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Nowe miejsca w szkołach
Pod koniec października miejscy
radni zgodzili się na zmiany w bud−
żecie i zaakceptowali przeznacze−
nie środków na remont Szkoły
Podstawowej nr 257. To bardzo
dobra wiadomość dla uczniów tej
placówki, którzy obecnie kończą
zajęcia bardzo późno.
Przyszły rok szkolny mógł być
bardzo trudny ze względu na stale
zwiększającą się liczbę uczniów.
W sąsiedztwie buduje się duże
osiedle, dlatego spodziewamy się
licznej grupy nowych uczniów.
Szkoła musiałaby prawdopodob−
nie pracować na trzy zmiany –
zaznacza dyrektorka szkoły Beata
Pergałowska. Jednak dzięki
oszczędnościom dzielnicy udało
się wygospodarować środki na
zagospodarowanie i adaptację
starych mieszkań komunalnych,
które znajdowały się w budynku

szkoły. W placówce powstaną no−
we sale z szatnią i zapleczem. – Te
sale chcemy przeznaczyć dla naj−
młodszych uczniów z klas 0−3. W
nowych pomieszczeniach rotacyj−
nie będzie mogło uczyć się ok.
100 dzieci – dodaje dyrektorka.
Przebudowa obejmie stare miesz−
kania, klatkę schodową oraz bu−
dowę szatni i nowego wejścia.
Z planowanego remontu cieszy się
też Rada Rodziców. W końcu to o
dobro i komfort nauki ich dzieci
chodzi.
Dołożymy wszelkich starań, aby
adaptowane klasy były gotowe do
września 2012 roku – stwierdza
zastępca burmistrza Piotr Smo−
czyński. Projekt i pozwolenie na
budowę już mamy, przygotowuje−
my dokumenty do ogłoszenia prze−
targu. Jeszcze w tym roku powi−
nien zostać wyłoniony wykonawca
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Jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na remont
szkoły podstawowej przy ul. Podróżniczej. Trwają
również prace projektowe trzech nowych szkół.

prac. Sytuacja dzieci z tej części
dzielnicy znacząco się poprawi od
2013 roku, kiedy wybudowana zo−
stanie szkoła podstawowa przy ul.
Ceramicznej. Wtedy zmieni się re−
jonizacja szkół i nowa placówka
odciąży szkołę z Wiśniewa – do−
daje zastępca burmistrza Piotr Ja−
worski.
Od września br. w rozbudowa−

nych szkołach na Kobiałce, Be−
rensona i Juranda ze Spychowa
znalazło się w sumie ok. 2125
miejsc dla uczniów. Sprawy oś−
wiatowe wciąż są jednak najważ−
niejsze i władze dzielnicy nieus−
tannie starają się o poprawę wa−
runków nauczania w białołęckich
szkołach.
JPS

Białołęka dba o niepełnosprawnych
Dzięki zaangażowaniu pracowni−
ków Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Białołęka, który realizu−
je program „Niepełnosprawność –
to nie wyrok. Żyj i ciesz się każ−
dym dniem”, nasza dzielnica zo−
stała wyróżniona tym zaszczyt−
nym tytułem. Jest to wyjątkowe
osiągnięcie, gdyż konkurs ma cha−
rakter ogólnopolski i organizowa−
ny jest przez Fundację Instytut
Rozwoju Regionalnego. – Na
szczególne podkreślenie zasługuje
również fakt, iż Białołęka jako
jedyna z warszawskich dzielnic

zdobyła ten tytuł. Naszą dzielnicę
zamieszkuje liczna grupa osób
niepełnosprawnych oraz rodzin
wychowujących dzieci z orzeczo−
ną niepełnosprawnością, dlatego
stworzyliśmy dla nich grupy
wsparcia i umożliwiamy spotka−
nia ze specjalistami – zaznacza
dyrektorka Ośrodka Pomocy Spo−
łecznej w Dzielnicy Białołęka Ka−
tarzyna Mandes−Kanarek.
Celem programu jest integracja
osób niepełnosprawnych oraz ich
rodzin ze środowiskiem lokalnym
poprzez poradnictwo, warsztaty ze

Zmiany
w becikowym

Nowe miejsca w
przedszkolach

– nowe zasady będą obowią−
zywały od stycznia 2012 r.

– Przedszkola nr 64 i 226
po rozbudowie.
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specjalistami i spotkania tema−
tyczne z ekspertami. Dużą rolę
odgrywają grupy wsparcia dla
rodziców dzieci niepełnospraw−
nych, dla osób chorych i zagrożo−
nych cukrzycą, a także tych
z problemem
onkologicznym.
W ramach programu odbywają się
również spotkania integracyjne
dla osób niepełnosprawnych i ich
rodzin oraz osób z nimi pracują−
cych. – Jesteśmy dumni z tego, że
nasze działania zostały zauważone
i docenione. Dzięki realizowane−
mu programowi dajemy niepełno−
sprawnym możliwość rozwoju
i wspólnych spotkań, starając się
ułatwić im życie – przyznaje zas−
tępca burmistrza Piotr Jaworski.

Gdzie na rower?
– podpowiedz nam,
gdzie warto jeździć.

Dziękujemy wszystkim pra−
cownikom OPS zaangażowanym
w ten projekt i gratulujemy wyróż−
nienia oraz życzymy powodzenia
w dalszej realizacji programu.
MB
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Dzielnica otrzymała tytuł „Samorząd Równych Szans
2011” za realizacje programów na rzecz osób
niepełnosprawnych.

30. rocznica
stanu wojennego
– zaproszenie na happening.

str. 5

str. 7

2

Propozycja budżetu na przyszły rok
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październiku radni debatowa−
li nad przyszłorocznym budże−
W
tem. Zajęli się też sprawami oświa−

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

ty, aczkolwiek chodziło bardziej
o kwestie formalne. Radni podjęli
m.in. uchwałę likwidującą szkołę
filialną przy ul. Olesin. W czasie
rozbudowy szkoły na Kobiałce to tu
zostało przeniesionych kilka klas
podstawówki. Od początku tego
roku szkolnego już wszystkie dzieci
z obwodu uczęszczają do rozbudo−
wanej placówki.
Następnie radni przegłosowali
projekt usunięcia sformułowania
„z oddziałami
dwujęzycznymi”
z nazwy Liceum Ogólnokształcące−
go im. Zbigniewa Herbarta. Decyzję
podjęto z uwagi na brak chętnych
uczniów do tego typu klas. Od przy−
szłego roku taką nazwę będzie nosić

Gimnazjum nr 164 przy ul. Ostródz−
kiej, gdzie jest potrzeba tworzenia
klas dwujęzycznych.
W związku z nowym obowiąz−
kiem spoczywającym na władzach
miasta, a polegającym na administ−
rowaniu wałami przeciwpowodzio−
wymi położonymi w obrębie m.st.
Warszawy, radni dzielnicy Białołę−
ka skierowali do władz stolicy
wniosek o modernizację wału wiśla−
nego. W 2005 r. część wału od ul.
Mehoffera do granic miasta została
wyremontowana i umocniona. Te−
raz radni chcą, aby miasto zmoder−
nizowało wał od ul. Mehoffera do
Mostu Grota−Roweckiego.
Bardzo ważnym punktem obrad
był budżet – zarówno tegoroczny,
jak i projekt przyszłorocznego.
Dzięki wynajmowi pomieszczeń

szkolnych wzrosły dochody placó−
wek oświatowych, dlatego dodatko−
we pieniądze można przeznaczyć na
zakup pomocy dydaktycznych,
środków czystości, opłacenie me−
diów i remonty.
W przyszłorocznym budżecie za−
planowano 224 952 655 zł, z czego
28 452 455 przeznaczono na wydat−
ki inwestycyjne. Z powyższej kwoty
białołęccy radni chcą przeznaczyć
na oświatę 127 634 200 zł, to o po−
nad 4 mln więcej niż zapanowało
miasto. Podczas debaty radni uznali,
że w tak szybko rozwijającej się
dzielnicy jak Białołęka, potrzeby lo−
kalnej społeczności są znacznie
większe niż możliwości ich zaspo−
kojenia.
JPS

Wydawanie prawa jazdy
mieniła się procedura wydawa−
nia prawa jazdy. Zamówienie na
Z
druk prawa jazdy jest wysyłane
przez Urząd do PWPW dopiero po
dostarczeniu dowodu uiszczenia
opłaty. Opłaty można dokonywać w
kasie w holu Urzędu przy ul. Mod−
lińskiej 197 lub przelewem na odpo−

Pamiętaj o płaceniu
podatku od
nieruchomości!

wiednie konto Urzędu.
Opłata za wydanie prawa jazdy
wynosi 84 zł, zaś opłata ewidencyj−
na za wydanie dokumentu stwier−
dzającego uprawnienie do kierowa−
nia pojazdem – 0,50 zł.
Red.

Elektroniczny formularz IN−11
dostępny na stronie www.bialole−
ka.waw.pl w Niezbędniku–Wy−
dział Obsługi Mieszkańców
Red.

Uważajmy na tlenek węgla
d wielu lat przełom jesieni i zi−
my to czas, kiedy rozpoczyna
O
się sezon grzewczy, a co za tym
idzie wzrasta liczba zatruć tlenkiem
węgla. Wielkie niebezpieczeństwo
grozi nam ze strony wadliwie działa−
jących, źle podłączonych, nieczysz−
czonych lub nieostrożnie eksploato−
wanych urządzeń grzewczych. Za−
niedbania w zakresie czyszczenia
i przeglądów okresowych stanu
technicznego przewodów komino−
wych mogą być przyczyną śmiertel−
nych zatruć tlenkiem węgla, np. pod−
czas snu lub kąpieli.
Przed tlenkiem węgla można się
chronić. Pamiętajmy o:
• czyszczeniu i udrażnianiu przewo−

dów wentylacyjnych, spalinowych
i dymowych,
• zapewnieniu obiegu powietrza
przez uchylanie okien i niezasła−
nianie otworów w drzwiach kuch−
ni i łazienki,
• regularnych przeglądach urządzeń
grzewczych,
• montażu czujników tlenku węgla
w pomieszczeniach, w których
znajduje się urządzenie/piec.
Obowiązkiem właściciela lub za−
rządcy obiektu jest dokonanie prze−
glądów przewodów dymowych, spa−
linowych lub wentylacyjnych. Prze−
glądy mogą przeprowadzać osoby
posiadające kwalifikacje kominiar−
skie. W przypadku nie wywiązania

się z ciążących na nim obowiązków
należy poinformować instytucje
nadzorujące powyższe zagadnienia.
Są to Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w zakresie stanu tech−
nicznego budynku i instalacji oraz
Straż Pożarna w zakresie bezpie−
czeństwa pożarowego.
Zatrucie czadem objawia się bó−
lem i zawrotami głowy, uciskiem
w skroniach i wymiotami. Gdy daw−
ka CO jest duża następuje bezdech i
utrata przytomności, które prowadzą
do śmierci. W razie zatrucia CO
należy wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze, okryć kocem, nie
pozwolić mu zasnąć i nadzorować
do przyjazdu lekarza.
Red.

Becikowe na nowych zasadach
otychczas do otrzymania zapo−
mogi z tytułu urodzenia dziecka
D
popularnie zwanego becikowym
wystarczało zaświadczenie o odby−
ciu przez matkę dziecka jednego ba−
dania lekarskiego w trakcie ciąży.
Od stycznia 2012 r. będą obowiązy−
wały jednak nowe, bardziej rygorys−
tyczne przepisy.
Warunkiem koniecznym do
otrzymania becikowego będzie
przedstawienie zaświadczenia, że
matka pozostawała pod opieką
medyczną nie później niż od 10
tygodnia ciąży oraz wykonywała
badania w każdym trymestrze ciąży.
Jeśli te warunki nie będą spełnione
rodzice lub opiekunowie prawni nie

dostaną becikowego. Wymaganego
zaświadczenia lekarskiego nie moż−
na zastąpić oświadczeniem i musi
być ono zgodnie ze wzorem okreś−
lonym przez Ministerstwo Zdrowia
w sprawie formy opieki medycznej
nad kobietą w ciąży, uprawniającej
do becikowego z tytułu urodzenia
dziecka.
Zapomoga jest świadczeniem jed−
norazowym i wynosi 1000 zł. Przy−
pominamy również, że wniosek
o zapomogę można składać przez
12 miesięcy po urodzeniu dziecka.
To już ostatni dzwonek na złożenie
go według starych zasad. Mimo że
zmiany wchodzą w życie od 1 stycz−
nia 2012 r., to będą obejmowały

kobiety, które zaszły w ciążę
w kwietniu 2011 r. i później.
Dokumenty potrzebne do złoże−
nia wniosku o becikowe to oprócz
zaświadczenia lekarskiego: PESEL
dziecka, skrócony odpis aktu uro−
dzenia dziecka (lub zupełny odpis
aktu urodzenia dziecka, gdy ojciec
pozostaje nieznany), dowody oso−
biste obojga rodziców (oryginał
oraz kopia), numer konta banko−
wego.
Szczegółowych informacji udzie−
la Wydział Spraw Społecznych
i Zdrowia przy ul. Milenijnej 2a, tel.
22 811 62 64 lub 811 50 07.
DN

www.bialoleka.waw.pl
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Boiska będą gotowe do końca listopada
zakończyła się wcześniej niż plano−
wano. Początkowo termin oddania
do użytku był przewidywany dopie−
ro na rok 2012. W ramach prac
wykonano boisko do piłki nożnej ze
sztuczną nawierzchnią i drugie wie−
lofunkcyjne – m.in. do gry w koszy−

kówkę, siatkówkę i piłkę ręczną –
również ze sztuczną nawierzchnią.
W ramach boiska wielofunkcyjnego
powstała także bieżnia. Oba obiekty
sportowe zostały wyposażone w pił−
kochwyty, uniemożliwiające wypa−
danie piłek poza boisko. W ramach
tej inwestycji ustawiono również
nowe stoły do ping−ponga oraz ław−
ki i posadzono zieleń.
MB
Zbiory redakcji

a informacja zapewne ucieszy
uczniów Gimnazjum nr 124 przy
T
ul. Przytulnej, zwłaszcza że budowa

Spotkanie dla mieszkańców
Choszczówki
Burmistrz Dzielnicy Białołęka zaprasza mieszkańców Choszczówki na
spotkanie, podczas którego zostaną poruszone następujące problemy:
organizacja komunikacji po wybudowaniu wiaduktów nad przejazdami
kolejowymi przy ul. Mehoffera i Klasyków, drogi i ich stan w zachodniej
części osiedla Choszczówka oraz rozwój sieci kanalizacyjnej.
Spotkanie odbędzie się 17 listopada br. o godzinie 18.00 w Sali Konfe−
rencyjnej Urzędu Dzielnicy Białołęka. Zapraszamy!
Red.

Parkujesz z kartą N+?
Zobacz, jak zmieniły się przepisy
Z końcem września zmieniły się w stolicy przepisy
dotyczące parkowania z kartą N+. Teraz należy
za przednią szybą umieścić obie karty – kartę
parkingową oraz kartę N+.

białołęckich urzędników
Siatkarze wygrali dwa mecze z rzędu
Pracownicy Urzędu m.st. Warsza−
wy mogą brać udział w rozgryw−
kach Amatorskiej Ligi Siatkówki.
Poszczególne drużyny składają się z
pracowników poszczególnych jed−
nostek pomocniczych miasta. W
drużynie z Białołęki najwięcej jest
księgowych, ale nie tylko – bo i in−
formatyk i specjalista od nierucho−
mości, a nawet jeden radny zasilają
szeregi Dzielnicowej Drużyny Siat−
kówki. W jej drugim meczu poko−

nali oni zawodników Biura Koor−
dynacji Inwestycji i Remontów w
Pasie Drogowym 3:0. To już drugi
wygrany mecz i dzięki temu nasza
drużyna po 2 kolejce rozgrywek
widnieje jako lider grupy II. Na−
stępny mecz 15.11.2011 r. o godz.
20:30 w Hali Polonia przy ul. Kon−
wiktorskiej. Serdecznie zapraszamy
mieszkańców do kibicowania biało−
łęckim urzędnikom.
JPS

Kartę parkingową mogą uzyskać
osoby mające ważne orzeczenie o
niepełnosprawności – bez względu
na fakt, czy są w posiadaniu pojaz−
du lub prawa jazdy – a także pla−
cówki zajmujące się opieką, reha−
bilitacją lub edukacją niepełno−
sprawnych. Posiadacz karty parkin−
gowej, parkując pojazd na kopercie,
w strefie płatnego parkowania, jest
zwolniony z opłat za parkowanie.
Warunek – karta parkingowa musi
być umieszczona za przednią szybą
pojazdu.
Red.

Zbiory redakcji

Karta parkingowa uprawnia osoby
niepełnosprawne do parkowania na
miejscach oznaczonych kopertą
oraz do niestosowania się do niektó−
rych znaków – zakaz ruchu w obu
kierunkach (B−1), zakaz wjazdu
pojazdów silnikowych z wyjątkiem
motocykli jednośladowych (B−3),
zakaz wjazdu autobusów (B−3a),
zakaz wjazdu motocykli (B−4),
zakaz wjazdu motorowerów (B−10),
zakaz postoju (B−35), zakaz postoju
w dni nieparzyste (B−37), zakaz
postoju w dni parzyste (B−38), stre−
fa ograniczonego postoju (B−39).

Sportowe sukcesy

Maluchy mają nowe przedszkola
nych Małych Europejczyków i 100
Przyjaciół Kubusia Puchatka. Właś−
nie o tylu nowych przedszkolaków
zwiększyła się liczba dzieci uczęsz−
czająca do dwóch rozbudowanych
przedszkoli na Tarchominie i No−
wodworach.
Pomimo że dzieci chodzą do obu
przedszkoli od września, to uroczyste
otwarcie obu placówek odbyło się w
październiku. Zamiast tradycyjnych
przemówień było wspólne wyko−
nanie piosenek, a symbolicznego
przecięcia szarfy dokonały m.in.
dzieci pod bacznym okiem władz
dzielnicy, dyrekcji oraz zaproszonych
gości. Nie obyło się również bez wys−
tępów najmłodszych artystów.
Dzielnica Białołęka

Obie inwestycje kosztowały dziel−
nicę ok. 7 mln zł. Dzięki tym środ−
kom przedszkole przy ul. Porajów
im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
rozbudowano o 4 oddziały, zaś
przedszkole integracyjne przy ul.
Strumykowej im. Małego Europej−
czyka powiększyło się o 6 oddzia−
łów. W obu budynkach powstały
nowe sale dla przedszkolaków z ła−
zienkami i zapleczem, pomieszcze−
nia dla administracji i szatnie.
Przedszkole przy ul. Porajów zyska−
ło przestronną salę widowiskową,
natomiast przy ul. Strumykowej
zbudowano salę do terapii senso−
rycznej, gdzie za pomocą koloro−
wych lampek, naczyń wypełnionych
cieczami czy muzycznych pól dzieci
mogą rozwijać swoje zmysły. Lif−
ting przeszły również kuchnie oraz

przedszkolne place zabaw, które zo−
stały doposażone w nowe urządze−
nia do zabawy.
Zmian w białołęckiej oświacie
będzie więcej. Dzięki nowym fun−

duszom w ciągu 3 lat powstaną trzy
nowe szkoły podstawowe w Tar−
chominie, Nowodworach oraz Le−
wandowie.
DN

Sala widowiskowa w Przedszkolu nr 64

www.bialoleka.waw.pl

Zbiory redakcji

nowym roku szkolnym mamy
dużo powodów do zadowole−
W
nia. Jak dużo? Aż 150 zadowolo−
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iesiąc październik to tradycyj−
M
nie już pracowity okres starto−
wy w sporcie zapaśniczym. Biało−
łęccy zapaśnicy z powodzeniem ry−
walizują na terenie miasta stołecz−
nego Warszawy oraz w turniejach
ogólnopolskich, udowadniając, że
można z powodzeniem konkurować
z zawodnikami z najbardziej uzna−
nych klubów i zdobywać medale
podczas coraz bardziej prestiżo−
wych zawodów w grupie wiekowej
dzieci, młodzików i od niedawna
już kadetów. W niedzielę 16 paź−
dziernika w hali OSIR Targówek
przy ul. Ossowskiego 25 rywalizo−
wali najlepsi klasycy w grupie wie−
kowej dzieci z województw mazo−
wieckiego, lubelskiego i najlep−
szych warszawskich klubów. Repre−
zentanci UKS Talent Białołęka wy−
walczyli 1 medal złoty (Maciej Gar−
docki), 1 medal srebrny (Jan Miodu−
chowski) i 8 medali brązowych
(Mateusz Nowicki, Hubert Szew−
czyk, Mateusz Kozłowski, Konrad
Pachała, Krzysztof Glinicki, Maciej
Rygałło, Sebastian Kuźmiński, Da−
wid Czarski).
Tydzień poźniej w Siedlacach
(21−23.10.2011 r.) z bardzo dobrej
strony zaprezentowali się młodzicy.
Podopieczni Radosława Radtke wy−
walczyli cztery medale w Między−

narodowym Turnieju Uczniowskich
Klubów Sportowych o Puchar Pre−
zesa PZZ. Jan Kapla triumfował
w kategorii wagowej do 35 kg, zaś
Oliwier Sanza w kat. do 73 kg. Da−
riusz Święcki był drugi w kat. do 66
kg, a Paweł Milewski trzeci w kat.
do 59 kg. W punktacji drużynowej
UKS Talent Białołęka wywalczył
III miejsce.
Bardzo dobre wyniki zapaśników
w starszych grupach wiekowych
przekładają się na wzrost frekwencji
w grupach dla najmłodszych dzieci,
które trenują na holu w SP 342, a ich
trenerami są Kamil Sasak i Przemy−
sław Malinowski. Ilość trenujących
dzieci jest tak duża, że UKS Talent
Białołęka postanowił zorganizować
turniej zapaśniczy dla najmłodszych
dzieci z klas 0−2. W imprezie prze−
prowadzonej 08.10.2011 r. w hali
przy ul. Strumykowej 21 przy wspar−
ciu Białołęckiego Ośrodka Sportu
i SP 342 wystartowało 46 „malu−
chów”, które rywalizowały w uprosz−
czonej formie zapasów. Walki były
niezwykle emocjonujące, a małych
atletów do walki zagrzewali rodzice,
dziadkowie oraz… mistrz świata w
zapasach z roku 1986 Andrzej Ma−
lina, który był specjalnym gościem
turnieju i dekorował zwycięzców,
którzy otrzymali z rąk organizatorów

Radosław Radtke

pierwsze w życiu medale za udział
w zawodach zapaśniczych. Miejmy
nadzieję, że nie ostatnie.
W sobotę 08.10. 2011 r. w hali
Białołęckiego Ośrodka Sportu przy
ul. Strumykowej 21 rozegrano Tur−
niej Zapaśniczy Pierwszego Kroku
w kategorii wiekowej dzieci młod−
szych. W zawodach wzięło udział
46 najmłodszych adeptów zapasów
z klas 0−2 białołęckich szkół podsta−
wowych. Organizatorem tego cieka−
wego przedsięwzięcia był Uczniow−
ski Klub Sportowy Talent Białołęka
Warszawa, Białołęcki Ośrodek
Sportu w Warszawie oraz Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integra−
cyjnymi Nr 342 w Warszawie. Bia−
łołęcki Ośrodek Sportu reprezen−
towali w imieniu dyrektora Henryka
Skrobka Pan Paweł Szybiński oraz
Pan Krzysztof Przygoda a SP 342
reprezentowała Pani Wicedyrektor
Iwona Kwiatuszyńska. Dostosowu−
jąc poziom zmagań do rozwoju
dzieci, organizatorzy dokonali po−
działu „maluchów” na dwie grupy
wiekowe. Uczniowie klas 0−1 rywa−
lizowali w „wyrywaniu piłek” nato−
miast drugoklasiści w klasycznej.
Walki okazały się niezwykle emo−
cjonujące i ciekawe a najmłodszych

atletów gorąco dopingowali zebrani
w hali rodzice, dziadkowie i pozo−
stali zawodnicy. Oczekiwanie na
dekorację umilił poczęstunek i po−
kaz taneczny w wykonaniu dziew−
cząt z formacji tanecznej, prowa−
dzonej przez Panią Urszulę Kor−
czak. Wszyscy uczestnicy turnieju
otrzymali medale, dyplomy i drobne
upominki w postaci słodyczy, które
wręczali organizatorzy turnieju oraz
specjalnie zaproszony na zawody
Pan Andrzej Malina, utytułowany
zapaśnik, mistrz świata z Budapesz−
tu w 1986 roku i zwycięzca Plebis−
cytu Przeglądu Sportowego w 1986
roku.
Zapraszamy do fotogalerii.
Radosław Radtke

Radosław Radtke

Radosław Radtke

Pracowita jesień zapaśników i pierwsze sukcesy najmłodszych atletów!

Liść polecony 2011
Rusza akcja ochrony kasztanowców przed szkodnikami. Stołeczne Biuro Ochrony Środowiska i Zarząd Oczyszczania
Miasta pod hasłem „Liść polecony” zachęcają do wspólnego grabienia i usuwania liści.

Dzielnica Białołęka

dą odbierane liście kasztanowców
pomieszane z liśćmi innych drzew
i gałęziami. Zgłoszenie od danej
placówki będzie przyjmowane tylko
jednorazowo.
Liście należy zgromadzić w miej−
scu, do którego będzie mógł do−
jechać samochód. Zgłaszając należy
określić ich ilość, tj. ilość oraz
pojemność worków lub wielkość
pryzmy (np. 3m x 4m x 2m).
Zgłoszenia dotyczące wywozu
liści będą przyjmowane przez ZOM
do 15 listopada br.
Więcej informacji: www.zom.
.waw.pl, bezpłatna infolinia CZYS−
TOŚĆ 0 800 800 117.

Materiały prasowe

Do akcii zwalczania szkodnika –
szrotówka kasztanowcowiaczka, za−
praszane są placówki oświatowe
i opiekuńcze. Ich rola polega na zor−
ganizowaniu wśród dzieci i młodzie−
ży akcji wygrabiania i zbierania liści
kasztanowców rosnących na terenie
placówek. Placówki oświatowe, któ−
re aktywnie włączą się do akcji
otrzymają dyplomy i upominki.
Liście zebrane w pryzmy lub za−
pakowane do worków foliowych od−
bierane będą przez Zarząd Oczysz−
czania Miasta po uprzednim zgło−
szeniu pod bezpłatny numer infolinii
CZYSTOŚĆ 0 800 800 117.
Zgłaszany może być wywóz wy−
łącznie liści kasztanowców. Nie bę−

www.bialoleka.waw.pl
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Białołęcki Ośrodek Pomocy Społecznej wyróżniony
nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej

PUNKT PORAD
PSYCHOLOGICZNYCH

Zbiory redakcji

I OPARCIA SPOŁECZNEGO

listopada w Dniu Pracow−
21
nika Socjalnego przyzna−
wane są nagrody specjalne Mi−
nistra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwią−
zania w zakresie pomocy spo−
łecznej. Białołęcki Ośrodek już po
raz drugi otrzyma to prestiżowe

wyróżnienie. W tym roku za „In−
nowacyjne działania wolontaria−
tu senioralnego”.
Wolontariat jest nie tylko sposo−
bem na spędzenie wolnego czasu
czy bycie użytecznym. Wolontariat
to przede wszystkim wyjście
naprzeciw drugiemu człowiekowi,

to podjęcie odpowiedzialności za
drugiego człowieka, to wspaniałe
doświadczenie obdarowywania
i bycia obdarowanym. To wielka
świadomość, że zmieniamy świat
na lepszy.
Rok 2011 obfitował w ważne
i znaczące dla Dzielnicy Białołęka
wydarzenia z zakresu polityki spo−
łecznej, m.in. przyznanie Dzielnicy
Białołęka tytułu: „Samorząd rów−
nych szans 2011” za działania Oś−
rodka Pomocy Społecznej na rzecz
osób niepełnosprawnych.
Nagrody i wyróżnienia, jakie
stały się udziałem Ośrodka Po−
mocy Społecznej Dzielnicy Biało−
łęka są efektem tego, iż oprócz
zadań ustawowych realizowane są
innowacyjne działania i inicjaty−
wy wychodzące naprzeciw nie−
standardowym potrzebom miesz−
kańców dzielnicy.
Danuta Lis, z−ca dyrektora OPS

Młodzi współpracują w ramach
programu Comenius
e wrześniu 2010 r. Szkoła
W
Podstawowa nr 314 przystą−
piła do europejskiego programu
Comenius razem ze szkołami we
Włoszech, Bułgarii, Rumunii
i Turcji. W jego ramach prowa−
dzony jest projekt „Dla życia bez
jedzenia śmieciowego – For a life
without junk food”. Skoncentro−
wany jest on głównie na populary−
zowaniu idei zdrowego odżywia−
nia, jednak równie ważna jest
możliwość poznania krajów part−

nerskich, ich kultury, wymiana
doświadczeń, a także doskonale−
nie znajomości języków obcych.
Współpraca nad projektem obfitu−
je w wiele ciekawych wydarzeń
i ma potrwać do końca przyszłego
roku. Jedno z nich miało miejsce
w dniach od 3 do 7 października,
kiedy to do Szkoły Podstawowej
nr 314 zawitały dzieci i nauczy−
ciele z krajów partnerskich.
Wszyscy uczestniczyli w cyklu
zabaw i gier językowych prowa−

Bródnowskie Stowarzyszenie Przy−
jaciół i Rodzin Osób z Zaburzenia−
mi Psychicznymi „POMOST” na
terenie Białołęki realizuje program
skierowany do osób z zaburzeniami
psychicznymi i ich rodzin.
W ramach punktu osoby z zabu−
rzeniami psychicznymi i ich rodzi−
ny mogą:
− skorzystać z porady indywidualnej
− uzyskać wsparcie w rozwiązywa−
niu problemów i trudnych sytuacji
związanych z chorobą psychiczną
w najbliższym otoczeniu
− otrzymać informację o możliwoś−
ciach wsparcia i pomocy socjalnej
− otrzymać informację o miejscach
i placówkach medycznych
− nabyć umiejętności radzenia sobie
z chorobą psychiczną
− otrzymać wiedzę na temat zabu−
rzeń psychicznych oraz czynni−
ków psychospołecznych oddziału−
jących na ich przebieg
− uzyskać informację o możliwoś−
ciach rehabilitacji osób z zaburze−
niami psychicznymi.
Punkt porad psychologicznych
Ośrodek Wsparcia
ul. Śreniawitów 4 (Białołęka)
środa, w godz. 16.00−18.00
tel. (022) 403 65 11
Konsultacje udzielane w punkcie
są bezpłatne.

dzonych w języku angielskim,
a przede wszystkim w warsztatach
zdrowego gotowania. Był również
czas na zwiedzanie najpiękniej−
szych zakątków Warszawy i wy−
cieczkę do Torunia. Punktem kul−
minacyjnym całego projektu
będzie wyjazd uczniów tej szkoły
do Turcji, podczas którego nastąpi
oficjalne podsumowanie całego
przedsięwzięcia.
MB

Cyklisto! Gdzie na rower?
rowerowy jest już jednak na fini−
szu, a rowery w większości po−
wróciły na swoje miejsca, czyli na
poddasza, do piwnic lub na bal−
kony. Mimo tego miłośników tej
formy rekreacji zapraszamy do
podzielenia się swoimi ulubiony−
mi szlakami rowerowymi po Bia−
łołęce.
W dzielnicy istnieje oficjalnie
17 km ścieżek rowerowych. Dla
jednych to mało, dla innych cał−
kiem sporo. Najpopularniejsza
z nich prowadzi wzdłuż Kanału
Żerańskiego do granicy Warsza−
wy z Nieporętem. Najwytrwalsi
dojadą nią nad Zalew Zegrzyński.
Drugą najbardziej uczęszczaną
trasą jest wał wiślany. Może zna−
Dzielnica Białołęka

cie Państwo jakieś ciekawe trasy
z dala od głównych szlaków, na
które lubicie wracać? Prześlijcie
swoje propozycje do nas i bądźcie
współautorami
wyjątkowego
przewodnika rowerowego po
dzielnicy.
Chcielibyśmy, aby znalazły się
w nim trasy dla każdego cyklisty –
niezależnie od tego czy jego rower
ma dwa, trzy lub cztery kółka oraz
czy jedzie sam, z rodziną lub przy−
jaciółmi. Przewodnik ma być rów−
nież poręczny, żeby można go by−
ło zabrać ze sobą na rowerowe
wojaże. Każdą trasę będziemy
chcieli szczegółowo opisać, za−
mieszczając czasy przejazdów,
zdjęcia oraz minimapkę, która
ułatwi zwiedzanie ciekawych za−
kątków dzielnicy na trasie przejaz−
du.

Propozycje tras rowerowych
wraz z ich krótkimi opisami moż−
na wysyłać na adres redakcja@
bialoleka.waw.pl. Może w przy−

szłorocznym sezonie wspólnie
wybierzemy się na jedną z zapro−
ponowanych w przewodniku wy−
cieczek?
DN
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azda na rowerze to coraz popu−
Jwolnego
larniejszy sposób na spędzanie
czasu. Tegoroczny sezon
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To już szóste „Artealia na Zielonej Białołęce” ArteMA-y!
Po raz szósty Pracownia Twórczych Inspiracji „ArteMA”
zaprasza mieszkańców Białołęki na targi sztuki i rękodzieła. „Artealia” to spotkania z twórczością artystów
i twórców rękodzieła artystycznego powstającego tuż
obok nas, bo w większości nasi wystawcy to mieszkańcy
Białołęki.
W programie „Artealiów”:
• spotkanie z autorkami jedynej na
rynku polskim książki o technice
filcowania pt. „Magia filcowania”
Ireną Biskup i Justyną Wróbel−Mi−
kołajczyk oraz pokaz filcowania

w wykonaniu autorek,
• wystawa fotografii oraz pokaz
slajdów o życiu i twórczości ko−
lumbijskich artystów, komentarz
Monika i Alejandro Munoz z kra−
kowskiej Galerii Aruaco,

• stoisko z etniczną biżuterią z owoców
i nasion amazońskiej roślinności,
• stoiska z pracami wykonanymi
w różnych technikach plastycz−
nych i rękodzielniczych (malarst−
wo, ceramika, decoupage, filcowa−
nie, frywolitki, fusing, patchwork,
techniki autorskie),
• warsztaty i pokazy rękodzieła dla
uczestników,
• po raz pierwszy stoisko z artys−
tyczną odzieżą projektów polskich
artystów.
Zapraszamy zatem w niedzielę 27

listopada br. w godz. 9.00 − 15.00 do
Wieczernika w parafii p.w. Naro−
dzenia NMP przy ul. Klasyków
21/23 na spotkanie ze sztuką i ręko−
dziełem. Wstęp i udział we wszyst−
kich częściach programu jest bez−
płatny. Szczegółowe informacje na
stronie: www.artema.org.pl.
„Artealia na Zielonej Białołęce”
realizowane są w ramach projektu
„Żyj z pasją na Zielonej Białołęce”,
współfinansowanego ze środków
m.st. Warszawy.
Alicja Czyżnikowska

dziale Kultury dla Dzielnicy Biało−
łęka, ul. Modlińska 197, pok. 240C,
tel. 22 510 31 04 oraz w Białołęc−

kim Ośrodku Kultury, tel. 22 884 46
25/26.
DN

Broadway na Białołęce?
Chociaż w Polsce historia tego widowiska muzycznego
sięga lat 50. XX wieku to stale wzrasta liczba jego
fanów. Mowa oczywiście o musicalu, który łączy
muzykę, śpiew, taniec oraz dialogi mówione.
Niewtajemniczonym przypomnimy,
że ta niezwykle widowiskowa sztu−
ka po raz pierwszy pojawiła się w II
połowie XIX wieku w Stanach
Zjednoczonych, a jej źródła znajdu−
ją się wśród gatunków takich jak
burleska, wodewil czy rewia. Teraz
mieszkańcy Białołęki mają szansę
na skosztowanie rozrywki rodem z
USA, jednakże w wykonaniu artys−
tów najpopularniejszego teatru mu−
sicalowego w Polsce czyli Teatru
Muzycznego ROMA. Na scenie
Białołęckiego Ośrodka Kultury wy−
stępować będą jego największe
gwiazdy m.in. Malwina Kusior, Jan

Bzdawka, Tomasz Steciuk, Jakub
Szydłowski, Rafał Drozd. Artyści
zabiorą nas w niezwykłą podróż po
świecie musicali. Podczas „Biało−
łęckich Mikołajek – musicalowej
podróży po świecie” będzie można
usłyszeć największe hity musicalo−
we oraz przekrój światowych i euro−
pejskich przebojów jak choćby dos−
konale znane publiczności Volare,
Felicita, Lasciate mi cantare, Mari−
na czy Les Champs−Elysees.
Występ odbędzie się 11 grudnia
o godzinie 19.00. Żeby go zobaczyć
wystarczy odebrać bezpłatną wejś−
ciówkę od dnia 23 listopada w Wy−

Kulturalny rozkład jazdy
• 11.11, godz. 18.00 – uroczystości patriotyczne z okazji Święta Niepod−
ległości. W programie: uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, koncert
pt. „Wolność dźwiękami zapisana” w wykonaniu Salonowej Orkiestry
Johanna Straussa pod dyrekcją Piotra Skubisa; Apel Poległych z
udziałem asysty honorowej z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska
Polskiego. Kościół Narodzenia NMP, ul. Klasyków 21/23. Wstęp wolny.
• 20.11, godz. 16.00 – Chóralna Cecyliada. Muzyczne święto z okazji św.
Cecylii – patronki muzyków. Wieczernik Kościoła Narodzenia NMP, ul.
Klasyków 21/23. Wstęp wolny.
• 20.11, godz. 19.00 (po Mszy św.) – Koncert muzyki polskiej pt. „A w
sercu …Ojczyzna” w wykonaniu solistów i Białołęckiej Orkiestry „Ro−
mantica”; Kościół NMP Matki Pięknej Miłości, ul. Myśliborska 100.
Wstęp wolny.
• 14.11 i 21.11, godz. 18.00 – Jesienny cykl warsztatów rękodzieła.
Technika decoupage. Galeria B.S., ul. Łazanowicka 18 (Choszczówka).
Koszt uczestnictwa w trzygodzinnym spotkaniu wynosi 15 zł. Zgłosze−
nia na adres e−mail: pracownia@artema.org.pl, kontakt tel. 604 791 585.
• 22.11, godz. 19.00 – Spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem, dzien−
nikarzem telewizyjnym, podróżnikiem i fotoreporterem, autorem ksią−
żek: „Moje Indie”, „Planeta według Kreta”, „Madagaskar”. Biblioteka
Publiczna przy ul. Antalla 5. Wstęp wolny.
• 27.11, godz. 9.00−15.00 – Prezentacja dorobku artystycznego amatorów
i twórców zawodowych, warsztaty rękodzieła artystycznego. Pracownia
Twórczych Inspiracji – Artealia. Wieczernik parafii Narodzenia NMP
w Płudach, ul. Klasyków 21/23. Wstęp wolny.
Red.
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Rocznica wprowadzenia
stanu wojennego
ieszkańcy Warszawy mają
M
swoje dzielnice, w których by−
wają i te które mniej znają. Biało−
łęka należy raczej do tej drugiej gru−
py, jednak warszawiakom kojarzy
się z zielenią i rekreacją. A w Pols−
ce? Jest to chyba najbardziej znana
dzielnica Warszawy..., którą ludzie
kojarzą z czymś zgoła innym.
We współczesnej historii Białołę−
ka ma heroiczne, a zarazem drama−
tyczne znaczenie. W grudniu 1981 r.
wielu ludzi w Polsce dowiedziało
się o jej istnieniu i znajdującym się
tutaj więzieniu.
Generał Wojciech Jaruzelski, 13
grudnia 1981 r. o godz. 6.00 rano w
Polskim Radio powiedział „Ojczyz−
na nasza znalazła się nad przepaś−
cią”. Za taki stan rzeczy mieli odpo−
wiadać opozycjoniści i członkowie
„Solidarności”. Wprowadzenie w
nocy z 12 na 13 grudnia przez Woj−
skową Radę Ocalenia Narodowego
stanu wojennego rozpoczęło falę
aresztowań. Według szacunków w
stanie wojennym aresztowano ok.
10 000 osób. Część z nich trafiła na
Białołękę.
Ten największy w Europie i na
świecie areszt śledczy, w którym
dziś odsiadują wyroki przestępcy –
często znani z mediów, podczas sta−
nu wojennego stał się miejscem

internowania opozycjonistów i inte−
lektualistów – słowem więźniów
politycznych, aktualnie również ko−
jarzonych dzięki środkom masowe−
go przekazu. Wśród nich był Prezy−
dent Bronisław Komorowski. Inni,
najbardziej znani to Jacek Kuroń,
Adam Michnik, Władysław Barto−
szewski, Bronisław Geremek, Ja−
nusz Onyszkiewicz, Jan Lityński,
Andrzej Gwiazda, Henryk Wujec.
Stan wojenny wprowadził do
codziennego życia mieszkańców
wiele zmian i zamętu. Obywatele
nie mogli opuszczać miejsca stałego
zamieszkania bez zezwolenia,
przerwano łączność telefoniczną,
które uniemożliwiło zwykłe kontak−
ty między rodzinami i znajomymi,
wprowadzono cenzurę, która obej−
mowała nawet prywatną korespon−
dencję, a za przebywanie w czasie
godziny milicyjnej poza domem
groziło aresztowanie.
W 30 rocznicę wprowadzenia sta−
nu wojennego zapraszamy Państwa
na happening organizowany przed
Ratuszem Dzielnicy Białołęka. W
godz. 8.00–16.00 będzie można po−
czuć atmosferę tamtej zimy i przy−
pomnieć sobie tamten czas.
JPS
Źródło: http://internowani.xg.pl/
/index.php?type=article&aid=241
www.bialoleka.waw.pl
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Listopadowo-grudniowe hity BOK
W ramach białołęckiej sceny
estradowej
Na początek zapraszamy na kon−
cert, w którym wystąpią artyści słowa
i dźwięku: zespół Wolna Grupa Buko−
wina, śpiewający autor i kompozytor
Tomasz Kordeusz, niewidomy pieś−
niarz i gitarzysta Roman Roczeń
i poeta Roman Maciejewski−Varga.
Celem koncertu pn. „Kultura bez ba−
rier” jest prezentacja dorobku artys−
tów niepełnosprawnych i ich zdro−
wych kolegów. W repertuarze znaj−
dziemy ballady, utwory szantowe
i poezję śpiewaną. Całość poprowadzi
Antoni Muracki (12.11 godz. 18.00).
Beltaine

Dzień później warto wybrać się na
koncert jednej z najciekawszych grup
polskiej sceny folkowej – Beltaine.
Zespół łączy tradycyjną muzykę cel−
tycką z muzyką współczesną. Nie−
dawno otrzymał nagrodę za najlepszy
album folkowy 2010 roku i odbierze
ją właśnie w BOK! Koncertowi towa−
rzyszył będzie pokaz tańca irlandzkie−
go w wykonaniu zespołu Glenda−
lough.
Beltaine

Młode gwiazdy zabłysną
na van Gogha!
Szczególnie polecamy państwa
uwadze koncert „Mój BIG−BIT” pro−
mujący nową płytę Ani Rusowicz−Ga−
siul, który odbędzie się w pierwszy
weekend grudnia. Ania ma 27 lat i jest
jedną z najbardziej obiecujących
wschodzących gwiazd polskiej sceny
muzycznej. Córka liderów zespołu
Niebiesko−Czarni Ady Rusowicz
i Wojciecha Kordy wraz z mężem Hu−
bertem Gasiulem współtworzy zespół
IKA. W tym roku pojawiła się na fes−
tiwalu w Opolu z recitalem poświę−
conym pamięci swojej zmarłej 20 lat
temu mamy i natychmiast zachwyciła
opolską publiczność. Jej pierwsza
solowa płyta „Mój Big Bit” składa się
z dwunastu piosenek. Sześć z nich po−
chodzi z repertuaru Ady Rusowicz z
przełomu lat 60' i 70', pozostałe sześć
to dzieło Ani. Artystka, która posiada
najbardziej bigbitowe korzenie w kra−
ju, już wkrótce zaśpiewa w BOK.
Mikołajkowy hit dla dorosłych!
Czegoś takiego jeszcze na Białołęce
nie było. W drugim tygodniu grudnia
artyści Teatru Muzycznego Roma wy−
stąpią w koncercie pt. „Białołęckie
Mikołajki – musicalowa podróż po
świecie”. W repertuarze wieczoru
znajdą się największe hity musicalo−
Dzielnica Białołęka

we, a także przekrój największych
światowych i europejskich przebo−
jów: Volare, Felicita, Marina, Lascia−
te mi cantare, Les Champs Elysees
oraz wiele innych. Artyści, których
zobaczymy tego wieczoru na scenie,
to największe gwiazdy teatru Roma:
Malwina Kusior, Jan Bzdawka, To−
masz Steciuk, Jakub Szydłowski i Ra−
fał Drozd.
Białołęcka scena dla dzieci
Mikołajkowy spektakl baletowy
Nie tylko dorośli będą mogli spę−
dzić wyjątkowe Mikołajki z BOK. Po
raz pierwszy w historii ośrodka naj−
młodsi widzowie będą mieli okazje
podziwiać przygotowany specjalnie
z myślą o dzieciach spektakl tanecz−
no−baletowy! W ramach nowego cyk−
lu „Białołęcka Scena Taneczna”, któ−
ry do stałego repertuaru BOK wpro−
wadza dyrektor Placówki Anna Ba−
rańska−Wróblewska, zostanie pokaza−
ny „Dziadek do orzechów” w reżyse−
rii Anny Wujkowskiej. To najsłyn−
niejsze przedstawienie zimowe, znane
zarówno dzieciom jak i dorosłym na
całym świecie. Zawiera elementy ma−
gii i interakcji z widownią. W spek−
taklu zobaczymy m.in. słynny Taniec
Śnieżynek z udziałem tancerzy zawo−
dowych oraz dzieci ze szkoły tańca
oraz widowiskową Walkę Króla My−
szy z elementami akrobatyki. Całość
uzupełnią barwne kostiumy i wzrusza−
jąca ponadczasowa muzyka Piotra
Czajkowskiego. Po spektaklu odbę−
dzie się spotkanie i sesja zdjęciowa
z artystami.
Mikołajki w Królestwie Muzyki
Dzieci zapraszamy także na świą−
teczny spektakl „Fabryka snów” z cy−
klu „W Królestwie Muzyki”. Scena−
riusz muzycznej bajki również będzie
nawiązywał do tego ulubionego przez
dzieci okresu: Święty Mikołaj zacho−
ruje i nie będzie wiadomo czy dotrze
do Królestwa. Mieszkańcy krainy
będą zrozpaczeni. Paź ze Smyczkiem
nie chcąc zawieść dzieci, uruchomią
w Królestwie fabrykę prezentów, czy−
li… Królewską Fabrykę Snów. To
spotkanie będzie pełne niespodzia−
nek! Zdradzimy tylko, że w roli Świę−
tego Mikołaja wystąpi wspaniały te−
nor, wieloletni solista Teatru Wielkie−
go – Opery Narodowej, Ryszard Wró−
blewski.
Zanim jednak świąteczna atmosfera
zagości w Królestwie, jeszcze w listo−
padzie odbędą się w nim wspaniałe
muzyczne zawody. Młodzi widzowie
podczas wspólnej zabawy poznają
różne rytmy i tempa w muzyce. Dzie−
ci wezmą udział w muzycznej olim−
piadzie, czyli Rytmoniadzie. Będą
emocje, śmiech, brawa, zdrowa rywa−
lizacja i wspaniałe muzyczne nagrody
(„Rytmoniada”, 13.11 godz. 13.00).
Spektakle reżyseruje Ewa Szawłow−
ska.
Koncert Dziecięcej Orkiestry Dętej
W ramach Białołęckiej Sceny dla
Dzieci wysłuchamy również nieco−
dziennego koncertu w wykonaniu
Dziecięcej Orkiestry Dętej działającej
w Szkole Podstawowej im. Stanisława
Moniuszki w Łajskach. Dzieci
uczęszczające do klas 4−6, w tym ucz−
niowie z dysfunkcjami, w ramach in−
nowacyjnego projektu edukacyjnego
uczą się gry na dętych instrumentach
symfonicznych. Podczas koncertu w

BOK wykonają utwory różnych ga−
tunków muzycznych od muzyki kla−
sycznej, przez znane tematy jazzowe
do najsłynniejszych hitów popowych.
Nie zabraknie także kolęd. Koncerto−
wi będzie towarzyszyła wystawa
barwnych prac czternastoletniego wy−
chowanka szkoły w Łajskach – Jere−
miasza Popiela.
Białołęckie zagłębie teatralne
Premiera!
Zbliża się długo wyczekiwana pre−
miera Zespołu Teatru 13. Kontynuu−
jąc przyjętą linię repertuarową, grupa
pod kierunkiem Anety Muczyń przy−
gotowała „Opowieści o zwyczajnym
szaleństwie” Petra Zelenki. Tekst
znanego czeskiego scenarzysty i fil−
mowca pełen jest humoru i dystansu
do rzeczywistości. Szaleństwo jest tu
lekiem na samotność – azylem przed
codziennymi kłopotami i zagubie−
niem. Dominujący styl spektaklu,
czyli komizm z dużym pierwiastkiem
absurdu, będzie jednak tylko preteks−
tem do powiedzenia czegoś ważnego
na temat kondycji człowieka i jego
ograniczonych możliwości porozu−
mienia z drugim.
Oprócz weekendu 19−20 listopada
(19.11.2011 – PREMIERA), będzie−
my mogli obejrzeć go także 27 listo−
pada zaraz po zakończeniu XIII Festi−
walu Teatrów Amatorskich Gardero−
ba Białołęki. Festiwal w tym roku po−
trwa dwa dni i jak zawsze zaprezentu−
ją się na nim najlepsze zespoły z całej
polski. Wstęp na wszystkie spektakle
niezmiennie jest wolny. Repertuar
niebawem opublikujemy na stronie
internetowej ośrodka.
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Kalendarium imprez BOK
12.11 godz. 18.00
Koncert „Kultura bez barier”
Wystąpią: Wolna Grupa Bukowina,
Tomasz Kordeusz, Roman Roczeń
i Roman Maciejewski−Varga.
Prowadzenie: Antoni Muracki
wstęp wolny
13.11 godz. 13.00
Białołęcka Scena dla Dzieci: „Ryt−
moniada” z cyklu „W Królestwie
Muzyki” reż. Ewa Szawłowska
bilety 15 zł
13.11 godz. 18.00
Białołęcka Scena Estradowa
Koncert zespołu Beltaine z pokazem
tańca irlandzkiego w wykonaniu
zespołu Glendalough
bilety 40 i 30 zł
19.11 godz. 18.00 – PREMIERA
20.11 godz. 18.00
Petr Zelenka „Opowieści o zwyczaj−
nym szaleństwie” Zespół Teatru 13,
reż. Aneta Muczyń
wstęp wolny,
obowiązuje rezerwacja miejsc
26.11 od godz. 10.00
27.11 od godz. 10.00
XIII Festiwal Teatrów Amatorskich
„Garderoba Białołęki”
wstęp wolny
27.11 godz. 19.00
Petr Zelenka „Opowieści o zwyczaj−
nym szaleństwie” Zespół Teatru 13,
reż. Aneta Muczyń
wstęp wolny
3.12 godz. 18.00
„Czego nie widać” Michaela Frayna,
Kompania Teatralna Mamro,
reż. Grzegorz Reszka
wstęp wolny,
obowiązuje rezerwacja miejsc
4.12 godz. 13.00
Białołęcka Scena dla Dzieci: Koncert
Dziecięcej Orkiestry Dętej działają−
cej w Szkole Podstawowej im. Stani−
sława Moniuszki w Łajskach oraz
wystawa prac Jeremiasza Popiela
wstęp wolny
4.12 godz. 18.00 POLECAMY!
„Mój BIG−BIT” – koncert promujący
nową płytę Ani Rusowicz−Gasiul
bilety 25 zł
6.12 godz. 18.00
MIKOŁAJKOWY HIT DLA DZIECI!
Białołęcka Scena Taneczna: Spektakl
baletowy „Dziadek do orzechów”,
reż. Anna Wujkowska
bilety 15 zł
9.12 godz. 19.00
10.12 godz. 18.00
„Czego nie widać” Michaela Frayna
Kompania Teatralna Mamro, reż.
Grzegorz Reszka
wstęp wolny,
obowiązuje rezerwacja miejsc

Festiwal Garderoba Białołęki 2010,
Studio Teatralne Julii KotarskiejRekosz, Anna Frank, reż. Julia
Kotarska-Rekosz

Kompania Teatralna Mamro nim
pokaże nową premierę – „Libertyna”
Ericha Emmanuela Schmidta, naj−
pierw jeszcze kilkakrotnie powróci do
słynnej farsy Michaela Frayna „Czego
nie widać”. Wyreżyserowany przez
Grzegorza Reszkę spektakl pokazują−
cy teatr od kulis, nieustannie przycią−
ga rzeszę widzów i bawi do łez. Wię−
cej informacji: www.bok.waw.pl.

11.12 godz. 13.00
Białołęcka Scena dla Dzieci
„Fabryka snów” z cyklu „W Królest−
wie Muzyki”, reż. Ewa Szawłowska
bilety 15 zł
11.12 godz. 18.00
Koncert pt. „Białołęckie Mikołajki –
musicalowa podróż po świecie” –
występ artystów Teatru Muzycznego
Roma
wstęp za zaproszeniami, odbiór bez−
płatnych zaproszeń od 23 listopada
w Wydziale Kultury dla Dzielnicy
Białołęka, ul. Modlińska 197, pok.
240 C , tel. (22) 51 03 104 oraz
w BOK

www.bialoleka.waw.pl
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