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NIP Brat PITa

Materiały UM Warszawa

W lutym wystartowała miejska kampania „Brat PIT”,
której celem jest zachęcanie do płacenia podatków
w Warszawie. Również Białołęka zachęca do tego
swoich mieszkańców.
W dzielnicy zameldowanych jest
ponad 80 tysięcy osób, ale według
nieoficjalnych szacunków jest nas
nawet 100 tysięcy. Codziennie ko−
rzystamy z dróg, komunikacji
miejskiej, przedszkoli czy szkół.
To od nas zależy funkcjonowanie
infrastruktury miejskiej. Rozlicza−
jąc się z fiskusem w Warszawie,
przyczyniamy się do poprawy
funkcjonowania swojego otocze−
nia. Niemożliwe? To prawda! Aż
1/3 budżetu stolicy to pieniądze
z podatków dochodowych płaco−
nych przez jej mieszkańców. Naj−
więcej pieniędzy wydawanych
jest na transport i komunikację
oraz edukację.
Pomysł zorganizowania akcji

NIP−3 na Białołęce pojawił się
trzy lata temu – mówi burmistrz
Jacek Kaznowski. – Pierwszy raz
ruszyliśmy z nim na wiosnę 2008
roku i od tej pory jesteśmy kon−
sekwentni. Każda złotówka jest
dla nas ważna, bo dzięki niej reali−
zujemy nowe inwestycje. Szcze−
gólnie w naszej dzielnicy potrzeb−
ne są pieniądze na budowę nowych
szkół i przedszkoli. Rozwój Biało−
łęki w dużej mierze zależy więc
od samych mieszkańców i ich po−
datków – dodaje burmistrz.
Gąszcz dokumentów skarbo−
wych niejednego z nas może przy−
prawić o zawrót głowy. Ale nie
taki diabeł straszny. Procedura
wypełnienia NIP−3 jest prosta i nie

wymaga dużo czasu. Wystarczy
podajać swój aktualny adres za−
mieszkania i gotowe. NIP−3 skła−
damy w urzędzie skarbowym od−
powiednim dla dzielnicy, w której
mieszkamy. W przypadku Biało−
łęki będzie to Urząd Skarbowy
Warszawa−Targówek przy ul. Dą−
browszczaków. Od ubiegłego roku
formularz aktualizacyjny można
składać również w białołęckim
Punkcie Urzędu Skarbowego przy
ul. Porajów. Formularz można
złożyć wraz z rocznym zeznaniem
podatkowym, nie trzeba jechać
specjalnie do urzędu skarbowego.
Elektroniczna wersja formularza
znajduje się na stronie interneto−
wej www.bialoleka.waw.pl lub na
stronie Ministerstwa Finansów
www.mf.gov.pl – w zakładce Po−
datki/Formularze Podatkowe/NIP.
DN
czytaj jeszcze na ostatniej stronie

OPS bliżej mieszkańców Zielonej Białołęki
wilskiej 44. Korzystać z niej będą
mogli wszyscy mieszkańcy Biało−
łęki, ale z pewnością najbardziej
przysłuży się osobom ze wschod−
niej części dzielnicy – Kobiałki,
Brzezin, Grodziska czy Lewando−
wa, dla których placówki na Tar−
chominie są bardzo odległe – nie−
kiedy muszą pokonywać nawet 10
km. Zdaniem dyrektor placówki
Katarzyny Mandes−Kanarek, ok.
40% podopiecznych ośrodka to
mieszkańcy tych właśnie rejonów.
Nowa placówka poprawi warun−
ki lokalowe białołęckiego OPS−u.
Dzięki niej pracownicy socjalni
będą mogli szybciej podejmować
działania interwencyjne na rzecz
okolicznych mieszkańców. Przy
ośrodku powstał zespół pracy śro−

dowiskowej; oprócz programo−
wych spotkań grup terapeutycz−
nych będzie realizował projekt
„Ośrodek Pomocy Społecznej jako
Centrum Aktywności Lokalnej”.
Jest to istotne m.in. ze względu na
seniorów, których mieszka w dziel−
nicy ok. 18,5 tysiąca, jak wspom−
niał w swoim krótkim przemówie−
niu na otwarcie ośrodka zastępca
burmistrza Andrzej Opolski. Właś−
nie sami seniorzy zatroszczyli się
o oprawę artystyczną uroczystości
otwarcia nowej placówki. Zespół
poetycko−śpiewaczy „Kantata” wy−
konał piosenki pełne życia, radoś−
ci i optymizmu. Bo to seniorzy
młodzi duchem!
Wicedyrektor Biura Polityki
Społecznej Irena Chmiel wspomi−
nała o Warszawskiej Strategii
Rozwiązywania Problemów Spo−
łecznych. Otwarcie OPS−u przy

Marywilskiej wpisuje się w pro−
gram strategii, do którego należy
zarówno modernizacja systemu
pomocy społecznej, jak i wykwa−
lifikowana kadra, jaka jest w ośrod−
ku – stwierdziła pani dyrektor

i wyraziła nadzieję, „że podejmo−
wane przez nasz Ośrodek działania
spotkają się z zainteresowaniem
mieszkańców potrzebujących po−
mocy".
JP

Zbiory Redakcji

lutego została uroczyście ot−
3
warta nowa placówka Ośrodka
Pomocy Społecznej przy ul. Mary−
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Z sesji Rady dzielnicy

Urząd Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy
03−122 Warszawa
ul. Modlińska 197
tel. 22 676 76 70
tel. 22 510 33 20
adres internetowy:
www.bialoleka.waw.pl
e−mail:
dzielnica@bialoleka.waw.pl
Godziny pracy urzędu
poniedziałek−piątek: 8.00−16.00
W poniedziałki Wydział
Obsługi Mieszkańców dyżuruje
w godz. 16.00−18.00
Referat Obsługi Rady
ul. Modlińska 197, pok. 123
tel. 22 510 31 10
faks: 22 676 69 14
e−mail: wor@bialoleka.waw.pl
Telefony pomocne przy
załatwianiu następujących
spraw:
Sprawy meldunkowe
tel. 22 510 33 09 do 11
Dowody osobiste
tel. 22 510 33 12 do 14
Rejestracja pojazdów
tel. 22 510 33 05 do 07
Prawa jazdy
tel. 22 510 33 08
Ochrona środowiska
tel. 22 741 72 99
Pozwolenia na budowę, zmia−
na sposobu użytkowania, zgło−
szenie robót budowlanych
tel. 22 510 31 92 lub 510 31 31
Ewidencja gruntów, wypisy
i wyrysy z rejestru gruntów
tel. 22 510 31 74
Podziały nieruchomości, dzier−
żawy, nabywanie/zbywanie
nieruchomości
tel. 22 510 31 76
Urząd Stanu Cywilnego (reje−
stracja urodzeń, małżeństw
i zgonów, udzielanie ślubów)
tel. 22 510 31 48
Świadczenia rodzinne, opie−
kuńcze i alimentacyjne
ul. Milenijna 2a
tel. 22 811 62 64
lub 22 811 50 07

li film promujący naszą dzielnicę.
Następnie przegłosowali nadanie
nazwy przedszkolu przy ul. Od−
krytej 18, które nosi odtąd imię
legendarnych założycieli stolicy –
Warsa i Sawy.
Istotnym punktem obrad było
wyrażenie stanowiska w sprawie
„Planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazo−
we dla południowo−wschodniej
części Dzielnicy Białołęka”. Zgod−
nie z założeniem w opracowywa−
niu miejscowych planów zagospo−
darowania przestrzennego wyma−
ga się zapewnienie odpowiednich
rezerw, wynikających z możli−
wości poprowadzenia w tych rejo−
nach bardziej przyjaznej środo−
wisku sieci cieplnej. W planie są
ujęte również szacunkowe kierun−
ki zagospodarowania przestrzen−
nego dla mieszkańców w połu−
dniowo−wschodnim rejonie Biało−

łęki w latach 2005−2025, których
liczba wyniesie ok. 73 tys. Radni
wyrazili pozytywną opinię w tej
sprawie.
Następnie radni zajęli się
uchwałą dotyczącą projektu pod−
łączenia Szybkiej Kolei Miejskiej
z Legionowa do Dworca Gdań−
skiego. Radni zaaprobowali rów−
nież ten projekt.
Kolejnym punktem styczniowej
sesji był wniosek o zwiększenie
liczby placówek pocztowych oraz
podjęcie interwencji odnośnie nie−
prawidłowości w dostarczaniu
przesyłek. Na terenie Nowodwo−
rów, zamieszkanym przez ok. 30
tys. mieszkańców, jest tylko jeden
urząd pocztowy; podobna sytuacja
jest na „Zielonej Białołęce”, gdzie
jedyna poczta funkcjonuje przy
ul. Skarbka z Gór. Radni postulo−
wali, żeby placówki te były otwar−
te również w soboty. Zwrócili też
uwagę, że mieszkańcy skarżą się
na opóźnienia w dostarczaniu
przesyłek, brak awizowania oraz

zaginięcia paczek.
Ponadto omawiano m.in. sprawy
związane z oczyszczaniem ulic.
Obfite opady śniegu i duży mróz
bardzo utrudniają życie mieszkań−
com. Radni postulowali takie zmia−
ny w budżecie, aby na odśnieżanie
przeznaczone były większe środ−
ki. Zwłaszcza, że nie wiadomo ja−
ka pogoda czeka nas w listopadzie
i grudniu br.
Na sesji obecni byli mieszkańcy
z ul. Życzliwej, którzy skarżyli się
na brak wody, spowodowany bu−
dowami osiedla mieszkaniowego
oraz mostu Północnego. Były rów−
nież osoby mieszkające w sąsiedz−
twie modernizowanej oczyszczal−
ni ścieków „Czajka”, zgłaszające
problemy i uciążliwości związane
z jej modernizacją. Władze dziel−
nicy w obydwu przypadkach będą
interweniowały u odpowiedzial−
nych za ten stan rzeczy instytucji.
JP

Białołęckie ZOO
Tęgie mrozy, które zamroziły nurt Wisły, spowodowały niezwykły zlot ptactwa na Białołęce.
W srogie mrozy tegorocznej zimy
udało się uratować kilkaset pta−
ków przed zamarznięciem. W ak−
cję prowadzoną przez Wydział
Ochrony Środowiska włączyli się
mieszkańcy dzielnicy i strażnicy
miejscy.
Z powodu zamarznięcia Wisły
podczas tegorocznej zimy w całej
Warszawie większość dzikich ka−
czek, łabędzi (dotychczas żerują−
cych nad brzegami rzeki w całym
mieście) przeniosła się w okolice
kanału zrzutowego Oczyszczalni
Ścieków „Czajka”, gdzie woda nie
zamarza. Na przełomie stycznia
i lutego w tym rejonie żerowało
ponad tysiąc ptaków. W najwięk−
sze mrozy ptaki wychodzące z wo−
dy przymarzały do brzegu. Aby

temu zapobiec dzielnica wysypała
nabrzeża kanału drewnianymi
ścinkami, co okazało się wprost
zbawienne dla ptactwa. Dzielnica
zakupiła także kilkaset kilogra−
mów pszenicy i rozpoczęto dokar−
mianie ptaków zbożem.
„Białołęckie ZOO” spotkało się

z ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców dzielnicy. W wee−
kendowe popołudnia łabędzie nie
narzekały na brak towarzystwa,
gdyż odwiedzały je całe rodziny
obficie dokarmiając. Serdecznie
im za to dziękujemy, jak również
strażnikom miejskim, którzy wie−
lokrotnie interweniowali, ratując
życie przymarzniętym do brzegu
łabędziom.
BWN
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ierwsza tegoroczna sesja odby−
P
ła się w ostatni czwartek stycz−
nia. Na jej początku radni obejrze−

Prawo bez tajemnic
zujecie się Państwo zagubieni
C
w labiryncie przepisów, krucz−
ków prawnych i procedur postępo−
wania? Jeśli tak, to właśnie dla Was
został stworzony portal interneto−
wy www.codziennikprawny.pl. Jak
sama nazwa wskazuje, dotyczy on
codzienności, bliskich sfer życia.
Dowiemy się z niego m.in. jak
wygląda prawo do opieki zdro−
wotnej członków rodziny osoby
ubezpieczonej, jak sądy rozstrzy−

gają spory ze stosunku pracy, oraz
czy alpiniści maja obowiązek się
ubezpieczać. Ponadto na stronie
można znaleźć słowniczek termi−
nów prawniczych oraz wzory prze−
różnych pism: umów, cv, testa−
mentów, wniosków i oświadczeń.
Na portalu znajduje się również
wyszukiwarka punktów, gdzie
udzielane są darmowe porady
prawne. Jest też lista rzeczników
konsumentów. Strona powstała

w wyniku badań i analiz socjolo−
gicznych i ma na celu podnosze−
nie świadomości obywateli. W ra−
mach projektu stworzonego przez
Biuro Recznika Praw Obywatel−
skich tworzona jest także książka
pt.: „CodziennikPrawny” oraz cykl
szkoleń adresowanych do uczniów,
nauczycieli i organizacji pozarzą−
dowych zajmujących się udziela−
niem bezpłatnych porad prawnych.
JP
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Most Północny rośnie nam

P

Pol−Aqua S.A.

ostęp prac przy budowie Trasy
Mostu Północnego można za−
obserwować niemal z dnia na

dzień. Jednakże dla tych, którzy
czekają niecierpliwie na kolejne
wieści, a nie mają takiej możli−
wości, spieszymy zawiadomić, iż
rozpoczął się montaż konstrukcji
stalowej wiaduktu nad ul. Mary−
moncką. Na szczytach kolumn
wylano prostopadłościany z beto−
nu o wysokiej wytrzymałości, na
których będzie opierać się kon−
strukcja. Później ułożono stalowo
−drewniane wykładki, dzięki któ−

rym wiadukt znajduje się na odpo−
wiedniej wysokości. Elementy na
filarach zostały zainstalowane
dzięki nowoczesnemu dźwigowi
samojezdnemu z teleskopowym
wysięgnikiem.
Od połowy lutego planowane
jest właściwe nasuwanie stalowej
konstrukcji mostu ze stanowiska
umieszczonego na nasypie, na
Białołęce. Część elementów kon−
strukcji będzie montowana za po−

mocą dźwigów bezpośrednio z zie−
mi, natomiast element oparty na
nurtowych podporach będzie pod−
noszony z barki. Dodatkowo zo−
stał zabetonowany korpus wiaduk−
tu przy ul. Obrazkowej. Rośnie
także zbrojenie korpusu wiaduktu
nad ul. Świderską, który jest w tej
chwili deskowany i przygotowy−
wany do wylania betonu.
MW na podstawie informacji
otrzymanych z firmy Pol−Aqua S.A.

Rozbudowuje się szkoła
przy ul. Kobiałka
budynek przy ul. Kobiałka. Po roz−
budowie będzie mogło uczyć się
w niej około 800 uczniów. W bu−
dynku będzie 18 sal dydaktycz−
nych, m.in. 2 pracownie językowe,
2 pracownie informatyczne, pra−

cownia biologiczno−chemiczna.
Prace przy budowie rozpoczęły się
jeszcze w grudniu ubiegłego roku.
Inwestycja ma być ukończona do
września 2011 roku, tak aby dzieci
po wakacjach mogły pójść już do
nowej szkoły. Koszty tej inwesty−
cji szacowane są na około 12 mln
złotych.
MW
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iałołęka to dzielnica, gdzie do−
B
rasta wielu młodych ludzi. To
właśnie dla nich powstanie nowy

Most będzie jak nowy
Dróg Miejskich otrzymał pozyty−
wny wynik ekspertyzy mostu na
Kobiałce. Tym samym użytkowa−
nie przeprawy zostało przedłużo−
ne o pół roku. Problemy z drogą
zaczęły się od powstania dziury
w jezdni. Wówczas ZDM zakazał
wjazdu na most samochodom cię−
żarowym i ustawił betonowe za−
pory.
Zarząd Dróg Miejskich przystą−
pił już do opracowania projektu
nowej przeprawy. Ma być on go−
towy do końca lutego br. Zgodnie
z planami jezdnia będzie miała
dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m

każdy, obustronny chodnik oraz
ścieżkę rowerową.
Przetarg na przeprawę będzie
ogłoszony w systemie „projektuj
i buduj”. Co to oznacza dla miesz−
kańców? Wykonawca sam zapro−
jektuje most, który następnie zbu−
duje. Dzięki temu inwestycja bę−
dzie realizowana w szybszym
tempie – zaznacza zastępca bur−
mistrza Piotr Smoczyński. Czas
realizacji może skrócić się o pół−
tora miesiąca. Kolejną zaletą jest
zmniejszenie kosztów budowy –
stwierdza burmistrz.
Budowa rozpocznie się jeszcze
w tym roku. O postępach prac bę−
dziemy informować Państwa na
bieżąco.
DN
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obre wiadomości mamy dla
D
mieszkańców Kobiałki, Ole−
sina i Ruskowego Brodu. Zarząd

Mieszkańcy pytają, burmistrz odpowiada
Zbiory Redakcji

Na pytania odpowiada burmistrz
Jacek Kaznowski.
Poruszyliście
Państwo ostatnio
kwestię dbałości
o architekturę w
dzielnicy. Pytacie
o to, jak będzie wyglądała Białołę−
ka i ul. Modlińska w najbliższej
przyszłości. Dzielnica od kilku lat
stara się dbać o architekturę pro−
jektowaną na terenie Białołęki,
szczególnie zabiegam o ciekawe
projekty w rejonie głównej arterii.
Przykładem może tu być powstają−

cy właśnie budynek supermarketu
Kaufland, którego pierwszy pro−
jekt wyglądał jak zwykły blaszany
barak. Jednakże udało się nam
przekonać inwestorów do zmian,
tak żeby projekt był atrakcyjny.
Drugim przykładem dbałości
o architekturę w dzielnicy jest pla−
nowana budowa pawilonu usługo−
wo−handlowego między ulicami
Sąsiedzką a Podróżniczą, z częś−
cią rekreacyjną w niskiej zabu−
dowie. Zgodnie z wnioskami

mieszkańców zachowany zostanie
drzewostan, najcenniejsze pomni−
ki przyrody będą obudowane
i wkomponowane w projekt archi−
tektoniczny tak że będą widoczne
ponad budynkiem. Wokół powsta−
nie teren parkowo−rekreacyjny dla
mieszkańców dzielnicy.
Kolejnym przykładem może być
budowa centrum Faktory w rejonie
Annopola. Dzielnica stara się o to,
by inwestor przy okazji budowy
części komercyjnej stworzył rów−
nież część rekreacyjną.
Zarząd Dzielnicy będzie nadal
podejmował działania na rzecz

tworzenia nowoczesnej architek−
tury w najważniejszych rejonach
Białołęki. W ten sposób nasza
dzielnica może stać się reprezenta−
cyjną częścią stolicy z wyjątkową
architekturą sprzyjającą jej miesz−
kańcom.
Pytacie Państwo również o po−
stępy prac na Rondzie Małej Brzo−
zy. Prace zakończą się w wakacje
bieżącego roku, a póki co na plac
budowy dostarczono elementy do
odwodnienia przyszłej drogi.
Red.
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Jeszcze o sześciolatkach
końca wszyscy są zorientowani
w zakresie przesunięcia obowiąz−
ku szkolnego z 7 na 6 lat. Dlatego
też Biuro Edukacji przygotowało
poradnik dla rodziców dzieci sześ−
cioletnich. Ma on pomóc rodzi−
com w podjęciu decyzji.
W poradniku znajdują się infor−
macje dotyczące rozwoju fizy−
cznego, poznawczego i emocjo−
nalno−społecznego sześciolatka.
Objaśnione są różne pojęcia doty−
czące gotowości szkolnej, czego
dzieci uczą się w I klasie i jak są
przygotowane warszawskie szko−
ły do przyjęcia najmłodszych
dzieci. Poradnik jest adresowany
do rodziców, ale znajdują się
w nim również różnego rodzaju
zadania dla dzieci. Pomogą one
Państwu dokonać samodzielnie
wstępnej oceny gotowości szkol−
nej. Zgodnie z zapowiedziami
Biura Edukacji poradnik będzie
rozprowadzany za pośrednictwem
dyrektorów przedszkoli publicz−
nych.

W ramach akcji „Sześciolatek
w szkole” w Białołęce jak rów−
nież we wszystkich dzielnicach
odbywają się konferencje z udzia−
łem pedagogów i psychologów.
Ci z Państwa, którzy nie mogli
w niej uczestniczyć mogą dowie−
dzieć się więcej podczas dni otwar−
tych w szkołach i warsztatów
w przedszkolach. Terminy spotkań
publikujemy poniżej oraz w za−
kładce komunikaty i ogłoszenia na
stronie www.bialoleka.waw.pl
DN
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ontynuujemy temat ze sty−
K
czniowego numeru dotyczący
sześciolatków w szkołach. Nie do
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24.02.2010, godz. 17.30, Szkoła Podstawowa nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego, ul. Leśnej Polanki 63/65
25.02.2010, godz. 17.30, Przedszkole nr 65, ul. Pancera 3
25.02.2010, godz. 17.00, Przedszkole nr 64, ul. Porajów 3
03.03.2010, godz. 18.00, Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. M. Falskiego, ul. Podróżnicza 11
16.03.2010, godz. 18.00, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego,
ul. Erazma z Zakroczymia 15
19.03.2010, godz. 18.00, Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza, ul. Leszczynowa 5
22.03.2010, godz. 18.00, Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi, ul. Porajów 3
25.03.2010, godz. 18.00, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera,
ul. Strumykowa 21a
04.03.2010, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 112 im. Marii Kownackiej, ul. Ostródzka 175
09.03.2010, godz. 18.00, Szkoła Podstawowa nr 110 im. K. Jeżewskiego, ul. Bohaterów 41

Na zdrowie
„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako
smakujesz, aż się zepsujesz” – pisał we fraszce
Jan Kochanowski. Lepiej nie zwlekać, gdy
czujemy pierwsze symptomy przeziębienia
lub grypy i od razu udać się do lekarza.

Z

Ż Y C I A

Poradni rodzinnej przy ul. Mile−
nijnej 4, Poradni rodzinnej przy
ul. Marywilskiej 44 oraz Przy−
chodni rejonowej przy ul. Majorki
53/55. Mamy jednak nadzieję, że
zdrowie będzie dopisywało naszym
Czytelnikom i ich Rodzinom.
MW
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Wykaz danych teleadresowych
placówek służby zdrowia dzielnicy
Białołęka znajduje się na stronie in−
ternetowej www.bialoleka.waw.pl.
Można je sprawdzić klikając ko−
lejno: Tablica informacyjna (na
stronie głównej) – Zdrowie – Wy−
kaz placówek służby zdrowia –
Przychodnie. Dotyczy to głównie

S E N I O R Ó W

Karnawał 2010
odstawowym celem naszej
P
działalności jako Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów
jest integracja naszego środowis−
ka. W tym zakresie wykorzystuje−
my różne formy pracy np. organi−
zowanie spotkań, które nawiązują
do tradycji takich jak zabawy kar−
nawałowe.
W bieżącym roku zabawa kar−
nawałowa zorganizowana przez

Zarząd Rejonowy Białołęka od−
była się w dniu 27 stycznia br. pod
hasłem:
Wesołe jest życie Seniora ha! Ha!
Dopóki serce bije, dopóki
starczy sił.
Baw się i bądź pogodny.
A będziesz długo żył.
W zabawie uczestniczyło ok. 80

osób, m.in. przedstawiciele biało−
łęckich kół oraz zaprzyjaźnionych
kół z Targówka. Nie zabrakło
również przedstawicieli władz
dzielnicy Białołęka, dzielnicowe−
go urzędu oraz Spółdzielni Miesz−
kaniowej RSM Praga.
Podczas spotkania towarzyszyły
nam piękne nagrania. Były także
śpiewy, a na twarzach królował
uśmiech i panowała prawdziwie

przyjacielska atmosfera. Możemy
śmiało powiedzieć, że impreza by−
ła udana i miło spędziliśmy czas.
Szanowne Koleżanki, Szanowni
Koledzy! To nic, że często czuje−
my ból. Mimo to nie traćmy czasu
i bawmy się wesoło. Zapraszamy
na kolejne spotkanie już za rok.
Helena Szczech
Zarząd O/R Białołęka
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Wirtualny przewodnik po Białołęce
Drodzy mieszkańcy !
Życie codzienne, praca, dojazdy,
obowiązki domowe nie sprzyjają
odpoczynkowi, spacerom i reflek−
sji. Gdyby jednak nadarzyła się
okazja, podczas spotkania ze sta−
rymi znajomymi z Białołęki, z ro−
dziną przy obiedzie czy dziadka−
mi, którzy mają w zanadrzu masę
fantastycznych historii, zachęcamy
do rozmowy i snucia wspomnień
na temat Białołęki – jej historii,
zabytków, ciekawych miejsc i zja−
wisk, fajnych lokali i rozrywek

umilających czas wolny.
Tak licznie pokazywaliście nam
„Waszą Białołękę w obiektywie”
i „kawałki codzienności”. Dziś
chcielibyśmy, abyście wskazali
nam to co niecodzienne, niezwyk−
łe, piękne i ciekawe. Miejsca, do
których sami chętnie chodzicie, do−
kąd zabieracie znajomych z dzieć−
mi. Z Waszych pomysłów, histo−
rii, wspomnień i opowiadań chcie−
libyśmy zrobić miniprzewodnik
po dzielnicy i zamieścić go na
stronie internetowej urzędu dziel−

nicy www.bialoleka.waw.pl.
Wspomnienia można przesyłać
na adres e−mail: redakcja@bialo−
leka.waw.pl. Zdjęcia mile widzia−
ne. Dla najbardziej zaangażowa−
nych pomysłodawców przewidu−
jemy zestaw atrakcyjnych gadże−
tów dzielnicowych. Mamy jednak
nadzieję, że dzięki naszej prośbie
spędzicie mile czas, a rzucony te−
mat sprowokuje Was do burzliwej
rozmowy i nie zakończy się jed−
nym zdawkowym stwierdzeniem:
„A pamiętasz…”
JP

„Artealia Wielkanocne na Zielonej Białołęce”
targi przedmiotów niebanalnych
Zapraszamy mieszkańców na spotkanie z sąsiadami,
pasjonatami, artystami i twórcami rękodzieła artystycznego, którzy żyją z pasją na Zielonej Białołęce!
W niedzielę, 14 marca, zaczynamy
o godz. 9.00 i do 15.00, w gościn−
nych progach Wieczernika Parafii
pw. Narodzenia NMP w Płudach,
ul. Klasyków 21, będzie świątecz−
nie i kolorowo!
Pracownia Twórczych Inspiracji

„ArteMA” po raz trzeci tworzy
okazję do zapoznania się z twór−
czością artystyczną związaną
z okresem Świąt Wielkanocnych.
Zachęcamy do zakupów cieka−
wych, nietuzinkowych dekoracji
świątecznych oraz do wzięcia

udziału w warsztatach rękodzieła
artystycznego, podczas których
uczestnicy samodzielnie wykona−
ją dekoracje świątecznego stołu.
Zachęcamy także do osobistych
rozmów z twórcami i do wzięcia
udziału w planowanym rodzinnym
konkursie. Atrakcją będzie m.in.
występ artystów tancerzy, którzy
przeniosą nas do świata tańców
z Mołdawii, Francji i Polski.

Szczegółowe informacje o pro−
gramie oraz innych działaniach
Pracowni na stronie www.arte−
ma.org.pl.
Przychodźcie Państwo! Spę−
dźmy wspólnie nieco wolnego
czasu! Poznajmy się i spróbujmy
dostrzec wartość w rzeczach, któ−
re powstają z pasji, a nie wyłącz−
nie z chęci zysku.
AC/MC

organizacji pożytku publicznego
dostępne są na stronie interne−
towej www.um.warszawa.pl/ngo

oraz pod numerem telefonu 022
338 71 00.
JP

Kampania „1%” 2010

Przełom marca i kwietnia… co
roku w tym okresie nagle przypo−
minamy sobie o PIT−ach, czyli
o rozliczeniach podatku dochodo−
wego. A gdyby tak przypomnieć
sobie o nim trochę wcześniej i za−
stanowić się, na co możemy prze−
znaczyć nasz 1% podatku docho−
dowego? Dobrze, żeby była to
przemyślana decyzja, bo w końcu
przekazujemy nasze pieniądze i w
przeciwieństwie do 99% podatku,
którego przeznaczenie nie leży
w naszej gestii, możemy zdecydo−
wać o jego przeznaczeniu.
Ten 1% nie jest dodatkową
opłatą. Wyciąga się go z tego, co
i tak musimy opłacić. Zachęce−
niem do przekazania 1% może być
chyba świadomość, że wskazuje−
my konkretny cel, na który chce−
my przeznaczyć nasze pieniądze.
Jakie to mogą być cele? Zachę−
camy do przekazania 1% podatku
dochodowego na rzecz stołecz−

nych organizacji pozarządowych,
działających w zakresie edukacji,
kultury, zdrowia, sportu i rekrea−
cji, ekologii, pomocy społecznej,
pomocy osobom niepełnospraw−
nym, opieki nad zwierzętami.
To od nas samych zależy, czy
nasz 1% przekażemy na wspiera−
nie osób niepełnosprawnych, czy
na działalność kulturalną. Istotne
jest to, że przekazane pieniądze
pozostaną w Warszawie i przełożą
się one na konkretny efekt – zmia−
nę życia w stolicy na lepsze. Po−
przez usługi świadczone przez or−
ganizacje pożytku publicznego,
będą mogły „wrócić do podatni−
ka”, ponieważ organizacje poza−
rządowe nie są nastawione na
osiągania zysku, ale na zaspokaja−
nie potrzeb, interesów publicz−
nych, czyli w pespektywie na−
szych potrzeb.
Informacje na temat kampanii
oraz przekazywania 1% na rzecz

materiały UM Warszawa

Twój 1% może pomóc… niepełnosprawnym
warszawiakom, …zadbać o warszawską przyrodę,
…w organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży
w Warszawie, …zwiększyć szanse edukacyjne
warszawiaków, …zatroszczyć się o bezdomne
zwierzęta w Warszawie..., itp.

K U L T U R A
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Koncert pasyjny „Mazowsza”
www.mazowsze.waw.pl

espół Pieśni i Tańca „Mazow−
Z
sze” – to jeden największych
polskich zespołów artystycznych,

cert pasyjny w wykonaniu tego
znakomitego zespołu. Zespół
„Mazowsze” zaprezentuje swój
program białołęckiej publiczności
w niedzielę 14 marca w kościele
pw. św. Franciszka z Asyżu przy
ul. Strumykowej 25. Początek
koncertu o godzinie 19.00. Zapra−
szamy wszystkich miłośników

z ponad 60−letnim dorobkiem i
doświadczeniem scenicznym. Jest
ambasadorem tradycyjnej polskiej
muzyki i tańca ludowego na sce−
nach krajowych i zagranicznych.
Tym razem zapraszamy na kon−

muzyki pasyjnej. Wstęp wolny.
Organizatorzy: Burmistrz Dziel−
nicy Białołęka Jacek Kaznowski,
Rada i Zarząd Dzielnicy, Urząd
Dzielnicy Białołęka−Wydział Kul−
tury, proboszcz parafii.
DN

Ale to już było…
Czas karnawałowych szaleństw już za nami.
Wracamy pamięcią do koncertów, które gromadziły
białołęcką publiczność w styczniu oraz w lutym.
tezjusza, który mówi: „(...) ludzie,
których uczucia najbardziej mogą
wzruszyć, są zdolni do najwięk−
szego zakosztowania słodyczy
w tym życiu (...)” To zdanie, bę−
dące jednocześnie wyrazem ducha
epoki baroku, określa kierunek na−
szych muzycznych poszukiwań –
mówią członkowie zespołu. Muzy−
cy w składzie: Kamila Koczywąs,
Marcin Sochan, Maciej Łukaszuk,
Anna Kowalska i Jakub Dmeński
zagrali na instrumentach charakte−
rystycznych dla baroku, czyli
skrzypcach barokowych, wiolon−
czeli barokowej, teorbie i klawe−
synie. Wykonali oni mistrzowsko
dzieła Rosenmüllera, Fuxa, Fro−
bergera, Piccininiego, Veracinie−
go, Corelliego i Tartiniego.
12 lutego wieczorem w Białołę−
ce ponownie zagościła opera i ope−
retka. Jednak tym razem z humo−
rem w wykonaniu artystów z pasją
czyli „Passion Artists” z Wiednia.
Spektakl „Na balu u księcia Orło−
wskiego” oparty był na historii
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Zaproszenia na ten koncert rozesz−
ły się jak ciepłe bułeczki. Mowa
oczywiście o koncercie noworocz−
nym z 24 stycznia „Wielkie gwiaz−
dy są wśród nas”. Już po raz trzeci
artyści−muzycy z Białołęckiej Or−
kiestry Romantica, tym razem wraz
z solistami Teatru Wielkiego Ope−
ry Narodowej i Teatru Wielkiego
w Łodzi, zaskoczyli publiczność.
Podczas noworocznego koncertu
można było usłyszeć przeboje mu−
zyki operowej, operetkowej i musi−
calowej. Dodatkową atrakcją była
nowa scenografia koncertu oraz
kostiumy artystów, nad którymi
pracował Impresariat Artystyczny
Proscenium.
Tydzień później, w ostatnią nie−
dzielę stycznia, gościliśmy zespół
muzyki dawnej Le Passioni dell'
Anima, założony z inicjatywy Ja−
kuba Dmeńskiego, Macieja Łuka−
szuka i Marcina Sochana. Muzycy
zaczęli współpracować ze sobą już
studiach. Skąd pomysł na nazwę?
– Nawiązuje ona do traktatu Kar−

Muzyka europejskiego baroku

z „Zemsty nietoperza”. Zawierał
najciekawsze sceny operowe, ope−
retkowe i musicalowe różnych
kompozytorów. Tytułowy Książę
Orłowski zaprasza na wiedeński
bal karnawałowy pełen tańców,
śpiewów oraz intrygi. Soliści po−
stawili sobie wysoko poprzeczkę,
chcąc promować muzykę klasycz−
ną nie tylko wśród koneserów tego
gatunku, ale również wśród szer−
szej publiczności. Czy udało im się
tego dokonać – zapytaliśmy publi−
czność balu księcia Orłowskiego.
– Koncert był zachwycający. By−
liśmy pod wielkim wrażeniem
pięknych wykonań naszych ulubio−
nych utworów. Atmosfera, która
panowała na sali była naprawdę
niepowtarzalna i świadczyła o tym,

że nie tylko my bawiliśmy się
dobrze – powiedzieli po koncercie
Teresa i Marian.
Karnawał pożegnaliśmy 14 lute−
go w towarzystwie solistów: Julii
Karlovej−Antczak, Kamili Adamo−
wicz, Roberta Dymowskiego i Ry−
szarda Wróblewskiego. Towarzy−
szyła im Orkiestra Koncertowa
„VICTORIA” z parafii MB Zwy−
cięskiej w Rembertowie pod dy−
rekcją Juliana Kwiatkowskiego.
To był wspaniały czas. Nie mó−
wimy do widzenia, lecz do zoba−
czenia… już w marcu na kolej−
nych koncertach, a także na cyklu
imprez kulturalnych w ramach
Dni Białołęki.
DN
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Kawałek codzienności na Białołęce

Na balu u Księcia Orłowskiego, czyli przeboje operowe i operetkowe z humorem

Wystawa o Białołęce wraca do domu. To dobra wiadomość dla tych,
którym nie udało się jej obejrzeć w grudniu i w styczniu na stacji Metro
Świętokrzyska. Ekspozycja, na którą składa się 20 plansz ze zdjęciami
wykonanymi przez mieszkańców, opowiada o codzienności w naszej
dzielnicy. Każdy z autorów przedstawia swój kawałek codzienności
w innym, często zaskakującym ujęciu.
Otwarcie wystawy zbiegnie się z przypadającymi w marcu Dniami
Białołęki. Będzie ją można oglądać przez cały miesiąc w holu Biało−
łęckiego Ośrodka Kultury przy ul. van Gogha 1.
Zapraszamy do oglądania zdjęć i życzymy kolejnych pomysłów na
utrwalenie Białołęki, gdyż planujemy zorganizowanie, jeszcze przed
wakacjami, kolejnej edycji konkursu fotograficznego.
Red.
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Kulturalne przedwiośnie
Z budzącymi się do życia roślinami odżywać będą działające w BOK teatry, występując na
scenie z nowymi spektaklami. Dzieci dowiedzą się na czym polega zawód operowego
śpiewaka, a my raz jeszcze przyjrzymy się nowemu „dziecku” Michała Bajora.
Teatralne nowości
Pierwszą premierą będzie „Pływanie
synchroniczne” czeskiego dramaturga
Dawida Drabka w inscenizacji Teatru
13. Rzecz o prawdziwej męskiej przy−
jaźni, w której kobiety odgrywają rolę
drugoplanową. W sztuce przerażający
obraz współczesności, ujęty jest w
klamrę groteski i kabaretowego skrótu.
Trzech kolegów z czasów studenckich
trzyma w tajemnicy hobby – spotykają
się nad zbiornikiem wodnym i „tańczą”
w wodzie. Upajają się poczuciem har−
monii, której nie mogą odnaleźć w
prawdziwym życiu. Wstręt do rzeczy
ekstremistycznych jak drobnomiesz−
czaństwo i mass media – to pogląd
autora na temat wszelkich skrajności,
znajdujący wyraz w tej sztuce.
Współczesnym mieszczanom do−
kładnie przyjrzymy się miesiąc póź−
niej, kiedy Teatr 13 po raz pierwszy
zmierzy się ze sztuką Bertolta Brechta
„Wesele u drobnomieszczan”. Zoba−
czymy karykaturalny obraz współ−
czesnego polskiego społeczeństwa,
które nieuchronnie zmierza do rozpa−
du. Symbolicznym znakiem krachu
relacji między ludźmi są meble, które
w trakcie wesela ulegają stopniowemu
zniszczeniu. Premiera tej sztuki uś−
wietni jubileusz 22−lecia Teatru, przy−
padający dokładnie w Międzynarodo−
wy Dzień Teatru 27 marca.
Przedtem jednak polską rzeczywis−
tość odbitą jak w zwierciadle ujrzymy
w spektaklu muzycznym „Bo to Pols−
ka właśnie”, przygotowanym na pod−
stawie „Szelmostw lisa Witalisa” Jana
Brzechwy. Będzie to drugi wspólny
projekt Jana Pałysa – odpowiedzialne−
go za muzykę do przedstawienia i To−
masza Służewskiego – reżysera. Pier−
wszy „Oj przydałby się ktoś na przy−
czepkę” przygotowany na podstawie
wierszy Fredry, Brzechwy i Tuwima,
okazał się wielkim sukcesem. Za−
pewne i tym razem możemy spo−
dziewać się rozrywki na najwyższym
poziomie. Spektakl będzie miał dwie
wersje – dla dzieci i dorosłych. Dla
dorosłych ma być muzycznie, politycz−
nie, nieco kabaretowo i farsowo. Wer−
sję dziecięcą, przygotuje teatrzyk Ston−
ka, prowadzony przez Tomasza Słu−
żewskiego. Tej premiery możemy się
spodziewać najwcześniej w kwietniu.
A już na początku marca zobaczy−

my nową produkcję Kompanii Teatral−
nej Mamro – „Przedstawienie Hamleta
we wsi Głucha Dolna”. Chorwacki pi−
sarz i dramaturg Ivo Brešan, za przed−
miot obserwacji obrał wiejski kolek−
tyw dalmatyńskiej wioski, na przykła−
dzie której dokonał analizy ludzkich
wynaturzeń. Wcielając w czyn dyrek−
tywę o rozwijaniu pracy kulturalno−
oświatowej, kolektyw wystawia
„Hamleta” Szekspira. Wiejski nauczy−
ciel zostaje reżyserem przedstawienia
i tak obsadza role, że w życiu i charak−
terach wykonawców można odnaleźć
wyraźne podobieństwa do odtwarza−
nych przez nich postaci. Okazuje się,
że czas i miejsce zdarzeń nie mają naj−
mniejszego znaczenia. Ludzkie charak−
tery i postawy pozostają niezmienne.
Toczy się walka dobra ze złem – chci−
wość, podłość i zawiść przeciwstawio−
ne zostały uczciwości, prawości i szla−
chetności. Spektakl utrzymany będzie
w konwencji filmów Emira Kusturicy.
Ostatni raz w tym sezonie wrócimy
do „Mistrza i Małgorzaty” Bułhakowa.
Inscenizacja adaptacji tej powieści
była najważniejszym artystycznym
wydarzeniem teatralnym roku 2009.
Pięciogodzinny spektakl Teatru 13,
w którym pierwszy raz w historii in−
scenizacji rolę Wolanda zagrała kobie−
ta, można będzie zobaczyć tylko 20
marca, a potem dopiero jesienią. Moż−
na jeszcze próbować zdobyć wejś−
ciówki, które będą dostępne tuż przed
rozpoczęciem spektaklu.
Dni Białołęki
Od 26 lutego do 7 marca nasza
dzielnica będzie obchodziła swoje
święto. Zwieńczeniem obchodów IV
już Dni Białołęki, zorganizowanych
przez BOK oraz działające przy jego
Radzie Programowej organizacje po−
zarządowe, będzie koncert orkiestry
Romantica. Przedtem jednak będzie
można wziąć udział w uroczystości
upamiętniającej zwycięską bitwę pod
Białołęką lub w deblowym turnieju
tenisa stołowego czy spróbować sił
w zespołowej grze miejskiej „Po
SKARB dla BIAŁOŁĘKI”. Do udzia−
łu w grze miejskiej mogą się zgłaszać
drużyny 4−5−osobowe. Do 1 marca
obowiązuje wstępna rejestracja dru−
żyn. Na zwycięzców czekają nagrody.
Regulamin gry znajdą Państwo na
stronie internetowej www.bok.waw.pl.

Dwa spektakle muzyczne jednego wieczora – Oj przydałby się ktoś na
przyczepkę i premierowy Bo to polska właśnie obejrzymy 13 marca

K U L T U R Y

Repertuar BOK
27.02., godz. 18.00 – PREMIERA
28.02., godz. 18.00 David Drabek
„Pływanie synchroniczne”,
Teatr 13, reż. Tomasz Służewski –
obowiązuje rezerwacja miejsc
i odbiór zaproszeń
5.03., godz. 20.00 – PREMIERA
6.03., godz. 18.00 Ivo Brešan
„Przedstawienie Hamleta we wsi
Głucha Dolna”, Kompania
Teatralna Mamro, reż. Grzegorz
Reszka – obowiązuje rezerwacja
miejsc

W cyklu spotkań z muzyką
dedykowanym młodym melomanom
dowiemy się na czym polega zawód
operowego śpiewaka

Muzycznie dla dzieci i dorosłych
W dziecięcym cyklu spotkań „W
Królestwie Muzyki” czeka nas spotka−
nie z wybitnymi artystami – śpiewaka−
mi polskich i zagranicznych scen.
„Pan Tenor i jego Muza” to ciekawe
i dowcipne zapoznanie ze specyfiką
zawodu artysty−śpiewaka. Pan Tenor
przygotowuje się do ważnego wystę−
pu w Królestwie Muzyki. Niestety
wszystkie próby rozśpiewania się za−
wodzą. Pan Tenor jest zrozpaczony.
Nagle zjawia się Muza, która używa−
jąc własnych sposobów i urody spra−
wia, że śpiewak odzyskuje głos.
W spotkaniu udział wezmą: Ryszard
Wróblewski – tenor, jego Muza – Bogu−
miła Dziel−Wawrowska – sopran oraz
tradycyjnie dzieci ze szkół muzycznych.
Ostatnią propozycją, przeznaczoną
dla widzów od 6 roku życia (bez gór−
nej granicy) jest recital Michała Bajo−
ra, który już po raz drugi wystąpi
w BOK z repertuarem ze swojego naj−
nowszego albumu pt. „Michał Bajor –
piosenki Marka Grechuty i Jonasza
Kofty”. Promująca płytę trasa koncer−
towa trwa. Ponieważ poprzednim ra−
zem nie dla wszystkich wystarczyło
biletów, ponawiamy tę propozycję.

13.03., godz. 18.00 „Bo to Polska
właśnie” – PREMIERA i „Oj przy−
dałby się ktoś na przyczepkę”
w wersji dla widzów dorosłych,
Teatr 13, reż. Tomasz Służewski –
obowiązuje rezerwacja miejsc
i odbiór zaproszeń
14.03., godz. 12.00 Białołęcka
Scena dla Dzieci: „Pan Tenor
i jego Muza” z cyklu „W Królest−
wie Muzyki” – bilety 15 zł
20.03., godz. 18.00
Michaił Bułhakow „Mistrz
i Małgorzata”, Teatr 13, reż.
Tomasz Służewski – obowiązuje
rezerwacja miejsc i odbiór
zaproszeń
21.03., godz. 18.00
Koncert Michała Bajora – piosenki
Marka Grechuty i Jonasza Kofty
bilety 45 i 40 pln
27.03., godz. 18.00
Obchody 22−lecia Teatru 13
„Wesele u drobnomieszczan”
Bertolta Brechta – PREMIERA
obowiązuje rezerwacja miejsc i
odbiór bezpłatnych zaproszeń
28.03., godz. 18.00
Obchody 22−lecia Teatru 13
„Wesele u drobnomieszczan”
Bertolta Brechta obowiązuje rezer−
wacja miejsc i odbiór bezpłatnych
zaproszeń

IV Dni Białołęki
26.02., godz. 13.00 – Stowarzyszenie Zielona Białołęka oraz Dyrekcja
Szkoły Podstawowej Nr 231 zaprasza na uroczystość poświęconą 179 roczni−
cy zwycięskiej Bitwy pod Białołęką, która odbędzie się w Szkole
Podstawowej nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego przy ul. Juranda ze
Spychowa 10.
6.03., od godz. 10.00 – Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białołęka orga−
nizuje w Szkole Podstawowej nr 314, ul. Porajów 3 (Tarchomin) deblowy
turniej tenisa stołowego. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Informacje tel.
602−810−728, 504−345−450 lub jarfil0@wp.pl
6.03., godz. 10.00 – Rozpoczęcie terenowej gry miejskiej. Udział w niej jest
bezpłatny. Uczestnicy mają do wyboru III trasy:
TRASA I – okolice Tarchomina i Nowodworów (start godz. 10.00, teren
przy kościele św. Jakuba, ul. Mehoffera)
TRASA II – obszar Dąbrówka Szlachecka – Choszczówka – Płudy (start
godz. 10.00, teren przed dawną fabryką Mebli Artystycznych w Henrykowie
– róg ul. Modlińskiej i Mehoffera)
TRASA III – obejmuje tzw. zieloną Białołękę, na wschód od Kanału
Żerańskiego (start godz. 10.00, teren przy kościele św. Michała Archanioła
przy ul. Głębockiej 119)
7.03., godz. 18.00 – Zakończenie IV Dni Białołęki uroczystym koncertem
Białołęckiej Orkiestry Romantica w Białołęckim Ośrodku Kultury przy
ul. van Gogha 1.

Tekst i zdjęcia – BOK
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