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Nowe samochody dla policji

Zbiory Redakcji

nich jest pięć samochodów marki Fiat
Bravo oraz jeden Suzuki Grand Vita−
ra. Dwa z nich są oznakowane, a po−
zostałe to tzw. samochody operacyjne,
czyli takie, które będą wykorzystywa−
ne do zadań specjalnych. Ich zakup
sfinansowano ze środków na moderni−
zację sprzętu policji oraz ze środków
Miasta Stołecznego Warszawy. W ze−
szłym roku dzielnicowy komisariat
otrzymał od miasta samochód tereno−

wy. W tym roku okazją do przekaza−
nia nowych samochodów była uro−
czystość nagradzania najlepszych fun−
kcjonariuszy białołęckiej komendy.
Sprzęt przekazała dyrektor Biura
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzy−
sowego – Ewa Gawor. — Zakup no−
wego sprzętu ma zwiększyć efektyw−
ność pracy policji oraz bezpieczeńst−
wo mieszkańców dzielnicy. O wybo−
rze samochodów zadecydowały ko−
mendy rejonowe, gdyż one najlepiej
wiedzą co w danym momencie jest
najbardziej potrzebne — wyjaśnia

Zbiory Redakcji

piątek, 9 stycznia, białołęcki
W
komisariat policji otrzymał
sześć nowych samochodów. Wśród

Ewa Gawor. Z nowych pojazdów
cieszy się również komendant komi−
sariatu przy ul. Myśliborskiej – podin−
spektor Marian Nowak. — Teren
dzielnicy jest duży, więc nowe samo−
chody do patrolowania na pewno
bardzo przydadzą się. Samochody
resortowe dotrą nieco później. Gdyby
nie samochody otrzymane od Miasta
mielibyśmy problemy z transportem
— zaznacza komendant.
Dyrektor Gawor żywi przekonanie,
że zakup nowych samochodów przy−

czyni się do wzrostu stopnia bezpie−
czeństwa mieszkańców. Nadmienia
jednak, że z badań statystycznych
prowadzonych w miastach europej−
skich wynika, że Warszawa jest mia−
stem stosunkowo bezpiecznym. Stale
też wzrasta ilość środków przekazy−
wanych na służby ponadnormatywne,
które zostały wprowadzone w 2002 r.
(Służba ponadnormatywna to nadgo−
dziny, które mogą brać policjanci. Jest
ona opłacana przez władze miasta –
przyp.red.)
DN

Seniorzy mają swoje Centrum
trum urządzone na wzór kawiarenki
jest miejscem, w którym starsi miesz−
kańcy Białołęki mogą się spotykać,
wspólnie spędzać czas i rozwijać
swoje zainteresowania. W placówce
już działają tematyczne grupy zrze−
szające seniorów, np. „Seniorzy XXI
wieku” skupiająca osoby, które pasjo−
nują się komputerami i takie, które
dopiero uczą się jego obsługi. Miłoś−
ników muzyki i poezji gromadzi zaś
zespół muzyczno−poetycki Kantata.
— Cieszę się, że teraz już będziemy
mieli swoje miejsce w dzielnicy. Dla
nas to ważne, żeby nie siedzieć w do−
mu, w samotności. Wyjście z domu
i możliwość porozmawiania z kimś,
kto ma podobne problemy to bardzo
istotne dla niemal każdego emeryta —
zauważa pan Adam ze Związku Eme−
rytów i Rencistów.

To pierwsza tego typu placówka
w Białołęce, stworzona z myślą o oso−
bach starszych. Jak z niej będą korzys−
tali seniorzy, zależy od nich samych,
a możliwości mają spore. Centrum
zostało wyposażone w 42−calowy tele−
wizor LCD wraz z kinem domowym,
które stwarzają możliwość powołania
dyskusyjnego klubu filmowego, o co se−
niorzy starali się już od jakiegoś czasu.
W końcu udało się stworzyć biało−
łęckim seniorom warunki podobne do
tych, jakie mają ich rówieśnicy w in−
nych krajach Unii Europejskiej. Tutaj
w centrum seniorzy mogą poczuć się
jak w rodzinie i stworzyć idealne
miejsce do wykonywania różnorod−
nych zajęć. — To nie koniec tego ty−
pu inwestycji, gdyż wkrótce zamierza−
my otworzyć Dom Dziennego Pobytu
dla Niepełnosprawnych. W tym roku
planujemy też opracowanie wstępne−
go projekt Białołęckiego Centrum Po−
mocy Społecznej — stwierdza z satys−

fakcją Jacek Kaznowski, burmistrz
Białołęki.
Centrum powstało dzięki współpracy
białołęckiego Ośrodka Pomocy Spo−
łecznej i Urzędu Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy. W wyposażeniu pla−

cówki pomógł jako sponsor Hipermar−
ket Auchan−Białołęka, który ufundował
telewizor i zestaw kina domowego.
Centrum Aktywności Seniora dzia−
ła od poniedziałku do piątku w godz.
od 9.00 do 20.00.
BWN
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entrum zlokalizowane przy ul. Po−
C
rajów 14 rozpoczęło działalność
w nowym bloku komunalnym. Cen−
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przy ul. Głębockiej

Zmiany obwodów
białołęckich szkół

Zaproszenie
na Wystawę
Kotów Rasowych

Wspomnienie
z białołęckiego
Sylwestra ‘08
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Sportu przy ul. Strumykowej
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czyli budowa ronda Małej
Brzozy
str. 3

we wschodniej części dzielni−
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Z obrad Rady Dzielnicy

Urząd Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy
03−122 Warszawa
ul. Modlińska 197
tel. 022 676 76 70
tel. 022 510 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:
16.00−18.00
Wydział Obsługi Rady
ul. Modlińska 197, pok. 123
tel. 022 510 31 10
faks: 022 676 69 14
e−mail: wor@bialoleka.waw.pl
Telefony pomocne przy
załatwianiu następujących
spraw:
Sprawy meldunkowe
tel. 022 510 33 09 do 11
Dowody osobiste
tel. 022 510 33 12 do 14
Rejestracja pojazdów
tel. 022 510 33 05 do 07
Prawa jazdy
tel. 022 510 33 08
Ochrona środowiska
tel. 022 741 72 99
Pozwolenia na budowę, zmia−
na sposobu użytkowania, zgło−
szenie robót budowlanych
tel. 022 510 31 92 lub 510 31 31
Ewidencja gruntów, wypisy
i wyrysy z rejestru gruntów
tel. 022 510 31 74

Od redakcji
Drodzy Czytelnicy,
witamy w Nowy Roku i życzymy
znalezienia w naszych tegorocz−
nych publikacjach ciekawych infor−
macji. Przepraszamy również za
błąd, który wkradł się do ostatniego
wydania „CzB”. Oczywiście był to
numer z grudnia 2008 r., a nie 2009 r.
Miejmy nadzieję, że jest to dobra
wróżba i będziemy się ukazywać co
miesiąc przez cały najbliższy rok.
Redakcja

grudnia ub. r. Najważniejsze spra−
wy, które były przedmiotem dysku−
sji radnych to zmiany w strefach taxi
na terenie Białołęki i plany zagospo−
darowania przestrzennego osiedli
Białołęka Wieś i Kąty Grodziskie.
Dzielnicowi radni wnioskowali
o poszerzenie pierwszej strefy taxi
o osiedla i ulice gęsto zaludnione, a
ciągle zaliczane do strefy II. Zda−
niem radnych w związku z intensy−
wnie rozwijającym się mieszkalnic−
twem wielorodzinnym pierwsza
strefa taxi powinna obowiązywać na
terenach od Trasy Toruńskiej do ul.
Zdziarskiej, ograniczenie ze wscho−
du ul. Głębocką, a od zachodu Biało−
łęcką. Obszar od ul. Modlińskiej na
wschód do ulic Kowalczyka, Pło−
chocińskiej i Krzyżówki. Radni
wnioskowali o następujące obszary
Białołęki ul. Marywilską (od Odlew−
niczej do Płochocińskiej), ul. Pło−
chocińską (od Modlińskiej do Biało−
łęckiej). Poszerzenie I strefy na tere−
nie Tarchomina i Nowodworów
m.in. o ulice van Gogha i Picassa
gdzie znajdują się placówki kultural−
no−oświatowe i powstaje ogólno−
dostępne boisko. W ramach I strefy
radni chcieliby, aby taksówki dojeż−
dżały też na osiedle Buków oraz na
ul. Mehoffera w rejonie ulic Cze−
remchowej i Klasyków, gdzie budo−
wane są osiedla zabudowy wieloro−
dzinnej. To czy mieszkańcy tych ob−
szarów będą jeździli taniej zależy
teraz od decyzji radnych Warszawy.

Podczas sesji 11 grudnia, na
wniosek mieszkańców, radni wy−
stąpili do Rady Warszawy o podję−
cie działań, które pozwolą na przy−
wrócenie przystanku Plac Wilsona
na trasie linii ekspresowych z No−
wodworów na Żoliborz. Zdaniem
białołęckich radnych dojazd z pl.
Wilsona na Nowodwory z pominię−
ciem korków na ul. Armii Krajowej
jest krótszy niż obecnie.
Na koniec sesji radni opiniowali
zmiany do studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy,
m.in. wnioskowali o obniżenie kate−
gorii zabudowy z 20 do 12 m w re−
jonie Anecina Północnego, wpro−
wadzenie rezerwy pod park na
osiedlu Brzeziny i przyjęcie w tym
wskaźnika 2 miejsc parkingowych
na mieszkanie (wynika to z prob−
lemów z parkowaniem w rejonie
nowych osiedli).
19 grudnia radni zgłosili wnioski
do planu osiedla Kąty Grodziskie,
m.in. wnioskując o uznanie wskaź−
nika 2 miejsca parkingowe dla
zabudowy jednorodzinnej, dopusz−
czenie lokalizacji dominanty w rejo−
nie skrzyżowań, zagwarantowanie
rezerwy pod placówki oświatowe
i sportowo−rekreacyjne oraz rekrea−
cyjne zagospodarowanie terenów
nad Kanałem Żerańskim ze wska−
zaniem miejsc na przystanie dla
komunikacji wodnej. Na tym
samym posiedzeniu radni pozytyw−
nie zaopiniowali projekt planu
miejscowego osiedla Białołęka
Wieś z uwagami. Radnych zaniepo−

koił tylko jeden obszar zieleni pu−
blicznej z usługami dla sportu i re−
kreacji, a zdaniem radnych takich
obszarów na tym osiedlu powinno
być co najmniej kilka. Opowiedzieli
się również za zlikwidowaniem te−
renów do składowania i magazyno−
wania, zamieniając je na tereny pod
usługi oświatowe, kulturalne czy
sportowe. Wnioskowali też o przy−
jęcie wskaźnika 1,5 miejsca parkin−
gowego na mieszkania do 60 m kw.
w zabudowie wielorodzinnej, dla lo−
kali większych 1 miejce parkingowe
na każde kolejne 60 m kw. miesz−
kania.
Radni zwrócili się również do
Prezydenta i Rady Warszawy o in−
terwencję w Miejskim Przedsię−
biorstwie Wodociągów i Kanali−
zacji w sprawie infrastruktury ka−
nalizacyjnej w dzielnicy. Zaniepo−
kojenie radnych wywołał fakt braku
zainteresowania ze strony MPWiK
przejęciem sieci kanalizacyjnej bu−
dowanej przez inwestorów prywat−
nych, co umożliwiałoby korzystanie
z tej sieci mieszkańcom słabo ska−
nalizowanej wsch. części Białołeki.
Brak przejęcia tych sieci, budowa−
nych zgodnie z parametrami wyma−
ganymi przez MPWiK, może stać
się przyczyną wstrzymania realiza−
cji tychże inwestycji i braku dostępu
do kanalizacji dużej liczby miesz−
kańców. Radni oczekują od Prezy−
denta, że podejmie działania skła−
niające do przejęcia przez MPWiK
układów kanalizacyjnych od pry−
watnych inwestorów.
BWN

Noworoczne spotkanie z kombatantami
est już tradycją, że na początku
każdego roku odbywa się nowo−
Jroczne
spotkanie dla kombatantów
z władzami Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy. Tegoroczne odbyło
się 16 stycznia 2009 roku w sali kon−
ferencyjnej białołęckiego ratusza.
W spotkaniu uczestniczyli komba−
tanci ze Związku Kombatantów
RPBWP, Związku Żołnierzy Sza−
rych Szeregów oraz Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
W uroczystości wzięli udział człon−
kowie Zarządu Dzielnicy oraz z ra−
mienia Rady Dzielnicy jej wiceprze−
wodniczący – Dariusz Ostrowski.
Spotkanie rozpoczął burmistrz
Jacek Kaznowski, który składając
najserdeczniejsze życzenia zdrowia

oraz wszelkiej pomyślności, wyraził
radość z podtrzymywania tradycji
corocznych spotkań i zadeklarował
pomoc na rzecz środowiska białołę−
ckich kombatantów.
W imieniu kombatantów zabrał
głos przewodniczący Rady Komba−
tantów przy Dzielnicy Białołęka,
Wiktor Rzecznik, dziękując za spot−
kanie z władzami Dzielnicy oraz
wyraził nadzieję na kontynuację
spotkań z władzami Dzielnicy. Dla
gości przygotowano poczęstunek
oraz upominki.
Podczas uroczystości wszystkim
zebranym zagrał zespół muzyczny
„Wiolinki”, złożony z dzieci ze
Szkoły Podstawowej Nr 118 im.
Przyjaciół Mazowsza, które zaśpie−

wały zebranym kolędy i pastorałki.
Organizatorem uroczystości był
burmistrz Jacek Kaznowski wraz
z Radą i Zarządem oraz Wydział
Kultury.
Małgorzata Kozieł

Ogłoszenie o najmie stanowisk garażowych w budynku przy ul. Porajów 14
Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy informuje, że zgodnie ze stanowiskiem
Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 23.12.2008 r. istnieje możliwość wynajęcia wolnych
stanowisk garażowych zainteresowanym mieszkańcom Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy według kolejności
zgłoszeń do wyczerpania miejsc. Miesięczna cena najmu za 1 m2 powierzchni stanowiska garażowego dla
mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wynosi 13,00 zł + podatek VAT (22%). W związku z
powyższym zainteresowanych mieszkańców Dzielnicy Białołęka prosimy o zgłaszanie się do Wydziału
Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Marywilskiej 44, II piętro,
pokój 205B w celu wypełnienia wniosku. Przy składaniu wniosku należy okazać się ważnym dowodem rejes−
tracyjnym pojazdu oraz dowodem osobistym.
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rudzień obfitował w nadzwy−
G
czajne sesje Rady Dzielnicy
Białołęka, radni obradowali 11 i 19
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Coraz bliżej ronda Małej Brzozy

Zbiory Redakcji

wego wyjazdu na Trasę Toruńską.
Pod koniec roku dzielnica planuje
oddanie do użytku ronda Małej
Brzozy w rejonie ulic Głębocka
i Jesiennych Liści. Wszystkie pra−
ce będą prowadzone tak, aby ruch
na ul. Głębockiej mógł odbywać
się normalnie.
Inwestycja będzie polegała na
budowie drugiej jezdni ul. Głę−
bockiej do projektowanego ronda
wraz ze skrzyżowaniem, budowie
dwóch jezdni ul. Głębockiej od
ronda w kierunku wschodnim,
budowie ul. Jesiennych Liści od
istniejącego wjazdu do ronda i bu−
dowie nowej ulicy lokalnej. Na
rondzie powstaną dwa pasy ruchu,

a wokół niego ścieżka rowerowa
i chodniki. Przebudowaną ul. Je−
siennych Liści będzie można do−
jechać i wyjechać z osiedli zloka−
lizowanych w rejonie ulic Jesien−
nych Liści i Małej Brzozy. Tym−
czasem ul. Małej Brzozy zostanie
zamknięta przy wejdzie na teren
zamkniętego osiedla. Od ronda
w kierunku Trasy Toruńskiej ul.
Głębocka będzie miała po dwa
pasy ruchu w każdym kierunku,
a w okolicy skrzyżowania pow−
staną dwie zatoczki autobusowe
na wydzielonym pasie ruchu.
Dzielnica już rozpoczęła przy−
gotowania do realizacji ronda,
jeszcze w grudniu usunięto drze−
wa rosnące na obszarze planowa−
nych prac. Gotowa jest już doku−
mentacja projektowa, lecz pozo−

Archiwum Urzędu

eszcze w tym roku mieszkańcy
Jzyskają
osiedli Derby i Lewandowa
szansę korzystania z no−

stał jeszcze wykup gruntu pod in−
westycję. — Zależy nam na szyb−
kiej i sprawnej realizacji prac,
dlatego planujemy skorzystanie
z przepisów tzw. specustawy, poz−
walającej na pozyskanie gruntu od
prywatnych właścicieli za odszko−
dowaniem i uzyskanie pozwolenia
na budowę. Ogłoszenie przetargu
na realizację zaplanowaliśmy już
na przełom stycznia i lutego —
stwierdził Piotr Smoczyński, za−
stępca burmistrza odpowiedzialny
za inwestycje.
Sama budowa ronda z rozjazda−
mi będzie kosztowała ok. 7 mln zł.
To jednak nie koniec planowa−
nych prac, gdyż władze dzielnicy

chcą jeszcze przebudować ul. Głę−
bocką od ronda do wylotu budo−
wanej ul. Skarbka z Gór. Dwupas−
mowa ul. Głębocka w tym miejscu
rozładowałaby korki tworzące się
przy wyjeździe z osiedli Derby.
Mimo że ul. Głębocka to droga
powiatowa, inwestycję realizuje
dzielnica, ma ona bowiem ogrom−
ne znaczenie dla usprawnienia
ruchu we wschodniej części Bia−
łołęki. Budowa będzie realizowa−
na w porozumieniu i przy współ−
pracy z Generalną Dyrekcją Dróg
i Autostrad, która jest odpowie−
dzialna za powstanie drogi łączą−
cej ul. Głębocką z Trasą Toruńską.
BWN

73x3,71 m. Bieżnia o trzech to−
rach będzie pełniła jednocześnie
funkcję rozbiegu do skoku w dal.
Obok bieżni znajdzie się rzutnia
do pchnięcia kulą (koło i pole
rzutów o promieniu 20 m z na−
wierzchni trawiastej). Wszystkie
pozostałe nawierzchnie sportowe
będą dwuwarstwowe (poliureta−
nowo−gumowe z podkładem mi−
neralno−syntetycznym).
Administratorem nowego obiek−
tu będzie gimnazjum przy ul.
Płużnickiej. Jak mówi burmistrz
Jacek Kaznowski — Chcemy jed−
nak, aby w godzinach popołud−
niowych z hali i boisk mogli ko−

rzystać wszyscy mieszkańcy.
Planujemy włączyć obiekt w akcję
„Otwarte obiekty sportowe”. W
ramach akcji dzieci i młodzież
będą mogły korzystać z nich bez−
płatnie, zaś dorośli za opłatą.
Budowa ma kosztować ok. 14
mln złotych. Wykonawcą nowego
obiektu sportowego jest konsor−
cjum budowlane z Warszawy,
które zostało wybrane w drodze
przetargu jeszcze w październiku
2008 r. Wykonawca został wpro−
wadzony na plac budowy w poło−
wie stycznia br. Zakończenie prac
przewidziane jest pod koniec pier−
wszego półrocza 2010 r.
DN

Nowa hala sportowa

Archiwum Urzędu

ul. Płużnickiej. Przed rozpoczę−
ciem prac przewiduje się zlikwi−
dowanie istniejącego garażu wol−
nostojącego, wycinkę drzew oraz
uprzątnięcie terenu. Obszar przez−
naczony pod inwestycję zostanie
podzielony na trzy strefy: środko−
wą, w której znajdzie się hala, pół−
nocną (zespół boisk sportowych)
oraz południową, przeznaczoną
pod parkingi i drogi dojazdowe.

Zgodnie z projektem budynek
hali sportowej będzie dwukondyg−
nacyjny i częściowo jednokon−
dygnacyjny, bez podpiwniczenia.
Oprócz hali powstaną trzy boiska
sportowe, w tym boisko do gry
w piłkę ręczną (20x40 m), boisko
do gry piłkę koszykową (15x28 m)
oraz boisko do gry w piłkę siatko−
wą (9x18 m). Boiska zostaną wy−
posażone w profesjonalny sprzęt.
Wzdłuż ogrodzenia od strony
wschodniej powstanie bieżnia
lekkoatletyczna o wymiarach

Archiwum Urzędu

w bieżącym roku roz−
Jwejeszcze
pocznie się budowa hali sporto−
przy Gimnazjum nr 121 przy
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Jak pisaliśmy w poprzednim numerze Czasu Białołęki
(nr 4/2008) z nowym rokiem szkolnym 2009/2010
zmienią się obwody niektórych szkół podstawowych.
Dziś prezentujemy kolejne dwie.
Zmiana obwodów będzie dotyczy−
ła Szkoły Podstawowej nr 112
przy ul. Berensona oraz Szkoły
Podstawowej nr 231 przy ul. Ju−
randa ze Spychowa.
Rejon, z którego zostaną prze−
niesieni uczniowie do szkoły przy
ul. Ostródzkiej, a więc wcześniej
należący do szkoły przy ul. Juran−
da ze Spychowa znajduje się
w granicach: od Kanału Bródnow−
skiego na północ od ul. Piasta Ko−
łodzieja, następnie ul. Piasta Ko−
łodzieja i jej przedłużeniem do

która zostanie przeniesiona na ul.
Ostródzką, do nowego budynku.
Planowane jest utworzenie tam
zespołu szkół złożonego ze Szkoły
Podstawowej nr 112 oraz gim−
nazjum. Nowy budynek pomieści
wszystkie dzieci z rejonu na jedną
zmianę w roku 2009/2010 oraz na
1,5 zmiany w roku 2010/2011. W
tym czasie stary budynek podsta−
wówki zostanie zburzony, a w jego
miejsce zostanie zbudowany nowy,
który będzie uwzględniał rzeczy−
wiste potrzeby tego rejonu. Po od−
daniu do użytku rozbudowanej
szkoły przy ul. Berensona, nastąpi
kolejna zmiana obwodów.
Już teraz dużym problemem
w białołęckich szkołach jest prze−

ul. Twórczej, ul. Twórczą do
ul. Zbożowej, ul. Zbożową do
ul. Warzelniczej i jej przedłuże−
niem do Kanału Bródnowskiego.
Zachodnią granicę rejonu stanowi
Kanał Bródnowski. Jednocześnie
informujemy, że nowej rejonizacji
podlegają wyłącznie nowoprzyję−
ci uczniowie. Wszyscy pozostali
będą kontynuowali naukę tam
gdzie ją rozpoczęli.
Oprócz zmiany obwodu Szkoły
Podstawowej nr 112 czasowo zmie−
ni się również siedziba szkoły,

Archiwum Urzędu

Zmiana obwodów szkół podstawowych

pełnienie. Obwody są planowane
w oparciu o dane demograficzne
dlatego, Wydział Oświaty zwraca
się z prośbą do rodziców, aby mel−
dowali się w naszej dzielnicy oraz
by zapisywali dzieci do szkół jak
najwcześniej.
DN

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych
z kaskami oraz zestawami ochra−
niaczy na kolana, łokcie i rękaw−
iczkami. Zajęcia edukacyjne będą

Zbiory Redakcji

ne zestawy do nauki przepisów
ruchu drogowego otrzymało
Przedszkole nr 76 przy ul. Od−
krytej i Przedszkole 226 przy ul
Strumykowej. W formie zabawy
dzięki zestawom zawierającym
znaki drogowe, pasy, światła itp.
na placu przedszkolnym można
zorganizować małe miasteczko
imitujące ruch drogowy. Każde
z wymienionych przedszkoli ot−
rzymało też 5 rowerów wraz

prowadzone dla najstarszych grup
przedszkolnych przez policjantów
z prewencji białołęckiego Komi−
sariatu Policji.
Jeszcze w tym roku dzielnica
będzie starała się o pozyskanie
kolejnych tego typu zestawów dla
pozostałych przedszkoli. W trosce
o edukację z zakresu bezpieczeń−
stwa najmłodszych warszawiaków
zestawy przekazało w styczniu br.
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządza−
nia Kryzysowego m.st. Warsza−
wy.
BWN

Zbiory Redakcji

wa białołęckie przedszkola
D
wzbogaciły się o tzw. mias−
teczka ruchu drogowego. Specjal−

Program „Zima w mieście 2009”
la dzieci uczęszczających do szkół
D
podstawowych Dzielnica Białołę−
ka w ramach programu „Zima w mieś−
cie” organizuje tzw. półkolonie. Za−
pewniamy opiekę wychowawców od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.00 do 17.00, dwa posiłki, bogaty
program zajęć sportowych, artysty−
cznych oraz wycieczki.
Dla dzieci, które ukończyły już
szkołę podstawową organizujemy
zajęcia specjalistyczne prowadzone
przez wykwalifikowana kadrę wycho−
wawców.
„Zima w mieście" w całości finan−
sowana jest z budżetu m.st. Warsza−
wy, dlatego zajęcia są bezpłatne,
a dzieci mogą uczestniczyć w nich na
terenie całego m.st. Warszawy, nieza−
leżnie od dzielnicy zamieszkania.
Szczegółowe informację dotyczące
programu „Zima w mieście 2009”
dostępne będą na stronie internetowej
urzędu miasta www.um.warszawa.pl.
Półkolonie są organizowane w
szkołach w dniach 19−30 stycznia
2009 r.:
1. Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Ko−
białka 49 – kontakt: Aleksandra
Wojda−Czajkowska 022 793 32 43
2. Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Bo−
haterów 41 – kontakt: Grażyna
Zając 022 811 29 62
3. Szkoła Podstawowa nr 112, ul. Be−

rensona 31 – kontakt: Agnieszka
Goraj 022 675 37 99
4. Szkoła Podstawowa nr 118, ul. Lesz−
czynowa 5 – kontakt: Małgorzata
Stawiarska 022 811 15 34
5. Szkoła Podstawowa nr 154, ul.
Leśnej Polanki 63/65 – kontakt: Jo−
lanta Glinka 022 811 23 81
6. Szkoła Podstawowa nr 231, ul. Ju−
randa ze Spychowa 10 – kontakt:
Renata Książkiewicz 022 811 07 48
7. Szkoła Podstawowa nr 314, ul. Po−
rajów 3 – kontakt: Grażyna Sob−
czak 022 811 40 07
8. Szkoła Podstawowa nr 342, ul. Stru−
mykowa 21A – kontakt: Iwona
Kwiatuszyńska 022 676 53 80
9. Szkoła Podstawowa nr 344, ul. Eraz−
ma z Zakroczymia 15 – kontakt:
Dorota Majkowska 022 614 90 30
Zajęcia dla uczniów:
• plastyczne – w godz. 9.00−17.00
Zespół Szkół nr 106, ul. Van Gogha 1
– Anna Słojewska−Baranowska 022
884 43 80
• sportowe – w godz.10.00−14.00
Zespół Szkół nr 43, ul. Kobiałka 49 –
Lech Warda, Emil Kowalski 022 793
32 43
Gimnazjum nr 121, ul. Płużnicka 4 –
Dorota Słomińska 022 811 26 08
Gimnazjum nr 124, ul. Przytulna 3 –
Agnieszka Świdzińska, Marcin Łyż−
wa 022 811 06 84

Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Boha−
terów 41 – Marian Dominik 022 811
29 62
Szkoła Podstawowa nr 112, ul. Beren−
sona 31 – Kazimierz Król 022 675 37
99
Szkoła Podstawowa nr 118, ul. Lesz−
czynowa 5 – Marzena Lesiak 022 811
15 34
Szkoła Podstawowa nr 154, ul. Leśnej
Polanki 63/65 – Wilhelm Smagło 022
811 23 81
Szkoła Podstawowa nr 257, ul. Pod−
różnicza 11 – Tomasz Rybarski 022
811 24 40
Szkoła Podstawowa nr 231, ul. Juran−
da ze Spychowa 10 – Justyna Bogusz
022 811 07 48
Szkoła Podstawowa nr 314, ul. Pora−
jów 3 – Małgorzata Przybylska, Ewa
Spychała 022 811 40 07
Szkoła Podstawowa nr 344, ul. Eraz−
ma z Zakroczymia 15 – Beata Dawi−
dziuk 022 614 90 30
Białołęcki Ośrodek Sportu
• Obiekt przy ul. Światowida 56, kon−
takt: Grzegorz Kircun 022 676 50 57
Poniedziałek−piątek w godz. 9.00−
12.00 i 13.00−15.00
Pływalnia – pływanie rekreacyjne,
doskonalenie pływania, gry i zabawy
rekreacyjne w wodzie
Hala – gry i zabawy rekreacyjne, gry
i zabawy zespołowe

Siłownia – ćwiczenia aerobowe i ogól−
norozwojowe
• Obiekt przy ul. Strumykowej 21,
kontakt: Krzysztof Przygoda 022
676 67 49
Ścianka wspinaczkowa: pon.−pt.
10.00−12.00
Hala – gry i zabawy rekreacyjne, gry
i zabawy zespołowe: pon.− pt. 10.00−
−12.00 i 13.00−15.00
Lodowisko – jazda rekreacyjna na
łyżwach: pon.−pt. 9.00−10.45 i
11.15−14.00
Białołęcki Ośrodek Kultury przy
ul. van Gohga 1 zaprasza wszystkie
dzieci na poranki teatralne. Od 19 do
30 stycznia (poniedziałek−piątek) co−
dziennie o 10.00 prezentowane będą
spektakle teatralne dla najmłodszej
publiczności oraz dwukrotnie – jako
atrakcja specjalna – występ artystów
z cyrku Pomponi!
19.01 „Cuda i dziwy Tuwima”
20.01 „Śpiąca Królewna”
21.01 Cyrk Pomponi
22.01 „O misiu, który chciał zostać
bałwankiem”
23.01 „Czerwony kapturek”
26.01 „Przygody Pchły Szachrajki”
27.01 „Pożarcie królewny Bluetki”
28.01 Cyrk Pomponi
29.01 „Ferdynand Wspaniały”
30.01 „Leśna przygoda”
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Informacja o konkursie z zakresu kultury fizycznej
arząd Dzielnicy Białołęka m.st. nia kultury fizycznej w 2009 roku ogłoszenia o otwartym konkursie Białołęka oraz 4) na stronie inter−
Z
Warszawy oraz Wydział Spor− w Dzielnicy Białołęka m.st. War− ofert stanowi załącznik do niniej− netowej Urzędu Dzielnicy Biało−
tu i Rekreacji zawiadamiają, iż szawy.
szego zarządzenia i zgodnie z za− łęka www.bialoleka.waw.pl.
w dniu 31 grudnia 2008 r. zostało
podane do publicznej wiadomości
Zarządzenie Nr 2465/2008 Prezy−
denta m.st. Warszawy z dnia 30
grudnia 2008 r. w sprawie ogło−
szenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań pożytku pub−
licznego z zakresu upowszechnia−

W konkursie mogą uczestniczyć
organizacje pozarządowe i pod−
mioty określone w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicz−
nego i o wolontariacie realizujące
zadania statutowe w zakresie kul−
tury fizycznej. Szczegółowa treść

pisem zawartym w § 2 Zarzą−
dzenia Nr 2465/ /2008 ogłoszenie
o konkursie publikuje się poprzez
jego zamieszczenie: 1) w gazecie
o zasięgu lokalnym – tj. „Nowa
Gazeta Praska”; 2) w Biuletynie
Informacji Publicznej; 3) na tabli−
cy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy

Organizacje i uprawnione pod−
mioty mogą zgłaszać oferty kon−
kursowe do Wydziału Sportu i Re−
kreacji dla Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy w terminie 30 dni
od ogłoszenia konkursu tj. do dnia
29 stycznia 2009 r.
Roman Stachurski

Wystawa Kotów Rasowych w ha−
li sportowej przy ul. Strumykowej
21, której organizatorem jest Eli−
tarny Klub Kota Rasowego.
Na wystawie koty oceniane będą
w 4 kategoriach: koty perskie i eg−
zotyczne, koty półdługowłose, koty
krótkowłose oraz koty syjamskie
i orientalne. Oceniać je będą mię−

nych zostało kotów rasy maine
coon i kotów brytyjskich, ale zosta−
ły też zgłoszone koty ras rzadkich:
neva masquarade, kot bengalski,
devon rex i cornish rex.
Wystawa będzie trwała w sobo−
tę w godz. 10.30−17.30, a w nie−
dzielę w godz. 9.30−17.00. Szcze−
gólnie emocjonujące będą finały

niedziela, godz. 16.00), na który
organizatorzy serdecznie zapra−
szają.
Celem wystawy EKKR będzie
nie tylko pokazanie piękna kotów
mieszkających w naszych domach
(tych rasowych oraz przysłowio−
wych dachowców), ale także
kształtowanie właściwego zacho−
wania wobec zwierząt, a przede
wszystkim odpowiedzialności za
nie, bo – jak doskonale zdajemy
sobie sprawę – w tym zakresie jest
jeszcze wiele do zrobienia. Pod−
czas wystawy prowadzona będzie
zbiórka karmy dla bezdomnych
kotów ze schroniska „Na Palu−
chu” oraz będzie można obejrzeć
wystawą fotograficzną, obrazują−
cą tragiczny los tych sympatycz−
nych czworonożnych stworzeń
pozbawionych opieki.

M. Krakowiak

VII i VIII Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych
o raz pierwszy, 24 i 25 stycz− dzynarodowi sędziowie z Czech, tzw. BIS – czyli wybór najpięk−
P
nia 2009 r. w naszej dzielnicy Danii, Finlandii, Holandii, Norwe− niejszych kotów poszczególnych
odbędzie się Międzynarodowa gii i Szwajcarii. Najwięcej zgłoszo− kategorii (sobota, godz. 16.30,

Ceny biletów: normalny – 12 zł,
ulgowy – 7 zł (uczniowie, mło−
dzież szkolna, studenci, emeryci
i renciści), dzieci do lat 6 – wstęp
wolny.
Komitet Organizacyjny
Wystawy EKKR

Burmistrz Jacek Kaznowski, Wydział Sportu i Rekreacji oraz Białołęcki Oś−
rodek Sportu zapraszają młodzież ze szkół gimnazjalnych na organizowany
już po raz szósty

„Bal Młodego Mistrza Sportu”
będący podsumowaniem konkursu na wyłonienie 10 Najlepszych Młodych
Sportowców Białołęki 2008 roku.
Bal rozpocznie się o godz. 17.30 w dniu 13 lutego br. (piątek)
w hali Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej 21
Oprócz zabawy dyskotekowej dla młodzieży, prowadzonej przez didżejów,
pierwsza „Dziesiątka” laureatów plebiscytu na najlepszych młodych spor−
towców zostanie uhonorowana nagrodami i upominkami za osiągnięcia
sportowe minionego roku. Równie serdecznie zapraszamy do udziału w im−
prezie, a także liczymy na przybycie, dyrektorów białołęckich gimnazjów,
wychowawców, nauczycieli wf, a zwłaszcza rodziców i rodzeństwo naszych
najlepszych młodych sportowców.
Laureatom plebiscytu oraz wszystkim uczestnikom balu organizatorzy życzą
udanej zabawy.
RS
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Informacja o konkursie z zakresu kultury
rezydent m.st. Warszawy ogłasza
otwarty konkurs ofert na realiza−
P
cję zadań publicznych z zakresu kul−
tury w roku 2009 w Dzielnicy Bia−
łołęka m.st. Warszawy, polega−
jących na wspieraniu wartościowych
projektów kulturalnych, zmierzają−
cych do integracji środowiska lokal−
nego, realizowanych na terenie
Dzielnicy Białołęka oraz zaprasza

do składania ofert. W 2009 roku
przeznaczono 100000 zł na realizację
tego zadania.
W konkursie mogą uczestniczyć
organizacje pozarządowe i podmio−
ty określone w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal−
ności pożytku publicznego i o wo−
lontariacie realizujące zadania statu−
towe w zakresie kultury.

Szczegółowa treść ogłoszenia jest
opublikowana: 1. w Nowej Gazecie
Praskiej, 2. w Biuletynie Informa−
cji Publicznej, 3. na tablicy ogłoszeń
Urzędu Dzielnicy Białołęka, 4. na
stronie internetowej Urzędu Dzielni−
cy Białołęka www.bialoleka.waw.pl.
Oferty należy składać Wydziale
Kultury dla Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy ul. Modlińska 197,

II piętro, pok. nr 224 w nieprzekra−
czalnym terminie do dnia 6 lutego
2009 roku do godz. 16.00 lub prze−
syłać na adres: Wydział Kultury dla
Dzielnicy Białołęka m.st. Warsza−
wy, 03−122 Warszawa, ul. Modliń−
ska 197. Oferty, które wpłyną pocz−
tą po ww. terminie, nie będą objęte
procedurą konkursową.
DN
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„Wielkie Gwiazdy są wśród nas”

Zbiory Redakcji

na podstawie mat. B. O. Romantica

Sylwester ‘08
ałymi rodzinami mieszkańcy
C
Białołęki i okolic bawili się
przy muzyce lat 70−tych podczas

kowania od uczestników zabawy,
napływające do urzędu. Dancing
Queen, Gimme gimme przy dźwię−
kach tych piosenek w wykonaniu
grupy Abba Cover tańczyli mło−
dzi i ci nieco starsi. Hitem wieczo−
ru oprócz gwiazdy zespołu Leszcze

zabawy sylwestrowej przed ratu−
szem. To już druga tego typu im−
preza w Białołęce i bardzo udana,
o czym świadczą liczne podzię−

okazali się muzycy Happysadu.
Zabawę z iście szampańskim hu−
morem poprowadził Artur Barciś.
Serdecznie zapraszamy do wspól−
nej zabawy już w tym roku. BWN
Happysad

Energy show

Leszcze

K. Dąbrowski

■ 23.01.2009, godz. 9.00−10.00
Teatr Wariacja – przedstawie−
nie „Wesoła korrida”
uczestnicy: szkoła + czytelnicy,
wiek: 8−11, liczba: 50
miejsce: NAUTILUS
■ 26.01.2009, godz. 9.00−10.00
Teatr Wariacja − przedstawienie
„Dziadek do orzechów”
uczestnicy: szkoła + czytelnicy,
wiek: 8−11 lat, liczba: 50
■ 27.01.2009, godz. 12.00−13.00
Cykl: KKK – „Asertywność
w szkole” („Słup soli”)
uczestnicy: czytelnicy bibliote−
ki,wiek: 8−11 lat, liczba: 14
prowadzenie: Kamila Fundi−
chely, Joanna Kowalczyk,
Irmina Marczyk
■ 28.01.2009, godz. 12.00−13.30
Cykl: KKK − „Asertywność
w szkole” („Słup soli”)
uczestnicy: szkoła, wiek: 8−11
lat, liczba: 20
prowadzenie: Kamila Fundi−
chely, Joanna Kowalczyk,
Irmina Marczyk
■ 29.01.2009, godz. 12.00−13.00
Cykl: KKK – „Akceptuję Cię!”
(„10 stron świata”)
uczestnicy: czytelnicy bibliote−
ki, wiek: 10−13 lat, liczba: 14
prowadzenie: Kamila Fundi−
chely, Joanna Kowalczyk,
Irmina Marczyk
■ 30.01.2009, godz. 9.00−10.00
Zajęcia muzyczno−edukacyjne
– „Tanecznym krokiem”
uczestnicy: szkoła + czytelnicy,
wiek: 6−8 lat,
prowadzenie: K. Demus
Multimedialna Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży nr LVI
„Nautilus”
ul. Pancera 18, 03−187 Warszawa
tel.: (+48) 022 614 60 80

Jorku. Orkiestrą dyrygował wtedy
wybitny dyrygent dr Mordechai
Sobol z Izraela.
To dopiero początek tegorocz−
nych atrakcji muzycznych. Kolej−
ną niespodziankę muzyczną przy−
gotowujemy na luty. Zakochanych
– i nie tylko – zapraszamy na Kon−
cert Walentynowy „Romantyczne
show skrzypcowe”, który odbę−
dzie się 14 lutego o godz. 16.00
w Białołęckim Ośrodku Kultury
przy ul. Van Gogha 1.
Inicjatorem koncertów z udzia−
łem Białołęckiej Orkiestry „Ro−
mantica” jest burmistrz Dzielnicy
Białołęka Jacek Kaznowski.
BWN

Młodzi fani muzyki

Abba cover

K. Dąbrowski

Styczeń
w Nautilusie

lektor i prezenter Polskiego Radia
– Andrzej Krusiewicz.
Piękne głosy, dźwięki skrzypiec
w najwspanialszym wykonaniu,
sceniczny wdzięk, aktorskie talen−
ty oraz piękna scenografia przed−
stawienia wywołały aplauz zgro−
madzonej publiczności.
Solistom towarzyszyła Białołę−
cka Orkiestra „Romantica”, która
debiutowała rok temu. Od tego
czasu Orkiestra odniosła wiele
sukcesów artystycznych, niewątp−
liwie do największych należy wy−
stęp 3 listopada 2008 roku w Tea−
trze Polskim w Warszawie z naj−
słynniejszym kantorem na świecie
Yitzchakiem Meierem Helfgotem
z synagogi Park East w Nowym

Zbiory Redakcji

czny. W drugą niedzielę stycznia
na scenie Białołęckiego Ośrodka
Kultury wystąpili muzycy wielkie−
go formatu. Miłośnicy muzyki po−
ważnej mieli okazję wysłuchać
najbardziej popularnych fragmen−
tów znanych oper, operetek i musi−
cali w wykonaniu artystów Biało−
łęckiej Orkiestry „Romantica”
i zaproszonych gości. Oprócz nie−
zwykłych głosów Bogumiły Dziel−
Wawrowskiej (sopran) i Ryszarda
Wróblewskiego (tenor), publicz−
ność mogła posłuchać Iwony
Tober (sopran) i Rafała Songana
(baryton). Na scenie wykonano
między innymi arię torreadora
z opery „Carmen”. Publiczność
usłyszała też fragmenty musicalu
„Skrzypek na dachu”, z sukcesem

niedawno granego na scenie BOK,
m.in. wykonano piosenkę „Gdy−
bym był bogaty”.
— Czy tuzy świata muzyki mu−
szą występować wyłącznie w no−
wojorskiej Carnegie Hall, medio−
lańskiej La Scalii i innych uzna−
nych centrach kultury? Myślę, że
my mieszkańcy Białołęki też ma−
my prawo wstępu do świata mu−
zyki, niekoniecznie w wielkich
salach koncertowych. Od dawna
marzyłem o Filharmonii Białołęc−
kiej i się udało. Białołękę zaczęli
odwiedzać uznani artyści, dając
szansę na obcowanie z wielką mu−
zyką mieszkańcom peryferyjnych
rejonów wielkiego miasta. Dziś
próbujemy zmierzyć się z ideą lo−
kalnej filharmonii tworzonej przez
muzyków zamieszkujących dziel−
nicę. Stworzyliśmy więc orkiestrę,
zamierzamy czerpać z repertuaru
światowego formatu, otwierając
drogę do powszechnej edukacji
kulturalnej. To już druga gala no−
woroczna wprowadzająca białołę−
czan w niezwykły świat muzyki
i tak będzie już co rok — stwier−
dził burmistrz Jacek Kaznowski.
Koncert poprowadził wspaniały
dyrygent – znany już białołęckiej
publiczności – Tadeusz Wicherek.
Poprzez zaczarowany świat muzy−
ki poprowadził publiczność czło−
wiek o niepowtarzalnym głosie,

K. Dąbrowski

ielki koncert noworoczny już
W
po raz drugi rozpoczął
białołęcki sezon kulturalno–muzy−
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BOK na nowy rok
oczątek roku w Białołęckim Oś−
rodku Kultury zapowiada się nie−
P
zwykle interesująco. Po hucznym Syl−
westrze oraz pierwszym w tym roku
koncercie, którego gwiazdą był Grze−
gorz Turnau przygotowaliśmy kolejne
atrakcje muzyczne, teatralne, a nawet
filmowe...
Na początek roku zupełna nowość –
bezpłatny cykl filmowy „Nasze
gwiazdy”. Gawędy o gwiazdach est−
rady, kabaretu, teatru, filmu, a nie−
kiedy nawet i sportu. Opowieści ilus−
trowane fragmentami filmów z cykli
telewizyjnych, których współautorem
był przed laty Janusz Horodniczy –
aktor, radiowiec, scenarzysta i autor
książek, który podzieli się swoją wie−
dzą i doświadczeniem za słuchaczami.
W pierwszym spotkaniu przypomni−
my postać jednego z największych
pięściarzy polskich – mistrza olimpij−

Michał Bajor

skiego, a do niedawna polityka – Je−
rzego Kuleja oraz, w drugiej części
spotkania, opowiemy o najbardziej
roześmianej aktorce Hani Bielickiej.
Serdecznie zapraszamy w niedzielę 25
stycznia, w samo południe.
Koniec stycznia to czas Saloniku
z Kulturą, czyli cyklu spotkań mu−
zycznych i satyrycznych. Gospodarz
Antoni Muracki zaprasza co miesiąc
znakomitych aktorów, piosenkarzy,
muzyków i artystów kabaretowych.
Podczas pierwszego w tym roku Salo−
niku wystąpi Andrzej Sikorowski, ar−
tysta znany z zespołu Pod Budą,
z własnym solowym repertuarem.
Pisarz, kompozytor, gitarzysta, autor

niezapomnianych piosenek, takich jak
Nie przenoście nam stolicy do Krako−
wa czy Ale to już było ma w dorobku
kilka płyt, w tym dwie platynowe
i cztery złote.
Kolejny Salonik będzie już na po−
czątku lutego. Tym razem będziemy
mieli okazję zobaczyć muzyczny ka−
baret Czyści jak łza. Grupa związana
na stałe z Radiem Olsztyn potrafi
śmiać się ze wszystkiego, przeplatając
żarty doskonałą muzyką i piosenkami.
Po prostu doskonała zabawa.
W lutym prawdziwy hit na Białołę−
ce, czyli koncert Czesława Mozila, le−
piej znanego jako Czesław Śpiewa.
Czesław to mieszkający w Danii
zawodowy akordeonista, wokalista
i kompozytor. Na swój pierwszy
album zatytułowany po prostu Debiut
napisał dziesięć kameralnych kom−
pozycji do tekstów krakowskiego
poety Michała Zabłockiego. Swoją
piosenką Maszynka do świerkania
w ciągu kilku dni zdołał oczarować
słuchaczy Trójki, użytkowników
Internetu i wreszcie osiągnął rewela−
cyjną sprzedaż. Na jego debiutanckiej
płycie znajdziemy fantastyczne melo−
die, bogato zaaranżowane na akus−
tyczne instrumenty i proste, nieco
naiwnie rymowane teksty w baśnio−
wej konwencji. Muzyczny kabaret,
punk, alternatywa, folk, tango – to
mieszanka brzmień, z jakimi można
się zetknąć w jego utworach.
Pod koniec lutego szykuje się nie
lada gratka dla wielbicieli talentu Mi−
chała Bajora. Doskonale wszystkim
znany aktor i piosenkarz podczas
recitalu zaśpiewa swoje największe
przeboje. Uwielbiany przez kobiety
z racji kompozycji pełnych emocji,
uczuć i subtelności co roku ściąga na
swoje występy prawdziwe rzesze
fanów, gwarantując im doskonałą
zabawę.
Pisząc o najbliższych noworocz−
nych planach nie sposób nie wspom−
nieć o rodzimych teatrach. Najstarszy

Teatr 13

stażem Teatr 13 dalej realizuje projekt
w ramach swego dwudziestolecia i jest
w trakcie przygotowywania kolejnej
premiery. Zanim do niej dojdzie
powtórnie zaprezentuje swoją ostatnią
sztukę Po deszczu Sergi Belbela.
Premiera spektaklu 6 grudnia przy−
ciągnęła wielu widzów. Przedstawie−
nie w błyskotliwy i oryginalny sposób
pokazuje samotność i potrzebę blis−
kości innych ludzi. Bohaterowie, mło−
dzi i zdolni pracownicy korporacji, do
zawrotu głowy balansują na krawędzi
dachu czterdziestego dziewiątego pię−
tra, gdzie w ukryciu palą papierosy.
W otoczeniu tajemniczości czekamy
na tytułowy deszcz i wyczuwalną, nie−
uchronną tragedię… Ale czy tragedia
nastąpi? Wszyscy, którzy nie mieli
okazji mogą obejrzeć jeszcze tą sztukę
już 25 stycznia.
Najbliższa premiera Trzynastki,
która będzie miała miejsce w połowie
lutego to sztuka Bogusława Schaeffe−
ra Próby. Sztuka porusza ulubiony
temat reżysera Tomasza Służewskie−
go, czyli teatr w teatrze. Jest to kome−
dia o aktorach, ich relacjach z reży−
serem oraz pracy nad tekstem. Jednym
słowem praca nad sztuką od środka.
Wszystko pokazane w satyrycznym
ujęciu. Niewątpliwie inscenizacja
godna polecenia.
Z całkowicie nową sztuką ruszy
Kompania Teatralna MAMRO. Teatr
podczas wystawionej dziewięciokrot−
nie sztuki Czerwone nosy Petera
Barensa niemal za każdym razem miał
komplet widzów, a zaproszenia na

Propozycje dla młodszych białołęczan
araz po feriach zapraszamy na kolej−
ne spotkanie w ramach Białołęckiej
Z
sceny dla dzieci. 8 lutego z muzycznym
przedstawieniem zawitają do nas nie−
zwykli goście, którzy zabiorą nas
w muzyczną podróż w odległe rejony
świata i czasu – do źródeł muzyki
i brzmień. Będzie można zobaczyć naj−
starsze instrumenty na świecie. Wśród
prezentowanych instrumentów pojawią
się m.in. balafony, birimbao, djembe,
flety ney, didgeridoo, kabaza i inne.
Wystąpią członkowie zespołu Gadająca
Tykwa, który podczas tegorocznego
Festiwalu Polskiego Radia „Nowa tra−
dycja” zajął II miejsce oraz zdobył Na−
grodę Publiczności. Wspaniała zabawa
dla całej rodziny.
Nie zapominamy też o białołęckich
omnibusach, których zapraszamy do
udziału w konkursach planowanych na
pierwszą połowę roku. Już w marcu
najważniejszy konkurs białołęcki, czyli
Konkurs Wiedzy o Białołęce. Tym
bardziej ważniejszy, że jubileuszowy,

gdyż organizowany po raz dziesiąty.
Na pytania dotyczące historii, wyda−
rzeń i osób zasłużonych dla dzielnicy
będą odpowiadać uczniowie szkół pod−
stawowych i gimnazjalnych.
W kwietniu planujemy specjalny
konkurs dla miłośników Harrego Potte−
ra, poświęcony postaci z książek Joan−
ne K. Rowling. Celem konkursu jest
popularyzacja literatury. Przeznaczony
jest dla młodzieży wszystkich białołęc−
kich szkół. Uczestnicy konkursu mogą
spodziewać się pytań bibliograficznych
oraz pytań ze znajomości lektury.
Dla osób, które wolą konkursy plas−
tyczne i muzyczne, również mamy
przygotowaną ciekawą propozycję. Już
teraz można zgłaszać się do kwiet−
niowego konkursu plastycznego pro−
mującego ochronę środowiska. „Nie
bądź jeleń – szanuj zieleń” to konkurs,
w którym oceniane będą plakaty o te−
matyce ekologicznej.
Muzyków i wokalistów w każdym
wieku zapraszamy do udziału w jede−

K U L T U R Y

nastym już konkursie wokalnym Złota
Ósemka. Jak co roku wymagające jury
oceniać będzie dobór repertuaru, inter−
pretację, czystość i poprawność wyko−
nania, dykcję a także pomysłowość
wykonania.
Choć do konkursów jeszcze sporo
czasu, warto już dziś się do nich przy−
gotować, gdyż na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody!

Gadająca Tykwa

spektakle rozchodziły się w mgnieniu
oka. Tym razem zespół przygotowuje
Czarną komedię Petera Shaffera, sztu−
kę zainspirowaną kiepskim stanem
elektryki brytyjskiej w 1965 r., kiedy
to często zdarzały się przerwy
w dostawie prądu… Brak światła
doprowadza do wielu zabawnych
sytuacji, o czym niebawem będzie
można się przekonać. Czy ta farsa
przypadnie do gustu widzom? Ten kto
zna MAMRO nie ma wątpliwości, że
na pewno.

Repertuar BOK
24.01., godz. 18.00
„Salonik z Kulturą” – Andrzej
Sikorowski, bilety 20 pln
25.01., godz. 12.00
„Nasze gwiazdy” – cykl spotkań
Janusza Horodniczego,
wstęp wolny
25.01., godz. 19.00
Teatr 13 „Po deszczu” Sergi Bel−
bela, wstęp wolny za zaprosze−
niami
01.02., godz. 18.00
Kompania Teatralna MAMRO
„Epopeja” Grzegorza Reszki,
wstęp wolny
07.02., godz. 18.00
„Salonik z Kulturą” Czyści Jak
Łza, Marta Andrzejewska,
bilety 20 pln
08.02., godz. 12.00
Białołęcka Scena dla Dzieci
Mała Akademia Muzyki
„Gadająca Tykwa”,
bilety 14 i 12 pln
08.02., godz. 18.00
Czesław Śpiewa
bilety 35 i 30 pln
14.02., godz. 19.30
PREMIERA Teatr 13
„Próby” Bogusława Schaeffera,
wstęp wolny za zaproszeniami
15.02., godz. 18.00
Teatr 13
„Próby” Bogusława Schaeffera,
wstęp wolny za zaproszeniami
21.02., godz. 18.00
PREMIERA Kompania Teatral−
na MAMRO „Czarna Komedia”
Petera Shaffera, obowiązuje
wcześniejsza rezerwacja miejsc
22.02., godz. 18.00
Kompania Teatralna MAMRO
„Czarna Komedia” Petera
Shaffera, obowiązuje
wcześniejsza rezerwacja miejsc
28.02., godz. 18.00
Recital Michała Bajora
bilety 35 i 30 pln
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