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Nowy rok szkolny, nowe placówki oświatowe
Dzieci i młodzież powitały nowy rok szkolny w 5 nowych placówkach oświatowych. W inauguracji roku
szkolnego w ZS nr 43 przy ul. Kobiałka uczestniczyła
Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
oraz zaproszeni goście.

Zbiory redakcji

się część artystyczna, którą przy−
gotowali uczniowie. Przedstawie−
nie w ciekawy sposób opowiadało
o historii szkoły na Kobiałce, któ−
ra istnieje już od 1917 roku.
Na zakończenie wizyty goście
zostali oprowadzeni po szkole
przez Dyrektor Smoczyńską.
Szkoła po rozbudowie robi duże
wrażenie. Nowy budynek jest po−
łączony z dotychczasowym obiek−
tem, w którym mieścił się Zespół
Szkół nr 43. Rozpoczęli w nim
naukę gimnazjaliści i uczniowie
starszych klas podstawówki. Na−
tomiast najmłodsze klasy i zerów−
kowicze mają do dyspozycji do−
tychczasowy gmach.
Wcześniej, przed inauguracją,
Prezydent obejrzała dwie rozbu−
dowywane szkoły nr 112 przy ul.
Berensona oraz nr 231 przy ul.
Juranda ze Spychowa. Uczniowie
zyskali lepsze warunki do nauki.
To niespotykane jak na Warszawę
inwestycje – powiedziała na kon−
ferencji prasowej Prezydent Han−

Korytarz w ZS nr 43 ul. Kobiałka

na Gronkiewicz−Waltz. Tak na−
prawdę zbudowaliśmy nowe szko−
ły, obok już istniejących. To og−
romny wysyłek, pomimo trudnej
sytuacji finansowej – dodała Pre−
zydent. Natomiast Burmistrz Ja−
cek Kaznowski powiedział, że to
historyczny dla białołęckiej oś−
wiaty rok. Tak dużo nowych pla−
cówek dotychczas jeszcze nie od−
daliśmy – podkreślił Burmistrz.
W tej części dzielnicy otwiera−
nie nowych placówek jest bardzo
ważne. Osiedla stale rozrastają się,
a dzieci w wieku szkolnym przy−
bywa. W dotychczas funkcjonują−
cych szkołach było coraz ciaśniej
i dzieci musiały uczyć się w syste−
mie zmianowym – mówi zastępca
burmistrza Piotr Jaworski, odpo−
wiedzialny za oświatę. Dzięki tym
rozbudowom utworzyliśmy około
2 tysięcy nowych miejsc dla dzieci
– dodaje Piotr Jaworski.

Na tym jednak nie koniec. Na
Tarchominie i w Nowodworach
zakończyła się rozbudowa dwóch
przedszkoli o nowe oddziały.
Dzięki temu opiekę zyskało 250
podopiecznych, co zapewne ucie−
szyło ich rodziców. Dzieci zaś
najbardziej cieszą się z nowych
urządzeń na placach zabaw funk−
cjonujących przy przedszkolach.
Rozpoczął się również proces
inwestycyjny kolejnych trzech
szkół.
DN
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Uroczystość w nowej szkole roz−
poczęła się nietypowo. Nie było
tradycyjnego przecięcia wstęgi,
a efektowny eksperyment che−
miczny zorganizowany przez Sto−
warzyszenie Studentów i Absol−
wentów Wydziału Chemii Poli−
techniki Warszawskiej – KLAT−
RAT. Zamrożoną w ciekłym azo−
cie różę Pani Prezydent rozbiła
o ścianę w holu, tym samym sym−
bolicznie otwierając szkołę.
Podczas uroczystości rozpoczę−
cia roku szkolnego Prezydent ży−
czyła uczniom i nauczycielom
sukcesów w nowym roku szkol−
nym. Miłą niespodziankę mieli
również Burmistrz Jacek Kaznow−
ski oraz Panie Dyrektor Bożena
Smoczyńska (ZS 43) i Alicja Waś
(SP 112). Wszyscy zostali bo−
wiem odznaczeni medalami Mini−
sterstwa Edukacji Narodowej za
działania na rzecz białołęckiej
oświaty, które w imieniu MEN
wręczyła Ligia Krajewska.
Po części oficjalnej rozpoczęła
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Radni za Mostem Północnym
statnia sierpniowa sesja poświę−
O
cona była m.in. nazwie mostu,
powszechnie zwanego „Mostem Pół−
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nocnym”. Niektórym może się wyda−
wać, że on już tak się nazywa. Jest to
jednak nazwa robocza, używana
potocznie, a przez wiele lat odnosząca
się do obiektu dopiero planowanego.
Teraz, kiedy budowa powoli zmierza
ku końcowi temat nazwy mostu jest
coraz częściej poruszany. Do tej pory
pojawiały się różne propozycje, a ich
trafność badały wśród mieszkańców
różne media. Były to jednak działania
nieoficjalne.
Tymczasem grupa radnych m.st.
Warszawy złożyła oficjalną propozy−
cję z pomysłem nadania mostowi imie−

Dzielnica Białołęka

wą Most im. Marii Skłodowskiej−
−Curie.
Ponadto można było głosować w
Wydziałach Obsługi Mieszkańców
Urzędów Białołęki i Bielan, gdzie
łącznie oddano 462 głosy, również
z przewagą nazwy Most Północny.
Wobec tak oczywistych wyników
i jasno przekazanej woli mieszkańców
radni Dzielnicy Białołęka negatywnie
zaopiniowali nazwę Most im. Marii
Skłodowskiej−Curie, a ponadto uch−
walili, żeby nowej przeprawie nadać
nazwę Most Północny. Teraz uchwała
trafi do Rady m.st. Warszawy, która
po zebraniu opinii zadecyduje jak
nazywać się będzie most.
JPS

Ułatwienia w składaniu informacji o nieruchomościach
Wypełnij formularz IN−11 on−line.
Dotychczas każdy właściciel nieruchomości musiał osobiście składać informację o nieruchomościach i obiek−
tach budowlanych zawierających niezbędne dane do wymiaru podatku w Urzędzie Dzielnicy Białołęka. Od sierp−
nia można taką informację złożyć elektronicznie. Na stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl udostępniony
został interaktywny formularz z zakresu sprawy podatkowej związanej z Informacją o Nieruchomościach
i Obiektach Budowlanych. Znajduje się on w Niezbędniku, w zakładce Wydział Obsługi Mieszkańców.
Po wypełnieniu formularza z danymi, należy za pomocą portalu wysłać go do urzędu. Po przesłaniu należy
zgłosić się do Urzędu Dzielnicy Białołęka, wraz z kopią aktu notarialnego, celem dopełnienia formalności, tj.
podpisania formularza.
Na stronie opublikowany został również zestaw najczęściej zadawanych pytań dotyczących wypełniania for−
mularza IN−11 wraz z odpowiedziami na nie oraz treści z zakresu Informacji o Nieruchomościach i Obiektach
Budowlanych.
Red.

Informacja dla przedsiębiorców
Zbiory Redakcji

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

nia Marii Skłodowskiej−Curie. Uzasad−
niała go tym, że noblistka jest warsza−
wianką znaną na całym świecie. Naz−
wę tę miała zaopiniować Rada Dziel−
nicy Białołęka, co też zrobiła, nega−
tywnie oceniając ten projekt.
Na wniosek Zarządu Dzielnicy Bia−
łołęka od 4 do 26 sierpnia odbywały się
w tej sprawie konsultacje społeczne
z mieszkańcami Warszawy. Głosować
mógł każdy. Na specjalnej platformie
internetowej na pytanie „Jak Pani/Pana
zdaniem powinien nazywać się obec−
nie budowany w Warszawie most, któ−
ry połączy Białołękę z Bielanami?” od−
powiedziało łącznie 6971 osób, z cze−
go 5631 opowiedziało się za utrwaloną
nazwą Most Północny, a 1038 za naz−

Od sierpnia br. sprawy związane z zakresu Działalności Gospodarczej i Zezwoleń z zakresu
ewidencji działalności gospodarczej, tj. wpisów, zmian, zawieszeń oraz wznowień załatwiane
będą bezpośrednio w Wydziale Działalności Gospodarczej w pokoju 11 i 17 na parterze – przy
wejściu bocznym od strony parkingu i przychodni. W okienkach w Wydziale Obsługi
Mieszkańców w dalszym ciągu załatwiane będą sprawy związane z handlem obwoźnym i ze−
zwoleniami na sprzedaż alkoholu.
Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej dzielnicy od miesiąca września 2011 r. wydłuża godziny
swojej pracy. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy, wsparcia zapraszamy serdecznie od
poniedziałku do piątku w godz. 8−16 do wszystkich placówek Ośrodka oraz dodatkowo w piątki w godz. 16−20
wg poniższego grafiku:
Wrzesień
16−20 piątek
02.09.2011 r.
OPS – ul. Antalla 4
09.09.2011 r.
OPS – ul. Marywilska 44
16.09.2011 r.
OPS – ul. Antalla 4
23.09.2011 r.
OPS – ul. Marywilska 44
30.09.2011 r.
OPS – ul. Antalla 4

Październik
16−20 piątek
07.10.2011 r.
OPS – ul. Marywilska 44
14.10.2011 r.
OPS – ul. Antalla 4
21.10.2011 r.
OPS – ul. Marywilska 44
28.10.2011 r.
OPS – ul. Antalla 4

Listopad
16−20 piątek
04.11.2011 r.
OPS – ul. Marywilska 44
18.11.2011 r.
OPS – ul. Antalla 4
25.11.2011 r.
OPS – ul. Marywilska 44

Grudzień
16−20 piątek
02.12.2011 r.
OPS – ul. Antalla 4
09.12.2011 r.
OPS – ul. Marywilska 44
16.12.2011 r.
OPS – ul. Antalla 4
23.12.2011 r.
OPS – ul. Marywilska 44
30.12.2011 r.
OPS – ul. Antalla 4

Zbierzmy razem milion telefonów komórkowych
O akcji pisaliśmy już na naszym profilu na facebooku, a teraz przypominamy, że nadal trwa. Wystarczy przynieść stary
telefon komórkowy do siedziby Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 i wrzucić do oznakowanego
pudełka w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Aparaty telefoniczne nadające się do użytku zostaną odsprzedane, a środ−
ki uzyskane ze sprzedaży zasilą konta fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”, Fundacji „Bliżej człowieka” i fundacji
„Zdążyć z pomocą”. Firma prowadząca zbiórkę naprawi zepsute telefony, natomiast te, których nie da się naprawić
zutylizuje.
MB

www.bialoleka.waw.pl
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Krótka historia mostu na Kobiałce
zmieniała. Wraz z rozwojem
wschodniej Białołęki, która ze wsi
stawała się wielkim placem budo−
wy, mostek przyjmował na siebie
coraz większe obciążenie. Czasy,
w których przechadzały się po nim
krowy (nawiązanie do sytuacji
z marca 2010 r., podczas której
dzieci z pobliskiej szkoły wyszły
na most z własnoręcznie zrobio−
nymi krowami) już dawno minęły.
Z drogi i mostu zaczęły korzystać
setki samochodów i ciężarówek
dziennie. Temu most już nie podo−
łał i uległ zniszczeniu do tego
stopnia, że trzeba była ustawić na
nim betonowe zapory, a w ostat−
nim czasie wprowadzić ruch wa−
hadłowy.
Na szczęście w Zarządzie Dróg
Miejskich, który sprawuje pieczę

nad mostkiem, po wielu naciskach
ze strony władz dzielnicy i sa−
mych mieszkańców, znalazły się
pieniądze na odbudowę mostu.
I tak oto na początku lipca na
plac budowy wjechały maszyny
i ciężki sprzęt, a na Kanale Że−
rańskim zacumowały barki. Cała
ta maszyneria najpierw posłużyła
do budowy przeprawy tymczaso−
wej. Ponieważ dwa brzegi kanału
położone są na różnych wysokoś−
ciach, trzeba było wykonać nasyp
pod most tymczasowy oraz prze−
nieść sieci przesyłowe gazu, wody
i łącza telekomunikacyjne.
Prace ruszyły pełną parą, zarów−
no z lądu jak i z wojskowego pon−
tonu czołgowego widać było, że
ciągle coś się dzieje, na most licz−
nie przybywali okoliczni miesz−
kańcy – w roli komentatorów:
sceptyków i ekspertów. Pod ich
bacznym okiem budowa przepra−

wy tymczasowej zakończyła się.
Nowy most na Kobiałce, które−
go historia dopiero zacznie się
tworzyć, powstanie tu do końca
br. Kierowcy znów będą przejeż−

dżać wygodnie, powróci autobus,
a bezpieczna ścieżka rowerowa
i chodnik umożliwią dzieciom
bezpieczną drogę do szkoły na
Kobiałce.
JPS

Zbiory redakcji

ost na Kobiałce… jest tam
M
od niepamiętnych czasów,
a jego funkcja stopniowo się

Budowa przeprawy tymczasowej na Kobiałce

Nowe rondo na Kobiałce
udowa ronda przy ul. Kobiałka
B
i Frachtowej trwa. Inwestycja
ta prowadzona jest dzięki wspar−

Zmiany
na Trasie
Toruńskiej

Budowa ronda Frachtowa

Zbiory redakcji

ciu finansowemu dewelopera.
Rondo ułatwi komunikację na ul.
Kobiałka oraz wyjazd z osiedla
Regaty ul. Frachtową. Ponadto
powstaną tam dwie nowe zatoki
autobusowe, które także udrożnią
ruch. Jezdnie będą przejezdne już
we wrześniu, bo końcówka robót
toczyć się będzie poza pasem dro−
gowym i nie będzie sprawiać
mieszkańcom kłopotów.
JPS

Wprowadzono czasową zmianę
organizacji ruchu na Trasie To−
ruńskiej na odcinku od ul. Łabi−
szyńskiej do ul. Głębockiej.
Ruch w kierunku Marek odby−
wa się nowo wybudowaną jezd−
nię południową. Kierowcy mają
do dyspozycji dwa pasy ruchu
w obu kierunkach. Zmiana po−
trwa do kwietnia 2012 r. Red.

Bezpieczniej na ul. Berensona
a zwłaszcza tym, któ−
Nikomu,
rzy mieszkają właśnie w tej

Zbiory redakcji

okolicy nie trzeba przypominać o
problemach związanych z infra−
strukturą drogową. Władze dziel−
nicy starają się budować i remon−

tować jak najwięcej dróg, niekie−
dy sięgając po mniej konwencjo−
nalne metody, np. wchodząc w po−
rozumienia z deweloperami, któ−
rzy finansują lub współfinansują
takie inwestycje. Tak też się stało

Dzielnica Białołęka

w przypadku skrzyżowania ul.
Skarbka z Gór i Berensona. Jest to
strategiczne miejsce dla miesz−
kańców os. Derby.
Rozbudowa skrzyżowania to
przede wszystkim usprawnienie
ruchu i poprawa bezpieczeństwa.
Obydwie ulice w rejonie skrzyżo−
wania zostały poszerzone, co
umożliwiło m.in. segregację ruchu
poprzez wprowadzenie dodatko−
wego pasa do skrętu w lewo i tym
samym jego upłynnienie. Zbudo−
wana została również wysepka
ułatwiająca pieszym przejście
przez ulicę.
Poszerzenie ulic przyniesie jesz−
cze jeden pozytywny skutek.
Dzięki niemu autobusy komuni−
kacji miejskiej – również przegu−
bowce, będą w stanie pokonać

skrzyżowanie. Z ul. Skarbka z Gór
wjadą bezpośrednio w zatoczkę
autobusową, żeby nie tamować ru−
chu na ul. Berensona. Tam też
znajduje się nowy przystanek.
Budowa wymagała częściowe−
go zajęcia jezdni, dlatego termin
przebudowy został wytyczony na
okres wakacyjny, kiedy natężenie
ruchu spada.
Do tej pory skrzyżowanie nie
było zupełnie bezpieczne. Wąskie
ulice i zakręt pod ostrym kątem
nie ułatwiał widoczności, do tego
dochodził brak chodnika i siłą rze−
czy piesi, stwarzający niebezpie−
czeństwo, sami byli narażeni na
potrącenie. We wrześniu sytuacja
uległa radykalnej poprawie, gdyż
właśnie zakończyły się prace na
skrzyżowaniu.
JPS
www.bialoleka.waw.pl
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Z wizytą w Sejmie
Już na wstępie zwiedzania pani
przewodnik zaproponowała „wy−
bór Sejmu”. Spośród grupy zwie−
dzających zostało wybrane „prezy−
dium Sejmu”, „posłowie” i „mar−
szałek”, który laską marszałkow−
ską otworzył nasze spotkanie.
Przewodnik przedstawiła dzieje
Sejmu polskiego, zwracając uwa−
gę, iż Polska szczyci się bogatą,
wielowiekową tradycją funkcjono−
wania parlamentu. Proces kształ−
towania naszego Sejmu był długi
i bardzo burzliwy. Zwróciła rów−
nież uwagę, iż szczególne znacze−
nie w historii Polski miał Sejm
Czteroletni, który 3 maja 1791 r.
uchwalił pierwszą w Europie,
a drugą w świecie konstytucję.
W trakcie zwiedzania mogliśmy
obejrzeć najważniejsze i najcie−
kawsze miejsca w Sejmie. Spec−
jalna trasa zwiedzania rozpoczęła
się w holu głównym, udekorowa−
nym flagami UE oraz 27 państw
członkowskich. Obejrzeliśmy salę
obrad sejmowych, ławy rządowe,
miejsce, gdzie zasiada prezydent
oraz sektory poszczególnych
S P R A W Y

ugrupowań i partii. Podziwialiśmy
też piękno sali kolumnowej z za−
bytkowymi kandelabrami.
Z uwagą obejrzeliśmy tablicę
z nazwiskami posłów II Rzeczy−
pospolitej, gdzie jedna z naszych
koleżanek odnalazła nazwisko
swego dziadka, Stefana Sawickie−
go, który zginął w obozie koncen−
tracyjnym. Z dużą zadumą podzi−
wialiśmy fotel, na którym siedział
Jan Paweł II podczas wizyty w na−
szym parlamencie.
Po tej wycieczce nasze wyobra−
żenia o Sejmie i pracy posłów na−
brały innego wymiaru. To spotka−
nie jeszcze bardziej wzbogaciło
naszą wiedzę oraz utwierdziło nas
w przekonaniu, jak duża jest rola
parlamentu w stanowieniu dobre−
go prawa. Jednocześnie wizyta
była dla nas dużym przeżyciem.
Pragniemy serdecznie podzięko−
wać wszystkim, którzy tak pięknie
i ze szczegółami opowiadali o roli
Sejmu i pracy parlamentarzystów.
Zarząd O/R Białołęka PZERiI
Helena Grodzka−Szczech

Zbiory O/R Białołęka

65-osobowa grupa emerytów i rencistów z Oddziału
Rejonowego Białołęka zwiedziła Sejm w dniu 2.08. br.

Wykonawca Mostu Północnego
pamięta o seniorach Białołęki
Wykonawca dużych i trudnych zadań inwestycyjnych w Polsce –
firma Pol−Aqua, poza realizacją inwestycji, interesuje się również
sprawami mieszkańców Białołęki.
Na prośbę Rady Seniorów Białołęki dyr. Arkadiusz Arciszewski
i inżynier kontraktu Michał Morawik poparli inicjatywy białołęckich
seniorów i zgodzili się na sfinansowanie kilku imprez turystycznych.
W roku 2010, w rocznicę bitwy pod Grunwaldem zwiedzaliśmy
miejsca przemarszu wojsk Jagiełły przez Zakroczym i Czerwińsk nad
Wisłą oraz Płock, natomiast w roku 2011 pojechaliśmy do
Kazimierza nad Wisłą oraz Nałęczowa. Następna impreza to
zwiedzanie Białowieży wraz z jej niepowtarzalną przyrodą oraz
klasztorów prawosławnych.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości uczestniczenia w takich
imprezach, dlatego serdecznie dziękujemy Dyrekcji budowy mostu za
okazaną nam przychylność. Wszystkim jej pracownikom życzymy
dalszych sukcesów w pracy zawodowej!
Franciszek Skirski

S P O Ł E C Z N E

Zmiany w „becikowym”
d 1 stycznia 2012 r. przy ubie−
O
ganiu się o jednorazową zapo−
mogę z tytułu urodzenia dziecka,
tzw. becikowego oraz dodatku do
zasiłku rodzinnego z tytułu uro−
dzenia dziecka wymagane będzie
przedłożenie zaświadczenia lekar−
skiego potwierdzającego, że mat−
ka dziecka pozostawała pod opie−
ką lekarską od 10 tygodnia ciąży

do porodu, w tym pierwsze bada−
nie miała przeprowadzone przed
upływem 10 tygodnia ciąży, a na−
stępne wykonano w każdym ko−
lejnym trymestrze ciąży. Zmiany
wynika z art. 7 i 18 z dnia 6 grud−
nia 2001 r. o zmianie ustawy – Ko−
deks pracy oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z dnia 31 grudnia
2008 r., nr 237, poz. 1654).

Do wniosku złożonego po
1 stycznia 2012 r. obowiązkowe
będzie złożenie zaświadczenia
zgodnego ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Zdro−
wia z dnia 18 września 2009 r. w
sprawie formy opieki medycznej
nad kobietą w ciąży, uprawniają−
cej do dodatku z tytułu urodzenia
dziecka (Dz.U. nr 163, poz. 1305).

Wnioski bez wymaganego za−
świadczenia pozostaną bez rozpa−
trzenia.
Szczegółowych informacji w po−
wyższej sprawie można uzyskać w
Urzędzie Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy, ul. Milenijna 21, tel. 22
811 62 64, 22 811 50 07.
MB

E D U K A C J A

Białołęckie liceum pnie się w rankingach
zynu „Perspektywy”. Po kilku la−
tach, kiedy białołęckie liceum do
rankingu nawet nie wchodziło, na−
stały „lata tłuste”. Z miejsca 89
w 2009 r., w roku następnym
przesunęła się na 71, by w tego−
rocznym rankingu uplasować się
na 62 pozycji.
„Perspektywy” w swoich rankin−
Dzielnica Białołęka

gach biorą pod uwagę kilka kryte−
riów, m.in. wyniki z matury pod−
stawowej i rozszerzonej, liczbę
laureatów i finalistów olimpiad
oraz oczywiście wyniki rekrutacji
na warszawskie uczelnie wyższe.
Jeszcze lepszą – bo 51 pozycję za−
jęło liceum w podrankingu wskaź−
nika rekrutacji. 49% z 73 zeszło−
rocznych maturzystów dostało się
do wybranej przez siebie państwo−
wej wyższej uczelni. Ranking nie

podaje, ilu spośród zdających do−
stało się do uczelni niepublicznych.
Liceum powstało w 1997 r.
W 2005 r. zostało połączone
z Gimnazjum nr 122 w Zespół
Szkół i uzyskało nową siedzibę w
nowoczesnym budynku przy
ul. Van Gogha. W tym miejscu
mieści się również Białołęcki
Ośrodek Kultury i Czytelnia Nau−
kowa, które wspomagają uczniów
w rozwoju i nauce.
JPS

Zbiory redakcji

rzed wakacjami, jak co roku
P
ukazał się ranking 100 najlep−
szych warszawskich liceów maga−

www.bialoleka.waw.pl
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Pierwszy dzwonek w nowych placówkach
z nich jest Zespół Szkół nr 43 przy
ul. Kobiałka. W nowym budynku
pomieści się około 620 uczniów
gimnazjum, natomiast ze starszych
zabudowań w pełni korzystać będą
uczniowie szkoły podstawowej.
Druga placówka, której uczniowie
zasiądą w nowych klasach to Szkoła

oczątek września to szczególny
czas dla wielu uczniów idących
P
do szkoły. Niektórzy po raz pierw−

Zbiory redakcji

Zbiory redakcji

szy przekroczyli próg budynku, w
którym będą zgłębiać tajniki wie−
dzy. Doświadczyli tego na pewno
uczniowie trzech nowych placówek
oświatowych na Białołęce. Pierwszą

ZS nr 43 przy ul. Kobiałka

Projektowane SP przy ul. Ceramicznej

Podstawowa nr 112 przy ul. Beren−
sona. Na czas budowy uczniowie tej
szkoły korzystali z budynku przy ul.
Ostródzkiej razem z Gimnazjum nr
164. Trzecia placówka, w której
dzieci zyskały lepsze warunki do
nauki to Szkoła Podstawowa nr 231
przy ul. Juranda ze Spychowa. Roz−
budowę placówki wykonano częś−
ciowo metodą tradycyjną, częścio−
wo złożoną z modułów. Dzięki te−
mu szkoła została dwukrotnie po−
większona i mogła przyjąć więcej

tych placówek oświatowych udało
się utworzyć około 2000 nowych
miejsc dla dzieci, co kosztowało
Dzielnicę ok. 50 mln zł. To jednak
nie koniec inwestycji w edukację.
W najbliższych latach planowana
jest budowa kolejnych trzech szkół.
Jedna zostanie oddana do użytku już
za dwa lata i będzie zlokalizowana
przy ul. Ceramicznej. Powstanie
kolejnych dwóch placówek przy ul.
Hanki Ordonówny i ul. Głębockiej
jest planowane na rok 2014.
MB
Przedszkole nr 64 przy ul. Porajów

Zbiory redakcji

Projektowane SP
przy ul. Hanki Ordonówny

Zbiory redakcji

Zbiory redakcji

Projektowane SP przy ul. Głębockiej

dzieci. Również do przedszkola
przy ul. Porajów i ul. Strumykowej
można było przyjąć więcej dzieci.
Wszystko to za sprawą rozbudowy
tych placówek. Przedszkole przy ul.
Porajów zyskało 100 dodatkowych
miejsc dla dzieci, natomiast przed−
szkole przy ul. Strumykowej utwo−
rzyło dodatkowe miejsca dla ok.
150 dzieci. Również place zabaw w
obydwu przedszkolach zyskały no−
wy wygląd.
Dzięki budowie i modernizacji

CKU – dobry pomysł na dokształcanie
Wakacje, to dla wielu czas odpoczynku, a dla innych okres
podsumowań i nowych planów. Wiele osób niezadowolonych z dotychczasowej edukacji postanawia od nowego
roku szkolnego wziąć się za naukę, zaś Ci którzy przerwali
kształcenie, zastanawiają się co dalej?
Dobrym pomysłem na uzupełnienie
wiedzy, czy zdobycie wykształce−
nia, jest podjęcie nauki w placówce
dla dorosłych (powyżej 16 lat), któ−
ra jest szkołą publiczną i oferuje do−
kształcanie na różnym poziomie
i kierunkach.
W Centrum Kształcenia Usta−
wicznego nr 5 w Warszawie nauka
jest bezpłatna (nie ma wpisowego).
Miejsce w szkole mogą znaleźć ci,
którzy przerwali naukę ramach „kla−
sycznego” systemu szkolnictwa.
Centrum pracuje w systemie se−
mestralnym. Zajęcia odbywają się
od poniedziałku do środy dla szkół
w formie stacjonarnej oraz w week−
endy co dwa tygodnie w formie za−
ocznej. Słuchacze mają możliwość
nauki zawodu i kształcenia w kilku
typach szkół wchodzących w skład
CKU:
• Gimnazjum: 3−letnie, naukę moż−
Dzielnica Białołęka

na kontynuować w liceum lub
technikum,
• Liceum
Ogólnokształcące:
umożliwia przystąpienie do ma−
tury i dalszą naukę w szkole po−
licealnej,
• Uzupełniające Liceum Ogólno−
kształcące: dla absolwentów za−
sadniczej szkoły zawodowej,
• Technikum Uzupełniające: dają−
ce tytuł technika handlowca lub
mechanika i możliwość przystą−
pienia do matury,
• Technikum: 4−letnie, dla pracow−
ników budowlanych i mechani−
ków,
• Szkoła Policealna: nauka w za−
wodach technik administracji,
technik organizacji reklamy i tech−
nik urządzeń sanitarnych,
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
przygotowująca do pracy w zawo−
dach sprzedawca i mechanik

pojazdów samochodowych, nauka
kończy się egzaminem potwier−
dzającym kwalifikacje zawodowe.
Szkoła posiada nowoczesne, mul−
timedialne pracownie, bogato wy−
posażoną bibliotekę i bezpłatny do−
stęp do Internetu. Słuchacze mogą
liczyć na porady i pomoc pedagoga
czy doradcy zawodowego. Jest też
możliwość ubiegania się o stypendi−
um szkolne.
Placówka przy Mińskiej motywu−
je i zachęca słuchaczy do uczest−
nictwa w międzynarodowych pro−
gramach wymiany informacji po−
między partnerami. Pozwala to zas−

tosować najlepsze rozwiązania w
zakresie edukacji dorosłych, które
zostały sprawdzone gdzie indziej.
CKU nr 5 jest szkołą nowoczesną,
otwartą dla wszystkich, dającą
możliwość uzupełnienia wykształ−
cenia, zdania matury, zdobycia za−
wodu.
Wszystkich chętnych mieszkań−
ców Białołęki zapraszamy na stro−
nę: www.cku.waw.pl. Informacje o
kierunkach i terminach naboru są
dostępne pod nr telefonu: 22 818 70
21 lub sekretariacie szkoły przy ul.
Mińskiej 1/5.
Urszula Jaczewska

Podziękowanie dla sponsora
Składamy serdeczne podziękowania Warszawskiemu Bankowi Spół−
dzielczemu, w szczególności Panu Andrzejowi Niedolistkowi – dyrek−
torowi Oddziału Tarchomin za wsparcie finansowe organizacji imprezy
plenerowej pn. „Białołęckie place zabaw dla dzieci”.
Dzięki uprzejmości banku ufundowane zostały zabawki dla dzieci
uczestniczących w konkursach podczas trzech przedstawień na placach
zabaw. Po uśmiechach na twarzy dzieci widać było, że sprawili w ten
sposób im wiele radości.
Red.

www.bialoleka.waw.pl
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Metamorfozy – konkurs fotograficzny
Zmierzenie się z upływem czasu
w Białołęce będzie zapewne inte−
resujące. Tam gdzie niegdyś były
pola i łąki, dzisiaj powstają osied−
la. Do bocianów dołączyły żura−
wie... budowlane. Pojawiły się no−
we twarze mieszkańców. Zmian
nie da się powstrzymać, ale można
je zatrzymać w kadrze, dlatego
pokażcie swoje spojrzenie na
dzielnicę, osiedle, podwórko, są−
siadów i nieznajomych.

Czekamy na Wasze prace do 15
października. Zwycięzcy otrzyma−
ją nagrody rzeczowe w postaci
wybranego przez siebie sprzętu
fotograficznego. W tym roku
przygotowaliśmy coś specjalnego
– nagrodę publiczności. Autor
zdjęcia, które uzyska najwięcej
Waszych głosów otrzyma voucher
na kurs fotograficzny, a jego zdję−
cie ma szansę na prezentację na
infoscreenach w metrze. Najlep−

Paweł Zadrożniak – Dom wschodzącego słońca (II edycja, I miejsce)

Dni Norwidowskie
na Białołęce
We wrześniu mija 190. rocznica urodzin Cypriana Kamila
Norwida. Z tej okazji w naszej dzielnicy odbędą się
w dniach 22-25 września Dni Norwidowskie.
W trakcie 4 dni odbędą się konkursy, sesja popularnonaukowa, wieczór poetycki oraz koncert.
Dla dzieci i młodzieży ze szkół
z terenu dzielnicy przygotowano
trzy konkursy. Uczniów klas 4−6
szkół podstawowych i gimnazjali−
stów zachęcamy do udziału w
konkursie plastycznym związa−
nym z twórczością Norwida. Gim−
nazjaliści i licealiści mogą spró−
bować swoich sił w konkursie re−
cytatorskim prezentującym poezję
Norwida. Każdy natomiast może
zgłosić swoje zdjęcie do konkursu
fotograficznego, będące swoistą
ilustracją wybranego tekstu Nor−
wida lub pokazać Warszawę Nor−
wida czy też świat widziany ocza−
mi Norwida. Zgłoszenia do kon−
kursu i prace przyjmowane są do 7
września.
Dzielnica Białołęka

W sobotę 24 września pasjona−
tów twórczości Norwida zapra−
szamy do udziału w sesji, w której
będą uczestniczyli znawcy litera−
tury Norwida. Rozpocznie się ona
o godz. 10.00 w Sali Teatralnej
Domu Parafialnego przy kościele
św. Jakuba na Tarchominie, ul.
Mehoffera 2.
Podsumowaniem Dni Norwi−
dowskich będzie koncert zespołu
De Press, który nagrał płytę z tek−
stami Norwida. Odbędzie się on w
niedzielę, 25 września, w Biało−
łęckim Ośrodku Kultury o godz.
18.30.
Organizator: Fundacja Ziarna
Ocalenia, e−mail: fundacja@ziar−
naocalenia.pl

sze fotografie będą prezentowane
na wystawie pokonkursowej. Tym
samym to Wy pokażecie Białołę−
kę innym mieszkańcom i odwie−
dzającym stolicę.
Konkurs adresowany jest do
wszystkich fotografujących. Nie−
pełnoletni fotografowie mogą
wziąć udział w konkursie za zgodą
opiekunów. Każdy uczestnik mo−
że zgłosić na konkurs maksymal−
nie 3 fotografie. Przed udziałem w

konkursie zapoznajcie się z regu−
laminem dostępnym na naszej
stronie internetowej www.bialole−
ka.waw.pl.
Organizatorzy: Urząd Dzielnicy
Białołęka
Sponsor nagrody publiczności:
Akademia Fotografii Amatorskiej
AFA
Patroni Medialni: naszemiasto.pl,
dCamera.pl, dlaStudenta.pl, Radio
Kampus
DN

Kulturalny rozkład jazdy
• 04.09. (niedziela) godz. 12.00, z cyklu „Białołęckie Place Zabaw dla
dzieci” Przedstawienie „Mama Mu”, Plac zabaw ul. Kąty Grodziskie
111. Wstęp wolny.
• 04.09. (niedziela) godz. 17.00, z cyklu „Białołęckie Place Zabaw dla
dzieci” Przedstawienie „Mama Mu”, Plac zabaw ul. Odkryta. Wstęp
wolny.
• 08.09. (czwartek) godz. 18.00, Białołęckie Dożynki, Msza św. w koś−
ciele pw. Narodzenia NMP w Płudach, ul. Klasyków 21/23. Po Mszy
występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazow−
sze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. Wstęp wolny.
• 10.09. (sobota), godz. 18.00 „Muza Szczęśliwości” – spektakl muzycz−
ny z wykorzystaniem utworów znanych poetów i kompozytorów
m.in. Jana Kantego−Pawluśkiewicza i Marka Grechuty – w ramach
IV edycji „Malarze słowa”; Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. Vincenta
van Gogha 1. Wstęp za zaproszeniami. Odbiór bezpłatnych zapro−
szeń od dnia 31 sierpnia w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Białołę−
ka, ul. Modlińska 197, pok. 240 C , tel. 22 51 03 104 oraz w Biało−
łęckim Ośrodku Kultury, tel. 22 88 44 625/26.
• 21.09 (środa), godz. 12.30, Uroczystości patriotyczne związane
z obchodami 67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz
śmierci żołnierzy AK „Obroża”. Msza św. w kościele pw. św. Jakuba
Apostoła, ul. Mehoffera 4 oraz Apel Poległych i złożenie wieńców na
Cmentarzu Tarchomińskim w Kwaterze Żołnierzy AK.
• 25.09. (niedziela), godz. 18.00, Koncert zespołu De Press w ramach
imprezy pn. „Vade−mecum – Dni Norwidowskie na Białołęce”, Bia−
łołęcki Ośrodek Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1. Wstęp za zapro−
szeniami. Odbiór bezpłatnych zaproszeń od dnia 12 września w Bia−
łołęckim Ośrodku Kultury, tel. 22 88 44 625/26.

Plan Dni Norwidowskich
CZWARTEK – 22 IX
• Warsztaty norwidowskie w ramach zajęć w szkołach;
PIĄTEK – 23 IX
• 9.30 – przesłuchania w konkursie recytatorskim, Sala Teatralna
Domu Parafialnego przy kościele pw. św. Jakuba na Tarchominie,
ul. Mehoffera 4;
• 17.00 – otwarcie wystawy prac plastycznych i fotograficznych,
Białołęcki Ośrodek Kultury ul. Vincenta van Gogha 1;
SOBOTA – 24 IX
• 10.00 – sesja popularno−naukowa o życiu i twórczości C.K.
Norwida, Sala w Domu Parafialnym przy kościele pw. św. Jakuba,
ul. Mehoffera 2;
• 19.00 – wieczór poetycki, Sala Teatralna Domu Parafialnego przy
kościele św. Jakuba na Tarchominie, ul. Mehoffera 4;
NIEDZIELA – 25 IX
• 10.00 – Msza św. w intencji C.K. Norwida i norwidologów,
kościół pw. św. Franciszka, ul. Strumykowa 25;
• 18.00 – ogłoszenie wyników konkursów;
• 18.30 – koncert Norwid Gromy i Pyłki de Press.

www.bialoleka.waw.pl
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Uchwyćcie zmiany na „kliszy” albo odkurzcie domowe
albumy ze zdjęciami. Ruszyła nowa odsłona konkursu
fotograficznego.
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Początek 15. sezonu Białołęckiego Ośrodka Kultury
– tradycja i świeżość pomysłów

Jak co roku Piwnica pod Baranami zainauguruje sezon

Z początkiem sierpnia Białołęcki Ośrodek Kultury wkroczył w kolejny etap ewolucji. Wraz z nowym dyrektorem
w Ośrodku pojawiło się gros pomysłów na dalszy,
wszechstronny rozwój. Jednocześnie BOK będzie kontynuować dobre tradycje, wypracowane podczas 15 lat
dotychczasowego istnienia.

Anna Barańska-Wróblewska z wykształcenia jest artystą – muzykiem, menedżerem i animatorem kultury oraz pedagogiem. Z zamiłowania konferansjerem,
scenarzystą, reżyserem koncertów oraz
scenografem i kostiumologiem. Ukończyła studia instrumentalne w klasie
altówki prof. B. Sroczyńskiego i Studium
Pedagogiczne w Akademii Muzycznej
im. F. Chopina w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie dla twórców, artystów i animatorów Kultury na
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate doświadczenie artystyczne. Zawodowo związana
była m.in. z Teatrem „Roma” w Warszawie, Filharmonią Lubelską, Orkiestrą
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej,
wieloma orkiestrami symfonicznymi
i teatrami muzycznymi w Polsce. Od 15
lat pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego
w Warszawie, ucząc gry na skrzypcach,
altówce i prowadząc zespoły kameralne.
Jest pomysłodawcą, założycielem i dyrektorem Białołęckiej Orkiestry „Romantica”, pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki Kameralnej
„Od MoCarta do Mozarta”, pomysłodawcą i producentem wielu wydarzeń
kulturalnych m.in.: koncertów edukacyjnych „W Królestwie Muzyki”, koncertów
promujących młode talenty pt. „Nasza
duma i przyszłość” oraz „Romantycznej
sceny Gwiazd”.

Dzielnica Białołęka

Scena muzyczna
Sezon rozpoczniemy tradycyjnie, wy−
stępem Piwnicy pod Baranami. Kaba−
ret, który działa nieprzerwanie od 55
lat, wystąpi w naszym ośrodku już po
raz siódmy. Znowu, na kilka godzin,
w specjalnie zaaranżowanej przestrze−
ni, w półmroku, w otoczeniu zmysło−
wych dźwięków i niebanalnych tek−
stów, przeniesiemy się do Krakowa
Piotra Skrzyneckiego.
W cyklu spotkań pn. „Salonik z kul−
turą” ponownie usłyszymy przeboje
piosenki poetyckiej. Tym razem w wy−
konaniu artystów z Grupy „Bez Jacka”,
śpiewającej aktorki Żanny Gierasimo−
wej oraz kompozytora i wykonawcy
tekstów Andrzeja Waligórskiego i Ar−
tura Andrusa – Aleksandra Grotow−
skiego. Wieczór poprowadzi gospo−
darz Saloniku, Antoni Muracki.
Scena teatralna
Zanim piwniczni artyści gościć będą
na Białołęce, ruszą rodzime teatry. Na
początek Teatr 13 przypomni hit zes−
połu – zwariowany czeski dramat
„Bolero Artura”, autorstwa czeskiego
dramaturga Pavla Kohouta. Spektakl
wyreżyserował Tomasz Służewski. W
trakcie 23 lat pracy wznawiał go
kilkakrotnie, w różnych obsadach.
Realizację z 2008 r. uznał za najlepszą
i umieścił na drugim miejscu subiek−
tywnej „TOP listy”. Sztuka w dowcip−
ny sposób obnaża hipokryzję uwikła−
nych w sercowe sprawy kochanków,
pokazuje, że we współczesnym wyś−
cigu szczurów traktujemy siebie jak
produkt. We wrześniu i październiku
zobaczymy na scenie aktorów, którzy
zapewnili realizacji sprzed trzech lat
palmę pierwszeństwa. Spodziewamy
się zatem wyśmienitej gry aktorskiej
i mamy nadzieję na taki odbiór spek−
taklu, jakiego życzyłby sobie reżyser,
który odszedł od nas w kwietniu.
W trzeci weekend miesiąca Teatr
Działań Twórczych, żegnając się
z niektórymi wieloletnimi członkami
zespołu odchodzącymi w dorosłe, stu−
denckie życie, wznowi swój wielki
przebój, któremu zawdzięcza stałe
grono wiernych widzów – „Sen nocy
letniej” Williama Szekspira. To praw−
dziwe widowisko o charakterze nie
tylko dramatycznym, ale i muzyczno−
−tanecznym, z piosenkami, partiami
choreograficznymi i ciekawą oprawą
plastyczną. Nie można tego przegapić.
Ostatni weekend miesiąca będzie
należał do Kompanii Teatralnej Mam−
ro, która zagra aż dwa spektakle jed−
nego wieczoru. „Kolacja na cztery
ręce” Paula Barza opowiada historię
spotkania dwóch najwybitniejszych
muzyków baroku – Jana Sebastiana
Bacha i Jerzego Fryderyka Haendla.
To gorzka komedia o sztuce życia w
wielkim świecie i o życiu w świecie
wielkiej sztuki. Spektakl zyskał uzna−
nie jury XXXII Biesiady Teatralnej w
Horyńcu−Zdroju. Aktorzy otrzymali

nagrodę za indywidualne osiągnięcia
artystyczne. Bohaterkami drugiego
przedstawienia – skeczu scenicznego
„Pełnia” autorstwa słynnego Detek−
tywa Inwektywa Tomasza Łysiaka –
są trzy kobiety, które próbują odna−
leźć się w nadzwyczaj zaskakującej
rzeczywistości…
CoMeta na początku października
powróci do swojej ostatniej produkcji
– spektaklu „Bliżej” Patricka Marbera.
W spektaklu czwórka bohaterów splą−
tanych ze sobą emocjonalnymi zależ−
nościami, podejmuje grę o miłość. Ki−
nowa adaptacja sztuki w reżyserii Mi−
ke'a Nicholsa z gwiazdorską obsadą,
odniosła wielki sukces. W odróżnieniu
od filmu, CoMeta koncentruje się na
wewnętrznym świecie bohaterów,
zewnętrzną tkankę spektaklu budując
tylko umownymi środkami.
Białołęcka Scena dla Dzieci
We wrześniu czekają nas aż dwa spek−
takle w ramach sceny dziecięcej, w
tym jedno przygotowane przez same
dzieci. Prowadzony przez Iwonę
Dolecką teatrzyk Stonka przypomni w
połowie miesiąca przedstawienie ins−
pirowane książkami „Pytania o mi−
łość” Virginie Dumont i „Skąd się bio−
rą dzieci” Marcina Brykczyńskiego.
„Planeta Miłość – czyli skąd się biorą
dzieci” opowiada o miłości, poczęciu,
chromosomach i o tym jak ważne jest
potrafić mądrze o tym opowiedzieć.
Dzieci zapewne nie mogą się do−
czekać kolejnej wizyty w Królestwie
Muzyki. W ostatnią niedzielę wrześ−
nia czeka je ekscytujące spotkanie
z kapelą i zespołem góralskim w pro−
gramie pt. „Gwarowanki”. Jaki będzie
scenariusz tej muzycznej bajki? Po
powrocie z wakacji Królowa Muzyki
i Paź Tryl bardzo martwią się gdzie
jest Smyczek, który od pamiętnej za−
bawy w chowanego nie pojawił się w
Królestwie i ślad po nim zaginął. Czy
coś mu się stało? Czy na zawsze opuś−
cił Królestwo? Czy się obraził i za−
mieszkał gdzie indziej? Czy się po−
jawi? O tym przekonają się widzowie
w kolejnej muzycznej opowieści z cy−
klu „W Królestwie Muzyki”.
Czego nie widać, KT Mamro,
reż. Grzegorz Reszka

Repertuar BOK
3.09 godz. 18.00
Pavel Kohout „Bolero Artura”
Teatr 13, reż. Tomasz Służewski
wznowienie spektaklu przygoto−
wane pod opieką artystyczną
Anety Muczyń
Przed spektaklem odbędzie się
uroczystość nadania Sali Wido−
wiskowej BOK imienia Tomasza
Służewskiego.
wstęp wolny, obowiązuje rezer−
wacja miejsc
4.09 godz. 18.00
Koncert Piwnicy pod Baranami
inaugurujący sezon 2011/2012
bilety 60 i 50 zł
11.09 godz. 18.00
Salonik z kulturą: „Przeboje Pio−
senki Poetyckiej” – Grupa „Bez
Jacka”, Żanna Gierasimowa oraz
Olek Grotowski, prowadzenie –
Antoni Muracki
bilety 40 i 30 zł
17.09 godz. 18.00
18.09 godz. 18.00
William Szekspir „Sen nocy let−
niej" – Teatr Działań Twórczych,
reż. Aneta Muczyń
wstęp wolny, obowiązuje
rezerwacja miejsc
18.09 godz. 13.00
Białołęcka Scena dla Dzieci:
„Planeta Miłość – czyli skąd się
biorą dzieci” – przedstawienie
inspirowane książkami „Pytania
o miłość” Virginie Dumont i „Skąd
się biorą dzieci” Marcina Bryk−
czyńskiego, Teatr dziecięcy Stonka,
reż. Iwona Dolecka
wstęp wolny
24.09 godz. 19.00
„Pełnia” Tomasza Łysiaka w reż.
Piotra Wawra i „Kolacja na cztery
ręce” Paula Barza w reż. Grzego−
rza Reszki
Kompania Teatralna Mamro
wstęp wolny, obowiązuje
rezerwacja miejsc
25.09 godz. 12.00
Białołęcka Scena dla Dzieci:
„Gwarowanki” z cyklu „W Króles−
twie Muzyki”
reż. Ewa Szawłowska
bilety 15 zł
1.10 godz. 18.00
2.10 godz. 18.00
Patrick Marber „Bliżej”
Teatr CoMeta, reż. Aneta Muczyń
wstęp wolny, obowiązuje
rezerwacja miejsc

www.bialoleka.waw.pl

Tekst i zdjęcia – BOK

Anna Barańska−Wróblewska, która w
lipcu została wybrana dyrektorem,
w sierpniu objęła stanowisko. Jaka
będzie polityka BOK pod nowymi
rządami? Na pewno wyznacznikiem
działań będzie jeszcze większa otwar−
tość na potrzeby kulturalne mieszkań−
ców dzielnicy, zacieśnienie współpra−
cy z mieszkającymi na Białołęce
artystami oraz wielokierunkowy roz−
wój oferty, zarówno w zakresie pro−
pozycji sekcji, jak i wydarzeń artys−
tycznych. Nowy BOK oparty jednak
będzie na stabilnych, istniejących już
podstawach, bo przecież warto hołdo−
wać temu co dobre i sprawdzone.

„METAMORFOZY”
Konkurs
fotograficzny
pod patronatem
Burmistrza
Dzielnicy
Białołęka

Pokaż jak
zmienia się
Białołęka
i wygraj nagrody!
Szczegóły:
www.bialoleka.waw.pl
oraz na dzielnicowym profilu na facebooku
Sponsor:
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