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Most pod lupą
Ta budowa jest kwintesencją tego, co inżynier może robić.

Zbiory Redakcji

– Po obu stronach tak samo. Jest wielu
ludzi, którzy obserwują budowę.
Mieszkańcy przysyłają do nas wiele
pytań drogą e−mailową. A pierwsze
i najważniejsze pytanie, które najczęś−
ciej pojawia się w e−mailach, to kiedy
skończymy.
Kiedy planują Państwo skończyć?
– Planujemy skończyć zgodnie z ter−
minem, czyli w grudniu 2011 r.
Tegoroczna zima, wyjątkowo mroź−
na, nie pokrzyżowała wam planów?
– Nie. Wykonywaliśmy takie prace,
które można prowadzić przy niskich
temperaturach. Liczyliśmy się z tym,
że zima nie będzie nam sprzyjać.
Jakiego typu są to prace?
– Jeśli temperatury były sprzyjające to
były wykonywane betony na obiek−
tach mostowych, pale na rzece oraz
montaż konstrukcji stalowych, bo tu−
taj temperatury nie były przeszkodą.

proj. PRESTO

„Budowa przeprawy przez rzekę to
dość trudne wyzwanie. Rzeka jest nie−
przewidywalna i to my musimy dosto−
sować się do niej, a nie ona do nas” –
mówi Arkadiusz Arciszewski, kierow−
nik budowy mostu Północnego, w roz−
mowie z Dorotą Nowakowską.
Dorota Nowakowska: Jak buduje
się most, na który mieszkańcy cze−
kają od wielu lat?
Arkadiusz Arciszewski: Wiadomo,
że niełatwo, bo wszyscy oczekują na
tą inwestycję, wszyscy patrzą nam na
ręce, ale z drugiej strony nie mamy
czego się wstydzić. Robimy wszystko,
żeby zbudować most w planowanym
terminie. Prosimy również o zrozu−
mienie, bo żeby coś zbudować trzeba
liczyć się z utrudnieniami.
A jak mieszkańcy reagują na budo−
wę po obu stronach Wisły? Tak sa−
mo czy inaczej?

Nie wykonywaliśmy za to robót dro−
gowych i ziemnych, gdyż przy ich
realizacji musi być zawsze temperatu−
ra powyżej zera.
Najtrudniejsze jeszcze przed czy już
po?
– Kontrakt jest trudny od samego po−
czątku do końca. Nie ma rzeczy ła−
twiejszych i trudniejszych, szybszych
czy wolniejszych. Jest to skompliko−
wana inwestycja, gdyż jest to budowa
w środku miasta: cztery węzły drogo−
we, ruch samochodowy, a z nimi zwią−
zane są problemy logistyczne, które
każdego dnia rozwiązujemy.
Która przeprawa powstanie jako
pierwsza, bo przecież most będzie
składał się z trzech osobnych prze−
praw?
– Środkowa, która poprawadzi ruch
z Białołęki na Bielany. Następnie
w niewielkim odstępie czasowym po−
łudniowa – z Bielan na Białołękę
i wreszcie północna pieszo−tramwajo−
wa.
Krótko mówiąc, kiedy most połączy
obydwa brzegi Wisły?
– W grudniu 2011 r. będzie przejazd.
Planujemy zrobić niespodziankę, ale
szczegółów nie chcę zdradzać (śmiech).
Czy czekają nas w związku z tym
jakieś utrudnienia?
– Nie ukrywam, że tak. Będą zmiany
w organizacji ruchu na ul. Modlińs−
kiej, ale będą dwa pasy ruchu w każ−
dym kierunku. Wynika to z etapowa−
nia prac. Węzeł Modlińska jest tak za−
projektowany, że jezdnie, które są
w poziomie terenu będą przesunięte na
zewnątrz. Natomiast w środku będzie
wykonana estakada, dlatego tam zmian
w organizacji ruchu będzie kilka. Jeśli
chodzi o skrzyżowanie ulic Świders−
ka, Myśliborska, Obrazkowa tam już
lada moment nastąpią zmiany w orga−

nizacji ruchu. Będziemy likwidować
rondo, a ruch będzie skierowany inną
trasą. W tym miejscu będzie budowany
wiadukt nad węzłem. W przyszłości
docelowo likwidowane będzie połą−
czenie ul. Obrazkowej z Modlińską.
Jaki jest przewidziany zakres robót
w najbliższych dwóch miesiącach?
– Jeśli chodzi o ul. Myśliborską to bę−
dzie przełożenie ruchu na tymczasowe
objazdy, likwidacja ronda i rozpocz−
niemy wykonywanie obiektu mosto−
wego oraz nowego układu drogowego.
To spowoduje utrudnienia w ruchu, ale
żeby coś zrobić trzeba trochę poprze−
szkadzać (śmiech). Będzie również wy−
konywana nowa, wschodnia jezdnia
ul. Modlińskiej. Powinna być gotowa
w ciągu 2 miesięcy, a wówczas ruch
będzie skierowany na nową jezdnię.
Natomiast ruch w kierunku centrum
zostanie przełożony na pas ruchu, który
obecnie prowadzi w stronę Legionowa.
Czy most będzie podświetlony i po−
malowany…
– Tak, będzie pomalowany i podświet−
lony.
Będzie Pan korzystał z mostu?
– Oczywiście. Co prawda nie miesz−
kam na Białołęce, ale gdy zajdzie taka
potrzeba, to na pewno pojadę mostem
Północnym.
W ubiegłym roku były organizowa−
ne rejsy statkiem do miejsc, gdzie
buduje się most.
– Myślę, że latem wrócimy do tego
pomysłu.
Na koniec, może jakaś anegdotka
czy ciekawostka z placu budowy?
– Oj, trudno będzie… Wszystko jest
bardzo ciekawe. Każdy dzień przynosi
jakieś niespodzianki, ale żeby od razu
jakiś super hit… (śmiech)?
DN
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Lutowa sesja Rady

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

uczęszczających do przedszkola przy
ul. Liczydło. Przedszkole znajduje się
w budynku, który jest własnością Pol−
fy Tarchomin, zaś dzielnica od lat
dzierżawi budynek. Dzierżawa wyga−
sa 31 lipca br. Z powodu trudnej sytua−
cji finansowej zakład Polfa Tarcho−
min zdecydował się na sprzedaż dział−
ki wraz z budynkiem. Dzielnica stara
się o jej zakup, nie jest to jednak zada−
nie proste, bowiem nieruchomość ma
niejasny stan prawny. Nieuregulowa−
ne były kwestie własności jak również
nałożonej na działkę hipoteki. Co wię−
cej, właścicielami części działki są

osoby fizyczne, które w przyszłości
mogłyby zgłaszać roszczenia do dział−
ki. Zarząd Dzielnicy dostrzega troskę
rodziców o los placówki, z której ko−
rzystają ich pociechy. Jednak przeko−
nuje, że dzieci nie zostaną pozosta−
wione same sobie. Po emocjonującym
wstępie Rada rozpoczęła obrady zgod−
nie z harmonogramem. Jako pierwsza
została przyjęta uchwała o wyposaże−
niu w majątek Przedszkola nr 76 przy
ul. Odkrytej oraz Szkoły Podstawo−
wej nr 112 przy ul. Ostródzkiej.
Kolejny punktem omawianym pod−
czas sesji były punkty sprzedaży na−
pojów alkoholowych. W myśl uchwa−
ły Rady m.st. Warszawy z lutego 2009
roku, na terenie Warszawy obowiązu−

je limit 2745 sklepów z pozwoleniem
na sprzedaż alkoholu oraz 2230
miejsc, w których alkohol można spo−
żywać w miejscu sprzedaży (restaura−
cje, bary, puby). Na Białołęce limit
sklepów, w których sprzedaje się na−
poje alkoholowe powyżej 4,5% (z wy−
jątkiem piwa), wynosi 150 i odpowie−
dnio 60 dla lokali posiadających licen−
cję na sprzedaż alkoholu. W żadnej
z dzielnic limity nie zostały przekro−
czone i istnieją jeszcze spore rezerwy.
Radni zaopiniowali także wykaz
miejsc, gdzie może być prowadzony
handel obwoźny. O tej kwestii więcej
piszemy poniżej.
JP

Na straganie w dzień targowy …
d marca bieżącego roku obowią−
O
zują nowe zasady rozpatrywania
wniosków w sprawie handlu obwoź−
nego. Wnioski są rozpatrywanie przez
komórki wymienione w wykazie
miejsc, na których dopuszcza się pro−
wadzenie handlu obwoźnego. Wykaz
ten jest opublikowany na stronie
www.bialoleka.waw.pl w zakładce In−
formator−Handel Obwoźny. Co te
zmiany oznaczają dla kupców? Jeśli
stoisko znajduje się w pasie drogo−
wym dzielnicy, wówczas zgodę na
handel wydaje Wydział Działalności
Gospodarczej Urzędu Dzielnicy Bia−
łołęka (ul. Modlińska 197). Natomiast
gdy stoisko znajduje się poza pasem
drogowym dzielnicy, zgodę wydaje
Zakład Gospodarowania Nierucho−
mościami dla Dzielnicy Białołęka
(ul. Marywilska 44). Odpowiednio dla
terenu w pasie drogowym i poza nim
nie zarządzanymi przez dzielnicę,

zgodę wydaje Zarząd Dróg Miejskich
lub Biuro Gospodarowania Nierucho−
mościami. Przypominamy również, że
prowadzenie handlu obwoźnego na te−
renie Białołęki możliwe jest tylko
w miejscach do tego wyznaczonych.
A co z jednodniowymi targowiska−
mi? Prawdopodobnie w kwietniu ru−
szy targowisko przy ulicy Światowida
– mówi Elżbieta Ciszewska, naczelnik
Wydziału Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń. Mamy nadzieję, że kupcy
będą chętnie korzystali z takiego tar−
gowiska, gdyż opłata targowa będzie
niewielka. Zależy nam na uporządko−
waniu handlu i wyeliminowaniu dzi−
kich targowisk z chodników – dodaje.
Targ będzie odbywał się w soboty,
za wyjątkiem dni świątecznych,
w godz. 7−14. Na dwa tygodnie przed
świętami targowisko będzie funkcjo−
nowało do godziny 16.
O szczegółach dotyczących jedno−

Zbiory Redakcji
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westie edukacji zdominowały sesję
K
Rady Dzielnicy 25 lutego. Na
spotkaniu pojawili się rodzice dzieci

dniowego targowiska będziemy infor−
mowali na stronie internetowej (m.in.
regulamin targowiska) www.bialole−
ka.waw.pl. Informacji udziela także
Zakład Gospodarowania Nierucho−
mościami, będący administratorem tar−
gowiska tel. 22 811 68 59.
DN

Skarbówka pracuje
Informujemy, że w sobotę 24 kwietnia 2010 r. w godz.
9 – 13 będą dni otwarte w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Targówek, ul. Dąbrowszczaków 14 oraz w Punkcie
Kancelaryjno-Informacyjnym przy ul. Porajów 14.
W ramach Dnia Otwartego można:
• uzyskać informacje na temat roczne−
go rozliczenia podatku PIT,
• pobrać formularze zgłoszeń identy−
fikacyjnych/aktualizacyjnych NIP
oraz formularze zeznań, załączni−
ków do zeznań i broszury informa−
cyjne,

• złożyć zeznanie roczne oraz inne de−
klaracje,
• dokonać wpłaty podatku w kasie
Urzędu.
27 kwietnia – 30 kwietnia 2010 r. –
dodatkowy popołudniowy dyżur na
Sali Obsługi Podatników w godz. 16
– 18.

30 kwietnia 2010 r. (piątek) – ostat−
ni dzień składania zeznań za 2009 r.
W godz. 18 – 24 podatnicy będą mieli
możliwość złożenia zeznań podatko−
wych (bez potwierdzenia) do urny
wystawionej w wejściu do Urzędu
Skarbowego przy ul. Dąbrowszcza−
ków 14.
Kontakt: US Targówek, ul. Dąbrow−
szczaków 14, tel. 22 339 12 00, Punkt
Kancelaryjno−Informacyjny, ul. Pora−
jów, tel. 22 614 45 83
Red.
na podst. www.is.waw.pl/us−targowek

Ruszyła SKM-ka
Na początku marca ruszyła nowa linia kolei miejskiej, która
połączyła Dworzec Gdański z Legionowem. To duże udogodnienie dla mieszkańców dzielnicy Białołęka.
Linia jest uzupełnieniem połączeń
Kolei Mazowieckich, z których pod−
różni mogą korzystać na podstawie
Wspólnego Biletu ZTM−KM−WKD.
Zapewnia ona szybki dojazd do cen−
trum Warszawy i poprawi obsługę ko−
munikacyjną Białołęki, zwłaszcza

tzw. zielonej części dzielnicy, gdzie
szybko powstają nowe osiedla i obiek−
ty handlowe. Dzięki nowej linii S9 pa−
sażerowie jadący w kierunku Legio−
nowa, w dni robocze będą mieli do
dyspozycji 22 kursy.
Szczegółowy rozkład jazdy pocią−

gów linii S9 można znaleźć na stronach
internetowych ZTM i KM. W pocią−
gach linii S9 obowiązuje wyłącznie
taryfa ZTM. Pasażerowie mogą ko−
rzystać ze wszystkich rodzajów i ty−
pów biletów ZTM (przypominamy, że
w pociągach KM objętych Wspólnym
Biletem są honorowane wyłącznie bi−
lety od dobowego wzwyż).
Red.
Na podstawie materiałów
prasowych ZTM
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Mieszkańcy
pytają,
burmistrz
odpowiada

Nowy plac zabaw

Koncepcja: „4 Pory Roku”

Dotychczas mieszkańcy wschodnich
rejonów Białołęki nie mieli swojego
miejsca na odpoczynek i rekreację.
Dlatego plac zabaw i boisko na tam−
tym terenie są dla nich takie ważne.
Miejsce to przyczyni się również do
zintegrowania lokalnej społeczności.
To właśnie mieszkańcy sąsiadują−
cych ulic zgłosili się w 2007 r. do
Urzędu z inicjatywą utworzenia te−
renu rekreacyjnego. Po wspólnych
konsultacjach między urzędem,
mieszkańcami i projektantem udało
się stworzyć projekt. W miejscu od−
poczynku znajdą się tematyczne pla−
ce zabaw dla młodszych i starszych
dzieci, miniskatepark, boisko oraz
stoły do ping−ponga. Tematyczne,
czyli np. z motywem wodnym na−
wiązującym do bliskości Kanału Że−
rańskiego. Na statku lub na kutrze
rybackim maluchy poczują się jak
prawdziwi kapitanowie. Przeplotnie,
liny i trampoliny wzmogą jeszcze to
wrażenie, a zjazd linowy niejednego
skłoni do wyobrażenia sobie akcji
abordażu.
W ferworze zabawy (może bitwy
morskiej) niektórzy mogą zapom−
nieć o bezpieczeństwie, dlatego na
terenie placu zabaw zaplanowano
bezpieczne syntetyczne powierzch−
nie z motywami ryb i żółwi.
W pobliżu terenu znajduje się
również stary zabytkowy cmentarz
ewangelicki, dlatego polana rekrea−
cyjna ma pełnić, oprócz miejsca
imprez i festynów plenerowych,
również funkcję miejsca spotkań
z historią. Z okazji IV Dni Białołęki
na granicy byłego cmentarza i terenu
wypoczynkowego znalazł się jeden
z przystanków gry miejskiej „Po
skarb dla Białołęki”.
Realizacja terenu rekreacyjnego
wraz z placem zabaw będzie odby−
wać się etapowo. W tym roku na ten
cel przeznaczono ok. 400 tys. zł.,
które zostaną spożytkowane na upo−
rządkowanie terenu, wytyczanie ale−
jek oraz montaż pierwszych urzą−
dzeń rekreacyjnych.
JP

Na pytania odpowiada burmistrz Andrzej Opolski

A.Gradowska

W marcu, przy okazji Dni Białołęki, mieszkańcy dzielnicy
mogli zobaczyć wizualizacje przyszłego terenu rekreacyjnego
przy ul. Ruskowy Bród.

Marywilska się buduje
Jeszcze w listopadzie był to ogromny
pusty plac, teraz natomiast nad całym
terenem unoszą się wysokie pale, na
których zostanie zbudowana konstruk−
cja hal. Widok dziesiątek betonowych
pali rozmieszczonych na powierzchni
30 ha robi imponujące wrażenie, a jed−
nocześnie wskazuje, że budowa jest
już w zaawansowanym stanie. Zakoń−
czenie prac budowlanych pierwszego
etapu zaplanowano na koniec czerwca.
Na powierzchni 67 600 m2 miejsce na
handel znajdzie około dwóch tysięcy
kupców. – Drugi etap budowy hal
chcielibyśmy rozpocząć jeszcze w tym
roku, obecnie jesteśmy w trakcie zała−
twiania formalności – uważa Cezary
Bunkiewicz z Kupca Warszawskiego.
Na razie są jeszcze wolne miejsca
dla sprzedawców, którzy chcieliby

Zbiory Redakcji

Mimo srogiej zimy powoli z ziemi wyłaniają się pierwsze elementy nowych hal kupieckich
przy ul. Marywilskiej.

rozpocząć działalność przy ul. Mary−
wilskiej 44. Swoje miejsce znajdą tam
również kupcy z Białołęki, gdyż kil−

kudziesięciu z nich zadeklarowało
chęć najmu nowych pomieszczeń.
JP

Coraz częściej
pytacie Państwo
o rekrutację dzie−
ci do przedszkoli
i szkół podstawo−
wych. Podobnie
jak w roku ubieg−
łym, rodzice sześ−
ciolatków mogą
zapisać dzieci do
tzw. zerówki lub do klasy pierwszej
szkoły podstawowej. Ponieważ
Biuro Edukacji przykłada dużą wa−
gę do wprowadzania zmian wynika−
jących z reformy systemu oświaty,
także i my prowadzimy działania
wspierające. W lutym, w białołęc−
kim ratuszu zostało zorganizowane
spotkanie z rodzicami dzieci sześ−
cioletnich, którego celem było
udzielenie pełnej informacji w tym
zakresie. Rodzice dowiedzieli się,
jakie treści nauczania zawiera pod−
stawa programowa w klasie pierw−
szej i tzw. zerówce, jakich umiejęt−
ności i predyspozycji oczekuje się
od sześciolatka w klasie pierwszej,
jakie trudności mogą napotkać dzie−
ci, jakie są wady i zalety każdego
z rozwiązań. W spotkaniu uczestni−
czyli doradca metodyczny w zakre−
sie nauczania zintegrowanego, psy−
chologowie, pracownicy poradni
psychologiczno−pedagogicznej, dy−
rektorzy szkół i przedszkoli. Specja−
liści odpowiadali na liczne pytania
zadawane przez rodziców.
W tym roku nabór dzieci do „ze−
rówek” szkolnych będzie się odby−
wał na drodze elektronicznej, co
prawdopodobnie przysporzy niektó−
rym rodzicom problemów. Może
także wprowadzić nieco zamiesza−
nia, ponieważ rodzice będą mieli
możliwość logowania się do kilku
placówek, z których jedna (ta po−
czątkowa) traktowana jest przez
system jako szkoła „pierwszego wy−
boru”. Dzielnica przygotowana jest
na przyjęcie do klas pierwszych
wszystkich chętnych sześciolatków.
W przedszkolach publicznych
dzieci młodsze będą zapisywane tą
samą metodą co w latach poprzed−
nich. Biuro Edukacji nie zgodziło
się na zastosowanie w Białołęce
szczegółowych kryteriów bardziej
sprawiedliwych Wprowadzono je−
dynie zasadę, że w przypadku uzys−
kania przez kilkoro dzieci jednako−
wej liczby punktów (co w ubiegłym
roku było bardzo częste i wywoły−
wało wiele kontrowersji) do przed−
szkola dostanie się dziecko wylo−
sowane przez system.
Andrzej Opolski
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odobnie jak w ubiegłym roku
P
rekrutacja do przedszkoli będzie
prowadzona droga elektroniczną.
Zapisy dotyczą dzieci kontynuują−
cych edukację przedszkolną, dzieci
urodzonych w latach 2005−2007,
które ubiegają się o przyjęcie do
przedszkola oraz dzieci z orzecze−
niem o potrzebie kształcenia specjal−
nego, ubiegające się o przyjęcie do
oddziałów integracyjnych.
O czym należy pamiętać przy za−
pisywaniu dziecka do przedszkola?
Rodzice dzieci już uczęszczających
muszą jedynie złożyć u dyrektora
placówki pisemne potwierdzenie
woli kontynuacji edukacji. Infor−
macja taka zostanie odnotowana
w systemie, a rodzice otrzymają
hasło dostępu do elektronicznego
konta dziecka.
Procedura jest bardziej rozbudo−
wana w przypadku rodziców dzieci
po raz pierwszy ubiegających się
o przyjęcie do przedszkola oraz ro−
dziców dzieci ubiegających się
o przyjęcie do oddziału integracyj−
nego. W celu usprawnienia zapisów
Biuro Edukacji ustaliło harmono−
gram, z którym mogą Państwo za−
poznać się dalej.

Przyjęcia do przedszkola
• 23.03 od godz. 13 do 09.04 do
godz. 20 prezentacja ofert eduka−
cyjnych przedszkoli i elektronicz−
ne wypełnienie formularza zapisu
• 23.03 od godz. 13 do 12.04 do
godz. 13 przyjmowanie wydruko−
wanego z systemu lub wypełnio−
nego ręcznie formularza w przed−
szkolu wskazanym jako pierwsze
na liście wybranych placówek (w
przypadku braku możliwości sa−
modzielnego skorzystania z ele−
ktronicznego systemu, dane dziec−
ka wprowadza do systemu dyrek−
tor przedszkola pierwszego wybo−
ru)
• 23.04 od godz. 13 ogłoszenie de−
cyzji o zakwalifikowaniu do przy−
jęcia
• 23.04 od godz. 13 do 28.04 do
godz. 13 przyjmowanie pisem−
nych potwierdzeń w przedszkolu,
do którego dziecko zostało zakwa−
lifikowane
• 30.04 od godz. 13 sprawdzenie
w systemie lub w przedszkolu,
czy dziecko zostało przyjęte
• 7.05, opublikowanie wykazu wol−
nych miejsc w przedszkolach
(można ubiegać się o przyjęcie
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Zapisy do przedszkoli

dziecka do przedszkola, w którym
pozostały wolne miejsca)
Przyjęcia do przedszkola z od−
działem integracyjnym
• 23.03 od godz. 13 prezentacja
ofert edukacyjnych przedszkoli
z oddziałami integracyjnymi oraz
wypełnianie formularza zapisu
z systemu lub bezpośrednio
w przedszkolu
• 23.03 od godz. 13 do 12.04 do
godz. 13 przyjmowanie formula−

rzy w wybranym przedszkolu
• 30.04 od godz. 13 decyzja o za−
kwalifikowaniu do przyjęcia
• 7.05 opublikowanie wykazu wol−
nych miejsc w przedszkolach
(można ubiegać się o przyjęcie
dziecka do przedszkola, w którym
pozostały wolne miejsca).
Na podstawie materiałów Biura
Edukacji m.st. Warszawy
DN

Konkurs dla najmłodszych „Zima na Białołęce”
Drodzy najmłodsi mieszkańcy na−
szej dzielnicy, sprawiliście nam
ogromną radość przygotowując bar−
dzo pomysłowe prace. Wśród nades−
łanych prac znalazły się wierszyki i
rymowanki o Białołęce, gry, opo−
wiadania, malowanki, wyklejanki
oraz wiele rysunków. Gratulujemy
pomysłowości w wykorzystaniu tak

Z
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wielu technik, najciekawsze prace
można obejrzeć na naszej stronie
internetowej: www.happyhouse.edu.
.pl. Każdy uczestnik konkursu otrzy−
ma pamiątkowy upominek. Trudno
jest nam wybrać jedną najpiękniej−
szą pracę spośród tak wielu, dlatego
głównymi nagrodami zostały wyróż−
nione więcej niż trzy prace.

Chcemy złożyć szczególne po−
dziękowania Szkole Podstawowej
nr 257 przy ul. Podróżniczej, której
uczniowie, koordynowani przez pa−
nią Barbarę Dudę, nadesłali wiele
ciekawych prac. Sponsorem nagród
jest klub językowy Happy House
oraz burmistrz naszej dzielnicy
Jacek Kaznowski, który także spra−
wował honorowy patronat nad
naszą zabawą.
Marta Cisak

Materiały Happy House

Za oknami mamy już wiosnę, więc czas na zakończenie
zimowego konkursu.

S E N I O R Ó W

Dyskusyjny Klub
„Dzień Babski”
ach! te baby, człek by je łyżkami jadł...
Filmowy dla seniorów „Baby,
Co tu grać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć...”
ubisz ambitne kino? Chcesz do−
Lmowej?
wiedzieć się czegoś o sztuce fil−
Zapraszamy na spotkania
Dyskusyjnego Klubu Filmowego
dla seniorów we wtorki o godz.
13.00 w Centrum Aktywności Se−
niora przy ul. Porajów 14.
Spotkania mają na celu zrzeszenie
miłośników−amatorów sztuki filmo−
wej, pogłębienie wiedzy na jej te−
mat. Podczas spotkań DKF odby−
wają się projekcje filmów o wyso−
kich walorach artystycznych, które
są uzupełniane prelekcjami oraz
dyskusjami uczestników.
Uczestnictwo w Dyskusyjnym
Klubie Filmowym jest bezpłatne.

Całe przedsięwzięcie jest współfi−
nansowane ze środków programu
profilaktyki i rozwiązywania pro−
blemów alkoholowych m.st. War−
szawy na rok 2010.
OPS Białołęka

Któż z nas nie pamięta słów tej pio−
senki śpiewanej przez Eugeniusza
Bodo, a młodszemu pokoleniu przy−
pomnianej przez Andrzeja Zauchę
i Ryszarda Rynkowskiego? Któż
z nas nie słyszał współczesnych
piosenek o kobietach, np. „Być ko−
bietą”, „Jestem kobietą” czy brawu−
rowo wykonywanej przez Andrzeja
Rosiewicza – „Najwięcej witaminy
mają polskie dziewczyny”?
O kobietach pisało wielu. I to
właśnie teksty o kobietach stanowi−
ły treść programu artystycznego na
spotkaniu emerytów i rencistów,
które odbyło się 9 marca br.
Program na spotkanie przygoto−

wany został przez koleżanki z Koła
nr 2. Były wiersze, piosenki, insceni−
zacja „Karczma” oraz humorystycz−
ny dialog „Wszystko o kobietach”.
Spotkanie biesiadne przy kawie
i herbacie zgromadziło 70 osób,
w tym również z członków Zarządu
O/ Targówek i było przepełnione ra−
dością. Dziękujemy wszystkim oso−
bom za przychylność i życzliwość
podczas organizowania tego spotka−
nia.
Wiceprzewodnicząca
O/R Białołęka PZERiI
Helena Szczech
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Białołęcka Gala Młodego Mistrza Sportu

Władze dzielnicy nagrodziły wysiłek,
a zwłaszcza sportowe osiągnięcia naj−
bardziej utalentowanych zawodniczek
i zawodników, którzy tego dnia mieli
swoje wyjątkowe święto. Nasi najlep−
si młodzi sportowcy otrzymali nagro−
dy i okolicznościowe statuetki.
Wśród wszystkich nominowanych
sportowców, jak również w najlepszej
„10” królowali przedstawiciele dwóch
dyscyplin, mianowicie judo i pływa−
nia. Po raz pierwszy plebiscyt zdomi−
nowali przedstawiciele sportów walki.
Zdobywcą I miejsca i bezapelacyjnym
zwycięzcą VII Plebiscytu został judo−
ka Krzysztof Galaś – uczeń Gimna−
zjum Nr 124. Na drugim miejscu upla−
sowała się pływaczka Olga Butkie−
wicz – była uczennica Gimnazjum Nr
123, ubiegłoroczna triumfatorka, któ−
ra już po raz trzeci znalazła się w gro−
nie najlepszych. Trzecie miejsce zajął

kolejny młody judoka z Gimnazjum
Nr 124 Patryk Broniec.
Wyróżnieni zostali także trenerzy.
Trenerem Roku 2009 został opiekun
judoków Jacek Biernat. Uhonorowano
również dokonania dwójki trenerów pły−
wania, Ewę Rudomino – od wielu lat
odnoszącą sukcesy sportowe i wycho−
wawcze w pracy z pływakami niepeł−
nosprawnymi oraz Grzegorza Kircuna.
Dalszych sukcesów, wytrwałości
w treningach i jak najlepszych wyni−
ków na arenach krajowych i zagranicz−
nych życzyli młodym sportowcom
obecni na uroczystości mistrzowie
sportu – wielokrotny reprezentant Pols−
ki i olimpijczyk, brązowy medalista
mistrzostw świata i Europy, legenda
polskiego boksu – Grzegorz Skrzecz
oraz znany piłkarz Legi Warszawa i re−
prezentacji Polski – Tomasz Sokołowski.
A tak przedstawia się „Dziesiątka”

najlepszych młodych sportowców
Białołęki w 2009 r.
1. Krzysztof Galaś – judo
2. Olga Butkiewicz – pływanie
3. Patryk Broniec – judo
4. Agata Lewandowska – pływanie
5. Aleksander Brożek – judo
6. Przemysław Szerszeniewski – judo
7. Paulina Borowiecka – pływanie
8. Jakub Bartkowiak – ju−jitsu
9. Sonia Kalinowska – piłka siatkowa
10. Damian Siuta – piłka siatkowa

W uroczystej gali podsumowującej
wyniki VII Plebiscytu nie zabrakło
władz m.st. Warszawy, przedstawicieli
Rady Miasta i Rady Dzielnicy, kie−
rownictwa Białołęckiego Ośrodka
Sportu oraz dyrektorów szkół gimna−
zjalnych, które nominowały do „Zło−
tej 10” swoich najlepszych 23 ucz−
niów−sportowców.
Roman Stachurski

Zbiory Redakcji

Już po raz siódmy rozstrzygnięto doroczny plebiscyt na „10
Najlepszych Młodych Sportowców Białołęki”. Na zaproszenie
burmistrza Jacka Kaznowskiego do białołęckiego ratusza
przybyli najlepsi młodzi sportowcy minionego roku wraz ze
swoimi trenerami, opiekunami i rodzicami.

Sukcesy białołęckich zapaśników
Młodzi adepci zapasów, trenujący w Szkole Podstawowej
Nr 342 w Warszawie nie zwalniają tempa i udowadniają,
że ciężki i systematyczny trening trzy razy w tygodniu
przynosi wymierne efekty.
W okresie ferii zimowych szlifowali
oni formę na obozie w Zakopanem,
który dofinansowany był z budżetu
Urzędu Dzielnicy Białołęka i w szkole
przy ul. Strumykowej.
Zmagania w nowym roku zapaśnicy
ze Strumykowej rozpoczęli biorąc
udział w zawodach Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży w stylu wol−
nym, które odbyły się 20 lutego w hali

warszawskiej Gwardii. Wzięło w nich
udział 100 najlepszych młodzików
z Warszawy i województwa mazo−
wieckiego. Był to zarazem pierwszy
start uczniów SP 342 w kategorii mło−
dzików. Młodzi adepci nie przestra−
szyli się starszych wiekowo „wolnia−
ków” i w pięknym stylu wywalczyli 6
brązowych medali: w kat. do 35 kg –
Jan Kapla i Piotr Glinicki, do 37 kg –

Krzysztof Czerwiński, do 46 kg – Mi−
kołaj Pusek, do 66 kg – Adrian Jabko−
wski i do 73 kg – Michał Chmiele−
wski. Bardzo dobre 5 miejsca zajęli
Krystian Sak i Mateusz Gluz.
Medale zawodnikom wręczali wy−
bitni zawodnicy tej dyscypliny sportu
– Andrzej Supron i Andrzej Wroński.
W zawodach brali udział zawodnicy
urodzeni w latach 1996−98. Chłopcy
ze Strumykowej na co dzień specjali−
zują się w stylu klasycznym i na dzień
obecny poza jednym zawodnikiem
urodzonym w 1996 r. są uczniami
szkoły podstawowej.
Tydzień później białołęccy zapaśni−

cy rywalizowali w Warszawskiej Olim−
piadzie Młodzieży w stylu klasycznym,
która odbyła się w hali OSIR Ochota
przy ul. Nowowiejskiej, zdobywając 7
medali. Poprawili tym samym dorobek
z poprzedniego tygodnia. Srebrne me−
dale zdobyli: w kat. 35 kg – Jan Kapla
i w kat. 59 kg – Sebastian Pius. Medale
brązowe zdobyli: Jacek Portka w kat.
do 35 kg, Karol Gorczyca do 42 kg,
Mateusz Gluza do 46 kg oraz Mikołaj
Górka i Olivier Sanza w kat. do 66 kg.
Piąte miejsca zajęli Mateusz Langows−
ki i Łukasz Butryn.
Radosław Radtke

K U L T U R A

Odkrywamy Białołękę – Warszawa nieznana

Zbiory Redakcji

Rajd adresowany jest do mieszkańców
stolicy, którzy mają czas i chęć poz−
nać Warszawę z innej strony niż utarte
szlaki. Każda z dzielnic ma do zaofe−
rowania coś ciekawego, np. mało
znane zabytki architektury lub atrakcje
przyrodnicze. Często miejsca takie są
położone w naszym najbliższym są−
siedztwie, a my nawet nie zdajemy so−
bie z tego sprawy, zastanawiając się
dokąd się wybrać na weekendową wy−
cieczkę.

Dla takich ciekawskich jest Rajd In−
dywidualny „Warszawa nieznana”.
Organizator – Międzyuczelniany Od−
dział PTTK w Warszawie – stworzył
listę 235 ciekawych miejsc w Warsza−
wie, z których każdy uczestnik musi
odwiedzić powyżej 30 na terenie
przynajmniej 5 dzielnic. Oczywiście
nie za jednym razem.
Rajd potrwa od 1 marca do 1 listo−
pada 2010 r. Miejsca z listy można od−
wiedzać w dowolnej kolejności, dosto−
sowując się do pogody i własnych
możliwości czasowych. Zbliżająca się
wiosna skłania do spacerów na powiet−
rzu i nic nie stoi na przeszkodzie, aby
obiektem naszego zainteresowania
stał się piękny pałac, drewniana willa
czy okazy natury.
Na Białołęce, na liście obiektów do
„zaliczenia” znalazły się m.in.: kościół
św. Jakuba w Tarchominie, kościół
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To ostatnio modne hasło, tak samo jak modne stają się
miejsca do tej pory omijane nie tylko przez turystów, ale
również przez samych warszawiaków.

św. Michała Arch. w Grodzisku, pom−
nik bitwy pod Białołęką 1831 r., Port
Żerański i śluza im. inż. Tadeusza Til−
lingera z 1951 r. łącząca Kanał Żerań−
ski z Wisłą, drewniane wille w stylu
„świdermajer”.
Pełna lista miejsc jest dostępna na
stronie organizatorów: http://ktj.om−

.pttk.pl w zakładce Rajd 2010.
Ważne jest jednak to, że swoją obec−
ność w danym miejscu trzeba udoku−
mentować. Dokumentacje mogą stano−
wić bilety wstępu, fotografie, odręczne
rysunki lub reportaże. Na tych, którzy
odwiedzą największą liczbę miejsc
czekają oczywiście nagrody.
JP
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Wspólne śpiewanie na Białołęce
Czasami człowiek musi, inaczej
się udusi”.
Na następne warsztaty zaprasza−
my do Centrum Pomocy Bliźnie−
mu Monar, 2 kwietnia o godz.
18.00. Więcej informacji o kolej−

Dwa z cyklu dziewięciu spotkań śpiewaczych
mamy już za sobą. Zapraszamy na kolejne.

Zbiory Redakcji

czuć się inaczej, może zadziwić
talentem i mocą przetrwania – do−
daje prowadząca.
Zdaje się to potwierdzać Ewa,
uczestniczka warsztatów. – Napię−
cie ustępowało radości współ−
uczestnictwa we wspólnym śpie−
wie. Człowiek chyba naprawdę nie
zdaje sobie sprawy jak to jest swo−
bodnie, głęboko odetchnąć i głoś−
no zaśpiewać. To rzeczywiście
otwiera na siebie i na innych.
Pieśni, których nauczyli się
uczestnicy warsztatów to utwory
gospel. Są wzruszające, mają
wzniosły charakter i szlachetne
przesłanie, to pieśni o wolności i o
nowym życiu! Jednocześnie ich
prostota, dość łatwy i intuicyjny
rytm, oraz świetna akustyka holu
Białołęckiego Ośrodka Kultury
sprawiły, że śpiew brzmiał pięknie
i doniośle.
W życiu jest jak w piosence
wykonywanej przez Jerzego Stuh−
ra „Śpiewać każdy może, trochę
lepiej lub trochę gorzej, ale nie oto
chodzi, jak co komu wychodzi.

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
nr LVI „Nautilus” przy ul. Pancera 18,
tel. 22 614 60 80, zaprasza na zajęcia:
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Podczas śpiewania rośnie pewność
siebie, byli tacy uczestnicy, którzy
już na pierwszych zajęciach bez
skrępowania brali mikrofon i śpie−
wali. Celem warsztatów wokal−
nych jest integracja poprzez śpiew
dwóch odmiennych środowisk
mieszkających na tym samym te−
renie – mieszkańców Białołęki
oraz podopiecznych Monaru.
Wspólny śpiew pozwala wznieść
się energii na wyższy poziom, zaś
autentyzm przeżyć budzi chęć
współpracy, zrozumienia, wzajem−
nej pomocy – twierdzi Anna Przy−
bysz, prowadząca warsztaty. Dwa
środowiska do których skierowa−
ne są warsztaty korzystnie wpły−
wają na siebie nawzajem. Ci, któ−
rym „wiedzie się lepiej” unaocz−
niają, jak są już obdarowani, jacy
są silni. Śpiewanie w chórze gos−
pel wzmacnia ich bardziej i skła−
nia do dzielenia się swoja siłą
z potrzebującymi. Osoby bezdom−
ne, którym uda się po prostu za−
śpiewać, pomimo trudno odczu−
walnej sytuacji, będą mogły po−

Plan zajęć w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 4
ul. Antalla 5, Warszawa, tel. 22 884 47 70
1.04 – zajęcia z cyklu „Bajeczne poranki”
7.04 – zajęcia muzyczne „Chopin” – p. K. Demus
8.04 – zajęcia z cyklu „Wędrówka przez słówka”
12.04 – przedstawienie „Koguty i kury” – Teatr Wariacja
13.04 – zajęcia z cyklu „Wędrówka przez słówka”
15.04 – zajęcia z cyklu „A to Polska właśnie”
19.04 – zajęcia muzyczne „Jak zwierzęta spotkały muzykę”
20.04 – zajęcia z cyklu „Bajeczne poranki”
22.04 – zajęcia z cyklu „Wędrówka przez słówka”
26.04 – spotkanie autorskie z Joanną Olech
27.04 – zajęcia z cyklu „Wędrówka przez słówka”
28.04 – przedstawienie „Koguty i kury” – Teatr Wariacja
29.04 – zajęcia z cyklu „Bajeczne poranki”

nych spotkaniach na stronie www.
.bialoleka.waw.pl
Projekt jest realizowany dzięki
dotacji ze środków m.st. Warsza−
wy.
JP

7.04, godz. 13−14 Warsztaty tańca
7.04, godz. 16−17 Próba „Jaś i Małgosia”
13.04, godz. 17−18 Kalendarz Świąt Nietypowych – Dzień Czekolady
(zajęcia literacko−plastyczne)
14.04, godz. 13−14 Warsztaty tańca
14.04, godz. 16−17 Próba „Jaś i Małgosia”
15.04, godz. 16−17 Potteromaniacy
20.04, godz. 17−18 Kalendarz Świąt Nietypowych – Dzień Ziemi (zaję−
cia literacko−plastyczne)
21.04, godz. 13−14 Warsztaty tańca
21.04, godz. 16−17 Próba „Jaś i Małgosia”
22.04, godz. 16−17 Potteromaniacy
26.04, godz. 11−12 Spotkanie autorskie z Joanną Olech
27.04, godz. 17−18 Z Nautilusem po Polsce – Górskie Klimaty II
28.04, godz. 13−14 Warsztaty tańca
28.04, godz. 16−17 Próba „Jaś i Małgosia”

Kalendarz Imprez Kulturalnych
5 kwietnia, godz. 18.00
Koncert Wielkanocny Gospel; Centrum Pomocy Bliźniemu,
ul. Marywilska 44
11 kwietnia, godz. 19
Koncert Papieski w wykonaniu Chóru Kolegiaty Wilanowskiej;
kościół św. Mateusza Ap., ul. Ostródzka 172
18 kwietnia, godz. 19
Koncert z okazji 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej pt. Katyń – Nie
zapomnimy w wykonaniu warszawskiego Chóru Polonia;
kościół Narodzenia NMP, ul. Klasyków 21/23
25 kwietnia, godz. 19
Koncert pt. Muzyka Kościołów Wschodu i Zachodu – Koncert
w wykonaniu Chóru Towarzystwa Śpiewaczego „Lira”,
kościół św. Mateusza Ap., ul. Ostródzka 172
Wstęp wolny
Organizator: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

B I A Ł O Ł Ę C K I

Kultura na kwiecień

O Ś R O D E K

Królestwo Narnii

Janusz Widzyk

nie potrafią się obejść bez siebie.
U Diderota, Kubuś i jego pan węd−
rują po świecie umilając sobie czas
opowiadaniem historyjek ze swego
życia, wśród których dominuje
temat kobiet i męskiej przyjaźni.
U Milana Kundery duet ten trafia
w swej wędrówce do teatru i na des−
kach wskrzesza i kreuje najbardziej
znamienne życiowe historie. Całość
przeplatana jest soczystymi dialoga−
mi tych dwojga, ich komentarze
przybierają kształt to sprośnych żar−
cików to filozoficznych refleksji.
Niby jest przaśnie i sympatycznie
a jednak… w tle pobrzmiewają od−
wieczne ludzkie dylematy. Gorąco
zapraszamy na wędrówkę wraz Ku−
busiem i jego panem po meandrach
ludzkiego żywota.
Nie zapominamy o najmłodszych.
Teatr Lwia Paszcza wystawi spek−
takl „Król Narnii”, przygotowany
na podstawie powieści C. S. Lewisa
„Lew, Czarownica i stara szafa”. To

Repertuar BOK
10.04 godz. 18
11.04 godz. 18
Ivo Brešan, „Przedstawienie
Hamleta we wsi Głucha Dolna”
Kompania Teatralna Mamro,
reż. Grzegorz Reszka
obowiązuje rezerwacja miejsc

Jak zwykle możemy liczyć na działające przy BOK teatry
oraz spodziewać się wspaniałych muzycznych doznań,
które staną się udziałem zarówno starszych,
jak i młodszych teatro- i melomanów.
Dla miłośników teatru
Na początku kwietnia publiczność
będzie mogła ponownie zobaczyć
„Przedstawienie Hamleta we wsi
Głucha Dolna” Kompanii Teatralnej
Mamro, w reżyserii Grzegorza
Reszki. Chorwacki pisarz i drama−
turg Ivo Brešan obierając za przed−
miot obserwacji wiejski kolektyw
dalmatyńskiej wioski, dokonuje w
sztuce analizy ludzkich wynaturzeń.
Kolektyw, wcielając w czyn dyrek−
tywę o rozwijaniu pracy kulturalno−
−oświatowej, postanawia wystawić
„Hamleta” Szekspira. Wiejski nau−
czyciel, który zostaje reżyserem
przedstawienia, tak obsadza role, że
w życiu i charakterach wykonaw−
ców można odnaleźć wyraźne podo−
bieństwa do odtwarzanych przez
nich postaci…
Teatr 13 ponownie wystawi „Pły−
wanie synchroniczne” Davida Drab−
ka. Sztuka premierę miała pod ko−
niec lutego tego roku. Jej autor
w charakterystyczny dla naszych
południowych sąsiadów sposób,
czyli z dużą skłonnością do żartu
i groteski, opisuje perypetie trójki
przyjaciół z czasów studenckich,
których łączy utrzymywane w ta−
jemnicy hobby. Spotykają się nad
krytym zbiornikiem wodnym i „tań−
czą” w wodzie, upajając się poczu−
ciem harmonii, której nie mogą od−
naleźć w prawdziwym życiu. Weso−
łymi piknikami, które urządzają po
treningach, starają się zatuszować
rysy, jakie pojawiają się w ich rela−
cjach… Spektakl wyreżyserował
Tomasz Służewski.
Jeden z zespołów teatralnych pra−
cujących pod kierunkiem Anety
Muczyń – CoMeta, przygotował na
kwiecień premierę wariacji słynne−
go czeskiego pisarza na temat po−
wieści „Kubuś fatalista i jego pan”
Denisa Diderota. Pan – porządny,
dobrze wychowany arystokrata
z wyraźną słabością do kobiet, Ku−
buś – prosty, nieco rubaszny, sym−
patyczny sługa z filozoficznym za−
cięciem. Choć często się spierają,

K U L T U R Y

rają sensu kiedy w krainie pojawia
się lew Aslan... Historia przedsta−
wiona jest barwnie, z użyciem świa−
teł, ciekawych kostiumów, tańca,
słowa i elementów pantomimy,
dzięki którym bajkowe postaci oży−
wają. Spektakl w reżyserii Kathleen
Ann Thompson pokazuje wartości,
o które coraz trudniej we współczes−
nym świecie – szacunek, odwagę,
uczciwość, odpowiedzialność, spra−
wiedliwość i daje wskazówki, co
jest w życiu najważniejsze. Uczy
przebaczać tym, którzy zbłądzili
i daje nadzieję na nastanie moralne−
go ładu, dobra i sprawiedliwości.
Dla młodszych i starszych
melomanów
W kwietniowym „Saloniku z kultu−
rą” usłyszymy znane i lubiane pio−
senki zespołu Czerwony Tulipan.
Ponadto gościć będziemy znanego
aktora i barda Andrzeja Brzeskiego,

11.04 godz. 12
Białołęcka Scena dla Dzieci
„Uciekający zając”
z cyklu „W królestwie muzyki”
bilety 15 zł
17.04 godz. 18
David Drabek
„Pływanie synchroniczne”
Teatr 13, reż. Tomasz Służewski
obowiązuje rezerwacja miejsc
i odbiór zaproszeń
18.04 godz. 18
„Polscy wirtuozi na Białołęce”
Białołęcka Orkiestra Romantica
bilety 20 zł
24.04 godz. 18 – PREMIERA
Milan Kundera
„Kubuś i jego Pan”
Teatr CoMeta,
reż. Aneta Muczyń
obowiązuje rezerwacja miejsc
25.04 godz. 12
Białołęcka Scena dla Dzieci:
„Król Narnii”
Clive Staples Lewis
„Lew, czarownica i stara szafa”
Teatr Lwia Paszcza
bilety 15 zł

Pływanie synchroniczne

25.04 godz. 18
„Salonik z kulturą”
– Czerwony Tulipan, Andrzej
Brzeski, Mirosław Kozak
bilety 20 zł

historia czwórki dzieci, które nie−
oczekiwanie znalazły się w skutej
lodem krainie i odegrały znaczącą
rolę w wydarzeniach. Dzięki nim
mieszkańcy Narnii wyzwolili się
spod panowania zła. Zmagania ro−
dzeństwa z Białą Czarownicą nabie−

który w towarzystwie znakomitego
muzyka Mirosława Kozaka wystąpi
w recitalu pod tytułem „Tamte pa−
nienki”. Jak zwykle możemy też li−
czyć na wokalne wsparcie gospoda−
rza programu – Antoniego Murac−
kiego.
Spragnionym poważnego repertu−
aru polecamy koncert kameralny
„Polscy wirtuozi na Białołęce”. Na
żywo usłyszymy artystów wirtuo−
zów najwyższej klasy wykonują−
cych muzyczne arcydzieła. Wystą−
pią najzdolniejsi polscy młodzi wir−
tuozi, laureaci wielu międzynarodo−
wych konkursów, stypendyści Mi−
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, muzycy występujący
z najlepszymi dyrygentami oraz
orkiestrami w Polsce i za granicą.
Janusz Wawrowski, Marcin Zdunik,
Janusz Widzyk, Anna Maria Staś−
kiewicz i Katarzyna Budnik−Gałąz−
ka – to dziś pierwsza liga polskiej
wiolinistyki. Usłyszymy utwory ka−
meralne I. F. Dobrzyńskiego, A.

Dwořáka, W. Żeleńskiego, G. Ros−
siniego i G. Bottesiniego w cieka−
wych, autorskich opracowaniach.
Świat kameralistyki i sylwetki wir−
tuozów przybliży lektor Polskiego
Radia, Andrzej Krusiewicz.
Ale nie tylko dorośli będą mogli
posłuchać muzyki instrumentalnej,
bowiem w kwietniu czeka maluchy
kolejne spotkanie z cyklu Białołęc−
ka Scena dla Dzieci i kolejna wizyta
w Królestwie Muzyki. Scenariusz
muzycznej bajki nawiązywał będzie
do świąt Wielkiej Nocy: ze świę−
conki ucieka Wielkanocny Zając.
Znane dziecięcej publiczności pos−
taci – Królowa Muzyka i Paź Trylik
– są zaskoczeni i proszą o pomoc
widzów. Okazuje się, że Zając bawi
się z mieszkańcami królestwa w
kotka i myszkę. Uciekając pozosta−
wił wiele znaków, które trzeba
będzie rozszyfrować. Do rozwiąza−
nia będą rebusy, krzyżówki i zagad−
ki muzyczne, które naprowadzą na
trop wesołego, figlarnego Zająca…
Uczestnikom sekcji BOK, wi−
dzom i wszystkim mieszkańcom
Białołęki życzymy zdrowych, ra−
dosnych i spokojnych Świąt Wiel−
kanocnych.
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