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Jesteśmy nowoczesną dzielnicą

Zbiory Redakcji

O nowych inwestycjach i zmianach, które czekają
mieszkańców Białołęki w 2012 roku
– mówi burmistrz Jacek Kaznowski

Mieszkańców Białołęki czeka w
bieżącym roku wiele zmian infrastrukturalnych i komunikacyjnych.
Czy będzie lepiej niż w 2011 roku?
– Zakończymy wiele inwestycji,
które przez kilka lat były obiecywane. Zostaną otwarte nowe ulice. Mamy nadzieję, że uda się zapowiadane od dawna otwarcie trasy mostu im. Marii Skłodowskiej
-Curie łączącego Bielany z Białołęką. Wszystko wskazuje na to,
że mieszkańcy będą mogli z niej
wreszcie skorzystać.
Most jest najbardziej oczekiwaną przez mieszkańców inwestycją, ale czy wśród zmian można
się spodziewać czegoś jeszcze?
– Liczymy na to, że rozpoczną się
prace nad linią tramwajową i już w
2013 r. tramwaj dotrze na Tarchomin. Planujemy też zakończenie
przebudowy pierwszego odcinka
ulicy Modlińskiej. Inne inwestycje, które zakończą się w tym roku
to np. inwestycja Polskich Linii
Kolejowych. Przy ulicach Mehoffera i Klasyków powstają dwa
wiadukty kolejowe, które prawdopodobnie na wiosnę będą gotowe. Będzie to duże ułatwienie
dla kierowców.

Dodatkowe pieniądze
na świadczenia pielęgnacyjne
– wnioski trzeba złożyć
do końca stycznia
str. 2

Co będzie dalej z komunikacją
miejską? Po otwarciu nowego
mostu pewnie wiele się zmieni…
– Jego otwarcie spowoduje, że tą
trasą będzie jeździła spora część
naszych autobusów. Obecnie jesteśmy na etapie zbierania opinii
mieszkańców. Chcemy stworzyć
optymalny system komunikacji
autobusowej i dlatego pytamy ich
o zdanie. Ważne jest dla nas, w jaki sposób postrzegają oni funkcjonowanie obecnych linii autobusowych oraz co chcieliby w tej sprawie zmienić.
Czy to wszystko sprawi, że
mieszkańcy będę mieli mniej powodów do narzekania?
– Każda decyzja ma swoich przeciwników. Mamy jednak nadzieję, że takich osób będzie coraz
mniej. Nowe trasy i zmiany komunikacyjne pomogą sprawniej
przemieszczać się w obrębie
dzielnicy oraz wydostać poza nią.
Dzięki temu nie będziemy tracić
czasu i złościć się stojąc w korkach.
Inwestycje drogowe i zmiany
komunikacyjne są dla mieszkańców bardzo ważne, ale czy są w
planach też inne zmiany?

– Planujemy w tym roku rozpocząć budowę nowych szkół. Dzięki temu w latach 2013-2014 będzie prawie trzy tysiące nowych
miejsc w podstawówkach. Podejmujemy też działania zmierzające
w kierunku utrzymania na terenie
naszej dzielnicy Urzędu Skarbowego. Dobiega końca modernizacja Oczyszczalni Ścieków
„Czajka”. To pozwoli usprawnić
i zwiększyć zakres obecnego systemu kanalizacyjnego. Mamy też
ciekawe plany w zakresie kultury.
Jakie?
– Mamy niespodziankę dla „pochłaniaczy” książek. W południowo-wschodniej części dzielnicy
kończymy prace przy tworzeniu
nowej czytelni. Szczegóły ujaw-

nimy już wkrótce. Chcielibyśmy,
żeby w tym roku rozpoczęła się
budowa galerii handlowej z Multikinem. Będziemy też dalej inwestować w parki i miejsca rekreacji, m.in. budujemy zaplecze
boiska do piłki nożnej przy ul. Picassa.
Czy te wszystkie zmiany, plany,
inwestycje są w dzielnicy naprawdę tak bardzo potrzebne?
– Białołęka jest drugą co do wielkości dzielnicą w Warszawie, ale
liczba jej mieszkańców stale
wzrasta. Dlatego zasługujemy na
to, żeby postrzegać nas jako nowoczesną część miasta, w której
można ciekawie i aktywnie spędzać wolny czas.
Rozmawiała Matylda Młocka

e-Czas Białołęki
apewne wielu czytelników moZ
że uznać, że papierowe wydania mają swój urok. Jednak tych,
którzy cenią sobie wygodę i dostępność nie trzeba przekonywać do
wydania on-line. Od stycznia można czytać dzielnicową gazetę „Czas
Białołęki” na swoim PeCecie.
Nie udało Ci się dostać papierowej wersji „Czasu Białołęki”? Nie
wiesz, co dzieje się w dzielnicy?
Teraz to już nie problem. Po prostu odwiedź stronę www.czasbialoleki.pl i wybierz artykuł, który
Cię interesuje. Na głównej stronie
portalu dokonaliśmy też subiektywnego wyboru, najciekawszych
– naszym zdaniem – artykułów
z najnowszego wydania.
Warto wspomnieć, że na stronie

znajdują się wszystkie dotychczasowe wydania. Wystarczy wejść
w zakładkę „Czas Białołęki” i wybrać interesujący nas rocznik i miesiąc. Dzięki specjalnej aplikacji,
której nie trzeba pobierać oraz instalować można czytać, drukować
czy udostępniać na innych stronach dowolne wydanie. Istnieje
również możliwość wygenerowania pliku PDF lub txt.
W przerwie między lekturą naszych tekstów polecamy obejrzeć
fotorelacje z dzielnicowych wydarzeń lub poczytać, co o dzielnicy
napisali inni redaktorzy i serwisy
internetowe.
Zatem od dziś postaw na wygodę i czytaj „Czas Białołęki” w Internecie.
DN

Zmiany komunikacyjne w dzielnicy

Sześciolatek
w pierwszej klasie?

Projekty kulturalne
na nowy 2012 rok

– nie będą tak rewolucyjne
jak na początku planowano

– zapraszamy na dni otwarte
w przedszkolach i szkołach
podstawowych
str. 5

– wśród nich warsztaty śpiewoterapii Stowarzyszenia
MONAR
str. 6

str. 3
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Pierwsza sesja rady dzielnicy
w nowym roku

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, zmiana
sposobu użytkowania, zgłoszenie 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, dzierżawy, nabywanie/zbywanie
nieruchomości
tel. 22 510 31 76
Urząd Stanu Cywilnego (rejestracja urodzeń, małżeństw
i zgonów, udzielanie ślubów)
tel. 22 510 31 48
Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne
ul. Milenijna 2a
tel. 22 811 62 64
lub 22 811 50 07

Dzielnica Białołęka

odbyły się 9 stycznia. Rajcy rozpoczęli debatę od zaopiniowania
uchwały wprowadzającej zmiany
w budżecie na 2012 rok. Choć
może niektórych dziwić, że tak
szybko zmienia się kształt budżetu, to wnioskowane zmiany wynikały z przyznania dzielnicy dodatkowych 1,5 mln zł. Zgodnie z
propozycją zarządu radni część z
tych środków przeznaczyli na
przebudowę ul. Skarbka z Gór.
Zwrócili się też do Rady Warszawy o zwiększenie budżetu inwestycyjnego o ponad 6 mln zł na
budowę podstawówek na Nowodworach i Lewandowie oraz budowę sygnalizacji świetlnej przy
skrzyżowaniu ulic Ostródzkiej z
Hemara. Radni pozytywnie zaopiniowali nazwę ulicy Grudowskiej,
zlokalizowanej na Choszczówce
w rejonie ul. Parcelacyjnej.
Bardzo ważnym przedmiotem
obrad były też propozycje zmian
w studium zagospodarowania
przestrzennego stolicy, zawierające zmianę położenia ostatniej
stacji II linii metra. Radni zapro-

Zbiory redakcji

Zbiory redakcji

prawy komunikacji zdominoS
wały pierwsze tegoroczne obrady białołęckich radnych, które

ponowali likwidację planowanej
stacji „Bródno”, a utworzenie stacji „Grodzisk”, zlokalizowanej w
rejonie ulic Głębockiej i Skarbka
z Gór. Uzasadnieniem takiej propozycji była m.in. możliwość zbudowania w tym rejonie parkingu
„Parkuj i jedź” i duże potoki pasażerów ze wschodniej Białołęki.
Uchwała została przekazana Prezydentowi m.st. Warszawy.
Radni w formie uchwały zwrócili się do Pani Prezydent i rad-

nych Warszawy z wnioskiem
o jak najszybsze odnowienie nawierzchni ul. Modlińskiej, uszkodzonej podczas budowy kolektora
do Oczyszczalni Ścieków „Czajka”. Zwrócili również uwagę, że
są odcinki na tej ulicy, które nie
były modernizowane przez ostatnie 40 lat.
Kolejne spotkanie radnych zostało zaplanowane na przełomie
stycznia i lutego.
BWN

Wsparcie dla osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne
atka, ojciec lub opiekun fakM
tyczny dziecka mający w
styczniu, lutym lub marcu 2012 r.
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe
świadczenie w wysokości 100 zł
miesięcznie.
Osoba mająca ustalone prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego
musi złożyć wniosek o przyznanie
pomocy. Jego wzór nie został
określony, co oznacza, że forma

jest dowolna. Trzeba się jednak
pospieszyć. Wniosek powinien
zostać złożony w terminie do 31
stycznia 2012 r. Osoby, którym
świadczenie pielęgnacyjne za
miesiąc styczeń, luty lub marzec
2012 r. będzie przyznane po 31
stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w
terminie 7 dni od dnia, w którym
decyzja o przyznaniu prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego stała

się ostateczna. Wnioski złożone
po upływie ww. terminów zostaną
pozostawione bez rozpoznania.
Dodatkowe informacje można
uzyskać u realizatora programu:
Referat Świadczeń Rodzinnych
i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Białołęka, ul. Milenijna 2a, tel. 22
811 62 64.
Red.

Becikowe na nowych zasadach
rzypominamy wszystkim świeP
żo upieczonym rodzicom oraz
tym, którzy oczekują narodzin
dziecka, że od 1 stycznia 2012 r.,
zmieniły się zasady przyznawania
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka. Konieczne jest przedstawienie przez osobę ubiegającą się
zaświadczenia, że matka dziecka
pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia
ciąży do porodu.
Wzór zaświadczenia i wniosek
o becikowe są dostępne na stronie

internetowej www.bialoleka.waw.pl
w zakładce komunikaty i ogłoszenia. Od 1 lutego wnioski należy
składać w Wydziale Obsługi
Mieszkańców, ul. Modlińska 197,
stanowisko nr 2.
DN

www.bialoleka.waw.pl
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Więcej miejsc dla nowych uczniów
Szkoła Podstawowa przy ul. Głębockiej
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rozpoczną się już w tym roku. –
Wystąpiliśmy do miasta o dodatkowe pieniądze na budowę nowych
szkół – mówi zastępca burmistrza
Piotr Smoczyński i dodaje: – Wiemy już, że dostaniemy je na placówkę przy ul. Ceramicznej. Dzielnica
na budowę szkół może przeznaczyć
51 mln zł. Niestety ta kwota nie jest
wystarczająca.
Burmistrz Smoczyński zapewnia,
że urząd zrobi wszystko, żeby nowe
szkoły zostały otwarte we wrześniu
2014 r. W większości szkół na Białołęce jest coraz więcej dzieci,
a miejsca coraz mniej. Uczniowie
muszą przychodzić na lekcje w systemie dwuzmianowym. – Szkoła
przy ul. Leszczynowej była przeznaczona dla dwustu uczniów,
a uczęszcza tam już czterystu –
przyznaje burmistrz. Tymczasem na
Białołęce powstają nowe osiedla
i mieszka coraz więcej młodych
małżeństw, które mają dzieci. Niebawem może się okazać, że szkoły
będą musiały ułożyć plany lekcji
według systemu trzyzmianowego.

Wiele dzieci wracałoby wtedy do
domów późnym wieczorem, dlatego władze dzielnicy widzą pilną konieczność inwestowania w nowe
szkoły.
Powstaną one w trzech miejscach. Największa przy ul. Ceramicznej, w której podczas jednej
zmiany będzie uczyło się 800 dzieci. Przy tej placówce powstanie nowoczesne zaplecze sportowe. Równolegle będzie budowana szkoła
podstawowa przy ul. Hanki Ordonówny. Ten budynek podczas jednej zmiany będzie mógł przyjąć 400
uczniów. – Chcielibyśmy, żeby budowa ruszyła najpóźniej latem tego
roku – podkreśla Piotr Smoczyński
i twierdzi, że ta placówka jest najbardziej potrzebna, bo na Nowodworach sytuacja uczniów jest najtrudniejsza. Kolejna szkoła zostanie
zbudowana przy ul. Głębockiej.
Jak twierdzi burmistrz Smoczyński być może dwie pierwsze szkoły
uda się wybudować trochę taniej.
Wtedy zaoszczędzone pieniądze zostaną wykorzystane na budowę
szkoły przy ul. Głębockiej.
MM

Szkoła Podstawowa przy ul. Hanki Ordonówny
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zielnica stara się o dodatkowe
pieniądze na budowę trzech
D
szkół. Pierwsze prace budowlane

Szkoła Podstawowa przy ul. Ceramicznej

Radni walczą o metro
Podczas styczniowej sesji dyskutowali przede wszystkim o tym, w
jaki sposób zmienić dotychczasowe
plany budowy II linii metra tak, żeby nie ominęło Białołęki. Została
przyjęta uchwała z wnioskiem
o zmianę planowanej trasy.
Radni i Zarząd dzielnicy proponują likwidację końcowej stacji
Bródno, która ma być zlokalizowana w pobliżu skrzyżowania ulic
Kondratowicza i Rembielińskiej.

Chcą natomiast, żeby trasa metra
prowadziła dalej na północ, dzięki
czemu dojeżdżałoby ono do nowej
stacji zlokalizowanej na Białołęce,
przy skrzyżowaniu Trasy Toruńskiej i ul. Głębockiej.
Taka zmiana ułatwiłaby komunikację w rejonie intensywnie rozbudowujących się osiedli przy ulicach Głębockiej i Skarbka z Gór.
Poza tym w sąsiedztwie proponowanej stacji w przyszłości planowa-
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Czy metro będzie zatrzymywało się na stacji Grodzisk
na Białołęce? Radni naszej dzielnicy starają się o takie
ułatwienie komunikacyjne dla mieszkańców.

ny jest duży węzeł drogowy Trasy
Toruńskiej i Trasy Olszynki Grochowskiej. Gdyby udało się doprowadzić do zmiany przebiegu II
linii metra, to na Białołęce mógłby

powstać parking „Parkuj i jedź”.
Mieszkańcy mogliby zostawiać na
nim swoje samochody i kontynuować podróż do centrum metrem.
MM

Czekają nas zmiany komunikacyjne?
Autobusy na Białołęce

azem z początkiem nowego roku
ZTM zaproponował zmiany
R
trasy autobusów, które miały obo-

503 – nie zmieni trasy
508, 509, 516 – nie zmienią
tras
E-4, E-8 – nie zostaną zlikwidowane i nie zmieniają tras
510 – trasa została nieznacznie zmodyfikowana
511 – zmiana trasy, Dąbrówka Wiślana–Modlińska–most
Skłodowskiej-Curie–Metro
Młociny

wiązywać po oddaniu do użytku
mostu im. Marii SkłodowskiejCurie. W odpowiedzi na propozycje
ZTM mieszkańcy naszej dzielnicy
zaczęli protestować, a media pisały,
że zmiany pogorszą sytuację komunikacyjną na Białołęce. W efekcie
zmiany nie będą tak rewolucyjne
jak na początku planowano. Będzie
to jedynie rozwinięcie i uzupełnienie funkcjonującego obecnie układu.
Nie zmieni się trasa linii 503. Zostanie jedynie uruchomiony dodatkowy przystanek Ordynacka. Na

Dzielnica Białołęka

swojej obecnej trasie pozostaną też
linie 508, 509, 516 oraz autobusy E4 i E-8, które ZTM planował zlikwidować. Nieznacznie zostanie
zmodyfikowana trasa linii 510. Jadąc w kierunku Nowodworów autobusy tej linii będą skręcały w lewo
w ul. Włościańską, przejadą obok
pętli Metro Marymont, a na Trasę
AK zjadą ul. Żelazowską. Wszystko
po to, żeby na przystanku Park Kaskada wspólnie z liniami 186 i 508
zabierały na Białołękę pasażerów z
metra i tramwaju.
Jako uzupełnienie tego układu
uruchomione zostaną, planowane
wcześniej, dwie nowe linie 101 i
404. Będą one kursowały przez

most Skłodowskiej-Curie na trasie
Nowodwory-Światowida-Myśliborska-most Skłodowskiej-Curie-Metro Młociny. Dodatkowo przez nową
przeprawę mostową zostanie skierowana linia 511, która będzie jeździła na trasie Dąbrówka WiślanaModlińska-most Skłodowskiej-Curie-Metro Młociny. Wszystkie pozostałe linie kursujące na Białołęce
pozostają bez zmian.
ZTM zapewnia, że po wprowadzeniu w życie nowego układu będzie obserwował sytuację komunikacyjną w tej części Warszawy.
Nie wyklucza, że w razie potrzeby
będą wprowadzane kolejne korekty.
MM
www.bialoleka.waw.pl
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Wygrali konkurs – dostali pieniądze

lener malarski, zajęcia z pedagogami ulicy czy grupy wsparcia
P
dla osób zagrożonych alkoholiz-

mem – to tylko niektóre z wydarzeń, w których dzięki pieniądzom
z Urzędu Dzielnicy będą mogli
wziąć udział mieszkańcy Białołęki.
Pieniądze zostały przyznane w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w
dwóch kategoriach: ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna. – Wiele z tych działań to kontynuacja zajęć ubiegłorocznych, ale
jest też kilka nowych, które w tym
roku odbędą się po raz pierwszy –
zaznacza Daniel Pasiński z Wy-

nia, podczas których młodzież gimnazjalna z terenów Zielonej Białołęki dowie się, jakie są konsekwencje kierowania się w życiu skrajnie
różnymi postawami. Pierwsza to:
kocha – lubi – szanuje i druga: nie
chce – nie dba – żartuje. Fundacja
„Światło-Życie” będzie dalej prowadziła na terenie naszej dzielnicy
świetlicę środowiskową „Klub Akwarium”. Mogą przychodzić do niej
dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat,
które uzyskają tam wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz pomoc w odrabianiu lekcji. W ramach
akcji profilaktycznych w szkołach
odbędą się zajęcia. Podczas nich

działu Spraw Społecznych i Zdrowia
w Urzędzie Dzielnicy Białołęka.
Jakie organizacje będą działały na
terenie dzielnicy? Kwotę 12 tys. zł
przyznano na przykład Fundacji
Dzieci Niczyje, która poprowadzi
warsztaty i szkolenia na temat zapobiegania krzywdzeniu małych
dzieci. Będą one skierowane między innymi do pracowników pomocy społecznej oraz wychowawców
w przedszkolach i żłobkach. Z kolei
Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki
„Moja Białołęka” zorganizuje Tydzień Kwitnących Akacji „Kocha,
lubi, szanuje – nie chce, nie dba,
żartuje”. Będą to warsztaty i spotka-

uczniowie będą mogli się dowiedzieć wiele o uzależnieniach oraz o
tym jak one wpływają na człowieka
i jego otoczenie. Poprowadzą je
m.in. Stowarzyszenie Praktyków
Dramy STOP-KLATKA i Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec
AIDS „Bądź z nami”.
Pieniądze na swoją działalność
otrzymali też mieszkający na terenie dzielnicy seniorzy. Związek Seniorów otrzymał 15 tys. zł. na rozwój zainteresowań i pasji osób starszych. Zamierza np. zorganizować
warsztaty malarskie pod hasłem
„Seniorzy i wnuki”.
MM

Integracja białołęckich seniorów
szenie – Oddział Rejonowy Warszawa-Białołęka. Swoim działaniem obejmujemy prawie wszystkie
osiedla naszej dzielnicy. Jesteśmy
największą organizacją pozarządową, skupiającą ok. 700 członków,
którzy zorganizowani są w 8 kołach
terenowych. Nowi członkowie
Związku często pytają, jakie korzyści wynikają z przynależności do
naszej organizacji? Oto odpowiedzi: Nie musisz być sam, możesz
organizować i brać udział w pracy
koła, rozwijać zainteresowania
i umiejętności artystyczne, wspólnie dbać o zdrowie, uczestniczyć w
wycieczkach, turnusach rehabilitacyjnych i wyjściach do teatru.
Działamy na zasadzie wzajemnej
pomocy koleżeńskiej. W grupie czu-

jemy się bezpieczni i użyteczni.
Troska, szacunek, życzliwość, aktywność i dialog – to słowa, które
najlepiej charakteryzują naszą działalność. Staramy się nawiązać do
słów ks. Jana Twardowskiego
„Spieszmy się kochać ludzi”. Dla
dobra naszych członków współpracujemy z Urzędem Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, Białołęckim
Ośrodkiem Kultury, Spółdzielnią
Mieszkaniową RSM Praga-Północ
oraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie dzielnicy.
Jednym z priorytetów naszej
działalności jest aktywność oraz integracja osób starszych i niepełnosprawnych. Do tworzenia dobrej atmosfery wprowadzamy innowacyjne formy pracy takie jak: organizacja pikników, festynów, forum,
spotkania i wywiady np. z posłami
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inęło dwa lata od momentu,
w którym rozpoczęliśmy dziaM
łalność statutową jako Stowarzy-
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Fundacja Perpetuum Mobile zaprasza seniorów na kolejny semestr
zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Białołęcka Akademia Seniorów”. W ramach UTW odbywają się zajęcia z kultury fizycznej,
zajęcia taneczne, warsztaty psychologiczne, wykłady popularnonaukowe o tematyce historycznej i artystycznej.
Zapisy: 22 lutego po wykładzie ogólnym (o godz. 12.00), telefonicznie 22 633-99-19 (www.fpm.net.pl), e-mail: utw_bas@op.pl,
fpm@op.pl.
Zajęcia odbywają się w Białołęckim Ośrodku Kultury przy ul. Van
Gogha 1.
Zadanie pod nazwą Uniwersytet Trzeciego Wieku: Białołęcka Akademia Seniorów jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków
m. st. Warszawy

Dzielnica Białołęka

i ciekawymi ludźmi naszej dzielnicy. Spotykamy się też przy okazji
Dnia Seniora czy Światowego Dnia
Inwalidy. Kultywujemy tradycje,
obrzędy i zwyczaje polskie. W trosce o poprawę zdrowia prowadzimy
badania poziomu cukru i ciśnienia.
Badania te cieszą się ogromnym
zainteresowaniem, ponieważ pozwalają na wcześniejsze wykrycie
groźnych chorób. Dbamy też o
sprawność fizyczną, realizując program „Senior starszy – sprawniejszy”. Są to zajęcia na basenie, gimnastyka, nordic walking oraz wycieczki. Działalność w zakresie kultury i organizacji wolnego czasu to
wiele spotkań integracyjnych (np.
wyjścia do teatru). Uczestniczymy
też w koncertach organizowanych
przez Urząd Dzielnicy Białołęka.
Pogłębiamy więzy przyjacielskie,
poszerzamy wiedzę historyczno-krajoznawczą. Dużą atrakcją było
zwiedzanie Sejmu, Pałacu Prezydenckiego i Belwederu.
Prowadzimy szeroką akcję pomocy społecznej, realizując program PEAD z Bankiem Żywności.
Jest to pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów dla ludzi

ubogich i samotnych. Pozyskujemy
też sponsorów, którzy wspierają
nasze działania na rzecz osób potrzebujących pomocy. W ramach
promocji prowadzimy działalność
medialną, publikując artykuły w
lokalnej gazecie „Czas Białołęki”.
Mamy ciekawą stronę internetową.
Już po raz trzeci przystępujemy do
otwartych konkursów na dotację w
realizowaniu zadań publicznych, organizowanych przez Urząd Dzielnicy. Wiele działań jest finansowanych właśnie z tych środków.
Wśród naszych członków są
wspaniali ludzie, którzy z pasją
działają na rzecz innych. Dzięki
temu nasi seniorzy mają możliwość
rozwoju zainteresowań oraz nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych. Większość naszych działań ukierunkowana jest
tak, żeby nie stracili nadziei ci,
którzy ją mają, a ci, którym jej brak
mogli ją odzyskać. Oby nasze codzienne relacje przyczyniły się do
wzrostu wzajemnego szacunku, radości i optymizmu.
Zarząd Oddziału Białołęka
Helena Szczech
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iosenka jest w nas” – tak
„P
zatytułowała swoją piosenkę Karolina Lasota, uczennica

torce piosenki wręczono keyboard.
Teraz kilka ciekawostek. Przy
tworzeniu teledysku pomagali
znani artyści. Podkład muzyczny
do piosenki zaaranżował pianista
jazzowy – Jan Smoczyński (grał
m.in. z Michałem Urbaniakiem,
Urszulą Dudziak, Agą Zaryan).
Warsztaty taneczne z dziewczętami poprowadziła finalistka 4 edycji You Can Dance – Anna Szymoniak. Piosenka została nagrana
w profesjonalnym studiu. Wszystkie poczynania zespołu filmowała
Magdalena Nolberczak. Praca
trwała wiele godzin, a gotowy
teledysk dwie minuty. Ale warto
było!
W czasie trwania konkursu muzycznego odbył się też konkurs
plastyczny „Muzyka tytanów”.
Jego uczestnicy słuchali muzyki
wielkich kompozytorów i na tej
podstawie musieli stworzyć plakat. Konkurs wygrała również
uczennica naszej szkoły – Magda

klasy IIf Gimnazjum Nr 122 w
Warszawie. Utwór skomponowała na konkurs piosenki minutowej,
który został zorganizowany przez
fundację „Muzyka jest dla wszystkich”. W pracach nad utworem
pomogły Karolinie szkolne koleżanki z zespołu wokalnego MiReDo i razem z nią piosenkę tę wykonały. Nad całością czuwała pani
od muzyki, łowczyni talentów –
Anna Sarnacka. Występ zespołu
nagrała Monika Węglarz z klasy
IIIf, która następnie zmontowała
krótki film. To właśnie ten filmik
został zgłoszony do konkursu,
w którym dziewczęta zdobyły
I miejsce.
Wręczenie nagród odbyło się 24
listopada podczas uroczystości, na
której został pokazany teledysk do
zwycięskiej piosenki. Wszystkie
uczestniczki otrzymały dyplomy
i płyty z muzyką klasyczną. Au-
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Muzyka dla wszystkich

Maciaszek z klasy III, która wykonała plakat do „Wejścia Harnasiów” Karola Szymanowskiego.
Jej pracę można było oglądać w
Teatrze Wielkim, a nagrodą był
tablet.

Jesteśmy dumni z naszych koleżanek i wierzymy, że odniosą
jeszcze niejeden znaczący sukces.
Monika Węglarz,
klasa IIIf Gimnazjum 122
przy ul. Van Gogha

3; 13 lutego, godz. 17.30
• Przedszkole nr 76, ul. Odkryta
18; 6 lutego, godz. 18.00
• Przedszkole nr 192, ul. Liczydło 3a; 9 lutego, godz. 16.00
• Przedszkole nr 226, ul. Strumykowa 17; 1 lutego, godz. 17.00;
dzień otwarty – 1 marca, godz.
15.00-17.00
Szkoły podstawowe
• SP nr 31, ul. Kobiałka 49;
27 lutego, godz. 17.00
• SP nr 110, ul. Bohaterów 41;
5 marca, godz. 18.00
• SP n 112, ul. Zaułek 34;
27 lutego, godz. 18.00
• SP nr 118, ul. Leszczynowa 5;
10 lutego, godz. 18.00
• SP nr 154, ul. Leśnej Polanki
63/65; 20 lutego, godz. 17.00
• SP nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10; 28 lutego, godz.
18.00
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w przedszkolach i szkołach podstawowych. Spotkania te mają
ułatwić rodzicom podjęcie takiej
decyzji. Podczas nich będzie można zapoznać się z organizacją
szkoły oraz porozmawiać ze specjalistami pracującymi w danej placówce. Cykl spotkań rozpocznie
się konferencją „Sześciolatek w I
klasie”, która zostanie zorganizowana 8 lutego br. w Urzędzie
Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197. Rozpoczęcie o godz.
17.00 w sali konferencyjnej. Poniżej podajemy terminy spotkań w
poszczególnych placówkach.
Przedszkola
• Przedszkole nr 64, ul. Porajów
3; 22 i 23 lutego, godz. 17.00
• Przedszkole nr 65, ul. Pancera

Dzielnica Białołęka

• SP nr 257, ul. Podróżnicza 11;
23 lutego, godz. 18.00
• SP nr 314, ul. Porajów 3; 27 lutego, godz. 18.00; dzień otwarty dla dzieci i ich rodziców –
24 marca (sobota), godz. 10.00-

12.00
• SP nr 342, ul. Strumykowa
21A; 1 marca, godz. 18.00
• SP nr 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15; 6 marca, godz. 18.00
Red.

Plebiscyt Stołeczne/Społeczne wyłania miejsca, w których z mieszkańców stolicy przemieniamy się w warszawiaków
z krwi i kości. Stajemy się aktywną stołeczną społecznością, bo
jak twierdzą organizatorzy, miasto to przestrzeń i ludzie, którzy
w tej przestrzeni chcą być i działać.
W drugiej edycji plebiscytu na (miejsce) Stołeczne/Społeczne
pojawiły się miejsca znane i lubiane przez mieszkańców Białołęki,
czyli Białołęcki Ośrodek Kultury, Centrum Sportów Ekstremalnych 2wieże oraz lokale gastronomiczne przy Wale Wiślanym.
Głosować można na stronie www.warszawa.ngo.pl do 5 lutego.
JPS

M.Zielińska

nie wiesz, czy posłać swoje
Jszejeśli
sześcioletnie dziecko do pierwklasy – przyjdź na dni otwarte
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Cykl spotkań „Sześciolatek w I klasie”
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Kurs na kulturę
Upowszechniać trza kulturę! Sursum corda! Morda
w górę! – tak Jan Brzechwa podkreślał rolę kultury
w swoim wierszu „Kultura przede wszystkim”. A jaki
będzie 2012 r. dla białołęckiej kultury? Na początku
stycznia rozstrzygnięty został konkurs dotacyjny.
Kontynuowany będzie również
znany już mieszkańcom cykl
„Malarze Słowa” Stowarzyszenia
„Muzyka bez granic”. W ub. roku
dużą popularnością cieszyły się
spektakle muzyczne z piosenkami
Marka Grechuty i Jacka Kaczmarskiego oraz poezje ks. Twardowskiego. Tym razem publiczność
będzie miała okazję wysłuchać
koncertów o życiu, miłości i szczęściu w interpretacji „Kameleonów.”
Ciekawą propozycję znajdą dla
siebie miłośnicy fotografii. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe
„Zubr” zaprosi Państwa na „Białołęckie spacery fotograficzne”,
podczas których będzie można
połączyć przyjemne z pożytecznym – poznać i utrwalić ciekawe
miejsca naszej dzielnicy. Nic tylko przygotować dobry aparat fotograficzny i zamówić pogodę na
weekendy.
Patrząc na tegoroczne propozycje można śmiało powiedzieć, że
nuda nam nie grozi, gdyż mamy
wiele sposobów, aby jej uniknąć.
Wystarczy tylko chcieć!
DN
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W bieżącym roku największe
szanse na otrzymanie dotacji miały projekty, które animują życie
kulturalne i artystyczne oraz popularyzują historię i dziedzictwo
kulturowe. Pula środków przeznaczonych do podziału wyniosła
100 tys. zł. Do realizacji wybrane
zostały bardzo ciekawe oferty.
Z pewnością pasji do działania
w tym roku nie zabraknie. Zadba
o to „Pracownia Twórczych Inspiracji”, realizująca projekt „Żyj
z pasją na Zielonej Białołęce”. W
trakcie trwania projektu będzie
można pobudzić swoją wyobraźnię, rozwinąć talenty manualne
i doświadczyć przyjemności tworzenia przedmiotów niebanalnych.
Dużo dobrej zabawy w połączeniu z integracją można oczekiwać
po projekcie „Nasz głos w świecie”. Edukacyjne warsztaty śpiewoterapii organizowane przez
Stowarzyszenie MONAR odbędą
się już po raz trzeci. Wzorem
poprzednich lat uczestnicy warsztatów zaprezentują swoje umiejętności podczas koncertów (także
plenerowych), na które już dziś
zapraszamy.

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży „Nautilus” (ul. Pancera
18) zaprasza na zajęcia w lutym
CYKL: ZRĘCZNE PALUSZKI
Zapraszamy dzieci w wieku 3-4 lata na zajęcia, które odbędą się
7 lutego 2012 r. – grupa 1 lub 16 lutego 2012 r. – grupa 2 w godz.
17:15 – 18:00. Zapisy od 24.01.2012 r. – grupa 1 lub 2.02.2012 r.
– grupa 2
CYKL: KLUB DETEKTYWÓW
Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat na zajęcia, które odbędą się
8 lutego 2012 r. w godz. 16:30 – 17:30. Zapisy od 25.01.2012 r.
BAŚNIOWE RYSOWANIE W NAUTILUSIE
Zapraszamy dzieci w wieku 5-7 lat na zajęcia pt. Warszawska syrenka, które odbędą się 9 lutego 2012 r. w godz. 17.15-18. Zapisy
od 26.01.2012 r.
Z Nautilusem przez cały rok – WALENTYNKI
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 5-9 lat. Zapraszamy 14 lutego 2012 r. w godz. 17.15-18.15. Zapisy od 31.01.2012 r.
CYKL: ZABAWY TEATRALNE
Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat na zajęcia, które odbędą się
15 lutego 2012 r. w godz. 16:00-17:00. Zapisy od 1.02.2012 r.
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BAL KARNAWAŁOWY W NAUTILUSIE
Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat na BAL KARNAWAŁOWY,
który odbędzie się 21 lutego 2012 r. w godz. 16-17.30. Zapisy od
7.02.2012 r.. Obowiązuje strój karnawałowy.

Kulturalny rozkład jazdy
• 31 stycznia, godz. 19:00, Białołęcki Klub Książki, Czytelnia Naukowa XX, ul. Van Gogha 1. Pierwsze Spotkanie w nowym roku
poświęcone będzie książce „Fight club” Chucka Palahniuka.
• 5 lutego, godz. 18:45, Kościół pw. świętego Franciszka z Asyżu,
ul. Strumykowa 25, koncert zespołu MISTIC, który wykona najbardziej znane polskie i światowe przeboje w stylu chorału gregoriańskiego. Wstęp wolny.
• 12 lutego 2012, godz. 11:00, Rodzinny karnawał z muzyką cygańską, CHT przy ul. Marywilskiej 44. Wstęp wolny.
Red.
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„KIEDY BĘDĘ DUŻY, ZOSTANĘ…”
Na spotkanie zapraszamy dzieci w wieku 5-9 lat. Zajęcia odbędą
się 22 lutego 2011 w godz. 17.15-18.15. Zapisy od 8.02.2012 r.
CYKL: WARSZTATY KABARETOWE
Zapraszamy młodzież z poczuciem humoru na zajścia, które odbędą się 23 lutego 2012 r. w godz. 16:00-17:00. Zapisy od
9.02.2012 r.
CYKL: POTTEROMANIACY
Zapraszamy miłośników powieści o przygodach Harry’ego Pottera
na spotkanie, które odbędzie się 31 stycznia 2012 r. w godz. 16:00-17:00. Zapisy od 17.01.2012 r.
DRUTY DLA POCZATKUJĄCYCH CZ. 2
Zapraszamy osoby dorosłe na spotkanie, które odbędzie się 28 lutego 2012 r. w godz. 17:00-18:15. Zapisy od 14.02.2012 r.
LITERACKIE ŚRODY
Zapraszamy miłośników poezji na spotkanie poetyckie, które odbędzie się 29 lutego 2012 r. w godz. 17:00 – 18:00.

www.bialoleka.waw.pl
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Karnawałowe propozycje kulturalne
BIAŁOŁĘCKA SCENA
MUZYCZNO-TEATRALNA
Flamenco namiętnie
Pod koniec stycznia Białołęcki
Ośrodek Kultury zaprasza na spektakl muzyczny w reżyserii Krystyny
Jandy opowiadający o uczuciach
i wielkich ludzkich namiętnościach.
Tekst będzie jedynie punktem wyjścia. Wprowadzi do pełnego pasji
świata flamenco, gdzie taniec,
śpiew, rytm i dźwięki gitary opowiadają o najgłębszych ludzkich
emocjach – od bólu i rozpaczy po
niewypowiedzianą radość. W spektaklu biorą udział muzycy zespołu
„Corazón Flamenco”: Magdalena
Navarrete, Anna Iberszer, Andrzej
Lewocki oraz Marek Fedor. Zdjęcia
Anny Iberszer robione w tańcu,
będą tematem wystawy Zygmunta
Drużbickiego, której wernisaż poprzedzi spektakl.

szym programem „Co jest śmieszne”, w którym będzie zastanawiać
się co śmieszy widza oraz czy sam
śmiech wystarczy, by artystów szanować…
Koncert „Piano & brass”
W drugiej połowie lutego zabrzmią
w BOK dzieła wybitnych kompozytorów – Mozarta, Chopina, Czajkowskiego we współczesnych,
awangardowych, a nawet jazzujących opracowaniach na fortepian
i kwintet instrumentów dętych blaszanych. Wykona je zespół Varsovia Brass Quintet. Kilka utworów
Fryderyka Chopina na fortepian solo zagra ceniony polski pianista
Mirosława Feldgebel.

Varsovia Brass Quintet

Flamenco namiętnie

Koncert Walentynkowy
W ramach cyklu koncertów „Romantyczna Scena Gwiazd” 12 lutego odbędzie się walentynkowy koncert pt. „Wieczór w krainie Czardasza”. Spotkamy się w nim z wirtuozem skrzypiec, kompozytorem,
aranżerem i niezwykłym showmanem Arturem Banaszkiewiczem,
który oprowadzi publiczność po
krainie czardasza i cygańskich szlagierów. W programie wieczoru
znajdą się kompozycje inspirowane
folklorem różnych narodów oraz
wirtuozowskie fantazje i parafrazy
znanych oraz chętnie słuchanych
utworów m.in.: „Oczy czarne”,
„Kalinka”, „Graj piękny cyganie”,
Czardasz V. Montiego, „Skowronek” G. Dinicu oraz tańce bałkańskie, rumuńskie, węgierskie i żydowskie.
BIAŁOŁĘCKA SCENA
ESTRADOWO-KABARETOWA
Co jest śmieszne?
Po kilku latach ponownie zobaczymy na Białołęce jeden z najpopularniejszych polskich kabaretów –
Hrabi. Wystąpi ze swoim najnow-
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BIAŁOŁĘCKIE ZAGŁĘBIE
TEATRALNE
Początek lutego będzie należał do
Kompanii Teatralnej Mamro. Grupa wprowadzi na scenę nowy spektakl pt. „Libertyn” w reż. Grzegorza
Reszki. Fabuła? Diderot – tytułowy
libertyn, w ukryciu drukuje kolejne
części nielegalnej Encyklopedii. W
wolnym czasie oddaje się życiu pełnemu zabaw, romansów i seksualnych przygód. Akcja sztuki rozgrywa się w dniu, w którym słynny
wolnomyśliciel ma do swojej encyklopedii wprowadzić hasło… „moralność”!
Teatr CoMeta powróci do sztuki
Anny Bojarskiej pt. „Meeting”.
Opowiada ona o słynnym francuskim malarzu, charyzmatycznym
kalece, Henri de Toulouse-Lautrecu
i jego kuzynce Marii Baszkiercew,
przedwcześnie zmarłej malarce
i rzeźbiarce. Akcja dzieje się w Paryżu ostatniej dekady XIX wieku
i oscyluje między preferowanym
przez żądną sławy Marię salonem

Opowieści o zwyczajnym szaleństwie

i umiłowanym przez Lautreca paryskim Montmartre, półświatkowej
dzielnicy z prostytutkami, tancerkami kankana i „boskim” absyntem.
Zespół Teatru 13 przypomni ostatnią premierę – „Opowieści o
zwyczajnym szaleństwie” Petra Zelenki. Bohaterami tragikomedii są
ludzie uwikłani w dziwne związki
emocjonalne, poszukujący szczęścia, tęskniący za prawdziwą miłością. Zmagają się z samotnością
i brakiem porozumienia między
ludźmi. Tytułowe szaleństwo staje
się dla nich sposobem na zmierzenie się ze światem.
BIAŁOŁĘCKA SCENA
DLA DZIECI
Rozmowy instrumentów
„SMYKOFONIA czyli rozmowy
instrumentów” to koncerty dla najmłodszych dzieci w wieku do 6 lat
wraz z opiekunami w ramach festiwalu SMYKOFONIA, organizowanego przez fundację „Muzyka jest
dla wszystkich” pod patronatem
Mazowieckiego Centrum Kultury
i Sztuki oraz Orkiestry Sinfonia
Varsovia. W programie znajdziemy
krótkie, zróżnicowane, specjalnie
przygotowane utwory i improwizowane „rozmowy” instrumentów.
Zabawne pytania i odpowiedzi muzyczne zabrzmią w wykonaniu
kwartetu smyczkowego oraz klarnetu, trąbki, waltorni i puzonu. Nie
zabraknie też zabaw muzycznych
dla rodziców i dzieci oraz łatwych
wspólnych „śpiewanek” (strona festiwalu: www.smykofonia.pl).
„Walentynkowe serce” – muzyczna bajka edukacyjna z cyklu
„W Królestwie Muzyki”
Tym razem będziemy świadkami
hucznie obchodzonych w Królestwie Walentynek. Wszyscy obdarowują się prezentami. Niespodziewanie ktoś przysyła do Królestwa
tajemniczą paczkę. Od kogo i dla
kogo jest ten piękny podarunek?
Tego dowiedzą się widzowie podczas spektaklu „Walentynkowe serce”. Całe przedstawienie ubrane
będzie w piękną muzyczną oprawę
złożoną z miłosnych hitów. Gościnnie wystąpią dzieci ze szkół muzycznych oraz dziecięca para prezentująca swe umiejętności w tańcu
towarzyskim.
II Festiwal Piosenki Polskiej i Anglojęzycznej „O'beeBOK”
Do 7 lutego śpiewające dzieci
i młodzież mogą wysyłać zgłoszenia na konkurs wokalny „O’beeBOK”. Festiwal odbędzie się 17
i 18 lutego w BOK. W jury obok
pomysłodawców festiwalu – Iwony
Prugar-Fiedorowicz i Przemysława
Hindery – zasiądą również Marek
Kościkiewicz, współzałożyciel De
Mono oraz lider Elektrycznych Gitar Kuba Sienkiewicz. Do rywalizacji przystąpią soliści, duety, zespoły
wokalne i wokalno-taneczne.
Więcej informacji: www.bok.waw.pl

Kalendarz imprez
Białołęckiego
Ośrodka Kultury
28.01 godz. 18.00
„Flamenco namiętnie”
spektakl muzyczny w reż.
Krystyny Jandy
oraz wernisaż wystawy fotografii autorstwa Zygmunta
Drużbickiego
bilety 30 i 25 zł
29.01 godz. 18.00
Kabaret Hrabi w najnowszym
programie „Co jest śmieszne”
bilety 40 i 30 zł
4.02 godz. 19.00 - PREMIERA
5.02 godz. 19.30
3.03 i 4.03 godz. 18.00
„Libertyn” Ericha Emmanuela
Schmidta
Kompania Teatralna Mamro,
reż. Grzegorz Reszka
wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc
5.02 godz. 11.00
Białołęcka Scena dla Dzieci:
koncert „SMYKOFONIA czyli
rozmowy instrumentów”
bilety 13 zł - dzieci, 18 zł dorośli
11.02 godz. 18.00
„Meeting” Anny Bojarskiej
Teatr CoMeta
wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc
12.02 godz. 18.00
Koncert Walentynkowy
„Wieczór w krainie Czardasza”
Artur Banaszkiewicz –
skrzypce/prowadzenie koncertu
Białołęcka Kameralna Orkiestra
Romantica
bilety 40 i 30 zł
17.02 i 18.02 od godz. 10.00
Finał II Festiwalu Piosenki Polskiej i Anglojęzycznej „O’beeBOK”
wstęp wolny
19.02 godz. 13.00
Białołęcka Scena dla Dzieci
„Walentynkowe serce” z cyklu
„W Królestwie Muzyki”
bilety 15 zł
19.02 godz. 18.00
Koncert „Piano & brass”
Varsovia Brass Quintet &
Mirosław Feldgebel – fortepian
bilety 30 i 25 zł
25.02 i 26.02 godz. 18.00
„Opowieści o zwyczajnym szaleństwie” Petera Zelenki
Zespół Teatru 13, reż. Aneta
Muczyń
wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc

www.bialoleka.waw.pl

Zapraszamy
na lodowisko!
przy ul. Strumykowej 21
(na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu)

Sesje:
Poniedziałek - piątek
8.00-14.00 zorganizowane grupy młodzieży
pod opieką nauczycieli-wstęp bezpłatny
14.30-17.30 sesja II (wstęp płatny)
18.00-21.00 sesja III (wstęp płatny)
Sobota i niedziela
11.00-14.00 sesja I (wstęp płatny)
14.30-17.30 sesja II (wstęp płatny)
18.00-21.00 sesja III (wstęp płatny)
Cennik:
Bilet normalny: 7 zł
Bilet ulgowy: 5 zł (dzieci i młodzież
do lat 18 za okazaniem legitymacji)
Wypożyczenie łyżew: 6 zł
Wypożyczenie kasku: 2 zł
UWAGA: bilety ważne dla jednej osoby
na czas jednej sesji. Grupy szkolne pod
opieką nauczyciela, w dni powszednie
w godz. 8.00-16.00 wstęp bezpłatny.
Wypożyczenie łyżew 3 zł.
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