwalifikowanych do
przyjęcia,
• od 21 kwietnia od godz. 13 do 24
kwietnia do godz. 13 rodzice dzie−
ci zakwalifikowanych do przyję−
cia pisemnie potwierdzają w
przedszkolu wolę zapisu dziecka,
• 30 kwietnia o godz. 13 zostanie
ogłoszona w przedszkolach lista
dzieci przyjętych,
• 8 maja o godz. 13 na stronie ser−
wisu Biura Edukacji zostanie
opublikowany wykaz wolnych
miejsc w przedszkolach samo−
rządowych.
3. dzieci z orzeczeniami o potrze−
bie kształcenia specjalnego ubie−
gające się po raz pierwszy o przy−
jęcie do przedszkola w roku 2009/
/2010
• przyjęcia dzieci z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjal−

Zbiory Redakcji

ontynuujemy wątek z poprzed−
K
nich numerów Czasu Białołęki
(nr 4/2008 i nr 1/2009) dotyczący

Zbiory Redakcji

Nowe obwody w gimnazjach

nego do oddziałów integracyj−
nych będą prowadzone przez dy−
rektorów przedszkoli poza elek−
tronicznym systemem ewidencji
podań i wspomagania zapisu,
• przyjęcia dzieci bez orzeczeń do
oddziałów integracyjnych będą
prowadzone przez dyrektorów
przedszkoli ze wspomaganiem
elektronicznego systemu ewi−
dencji podań i wspomagania za−
pisu (zgodnie z pkt. 2 tego har−
monogramu).
Przypominamy rodzicom sześ−
ciolatków o zapisach do klas
„zerowych” i pierwszych.
Zapisy sześciolatków do klas
pierwszych w szkołach podstawo−
wych, jeżeli wejdzie w życie usta−
wa o „zmianie ustawy o systemie
oświaty”, będą trwały do 11 maja.
Wszystkie nowotworzone w szko−
łach oddziały przedszkolne będą
miały standard porównywalny ze
standardem w przedszkolach. Pro−
simy o zapisanie dzieci sześciolet−
nich również do klas „zerowych”.
Biuro Edukacji
m. st. Warszawy
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Młodzi zapaśnicy na macie

Radosław Radtke

lutym po raz pierwszy w naszej dziel−
nicy odbył się I Turniej Dzieci Bia−
łołęka Wrestling Cup w zapasach sty−
lu klasycznego.
W turnieju wystartowało aż 85 za−
wodników – uczniów szkół podsta−
wowych z 10 warszawskich klubów
oraz Piaseczna i Konstancina. W tak
licznym gronie fantastycznie zapre−
zentowali się młodzi zapaśnicy z Bia−

łołęki: reprezentujący Legię Warsza−
wa uczniowie Szkoły Podstawowej nr
342 oraz Legion Warszawa uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 257. Sportow−
cy walczyli o tytuły w piętnastu kate−
goriach. Na najwyższym podium sta−
nęli: Piotr Glinicki, Mateusz Kraw−
czak i Jakub Osypiuk ze SP nr 342
oraz Patryk Grochal i Adam Berski ze
SP nr 257.
Sport zapaśniczy na terenie Białołę−
ki rozwija się bardzo prężnie. Zajęcia
dla młodych zapaśników prowadzone
są w dwóch białołęckich szkołach.
Na treningi prowadzone w SP 342
i SP 154 przez trenera Radosława
Radtke uczęszcza ok. 50 zawodników,
a w SP 257, gdzie treningi prowadzi
Tomasz Rybarski uczęszcza ok. 30
chłopców.
Zawody zapaśnicze zostały zorga−
nizowane po raz pierwszy na terenie
naszej dzielnicy i od razu spotkały się
z dużym zainteresowaniem mieszkań−
ców, a walki młodych adeptów tej
sztuki walki były bardzo emocjonują−
ce. Niektóre pojedynki stały na wyso−
kim poziomie, co podkreślali trenerzy
poszczególnych klubów oraz kibice.
Bardzo miłym akcentem zawodów

był pokaz technik zapaśniczych oraz
akrobatyki, który zaprezentowali
bardzo utytułowani zawodnicy AZS
AWF Warszawa, wielokrotni meda−
liści mistrzostw Polski w kategorii se−
niorów, reprezentanci kraju: Andrzej
Jaworski i Seweryn Szreder. Imprezę
uświetnił też występ grupy tanecznej
ze Szkoły Tańca X Ray przy ul. Me−
hoffera 53. Swoje umiejętności zapre−
zentowały medalistki mistrzostw Pol−
ski z wyżej wymienionej placówki.
Oprócz medali, dyplomów i nagród
rzeczowych, ufundowanych przez
BOS i SSA Legia, uczestnicy zawo−
dów otrzymali słodkie upominki, któ−
re ufundowali: sponsor główny Hiper−
market Piotr i Paweł oraz Hipermarket
Bomi.
Organizatorzy imprezy mają na−
dzieję, że po tak udanej inauguracji
turniej stanie się imprezą cykliczną
i za rok grono uczestników wzrośnie
o młodych zapaśników również spoza
Warszawy i Mazowsza. Imprezę zor−
ganizowali Białołęcki Ośrodek Sportu
wraz ze SP nr 342 oraz SSA Legia
1926, a patronat nad zawodami objął
burmistrz Białołęki Jacek Kaznowski.
Radosław Radtke

Radosław Radtke

apasy to kolejna dyscyplina sporto−
wa, która znajduje amatorów
Z
wśród uczniów białołęckich szkół. W

Na treningi do grupy zapaśniczej
przyjmowane są dzieci od 10 roku
życia (4 klasa szkoły podstawowej).
Bezpłatne zajęcia, prowadzone są w
oparciu o programy Sportowy Ta−
lent i Sportowa Białołęka. Odbywa−
ją się one w dwóch szkołach podsta−
wowych – nr 154 przy ul. Leśnej Po−
lanki i nr 342 przy ul. Strumykowej.
Godziny treningów:
SP 342, ul. Strumykowa
Poniedziałek 16.00 − 17.30 kl. 5−6
Czwartek 8.00 − 9.30 kl. 5−6
Piątek 16.00 − 17.30 kl. 5−6
Wtorek 8.00 − 9.30 kl. 4
Czwartek 16.30 − 18.00 kl. 4
Piątek 14.30 − 16.00 kl. 4
SP 154, ul. Leśnej Polanki
Poniedziałek 18.00 − 19.00 kl. 4−6
Środa 17.30 − 19.00 kl. 4−6
Piątek 18.00 − 19.00 kl. 4−6

W trosce o zdrowie seniorów
Mogą one po wcześniejszym za−
pisaniu się do jednej z 7 grup,
uczestniczyć w zajęciach na pły−
walni, z gimnastyki oraz w terenie
(Nordic Walking) 2 razy w tygod−
niu. Zajęcia odbywają się w gru−
pach 15 osobowych po 30 minut
(pływalnia) bądź też po 45−55 mi−
nut (pozostałe zajęcia). Jest to
dobra okazja na urozmaicenie wol−
nego czasu, a przy okazji poznania
innych osób. Zajęcia odbywają się

w ramach programu „Senior –
starszy, sprawniejszy” mającego na
celu zwiększenie aktywności w
życiu codziennym oraz podnie−
sienia sprawności psychofizycznej.
Zajęcia trwają od 1 marca do 30
czerwca 2009 r. Zapisy prowadzi
recepcja BOS przy ul. Światowida
56, tel. 022 676 50 72.
Warunki uczestnictwa w zaję−
ciach:
1. ukończone 50 lat,
2. zapisanie się na listę w 1 (tylko
jednej) grupie odbywającej zaję−
cia 2 razy w tygodniu,

3. wypełnienie oświadczenia o bra−
ku przeciwwskazań zdrowot−
nych do udziału w zajęciach
rekreacyjnych i podpisanie oso−
biście przez zainteresowanego,
4. okazanie przy zapisie dokumen−
tu potwierdzającego wiek.
Plan zajęć
wtorki:
17.30–19.30 w terenie – zajęcia
Nordic Walking (2 grupy po 45−55
min.)
18.00–20.00 – na pływalni (4
grupy po 30 min.)
19.30–20.30 gimnastyka (1 grupa)

czwartki:
17.30–19.30 w terenie – zajęcia
Nordic Walking (2 grupy po 45−55
min.)
19.30–20.30 gimnastyka (1 grupa)
niedziele:
14.00–16.00 na pływalni (4 grupy
po 30 minut).
EO

rej reprezentacja w całości złożona
z młodzików PKS Agape Białołęka
należy do czołówki szachowej na
Mazowszu. Pierwsze trzy miejsca
w punktacji generalnej zdobyli ucz−
niowie tej szkoły: Adam Mrozow−
ski, Monika Zygacka i Jan Mro−
zowski – wszyscy po 6 punktów.
Nowy „nabytek" w reprezentacji
SP 342 – Andrzej Siuciak (6. miej−
sce) godnie zastąpił Mateusza Pas−
tuszaka, który uczęszcza już do

gimnazjum. Znakomicie spisał się
8−letni Maks Michalski (SP 110),
plasując się na 4. miejscu.
Złoty medal wśród dziewcząt
wywalczyła Monika Zygacka (SP
342). Pozostałe medalowe miejsca
w konkurencji dziewcząt zajęły re−
prezentantki SP 112 (UKS Taktyk):
Agnieszka Boraczewska i Julia
Kozłowska (obie po 4 punkty).
Pozwoliło to SP 112 zająć drugie
miejsce w punktacji szkół przed SP
118, która grała bez dziewcząt.
Obrońca tytułu mistrza dzielnicy
(SP 2STO) był czwarty.
Fundatorem nagród (zegarów
elektronicznych – takich samych,
jakie używane są w mistrzostwach
świata) był Białołęcki Ośrodek
Kultury. Zostały one wręczone
zwycięzcom podczas uroczystej
gali 8 marca.
Maciej Brudziński

BOS

iałołęcki Ośrodek Sportu zapra−
B
sza na bezpłatne zajęcia dla
osób, które ukończyły 50 lat.

sobotę 21 lutego w gościnnej
sali białołęckiego ratusza
W
przeprowadzono mistrzostwa dziel−
nicy szkół w szachach. Impreza
otworzyła program tegorocznych
Dni Białołęki, których kulminacją
były występy w sali teatralnej
BOK w niedzielę 8 marca. Tego−
roczne mistrzostwa były pod wie−
loma względami nowatorskie,
m.in. po raz pierwszy rozegrano je
w ratuszu oraz stanowiły inaugu−
rację i integralną część Dni Bia−
łołęki. Pierwszy raz BOK tak wy−
raźnie zaangażował się w popula−
ryzację szachów, znacząco wspie−
rając przodujące białołęckie szko−
ły. Pomocy PKS Agape Białołęka
przy organizacji turnieju udzielił
nowopowstały UKS Taktyk Bia−

łołęka (SP nr 112). Wreszcie po
raz pierwszy zwyciężyła w roz−
grywkach SP nr 342 i co niezmier−
nie cieszy średnia wieku zwycięs−
kiej drużyny była najniższa z do−
tychczasowych – 10 lat!
Zawody zainaugurował bur−
mistrz dzielnicy Jacek Kaznowski
w obecności prezesów Zbigniewa
Tyszkiewicza z Mazowieckiego
Związku Szachowego oraz ks.
Andrzeja Kinowskiego z PKS
Agape Białołęka. Prezes Tyszkie−
wicz podziękował burmistrzowi
za wspieranie szachów w dzielni−
cy i wyróżnił go Honorową Odz−
naką Polskiego Związku Szacho−
wego.
Mistrzostwa przebiegały pod
znakiem dominacji SP nr 342, któ−

Anna Nożyńska

Szachy w ratuszu
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Gospel na Dzień Kobiet

Zbiory Redakcji

sumować koncert „W hołdzie
wielkim damom gospel” w wyko−
naniu zespołu Soul Connection.
Data koncertu zbiegła się z
Dniem Kobiet. Z tej okazji przygo−
towany został specjalny repertuar,
który zawierał pieśni stworzone
i wykonywane przez kobiety –
znane artystki takie jak Mahalia
Jackson, Aretha Franklin czy
Whitney Houston oraz artystki
współczesnej muzyki gospel: Yo−
landa Adams, Karen Clark Sheard
i Vicky Winans. Wykonane zosta−

ły m.in. „God is here” – Karen
Clark Sheard; „I go to the rock” –
z filmu „Preacher's wife” – wyko−
nywany przez Whitney Houston;
„Down by the riverside” – trady−
cyjna pieśń rozsławiona przez
Mahalię Jackson oraz „Oh Happy
Day” – jeden z najbardziej zna−
nych utworów gospel, śpiewany
przez Arethę Franklin. Publicz−
ność wspólnie z wykonawcami
klaskała w rytm utworów, a nawet
śpiewała refren piosenki „Glory
Glory”. Artyści pożegnali się z pu−
blicznością wykonanym na bis
utworem „I say a little prayer” ory−
ginalnie wykonywany przez Aret−

Zbiory Redakcji

iemal dwie godziny żywioło−
N
wych pieśni w rytm muzyki
gospel – tak można pokrótce pod−

hę Franklin i Dionne Warwick.
A kim są właściwie wykonaw−
cy? „Nazywamy się Soul Connec−
tion, czyli połączenie dusz, bo
właśnie muzyka łączy nas bez
względu na wiek” – tak mówią o
sobie członkowie zespołu prowa−
dzonego przez Beatę Stasiak i Jo−
annę Łysek. Razem śpiewają mu−
zykę gospel od 2002 r., czerpiąc
wzory i inspiracje od instruktorów
z Wielkiej Brytanii oraz USA. W
ich repertuarze znajdują się zarów−
no tradycyjne i współczesne pieśni
gospel, jak również ich własne
kompozycje. Pomimo że śpiewają
głównie po angielsku to jednak
wszystko jest doskonale zrozu−
miałe, bo Gospel to muzyka duszy
– muzyka, która przynosi radość –
do tańca i klaskania. Chór wyko−

nuje również utwory w języku pol−
skim. Należą do nich polskie ko−
lędy zaaranżowane całkowicie w
stylu gospel, które zostały nagrane
i wydane na płycie przed świętami
Bożego Narodzenia 2008 r. Soul
Connection brał również udział w
nagraniu albumu zespołu T.Love
(utwór „Make War Not Love”),
śpiewał ze Stanem Borysem, zdo−
był wyróżnienie na festiwalu mu−
zyki gospel w Opolu i nagrody
podczas warszawskiego festiwalu
Warsaw Gospel Days.
Organizatorem koncertu był bur−
mistrz Jacek Kaznowski wraz z
Radą i Zarządem, proboszcz parafii
pw. św. Franciszka z Asyżu ks. Jan
Józefczyk oraz Wydział Kultury.
DN
Na podstawie materiałów Soul Connection

ziewięć organizacji pozarządo−
D
wych będzie realizowało swoje
autorskie programy kulturalne na
terenie Białołęki przy wsparciu
finansowym dzielnicy Białołęka.
W tym roku władze dzielnicy na
wsparcie najlepszych projektów
ngo, które zostały złożone w ra−
mach otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego
w 2009 roku w zakresie kultury
przeznaczyły 100 tys. zł. A oto wy−
kaz organizacji, które otrzymają
dotację wraz z nazwami projektów,
które będą realizowane w bieżą−
cym roku:
• Fundacja Promocji Nieprofesjo−
nalnych Zespołów Muzycznych

PROMOTUS – „III Białołęcka
Parada Orkiestr Dętych”
• Pracownia Twórczych Inspiracji –
„Żyj z pasją na Zielonej Białołęce”
• Fundacja Kultury i Edukacji AG−
ARTIS – Koncerty z cyklu
„Poczet Poetów Polskich”
• Oddział Mazowiecki Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr –
„Czas Muzyki” (cykl koncertów
dla chórów i orkiestr)
• Fundacja Cultura Animi – Biało−
łęckie Wieczory Muzyczne
• Stowarzyszenie „Muzyka Bez
Granic” – Malarze słowa (II edy−
cja – A. German, M. Grechuta –
cykl koncertów poświęconych
twórczości najwybitniejszych

polskich twórców)
• Fundacja „AVE” – Cykl działań
aktywizujących
kulturalnie
mieszkańców Białołęki – IV Do−
bry Rock, IV Wokalia, Nekro−
polia do Muzeum i Białołęczan
Portret Zbiorowy
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Zarząd Dzielnicowy Warszawa
Białołęka – II Turniej Rodzinny
Środowiskowych Ognisk Wy−
chowawczych Dzielnicy Warsza−
wa Białołęka (impreza kultu−
ralno−sportowa)
• Stowarzyszenie Dziecięcy Zespół
Pieśni i Tańca „VARSOVIA” –
„Jaka piękna jest Warszawa…”
BWN

Biblioteka przy Antalla zaprasza na zajęcia
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr IV zaprasza zorganizowane grupy szkolne
i przedszkolne na zajęcia biblioteczne, literackie i plastyczne, które będzie pro−
wadzić na terenie placówki od kwietnia do czerwca. Zajęcia odbywają się we
wtorki i środy, a trwają od 45 min. do 1,5 godz. Ze względu na godziny otwar−
cia Biblioteki, odbywają się one w wyznaczonych terminach, zawsze ok. godz.
8.00.
W kwietniu będą odbywać się następujące zajęcia: Malowane książeczki
(polecane na pierwszą wizytę, dedykowane przedszkolakom oraz klasom I−III),
Ratujmy Ziemię (dedykowane przedszkolakom oraz klasom „0”) oraz Ekolodzy na start (dla klas I−III).
Rezerwacji terminów można dokonać pod nr tel. 022 884 47 70 lub bezpośrednio w budynku Biblioteki dla
Dzieci i Młodzieży nr IV przy ul. Antalla 5.

Zbiory Redakcji

Kultura w rękach organizacji pozarządowych

Koncert z cyklu Malarze słowa – Niemen

Biało-czerwona
przy van Gogha
Czy wiesz dlaczego dlaczego pol−
skimi barwami narodowymi jest
biel i czerwień? Od kiedy istnieje
polska flaga? Co wiesz o historii
własnych symboli narodowych?
Dlaczego orzeł stał się znakiem
rozpoznawczym Polski?
Jesli tego nie wiesz przyjdź obej−
rzeć wystawę "Historia flagi i barw
narodowych". Wystawę będzie
można oglądać począwszy od 17
marca przez miesiąc, przed budyn−
kiem Zespołu Szkół nr 106 przy ul.
van Gogha 1. Honorowy patronat
nad wystawą objął Prezydent m.st
Warszawy oraz Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Red.
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Wiosenne wydarzenia kulturalne
Niektórzy być może pamiętają ubieg−
łoroczny jubileusz, obchodzony wy−
jątkowo hucznie. Mówi się, że 21 lat
to piękny wiek – młodość, świeżość,
oryginalność a zarazem dojrzałość
i potrzeba ciągłego rozwoju. Tym bar−
dziej, jeśli mówimy o teatrze, który
nieprzerwanie od tylu lat utrzymuje
się na scenie. Przy okazji tzw. oczka
zespół przygotował coś specjalnego!
Będzie można zobaczyć ostatnio zre−
alizowaną sztukę „Próby” Bogusława
Schaeffera oraz przygotowane spec−
jalnie na tę okazję „Wariacje z wier−
szami”. „Próby” to sztuka wciągająca
w widzów do wspólnej zabawy. Na
scenie zamiast spektaklu – próba do
spektaklu. Aktorzy dyskutują z reży−
serem, reżyser plącze się w pracy –
nic się nie może zacząć. Jest to kome−
dia o aktorach, ich relacjach z reżyse−
rem oraz pracy nad tekstem. Aktorzy
pokazują kulisy pracy nad sztuką.
Jednym słowem praca nad sztuką od
kuchni. A kto nie lubi zaglądać za
kulisty teatru? Bardzo dobrze przyjęta
przez widzów podczas premiery,
pozwala śmiało polecić tę wspólną za−
bawę.

Trzynastka proponuje widzom
wspólną zabawę z „Wariacjami z
wierszami, …oj przydałby się ktoś na
przyczepkę”. Są to wiersze dla dzieci
w wersji wyłącznie dla widzów doro−
słych. Grupa w dość niecodzienny
sposób zinterpretowała najbardziej
znane utwory Brzechwy czy Tuwima,
w oryginalny sposób bawiąc się tek−
stem. Eksperyment pokaże czy wi−
dzom przypadnie do gustu nowa wer−
sja popularnych wierszyków.
Teatr 13 zaprezentuje również sztu−
kę „Bolero Artura”. Sztuka powstała
z inspiracji stworzonego na przełomie
XIX i XX wieku, skandalicznego
„Korowodu” Artura Schnitzlera. Zwa−
riowana czeska komedia Pavla Koho−
uta to opowieść o kilku damsko−męs−
kich parach uwikłanych w mniej lub
bardziej satysfakcjonujące związki. W
typowy dla czeskiego humoru sposób,
przedstawienie porusza temat niewier−
ności w związkach, hipokryzji i wyko−
rzystywania erotyki dla własnych ko−
rzyści.
Na początku kwietnia Trzynastka
wystąpi z kolejną premierą. Zespół po
kilku latach ponownie wziął na warsz−
tat „Mewę” Antoniego Czechowa.
„Mewa” to historia, której się nie da
opowiedzieć słowami, bo w drama−

Teatr 13

tach Czechowa fabuła jest rzeczą dru−
gorzędną. W sztuce występuje kilka
postaci, dowiemy się o ich niespełnio−
nych nadziejach, tęsknotach i ambic−
jach, a także o bezradności wobec
upływającego czasu. W tym spektaklu
wszyscy we wszystkich się kochają,
ale miłość ta jest niespełniona. „Me−
wa” była reżyserowana przez Toma−
sza Służewskiego już dwukrotnie.
Ciekawe jakie rozwiązania sceniczne
zostaną przedstawione tym razem.
Kwiecień, ze względu na wypada−
jące w połowie święta, ma ograniczą
liczbę imprez w BOK−u. W związku
z tym planujemy je w sposób różno−
rodny i ciekawy. Jedną z wyjątko−
wych imprez będzie na pewno „Blask
szabasowych świec” – koncert poe−
tycko−muzyczny zorganizowany z
okazji 66. rocznicy powstania w Get−
cie Warszawskim. W widowisku wez−
mą udział: Danuta Stankiewicz, artyś−
ci Teatru Żydowskiego: Ernestyna
Winnicka, Ewa Dąbrowska, Genady
Iskhakow, Katarzyna Radziejewska
oraz zespół klezmerski Teatru Żydow−
skiego. Bohaterzy przedstawienia pre−
zentują twórczość okresu powstania w
Getcie; usłyszymy m.in. utwory Wła−
dysława Szlengiela, Hirsza Oszero−
wicza, Icchaka Kacenelsona, a także
autorów anonimowych, którzy zginęli
w czasie wojny. Słowo, muzykę, ta−
niec i śpiew uzupełnią, obok klasycz−
nych utworów, nowe kompozycje o
tematyce żydowskiej. Symbolika wo−
dy, blask szabasowych świec, muzyka
klezmerska to elementy mówiące o
prostych uczuciach, wyrażające wie−
lokulturowość świata żydowskiego,
budzącego się po chwilach smutku
znów do życia w nowej rzeczywistoś−
ci. Przedsięwzięciu będzie patrono−
wać Towarzystwo Społeczno−Kultu−
ralne Żydów w Polsce.
Po krótkiej przerwie znów pojawi
się również Salonik z Kulturą. Tym
razem Antoni Muracki, zaprosił trzech

Trzecie obchody Dni Białołęki
rzez trzy dni świętowaliśmy dni
naszej dzielnicy. Przypomnijmy,
że święto upamiętnia przebieg Pow−
stania Listopadowego na terenach
Białołęki.
W BOK−u odbyły się prezentacje
artystyczne białołęckich przedszkoli
i szkół. Pełne kolorów, zabawne pre−
zentacje przedszkolaków i uczniów
szkół wyglądały imponująco i widać,
że dzieci starannie przygotowały się
do występów. W ramach Dni Białołę−
ki odbył się również turniej tenisa sto−
łowego z udziałem uczniów i miesz−
kańców Białołęki. Nagrody, medale
i puchary zostały wręczone podczas
finałów uroczystości w BOK−u.
Tłumy białołęczan wzięły udział w
uroczystości upamiętniającej 178.
rocznicę Bitwy pod Białołęką, która
odbyła się w niedzielę, 8 marca, pod
kamieniem upamiętniającym to wyda−
rzenie. O korzeniach dzielnicy uczest−
nikom przypomniał Artur Przułunic−
kin, opowiadając o historycznym zna−
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czeniu Bitwy pod Białołęką. Wykła−
dowi towarzyszył koncert pieśni pols−
kich w wykonaniu Ewy Tomas, Je−
rzego Sznajdera i Danuty Wasko. Na
zakończenie uroczystości odbył się
pokaz pozorowanych działań wojen−
nych w wykonaniu Sekcji Strzelectwa
Pneumatycznego i ASG „WGA Zbój−
cerze”. Jednocześnie członkowie Sek−
cji chętnie pozowali do zdjęć w peł−
nym umundurowaniu i ekwipunku.
Finały uroczystości odbyły się w
Białołęckim Ośrodku Kultury. Tym
razem pod hasłem Białołęki drewnia−
nej i artystycznych prezentacji biało−
łęczan, m.in. otwarto wystawę zdjęć
„Białołęka Drewniana”, na której
można obejrzeć zdjęcia najstarszych
drewnianych, urokliwych domów,
kościołów, elementów wyposażenia
świątyń. Dyskusji panelowej o drew−
nianej architekturze dzielnicy towa−
rzyszyły prezentacje artystów białołę−
ckich, wśród nich wystąpili: para ta−
neczna Teresa i Jacek Mazurkiewicz,

pianistka Agata Gabryjel, pianista
Lech Furdyna oraz skrzypaczka Jus−
tyna Farcinkiewicz. Z nieco bardziej
rozrywkowym repertuarem wystąpił
Jerzy Sznajder oraz chór Avetki.
Mamy nadzieję, że z roku na rok
frekwencja i świadomość rocznicy
będzie wzrastać wśród mieszkańców
Białołęki. Ciekawa historia i wspania−
li artyści, to coś o czym warto by w
przyszłości pamiętać. Serdecznie za−
praszamy już za rok.

gości: Jana Jakuba Należytego, Jacka
Fedorowicza oraz Katarzynę Zyg−
munt. Jan Jakub Należyty to poeta,
wyśpiewujący własne ballady, estrad−
owy komik i satyryk – niewątpliwie
najlepszy polski interpretator piose−
nek Georgesa Brassensa. Będziemy
mogli zobaczyć również Jacka Fedo−
rowicza – niezwykłego komentatora
rzeczywistości, satyryka i konferan−
sjera. Publicysta i aktor gościł na bia−
łołęckiej scenie już niejednokrotnie.
Na koniec jedyna kobieta w tym gro−
nie – Katarzyna Zygmont z Orkiestrą
Moralnego Niepokoju, czyli dynami−
czna mieszanka piosenek napisanych
przez wybitnych tekściarzy Kabaretu
Moralnego Niepokoju.
Serdecznie zapraszamy i życzymy
wspaniałej, wspólnej zabawy.

Repertuar BOK
28.03, godz. 18.00
Teatr 13
Rocznica 21−lecia działalności
„Wariacje z wierszami: …oj
przydałby się ktoś na przyczep−
kę!”
„Próby” Bogusława Schaeffera
wstęp za zaproszeniami
29.03, godz. 12.00
Białołęcka scena dla dzieci
„…oj przydałby się ktoś na przy−
czepkę!” w wykonaniu Teatru 13
bilety 10 zł
29.03, godz. 18.00
Teatr 13
„Bolero Artura” Pavla Kohouta
wstęp za zaproszeniami
4.04, godz. 18.00
Teatr 13 − PREMIERA
„Mewa” Antoniego Czechowa
wstęp wolny za zaproszeniami
dostępnymi w BOK
5.04, godz. 18.00
Teatr 13
„Mewa” Antoniego Czechowa
wstęp wolny za zaproszeniami
dostępnymi w BOK
18.04, godz. 17.30
„Blask Szabasowych Świec”
bilety 20 zł
19.04, godz. 18.00
Salonik z kulturą
Jan Jakub Należyty, Jacek Fedo−
rowicz, Katarzyna Zygmont z
Orkiestrą Moralnego Niepokoju
bilety 20 zł

Tekst i zdjęcia – BOK

początkiem wiosny szykuje się
niezwykłe wydarzenie teatralne,
Z
mianowicie 21 urodziny Teatru 13.
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