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Dzielnica przygotowuje szkoły
do nowego roku szkolnego
miczne i informatyczne, wyposażo−
ne w nowy sprzęt komputerowy.
Z myślą o zmotoryzowanych rodzi−
cach dzielnica stara się o urządzenie
parkingu przy nowym budynku.
Obecnie trwają negocjacje z pry−
watnym właścicielem w sprawie
dzierżawy terenu pod parking. Jeśli
zakończą się one pozytywnie,
a wszystko na to wskazuje, już od
września rodzice będą mogli z niego
korzystać – powiedział zastępca
burmistrza Piotr Smoczyński.
Wschodnie tereny dzielnicy, do
niedawna mało zaludnione, teraz
rozwijają się dynamicznie. Tam
właśnie powstaje najwięcej nowych
osiedli, a wraz z nimi przybywa
dzieci. Tereny te były dotychczas
niedoinwestowane w zakresie oś−
wiaty, dlatego zdecydowano o roz−
budowie szkoły przy ul. Juranda ze
Spychowa. Rok temu władze Bia−
łołęki pozyskały na ten cel dodat−
kowe 5 mln zł. Projekt rozbudowy
był przygotowany wcześniej, więc
inwestycję można było rozpocząć

Od września w nowych klasach za−
siądą uczniowie Szkoły Podstawo−
wej nr 112, którzy dotychczas
uczęszczali do budynku przy ul.
Ostródzkiej. Placówka przy ul. Be−
rensona to zupełnie nowy budynek
dla ok. 700 uczniów. Zostanie tam
utworzonych 28 oddziałów, z czego
4 przedszkolne. Ze „starych” zabu−
dowań zostaną tylko hala sportowa
i stołówka – obydwa zmodernizo−
wane i odnowione. Szkoła ma też
ciekawą bryłę i kolorystykę. Kolo−
rowe fasady są wzbogacone o ele−
menty drewniane i metalowe, two−
rząc widok przyjazny dla oka.
Kolejna szkoła, również we
wschodniej części dzielnicy, która
przeszła dużą metamorfozę to Zes−
pół Szkół przy ul. Kobiałka. Do−
tychczasowy niewielki obiekt został
rozbudowany o 3 kondygnacyjny
budynek dla ok. 800 uczniów po−
łączony łącznikiem z salą gimnasty−
czną. W 18 nowych salach dydakty−
cznych znajdą się nowoczesne pra−
cownie językowe, biologiczno−che−

Rozbudowa przedszkola przy ul. Porajów

Zbiory redakcji

Koniec roku tuż tuż. Niektórzy myślą już tylko o wyjazdach, obozach, koloniach… Są też tacy, którzy pełną
parą prowadzą prace wykończeniowe w placówkach
oświatowych.

prawie natychmiast. Imponująca
liczba 46 nowych pomieszczeń
powiększy placówkę dwukrotnie. W
ferworze budowy zadbano o miejs−
ce zabaw dla dzieci. We współpracy
z Ministerstwem Edukacji Narodo−
wej placówka będzie realizować
program Radosna Szkoła, w ramach
którego budowane są place zabaw.
Niespodzianka czeka też na gim−
nazjalistów przy ul. Przytulnej. Od

przyszłego roku mogą spodziewać
się zupełnie nowych boisk ze
sztuczną nawierzchnią: wielofunk−
cyjnego i do piłki nożnej. Ponadto
skoki w dal i wzwyż będą mogli
ćwiczyć na nowych skoczniach,
a bieganie na bieżni. Zarówno pod−
czas lekcji wychowania fizycznego,
jak i przerw na uczniów czekają
stoły do ping−ponga.
Dokończenie na str. 5

Promem z Białołęki do Łomianek

Zbiory ZTM

urkawką” w ciągu kilku minut
można przedostać się z Białołę−
„T
ki na drugi brzeg Wisły. Na wyprawę

łowie drogi od wejścia na wał przy
ul. Grzymalitów a piaskarnią. Za−
chęcamy wszystkich do wycieczek

rowerowych i korzystania z tego
ciekawego środka transportu. MW

do sąsiednich Bielan można wybrać
się na dwóch kółkach, bowiem jed−
norazowo prom zabiera 12 osób wraz
z rowerami. Do 23 czerwca prom
będzie pływał tylko w weekendy
i dni świąteczne, później do końca
wakacji z przeprawy będzie można
korzystać codziennie. Oczywiście
przejazd promem jest bezpłatny.
Wejście na prom po stronie Biało−
łęki znajduje się mniej więcej w po−
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Nieruchomości
na sprzedaż

Park na Derbach

Lato w mieście

– dzielnica rozpoczęła stara−
nia o pozyskanie gruntu
od ANR

– trwają zapisy na akcję letnią
w szkołach

Słoń Elmer
i Mama Mu

– przetarg na grunt
przy ul. Kołacińskiej
str. 2

str. 3

str. 5

– zapraszają na place zabaw

str. 6
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Majowa sesja 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

Dzielnica Białołęka

uczczenia pamięci śp. Tomasza
Służewskiego – długoletniego dy−
rektora Białołęckiego Ośrodka
Kultury. Następnie pozytywnie za−
opiniowali projekt uchwały rady
miasta w sprawie wzniesienia na
terenie Białołęki pomnika Laszlo
O’svatha – węgierskiego bohatera
narodowego działającego na rzecz
polskich uchodźców w okresie II
wojny światowej. Fundatorem
pomnika będzie strona węgierska,
dzielnica zaś przygotuje teren pod
jego ustawienie przy zbiegu ul.
Strumykowej i H. Ordonówny.
Radni zgodzili się również na
wprowadzenie zmian do budżetu
dzielnicy m.in. na zarezerwowanie
70 tys. zł na przygotowanie funda−
mentów pod pomnik i zagospoda−
rowanie przyległego terenu. Ostat−
nią sprawą, którą zajęli się podczas
tej sesji było porozumienie o
współpracy międzynarodowej po−
między Dzielnicą Białołęką a XXII
Dzielnicą Budapesztu Budafok−
Teteny na lata 2011−13. Radni
zwrócili się do prezydenta i rady
miasta z wnioskiem o zgodę na
podpisanie porozumienia na kon−
tynuację tej wieloletniej współpra−
cy. W sesji uczestniczyli również
mieszkańcy, którzy zwrócili się do
radnych z apelem o ratowanie Par−
ku Wiśniewo, w związku z inwes−
tycją planowaną na tym obszarze
przez jedną z firm.

Do sprawy parku radni wrócili
pod koniec maja. W przyjętym
stanowisku zwrócili się do prezy−
denta i rady miasta o przyspiesze−
nie prac nad planem miejscowym
osiedla Henryków i tymczasowe
wstrzymanie wydawania decyzji
administracyjnych dotyczących
inwestycji w Parku Wiśniewo.
Radni potwierdzi też, że tereny w
rejonie ul. Modlińskiej, Sąsiedz−
kiej i Podróżniczej w planie za−
gospodarowania powinny być
przeznaczone na zieleń parkową.
Kolejnym punktem sesji było
wprowadzenie zmian do budżetu,
głównie w zakresie zwiększenia
na oświatę. Radni zajęli się skar−
gami dotyczącymi lokalizacji
studni chłonnych i działań dyrek−
tora Zakładu Gospo−
darki Nierucho−
mościami.
Obydwie skar−
gi uznane zo−
stały za bez−
zasadne.

Przedmiotem dyskusji majowej
sesji była też ochrona i moderni−
zacja obwałowania rzeki Długiej.
Radni zwrócili się z wnioskiem do
władz miasta o powołanie właści−
wej instytucji, która mogłaby za−
jąć się tą bardzo istotną sprawą dla
mieszkańców wschodnich obsza−
rów dzielnicy.
Na zakończenie obrad dzielni−
cowi rajcy pozytywnie zaopinio−
wali propozycję nadania nazwy
Bociani Zakątek dla terenu rekrea−
cyjnego przy ul. Ruskowy Bród.
Red.

Zbiory redakcji

Zbiory Redakcji

a początku maja radni zebrali
N
się na sesji nadzwyczajnej.
Obrady rozpoczęli minutą ciszy dla

Konkurs na stanowisko dyrektora
Białołęckiego Ośrodka Kultury
Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Białołęckiego
Ośrodka Kultury przy ul. Van Gogha 1. Pełna treść ogłoszenia jest opublikowana na stronie www.bialole−
ka.waw.pl, w zakładce komunikaty i ogłoszenia na stronie głównej.
Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2011 roku w Wydziale
Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 127, 03−122 Warszawa,
w godzinach pracy Urzędu: 8.00–16.00. Koperty powinny być opatrzone dopiskiem „Konkurs – Dyrektor
Białołęckiego Ośrodka Kultury”.
O terminie i miejscu postępowania konkursowego uczestnicy zostaną zawiadomieni pisemnie lub telefo−
nicznie. Regulamin konkursu oraz niezbędne informacje dotyczące warunków organizacyjno−finansowych
działalności Białołęckiego Ośrodka Kultury będą udostępnione w Wydziale Kultury Urzędu Dzielnicy
Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 127, tel. 22 51 03 104.
Red.

Nieruchomość na sprzedaż
Został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntu niezabudowanego przy ul. Kołaciń−
skiej o powierzchni 603 m2 (dz. ew. nr 4/1, obręb 4−04−17) będący własnością m.st. Warszawy. Przetarg
odbędzie się w dniu 21 czerwca 2011 r. o godz. 10.30 w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami przy
pl. Starynkiewicza 7/9, sala nr 210, II piętro.
Dodatkowe informacje o gruncie można uzyskać w Dziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy, pl.
Starynkiewicza 7/9, pok. 112, I piętro, tel. 22 25−79−214, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00−16:00.
Więcej: bip.warszawa.pl (menu przedmiotowe – ogłoszenia i informacje – gospodarka nieruchomościami)
lub www.bialoleka.waw.pl (komunikaty i ogłoszenia).
Red.

www.bialoleka.waw.pl
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Most Północny ma już kolejne przęsło
udowa Trasy Mostu Północne−
go składa się z dwóch etapów.
B
Obejmuje budowę trzech nieza−
leżnych obiektów. Etap pierwszy
to odcinek od węzła z ul. Pułkową

do węzła z ul. Modlińską, a drugi
to odcinek od węzła z ul. Pułkową
do węzła przesiadkowego Młoci−
ny. Trasa Mostu Północnego bę−
dzie składać się z dwóch mostów

przeznaczonych pod przeprawę
drogową i jednego pod trasę tram−
wajową, chodnik i ścieżki rowe−
rowe. W kwietniu bieżącego roku
miało miejsce historyczne wyda−
rzenie. Dzięki zamontowaniu
pierwszego przęsła mostu Północ−
nego połączone zostały dwie
dzielnice po przeciwległych stro−
nach Wisły – Białołęka i Bielany.
Cała operacja trwała kilka dni.
Cztery stalowe liny za pomocą
siłowników unosiły fragment

przęsła z prędkością ok. 1,5 m na
godzinę. Kolejne przęsło drogowe
zostało osadzone w maju. Rosną
także nadzieje mieszkańców Bia−
łołęki na lepszą komunikację z
centrum Warszawy i krótsze do−
jazdy do pracy. Niebawem, bo w
czerwcu, ma pojawić się przęsło
tramwajowe. Będzie to trzeci i os−
tatni już element mostu. Przepra−
wa mostowa będzie miała długość
ok. 795 metrów i ma być gotowa
pod koniec tego roku.
MW

Jacek Wolańczyk

Zmieniły się trasy autobusów
Od 30 maja br. autobusy linii 133, 176 oraz N64 kursują na zmienionej trasie
Piwoniową – Kłosową – Brzezińska – Zagrodecką – Henrykowską – Wyga−
nowską – Raciborską i dalej do krańca CHOSZCZÓWKA (powrót:
Raciborska – Przytulna – Henrykowska – […]).
Wydłużone zostały kursy nocnych autobusów: N13 do pętli Nowodwory
(przez Stefanika – Odkrytą – Dzierzgońską) i N14 do pętli Olesin (przez Ju−
randa ze Spychowa – Ostródzką – Mochtyńską – Kobiałkę).
Red.

Coraz bliżej parku na Derbach
Dzielnica złożyła wniosek o pozyskanie gruntu
w Agencji Nieruchomości Rolnych
powierzchni około 3 hektarów.
Umożliwiłoby to rozpoczęcie
opracowywania projektu w przy−
szłym roku. Natomiast w latach
2013−14 możliwa byłaby realiza−
cja inwestycji. W Wieloletniej
Prognozie Finansowej są już za−
rezerwowane środki na ten cel.
Stworzenie terenu rekreacyjno−
−sportowego w tej części Białołęki
jest bardzo potrzebne ze względu
na budowane tam osiedla i szybko
rosnącą liczbę mieszkańców tej
części dzielnicy. Zarząd Dzielnicy
chce poprawić komfort życia,
stwarzając nowe miejsca rozrywki
i spędzania wolnego czasu w ro−
dzinnej atmosferze.
MW

Zbiory redakcji

Tereny rekreacyjne we wschod−
niej części Białołęki to marzenie
wielu mieszkańców osiedli: Der−
by, Brzeziny i Lewandów. Zarząd
i radni od kilku miesięcy inten−
sywnie starają się o możliwość
realizacji tak potrzebnej w tym
rejonie inwestycji. Udało się zro−
bić pierwszy ważny krok, dzielni−
ca rozpoczęła już działania mające
na celu pozyskanie od Agencji
Nieruchomości Rolnych gruntu
pod utworzenie terenu sportowo−
rekreacyjnego w rejonie ul. Ma−
gicznej – mówi zastępca burmist−
rza Piotr Jaworski. Zarząd ma na−
dzieję, że jeszcze w tym roku uda
się nieodpłatnie pozyskać teren o

Wyjaśnienia do nieprawdziwych informacji
opublikowanych w jednej z lokalnych gazet
ogromnym niesmakiem prze−
Z
czytałem wspomnienia po
zmarłym dyrektorze Białołęckie−
go Ośrodka Kultury zamieszczone
w jednym z lokalnych dwutygod−
ników. Nawet ten smutny i dotk−
liwy dla mnie i moich współpra−
cowników fakt śmierci człowieka,
z którym tworzyliśmy białołęcką
kulturę gazeta wykorzystała do
swoich celów. Pragnę wyjaśnić,
że osobiście bardzo ceniłem pracę
Pana Tomasza Służewskiego,
Dzielnica Białołęka

a zarzucanie: „białołęckiej władzy
oczekiwania (od dyrektora BOK)
zatrudnienia pewnej osoby” na ła−
mach prasy jest oszczerstwem.
Pomówienie jest wyjątkowo bo−
lesne, bowiem niemożliwe do
zweryfikowania z powodu śmierci
jednej ze stron.
Ta sama gazeta na pierwszej
stronie w artykule „Szkolna sau−
na” po raz kolejny bezpodstawnie
atakuje obecnych członków Za−
rządu Dzielnicy. Zarzuca im od−

powiedzialność za błędy w pro−
jekcie rozbudowy szkoły podsta−
wowej przy ul. Leśnej Polanki.
Szanowni Czytelnicy, w grudniu
2006 r. kiedy obejmowałem stano−
wisko burmistrza rozbudowa
szkoły była bardzo zaawansowa−
na, realizowano zatwierdzony pro−
jekt na podstawie wcześniej pod−
pisanych umów, wstrzymanie prac
było nieracjonalne, naraziłbym
dzielnicę na straty finansowe, a
rodziców dzieci musiałbym ode−

słać do szkół w innych dzielnicach
z powodu braku miejsc.
Jacek Kaznowski
Burmistrz Dzielnicy Białołęka
Wyjaśnienia publikujemy na ła−
mach dzielnicowego biuletynu z
uwagi na niewywiązanie się re−
daktora naczelnego z obowiązku
publikacji sprostowań do ww. ar−
tykułów na łamach gazety, wyni−
kających z przepisów prawa pra−
sowego.
Redakcja
www.bialoleka.waw.pl
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Stanowisko Zarządu Dzielnicy Białołęka
m. st. Warszawy ws. budowy II linii metra
arząd Dzielnicy Białołęka z za−
Z
dowoleniem przyjął informacje
o planach ZTM dotyczących pro−
jektowania trzech stacji II linii
metra na Targówek oraz kontynu−
acji prac w kierunku Białołęki
niezwłocznie po zakończeniu I
etapu budowy podziemnej kolejki.
Niestety dla rozwiązania prob−
lemów komunikacyjnych Białołę−
ki konieczna jest budowa stacji
położonych znacznie bliżej grani−
cy dzielnicy.
Zarząd Dzielnicy Białołęka
przyjmuje stanowisko, że zaraz po
zakończeniu I etapu budowy met−
ra powinno powstać 6 z 7 stacji w

kierunku Białołęki. Pozwoli to na
korzystanie z tej najsprawniejszej
i bezkolizyjnej formy komunikacji
mieszkańcom dwóch dynamicznie
rozwijających się dzielnic: Biało−
łęki i Targówka. Uważamy, że o
kolejności rozbudowy metra po−
winny przede wszystkim decydo−
wać analizy możliwych potoków
pasażerskich, szlaków komunika−
cyjnych i badania możliwości
wprowadzenia dodatkowych, na−
ziemnych środków komunikacji
miejskiej na danym terenie.
Zarząd Dzielnicy zwraca uwagę
na fakt, że infrastruktura drogowa
na Białołęce i Targówku już teraz

jest niewystarczająca, a komuni−
kacja w obydwu dzielnicach od−
bywa się w większości wąskimi
ulicami, więc metro kończące się
na stacji Trocka ma niewielkie
znaczenie dla mieszkańców naj−
większych osiedli mieszkanio−
wych północno−wschodniej War−
szawy.
Dzielnicę Białołęka zamieszku−
je około 90 tys. zameldowanych
mieszkańców oraz kilkadziesiąt
tysięcy osób bez meldunku, a ko−
rzystających z transportu zbioro−
wego. Dynamiczny przyrost licz−
by mieszkańców w nowo powsta−
jących osiedlach oraz wydane do

tej pory pozwolenia na budowę
pozwalają przewidzieć, że w ciągu
10 lat liczba ta może znacząco
wzrosnąć.
Znaczenie realizacji rozbudowy
metra na Targówku podkreślili już
radni we wspólnym stanowisku
Rady Dzielnicy Białołęka i Rady
Dzielnicy Targówek.
Jacek Kaznowski
Burmistrz Dzielnicy Białołęka

Piotr Smoczyński
Z−ca Burmistrza Dzielnicy Białołęka

Piotr Jaworski
Z−ca Burmistrza Dzielnicy Białołęka
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Poczta Polska poszukuje osób do prowadzenia agencji pocztowych
gencja pocztowa świadczy
A
usługi pocztowe w imieniu
i na rzecz Poczty Polskiej. Osoby
chcące prowadzić ten rodzaj
działalności powinny zgłosić się
do odpowiedniego Oddziału Rejo−
nowego Centrum Poczty. Należy
jednak mieć zarejestrowaną dzia−
łalność gospodarczą oraz dyspo−
nować lokalem.
Poczta Polska zapewnia prze−
szkolenie agenta z zakresu wyko−
nywania usług pocztowych. Agent
otrzymuje instrukcje wykonywa−
nia poszczególnych usług, cenniki
i inne przepisy pocztowe oraz jest

informowany na bieżąco o wszel−
kich zmianach w dokumentach.
Poczta przekazuje również bez−
płatnie przedmioty do realizacji
usług pocztowych oraz sprzęt
zapewniający
bezpieczeństwo
przechowywania dokumentów
i przesyłek. Zapewnia również
oznakowanie agencji na zewnątrz
i wewnątrz. Każdy agent odbywa
2−3 tygodniowe bezpłatne szkole−
nie pod nadzorem pracownika
urzędu macierzystego. Po jego
ukończeniu otrzymuje poświad−
czeniem o odbyciu szkolenia.
Agent, z którym poczta zawrze

umowę zobowiązany jest codzien−
nie rozliczyć się z urzędem macie−
rzystym z przyjętego materiału
pocztowego oraz gotówki. Możli−
we jest rozliczanie agenta za poś−
rednictwem listonosza obsługują−
cego rejon doręczeń, na obszarze
którego zlokalizowana jest agen−
cja pocztowa. Pozostałe warunki
określone są w umowie zawartej
pomiędzy agentem i właściwym
terytorialnie CP ORJ. Poczta Pol−
ska preferuje agentów dysponują−
cych własnym komputerem, najle−
piej z dostępem do Internetu.
Wówczas zostanie on wyposażo−

ny w odpowiedni program umoż−
liwiający elektroniczną realizację
usług, w tym również przyjmowa−
nie wpłat ZUS i KRUS.
Docelowe lokalizacje: Białołęc−
ka−Zbyszka z Bogdańca – Św. Win−
centego, Ostródzka (os. Brzeziny,
Viking), Głębocka−Lewandów,
Kobiałka−Mochtyńska−Ruskowy
Bród. Osoby zainteresowane uru−
chomieniem agencji pocztowej
mogą uzyskać więcej informacji
w Centrum Poczty – Oddział Re−
jonowy Warszawa Wschód, ul.
Targowa 73, tel. 22 590 03 20.
Red. (na podst. info Poczty Polskiej)

Burmistrz Dzielnicy Białołęka w imieniu organizatorów
serdecznie zaprasza na

Dzień Integracji i Inicjatyw Społecznych 2011
„My dla rodziny”
Impreza odbędzie się 18 czerwca 2011 roku
w godz.11.00−15.00
w Ogrodzie Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Bohaterów 46/48
W tym dniu mieszkańcy Białołęki będą mogli spotkać się
z przedstawicielami instytucji i służb pracujących na rzecz
rodziny.
W programie przewidziano również gry i zabawy dla
dzieci i młodzieży, kiermasz lokalnego rękodzieła,
występy lokalnych zespołów artystycznych.
Organizatorami imprezy są:
• Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Dzielnicy Białołęka,
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania „Chata”,
• Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”,
• Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Dzielnica Białołęka

www.bialoleka.waw.pl
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Dzielnica przygotowuje szkoły do nowego roku szkolnego
Od przyszłego roku wiele zmieni
się również w białołęckich przed−
szkolach. Dwie rozbudowywane
placówki na Tarchominie i Nowo−
dworach będą mogły przyjąć łącznie
250 maluchów. Przy ul. Strumyko−
wej powstanie 6 nowych oddziałów,
a przy ul. Porajów 4 oddziały. W
obydwu budynkach przebudowana
i wyremontowana zostanie kuchnia
i stołówka. Podczas prac budowla−
nych częściowo zdemontowane
zostały place zabaw, które w obyd−
wu przedszkolach zyskają nowy
wygląd i funkcjonalność.
W zeszłorocznej batalii o fundu−
sze dla białołęckiej oświaty udało
się zdobyć środki na zakup od Polfy
przedszkola Wesoły Pędzelek przy

ul. Liczydło. Zaniedbany przez po−
przedniego właściciela budynek
wymaga jednak gruntownego re−
montu. Najpilniejsza jest naprawa
dachu, który w niektórych miejs−
cach przecieka. W tym roku udało
się znaleźć środki na jego renowację
i będzie naprawiony do końca roku.
Rodziców dzieci 5−letnich ucie−
szy jeszcze wiadomość, że w szkole
przy ul. Ostródzkiej od września
ruszy filia przedszkola z ul. Hema−
ra,. Maluchy zajmą miejsce w po−
mieszczeniach, które uprzednio zaj−
mowała podstawówka, która prze−
nosi się do wspomnianej już szkoły
przy ul. Berensona. Wszystkie sale
będą przystosowana dla dzieci
5–letnich, które objęte są obowiąz−
kowym przygotowaniem przed−
szkolnym.
JP

Szkoła Podstawowa przy ul. Berensona

Zbiory redakcji

Dokończenie ze str. 1

Sukcesy zapaśników
Początek czerwca to tradycyjnie w sporcie zapaśniczym
koniec zmagań na matach, odpoczynek od ciężkiej
pracy na treningach, czas oczekiwania na letnie obozy
sportowe i uprawianie dyscyplin sportowych, które
uzupełniają trening zapaśniczy i wzbogacają go.
Jest to też doskonały moment do
podsumowania tego, co działo się w
kwietniu i maju na zawodach zapaś−
niczych z udziałem zapaśników
UKS Talent Białołęka.
W dniach 16−17 kwietnia w Cheł−
mie odbył się Międzynarodowy Tur−
niej Uczniowskich Klubów Sporto−
wych, w których wystartowało łącz−
nie 240 zapaśników z 35 klubów.
Reprezentanci UKS Talent Białołę−
ka wywalczyli dwa medale. Dariusz
Święcki w kategorii wagowej do 66
kg zajął III miejsce, a jego kolega
klubowy Olivier Sanza był drugi w
kategorii wagowej do 73 kg.
15 maja w Radomiu odbyły się
Mistrzostwa Mazowsza w zapasach
młodzików. Reprezentanci Klubu z
Białołęki wywalczyli 3 złote medale
(Paweł Milewski 59 kg, Olivier
Sanza 73 kg i Szymon Szczepkow−
ski 100 kg ) i zajęli drużynowo trze−
cie miejsce.
Tydzień później (20−21.05) w Sol−
cu Kujawskim odbył się mocno
obsadzony Ogólnopolski Turniej
UKS w zapasach młodzików, gdzie
poziom sportowy atletów ze Strumy−
kowej sprawdzali najlepsi młodzicy

Szanowni Państwo,
zgodnie z organizacją roku szkolnego 2010/2011 – 23 czerwca kończy się drugi
semestr nauki w szkołach podstawowych i nadchodzi czas zasłużonego wypo−
czynku, który wiąże się z zawieszeniem zajęć szkolnych na okres dwóch miesię−
cy. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy będą mogli wyjechać poza miejsce
zamieszkania. Zależy nam na tym, żeby dzieci, które zostaną w Warszawie, czas
wakacji miały urozmaicony, spędzając go bezpiecznie a zarazem pożytecznie.
Dlatego też dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, jak co roku m. st.
Warszawa w ramach programu „Lato w Mieście 2011” organizuje punkty dzien−
nego pobytu (półkolonie). W punktach dziennego pobytu dzieci będą uczest−
niczyły w różnorodnych zajęciach: artystycznych, sportowych, edukacyjnych
i rozrywkowych, prowadzonych przez opiekunów grup, jak również będą korzys−
tały z atrakcji dzielnicowych oraz ogólnomiejskich.
Od wakacji 2011 roku uczestnicy Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieś−
cie” korzystać będą z posiłków odpłatnie. Stawka za całodzienne wyżywienie, na
które składają się dwa posiłki, w tym jeden ciepły, wynosić będzie 7 zł. Warun−
kiem uczestnictwa dziecka w półkoloniach programu „Lato w Mieście 2011” bę−
dzie uiszczenie przez rodzica/opiekuna opłaty za wyżywienie z góry za cały turnus.
Wpłat będzie można dokonywać gotówką w sekretariatach szkół prowadzących
punkty dziennego pobytu.

z klubów Polski północnej i wschod−
niej. Start wypadł pozytywnie, gdyż
Jan Kapla (35 kg), Olivier Sanza
i Szymon Szczepkowski wywalczyli
brązowe medale.
Sezon startowy zakończył w
dniach 27−28 maja także prestiżowy
turniej UKS w Żarach (woj. lubu−
skie), gdzie wystartowali najlepsi
zawodnicy z Żar, Wrocławia, Kato−
wic, Raciborza i innych liczących
się sekcji z całej Polski. Rangę
turnieju podniósł udział reprezen−
tantów Niemiec z Frankfurtu. Za−
paśnicy z Białołęki zaprezentowali
wysoki poziom wyszkolenia i wy−
walczyli trzy medale. Mateusz Lan−
gowski wywalczył srebrny medal w
kategorii wagowej do 47 kg., Karol
Gorczyca zajął trzecie miejsce w tej
samej kategorii, a Olivier Sanza był
trzeci w kategorii do 73 kg.
Wszystkie wyjazdy były dofinan−
sowane przez władze Dzielnicy Bia−
łołęka, podobnie jak stroje i dresy z
logo Dzielnicy Białołęka, w których
młodzi atleci promują swoją dziel−
nicę i miasto. Serdecznie im za to
dziękujemy!
Radosław Radke

Informujemy, że z opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzys−
tające z bezpłatnych obiadów w ciągu roku szkolnego (na mocy decyzji
dyrektora szkoły lub decyzji ośrodka pomocy społecznej), po wcześniejszym
przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły lub OPS.
Przypominamy, że Państwa dzieci mogą uczestniczyć w programie „Lato w Mieś−
cie” na terenie całego m.st. Warszawy, niezależnie od Dzielnicy zamieszkania.
Szczegółową listę punktów, które będą prowadziły półkolonie będzie można zna−
leźć na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy: www.lato.warszawa.pl.

Na terenie Dzielnicy Białołęka planujemy zorganizowanie punktów
dziennego pobytu w trzech turnusach:
Turnus I – w dniach 27.06 − 08.07.2011
Szkoła Podstawowa Nr 110 przy ul. Bohaterów 41, tel. 22 811 29 62
Szkoła Podstawowa Nr 118 przy ul. Leszczynowej 5, tel. 22 811 15 34
Szkoła Podstawowa Nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczmia 15, tel. 22 614 90 30

Turnus II − w dniach 11.07 − 29.07.2011
Szkoła Podstawowa Nr 314 przy ul. Porajów 3, tel. 22 811 40 07
Szkoła Podstawowa Nr 154 przy ul. Leśnej Polanki 63/65, tel. 22 811 23 81

Turnus III − w dniach 01.08 − 19.08.2011

Radosław Radke

Szkoła Podstawowa Nr 342 przy ul. Strumykowa 21A, tel. 22 676 53 80 w.123
Szkoła Podstawowa Nr 257 przy ul. Podróżnicza 11, tel. 22 811 24 40
• Punkty czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00
• Podczas zajęć zapewnione będą dwa posiłki dziennie, w tym obiad
• Zapisy prowadzone będą w dniach 30.05 – 17.06.2011 r. w sekretariacie
szkoły, do której chcą Państwo wysłać dziecko

Dzielnica Białołęka

Warunkiem przyjęcia dziecka do Punktu Dziennego Pobytu jest wypełnienie
karty uczestnika (dostępnej w sekretariacie szkoły, do której chcą Państwo
wysłać dziecko) oraz uiszczenie opłaty za wyżywienie.

www.bialoleka.waw.pl
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Spektakle na placach zabaw powracają
Białołęckie place zabaw i parki w nadchodzące wakacje
ponownie zamienią się w teatr dla dziecięcej widowni.
Oto gdzie i kiedy będzie można
spotkać się z naszymi przemiłymi
bohaterami:
• 26.06 (niedziela), godz.17.00;
Park Henrykowski; przedstawie−
nie „Mama Mu”
• 2.07 (sobota), godz.17.00; Park
przy ul. Ruskowy Bród; przed−
stawienie „Mama Mu”
• 3.07 (niedziela), godz.12.00;
Park Strumykowa; przedstawie−
nie „Mama Mu”
• 10.07 (niedziela), godz.17.00;
Plac zabaw przy ul. Odkrytej;
przedstawienie „Mama Mu”
• 31.07 (niedziela), godz.12.00;
Park przy ul. Ceramicznej;
przedstawienie „Mama Mu”
• 14.08 (niedziela), godz.17.00;
Plac zabaw przy ul.
Kiersnowskiego; przedstawienie
„Mama Mu”
• 20.08 (sobota), godz.12.00;
Park przy ul. Strumykowej;
przedstawienie „Elmer, słoń
w kratkę”
• 28.08 (niedziela), godz.12.00;
Teren rekreacyjny przy ul. Rus−
kowy Bród; przedstawienie
„Elmer, słoń w kratkę”
• 28.08 (niedziela), godz.17.00
Park Henrykowski;

Zbiory redakcji

W ubiegłe wakacje aktorom z Te−
atru Plac Zabaw udało się stwo−
rzyć wspaniałe widowisko, anga−
żujące zarówno dzieci jak i rodzi−
ców. Wystarczyło spojrzeć na ro−
ześmiane od ucha do ucha buzie
najmłodszych uczestników przed−
stawień. W tym roku spotkań
będzie więcej i w nowych lokali−
zacjach. Będzie także dwójka no−
wych bohaterów. Jak zapewne
wielu z Was pamięta poprzednim
razem przeżywaliśmy rozterki
Słonia Elmera. Zamiast być sza−
rym słoniem, jak wszystkie słonie,
on był wyjątkowy, bo był w krat−
kę. W chwilach zwątpienia mógł
jednak liczyć na przyjaciół, który
cenili go za osobowość, a nie za
wygląd. Natomiast Mama Mu to
sympatyczna krowa, której towa−
rzyszy przyjaciel Pan Wrona. Łą−
czy ich przyjaźń, ale oboje mają
odmienne charaktery, co dopro−
wadza często do wielu przeza−
bawnych historii. Mama Mu uczy
się pływać, jeździć na rowerze, na
sankach, sprzątać, a nawet budo−
wać. Tym samym udowadnia, że
każdy może mieć marzenia, które
można z powodzeniem zreali−
zować.

Przedstawienie „Elmer, słoń
w kratkę”
• 04.09 (niedziela), godz.12.00
Plac zabaw przy ul. Kąty
Grodziskie 111; Przedstawienie
„Mama Mu”

Wstęp jest oczywiście wolny.
Pamiętajcie jednak o zabraniu
kocyków do siedzenia.
DN

Letnie kino plenerowe

Zbiory redakcji

Zapraszamy na pokazy filmów pod chmurką.
Startujemy 1 lipca.
To już druga edycja Białołęckiego
Lata Filmowego, czyli wydarzenia
gdzie można obejrzeć filmy inaczej
niż dotychczas. W ubiegłym roku
oglądaliśmy komedie. Tym razem
przygotowaliśmy coś dla wielbi−
cieli kina z gatunku thriller/sensa−
cja/science−fiction. Oprócz kina
światowego jest również przedsta−
wiciel naszej rodzimej kinemato−
grafii. Mamy nadzieję, że każdy
znajdzie dla siebie ciekawą propo−
zycję. A oto i one:
• Incepcja, reż. Christopher No−
lan, USA/Wielka Brytania – po−
kaz w dniu 01.07
• Adwokat diabła, reż. Taylor
Hackford, Niemcy/USA – pokaz
w dniu 08.07

• Zmierzch, reż. Catherine Hard−
wicke, USA – pokaz w dniu 15.07
• Ciekawy przypadek Benjami−
na Buttona, reż. Dawid Fincher,
USA – pokaz w dniu 22.07
• Ciało, reż. Tomasz Konecki,
Andrzej Saramonowicz, Polska
– pokaz w dniu 29.07
Wstęp na wszystkie pokazy jest
bezpłatny. Seanse będą rozpoczy−
nały się w piątki o godz. 21.45 w
Parku Henrykowskim (przy skrzy−
żowaniu ul. Modlińskiej i Klasy−
ków). Przypominamy, że przyda
się koc albo coś wygodnego do
siedzenia. Oby tylko pogoda nie
spłata nam figla i w lipcowe wiec−
zory było ciepło i bez deszczu. Do
zobaczenia!
DN

Piknik rodzinny w Parku Henrykowskim
Kiermasze, warsztaty, zabawy rodzinne i koncerty –
zapraszamy na popołudnie pełne wrażeń.
Będzie można pospacerować alej−
kami po galerii na świeżym po−
wietrzu, którą tworzą zdjęcia bia−
łołęckich pasjonatów fotografii,
nadesłane na dzielnicowe konkur−
sy fotograficzne. Zainteresowani
tym, jakie inwestycje zostaną zre−
Dzielnica Białołęka

alizowane na terenie dzielnicy
będą mogli porozmawiać z bur−
mistrzem.
Dzieci będą mogły poskakać na
dmuchanych zabawkach i trampo−
linach. Także dla nich Teatr Plac
Zabaw przygotuje ciekawe wido−

wisko na scenie. Oprócz nich
swoje umiejętności zaprezentują
sekcje Białołęckiego Ośrodka
Kultury. Zagra również Młodzie−
żowa Orkiestra Dęta „Con Gra−
zia” z Płońska. Natomiast wieczo−
rem zaśpiewają Paulina i Natalia
Przybysz wraz z chórem gospel.
Wielbicieli muzyki poważnej z
pewnością zachwyci koncert pt.

„Nad pięknym modrym Dunajem”
w wykonaniu Białołęckiej Orkies−
try „Romantica”.
Wszystkie te atrakcje będą na
Państwa czekały w niedzielę 19
czerwca w Parku Henrykowskim
przy ul. Klasyków. Początek
wspólnej zabawy o godz. 15.00.
Zapraszamy do udziału całe rodzi−
ny. Wstęp wolny.
Red.
www.bialoleka.waw.pl
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Do lata, do lata
… czas wcale nie musi się dłużyć. Do końca sezonu
został zaledwie miesiąc. Będzie to czas licznych premier teatralnych, imprez muzycznych i plenerowych
oraz wydarzeń przygotowanych z myślą o dzieciach.
Salonik na wesoło
Na początek czeka nas wieczór pełen
śmiechu, bowiem w czerwcowym Sa−
loniku z kulturą, w kabaretowo−muzy−
cznym programie wystąpią: aktorka,
tancerka i piosenkarka Ewa Kukliń−
ska, znany m.in. ze Szkła kontaktowe−
go gitarzysta, satyryk Krzysztof Dauk−
szewicz, Dyżurny Satyryk Kraju Ta−
deusz Drozda i odgrywający rolę po−
licjanta w jego programie Stanisław
Zygmunt. Gospodarzem tradycyjnie
będzie Antoni Muracki.
Dziecinada
Naładowani pozytywną energią, za−
bierzemy dzieci w świat kulturalnych
przygód. W niedzielne popołudnie

zabraknie wielkiej miłości, nienawiści,
zazdrości, zdrady, awantury, wyłudza−
nia długu, a nawet... strzelaniny.
Oprócz wydarzeń w siedzibie oś−
rodka, sporo będzie się działo w ple−
nerze. Białołęcki Ośrodek Sportu
i BOK zapraszają na dzień dziecka
4 czerwca w Parku Picassa. Wśród
mnóstwa atrakcji będą wokalno−ta−
neczne występy naszych sekcji oraz
niepowtarzalny happening plastyczny.
Dzieci z sekcji „Luz” i „Luzik” oraz
uczestniczki Studia Piosenki BOK
wystąpią ponadto na IV Letnim Pik−
niku na osiedlu Derby, a potem 19
czerwca na Pikniku Rodzinnym w
parku Henrykowskim.

A ja coś mam! według scenariusza Zofii Wójcik
Teatr Stoneczka, reż. Katarzyna Kołomanska

scena BOK po raz kolejny zmieni się
w Muzyczne Królestwo. Co się w nim
wydarzy tym razem? Po długiej nie−
obecności do Królestwa powróci Paź
Tryl. Zaskoczy wszystkich muzycz−
nymi niespodziankami i prezentami.
Mieszkańcy królestwa również zasko−
czą go… swoim dziwnym zachowa−
niem. Wszyscy bowiem zapragnęli
być dziećmi! Czy Paź Tryl polubi tak
odmienione Królestwo? Przekonamy
się podczas koncertu „Dziecinada”.
Teatrzyk dziecięcy Stonka zaprasza
natomiast na komedię erotyczno−mi−
łosną! Przedstawienie „Planeta Mi−
łość – czyli skąd się biorą dzieci” ins−
pirowane jest książkami „Pytania o
miłość” Virginie Dumont i „Skąd się
biorą dzieci” Marcina Brykczyńskie−
go. Opowiada o miłości, poczęciu,
chromosomach, i o tym jak ważne jest
potrafić o tym mądrze opowiedzieć.
Przekonamy się jak wielka może być
miłość tuńczyka i pieczarki, obejrzy−
my ekscytującą walkę chromosomów
X i Y na bokserskim ringu, podążać
będziemy za plemnikami w ich pod−
róży, a w finale zaskoczy nas wielki
wybuch!
Bliski wiekowo Stonce Teatr 132
przygotowywał wariację zabawnych
i znakomicie napisanych jednoaktó−
wek Czechowa:
„Oświadczyny”
„Niedźwiedź” i „Jubileusz”. Utwory
tego autora to mistrzowskie dialogi,
znakomity dowcip i niesamowite sy−
tuacje. A połączą je porachunki mię−
dzy gangsterami! Pojawi się motyw
walki o uczucia, wpływy i władzę. Nie
Dzielnica Białołęka

W Białołęckim Zagłębiu
Teatralnym
Jak zawsze najwięcej będzie się
działo w naszych teatrach. Przede
wszystkim jednak pożegnamy tego,
który sprawił, że Białołęka z teatru
słynie. Tomasza Służewskiego, reży−
sera teatralnego, pierwszego Dyrekto−
ra Białołęckiego Ośrodka Kultury.
Zespół Teatru 13, którego był założy−
cielem, opracował program spektaklu,
mającego być wieczorem wspomnień
poświęconym reżyserowi. Usłyszymy
bliskie jego sercu piosenki i fragmen−
ty ulubionych spektakli. Zobaczymy
fragment „Boga” Woody’ego Allena
i monolog „O szkodliwości tytoniu”
Antoniego Czechowa. Nie mogło za−
braknąć sceny z „Mistrza i Małgorza−
ty” Michaiła Bułhakowa – spektaklu
jego życia. Oprócz aktorów aktualne−
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go z składu teatru, w seansie wezmą
udział również jego członkowie z dal−
szej przeszłości. Dzięki temu poszcze−
gólne tytuły zostaną pokazane w róż−
nych obsadach. Wysłuchamy wspom−
nień aktorów i fragmentów wywia−
dów z Tomaszem Służewskim, zoba−
czymy etiudę taneczną z ostatniego
zrealizowanego przedstawienia, scenę
z „Kartoteki”, której nie zdążył już
wyreżyserować w ramach planowane−
go na koniec czerwca projektu „Róże−
wicz”, wysłuchamy piosenek z reper−
tuaru jego ukochanej Piwnicy pod Ba−
ranami, Marka Grechuty oraz Grzego−
rza Turnaua.
Nowości na scenę w czerwcu wpro−
wadzą Teatr CoMeta oraz Teatr Tańca
Inoj. CoMeta przygotowała „Bliżej”
Patricka Marbera – studium destrukcji
związku, które w świadomości maso−
wego odbiorcy zaistniało głównie
dzięki filmowej adaptacji Mike’a Ni−
cholsa, z gwiazdorską obsadą. Znako−
micie napisana sztuka, pełna wew−
nętrznych napięć i rozpisana na sze−
roką skalę emocji, będzie dla zespołu
prawdziwym sprawdzianem aktors−
twa. Do udziału w tym przedsięwzię−
ciu zostali zaproszeni także gościnnie
aktorzy Teatru 13.
Druga premiera Teatru Tańca Inoj
porusza tematy przemieniania, speł−
nienia, rozczarowań, sięgania w głąb
siebie i innych. Wyjściem do tych
rozważań będzie symboliczna studnia.
Spektakl sięga do kulturowych ujęć
pojęcia studni i tekstów, w których
odgrywa ona znamienną rolę m.in.
„Mały Książę” Antoine de Saint−Exu−
péry’ego, Opowieści Biblijne i „Kro−
nika ptaka nakręcacza” H. Muraka−
miego.
Młodzieżowy Teatr Działań Twór−
czych zaprezentuje teksty Sławomira
Mrożka. Spektakl „Może Mrożek”
jest montażem dwóch utworów autora
– „Na pełnym morzu” oraz „Serena−
da”. Trzech rozbitków na tratwie, lis
grasujący w okolicach kurnika – to za−
bawne, ale i alegoryczne sytuacje
dające punkt wyjścia do rozważań
o manipulacji, sile głupoty i wielu
ludzkich słabostkach.
Kompania Teatralna Mamro wróci
do arcyzabawnej farsy Michaela Fray−
na „Czego nie widać”. To wybitna
farsa o spektaklu i spektakl o nieko−
niecznie najwybitniejszej farsie. Trzy
godziny brytyjskiego humoru ser−
wowanego przez Mamro, to gwaran−
cja udanego wieczoru.
W ten oto sposób czas szybko bę−
dzie mijał i nim się obejrzymy na−
stanie upragnione lato.
Czego nie widać M. Frayna,
Kompania Teatralna Mamro,
reż. Grzegorz Reszka

4.06 godz. 20.00
Salonik z Kulturą: Ewa Kuklińska,
Krzysztof Daukszewicz, Tadeusz
Drozda, Stanisław Zygmunt,
prowadzenie: Antoni Muracki
bilety 40 i 30 zł
5.06 godz. 12.00
Białołęcka Scena dla Dzieci:
„Dziecinada” z cyklu „W królest−
wie muzyki”
reż. Ewa Szawłowska
bilety 15 zł
5.06 godz. 21.00
„Może Mrożek” – „Na pełnym
morzu” i „Serenada” Sławomira
Mrożka,
Teatr Działań Twórczych,
reż. Aneta Muczyń,
wstęp wolny
11.06 i 12.06
Festiwal Teatralny
PROF−EUROPE
wstęp wolny
11.06 godz. 19:00
Michael Frayn
„Czego nie widać”
Kompania Teatralna Mamro,
reż. Grzegorz Reszka
wstęp wolny,
obowiązuje rezerwacja miejsc
12.06
Finał Ogólnopolskiego Festiwalu
Twórczości Seniorskiej „Juwenalia
III wieku”
wstęp wolny
14.06 godz. 18.30 PREMIERA
„Planeta Miłość – czyli skąd się
biorą dzieci”
przedstawienie inspirowane
książkami Virginie Dumont
i Marcina Brykczyńskiego
Teatr Stonka,
reż. Iwona Mirosław−Dolecka
wstęp wolny
19.06 godz. 18.00
„Seans pamięci” – wieczór
wspomnień poświęcony reżyse−
rowi Teatru 13 Tomaszowi Słu−
żewskiemu
Teatr 13
wstęp wolny
22.06 godz. 18.00 PREMIERA
„Gang Czechowa” – żart sceniczny
na podstawie jednoaktówek:
„Niedźwiedź”, „Oświadczyny”
i „Jubileusz” Antoniego Czechowa
Teatr 132,
reż. Iwona Mirosław−Dolecka
wstęp wolny
25.06 godz. 18.00 PREMIERA
26.06 godz. 18.00
2.07 godz. 18.00
3.07 godz. 18.00
Patrick Marber „Bliżej”
Teatr CoMeta, reż. Aneta Muczyń
wstęp wolny,
obowiązuje rezerwacja miejsc
1.07 godz. 20.00 PREMIERA
„Opowieść o studni”
Teatr Tańca Inoj,
chor. i reż. Katarzyna Kryczka
wstęp wolny
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