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Światowy Dzień Chorego
bchodzony 11 lutego Dzień
W Zakładzie Opiekuńczo−Lecz−
O
Chorego upłynął dla podopiecz− niczym przy ul. Mehoffera na sta−
nych Zakładu Opiekuńczo−Leczni− łe przebywa ponad 300 chorych,

Jest nas
coraz więcej
Białołęka nie traci na popular−
ności! Co roku osiedlają się tu
nowi mieszkańcy. Tak było też
w ub. roku! W dzielnicy zamel−
dowało się ponad 3 tysiące
nowych osób. Jak szacuje urząd
liczba mieszkańców jest znacz−
nie większa niż liczba zameldo−
wanych, niestety nie wszyscy
nowi białołęczanie meldują się
na terenie dzielnicy.
Stan na 31.12.2008 r. (źród−
ło: Delegatura Administracji
i Spraw Społecznych):
Zameldowani – 78 979 osób,
w tym:
dzieci i młodzież
od 0 do 18 r.ż. – 19 104
osoby w wieku produkcyjnym
– 54 644
osoby w wieku poprodukcyj−
nym – 5 231 (kobiet – 3 646,
mężczyzn – 1 585)
Dane z Urzędu Statystyczne−
go w Warszawie:
na dzień 30 czerwca 2008 licz−
ba mieszkańców Białołęki
wynosiła 84 219.
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są to głównie osoby starsze wal−
czące z chorobą, często niesamo−
dzielne. Placówka ma za sobą dłu−
gą historię, w latach 20 tych
ubiegłego wieku w tym miejscu
powstało Towarzystwo Opieki
nad Kobietami. Po wojnie prze−
kształcono je w Państwowy Dom
Pomocy Społecznej dla Doro−
słych. Obecnie trwa budowa no−
woczesnego pawilonu dla ok. 100
pacjentów potrzebujących długo−
terminowej opieki finansowana
z budżetu m.st. Warszawy.
BWN

Fiskus w Białołęce
o raz pierwszy w tym roku będzie
można złożyć PIT−a, nie planując
P
wyprawy na Targówek i miejmy na−
dzieję, że bez stania w kolejkach. Od
lutego mieszkańcy dzielnicy mogą za−
łatwić większość spraw dotyczących
podatków na miejscu w dzielnicy. Po
kilku latach starań otwarto punkt urzę−
du skarbowego na Tarchominie.
— To cenna inicjatywa wpisująca
się w cele ministerstwa czyli popra−
wianie obsługi podatników. Mam na−
dzieję, że za wzorem Białołęki pójdą
inne dzielnice i takich punktów w
Warszawie powstanie więcej. Powin−
niśmy razem dbać o to, aby podatnicy

dzających stan zaległości.
— Punkt nie będzie przyjmował
podatków, będzie pełnił funkcję infor−
macyjno−usługową — powiedziała
podczas uroczystego otwarcia Lidia
Poprawa, p.o. naczelnika Urzędu
Skarbowego Warszawa−Targówek.
Od półtora roku burmistrz Jacek Kaz−
nowski zabiegał o powołanie osobne−
go urzędu skarbowego dla Białołęki.
Koncepcja współpracy w tym zakresie
administracji samorządowej z rządo−
wą została przekazana do Ministerst−
wa Finansów.
— To dopiero część Urzędu Skar−
bowego Targówek. Będzie ona przy−
czółkiem do tego, aby powstał Urząd
Skarbowy dla Białołęki — dodała pa−
ni naczelnik.
Punkt oficjalnie otwarto 30 stycznia
br., zaś pierwszych mieszkańców
urzędnicy przyjęli w poniedziałek,
2 lutego. Powstał on dzięki użyczeniu
przez władze dzielnicy lokalu w no−
wym bloku komunalnym.
BWN

byli zadowoleni z obsługi podatkowej
— stwierdził podczas jego otwarcia
Henryk Świniarski, dyrektor Departa−
mentu Administracji Podatkowej
w Ministerstwie Finansów.
A co można w nim załatwić? Przede
wszystkim można zasięgnąć informa−
cji i złożyć deklaracje NIP i PIT, zaś
przedsiębiorcy będą mogli też złożyć
deklaracje CIT i VAT. W punkcie bę−
dzie można również złożyć podania
i wnioski o wydanie zaświadczeń oraz
oświadczeń o wyborze formy opodat−
kowania. Mieszkańcy dzielnicy uzys−
kają też zaświadczenia o dochodach
i niezaleganiu z podatkami lub stwier−
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czego przy ul. Mehoffera pod
znakiem wizyty ordynariusza na−
szej diecezji abp. Henryka Hosera.
Odprawił on mszę świętą połączo−
ną z udzieleniem sakramentu na−
maszczenia chorych dla podopiecz−
nych, którzy byli w stanie w niej
uczestniczyć. Po liturgii ks. arcy−
biskup odwiedził ciężko chorych w
ich salach, wspierając ich słowem
i błogosławieństwem w zmaga−
niach z bólem, cierpieniem i nie−
pełnosprawnością. Niecodzienne
odwiedziny wywołały wzruszenie
i łzy podopiecznych ośrodka.

Stanowisko informacyjno−kance−
laryjne Urzędu Skarbowego War−
szawa−Targówek, ul. Porajów 14
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00−18.00
wtorek–piątek 8.00−16.00
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Białołęka inwestuje

Rekrutacja

Prezentacja inwestycji realizo−
wanych w 2008 r. M.in. o bu−
dowie dróg, chodników i pla−
cówek oświatowych.
str. 3

Ruszają zapisy do grup przed−
szkolnych i zerówek w szko−
łach podstawowych.

Otwarte Obiekty
Sportowe

Kartka
z kalendarza

Miejsca, gdzie można pograć
w siatkówkę, piłkę ręczną,
koszykówkę itp.
str. 5

O Powstaniu Listopadowym,
rocznica bitwy w Białołęce.

str. 4

str. 6
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Z sesji Rady Dzielnicy
Radni pozytywnie zaopiniowali
propozycję nazwy ulicy Dziwna (o ta−
ką nazwę wnioskowali jej mieszkań−
cy) w rejonie ulic Ostródzkiej i Zmyś−
lonej. Podczas lutowej sesji swoją
działalność zaprezentowali radni z
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Biało−
łęka. Obecnie młodzieżowi radni pra−

W lutym radni zajęli się zmianami
w budżecie dzielnicy, m.in. rozdyspo−
nowali dodatkowe prawie 17 mln zł,
o które został zwiększony budżet 2009
r. Większość środków została przezna−
czona na inwestycje, m.in. zwiększono
środki na budowę ronda Małej Brzozy.
Kwota blisko 3 mln zł pozwoli na
przebudowę ul. Głębockiej od ronda
do ul. Skarbka z Gór. Ponad 8 mln zł
zostało przeznaczone na modernizację
placówek oświatowych: szkoły pod−
stawowej przy ul. Porajów i zespołu
szkół przy ul. van Gogha oraz budowę
hali sportowej dla gimnazjum przy
ul. Płużnickiej. Na wniosek Przed−
szkola nr 65 przy ul. Pancera radni
nadali mu nazwę „Tarchominek”.

cują nad statutem MRD oraz przygo−
towują debaty w szkołach na temat
praw uczniów. Młodzież przygotowu−
je też specjalną stronę internetową
MRD, która już wkrótce powinna
zostać uruchomiona.
BWN
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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
Podziały nieruchomości, dzier−
żawy, nabywanie/zbywanie
nieruchomości
tel. 022 510 31 76
Urząd Stanu Cywilnego (reje−
stracja urodzeń, małżeństw
i zgonów, udzielanie ślubów)
tel. 022 510 31 48
Świadczenia rodzinne, opie−
kuńcze i alimentacyjne
ul. Milenijna 2a
tel. 022 811 62 64
lub 022 811 50 07

dzy innymi wysokością opłaty targo−
wej i pobieraniem tej opłaty, strefami
czynszowymi oraz opiniowali projekt
uchwały w sprawie wynajmowania lo−
kali wchodzących w skład mieszka−
niowego zasobu m.st. Warszawy.
Radni pozytywnie zaopiniowali ten
ostatni projekt uchwały regulującej
zasady wynajmowania lokali z zasobu
mieszkaniowego Warszawy. Uchwała
szczegółowo określa kryteria przyz−
nawania lokali, ich zamiany, tryb roz−
patrywania i załatwiania wniosków o
najem lokali. Białołęccy radni mieli
dwie uwagi do projektu uchwały: po
pierwsze zaproponowali w treści uch−
wały dokładne określenie osoby bez−
domnej i dodanie do zapisów projek−
tu, że osoby starające się o mieszkanie
z zasobu miasta są w stanie wykazać,
że Warszawa jest ich miejscem stałe−
go pobytu co najmniej od 5 lat. Radni
wyznaczyli na terenie dzielnicy dwie
strefy czynszowe – miejską i peryfe−
ryjną. Granicę tej pierwszej wyzna−
czają ulice: Sprawna, Odkryta, Dzież−
gońska, Światowida, Strumykowa,
Ordonówny, Mehoffera, Majolikowa,
Produkcyjna, Modlińska, Trasa Mostu
Północnego, brzeg Wisły. Resztę
dzielnicy obejmuje strefa peryferyjna.
Wyznaczenie tych stref podyktowane
zostało dwoma czynnikami: dostępem
do komunikacji miejskiej i dostępem
do placówek oświatowych, kultural−
nych, medycznych i usługowo−hand−
lowych.
Radni pozytywnie zaopiniowali
projekt uchwały w sprawie zasad usta−
lania i poboru oraz terminów płatności
i wysokości stawek opłaty targowej
z zastrzeżeniem, że Zakład Gospo−
darki Nieruchomościami w Dzielnicy
Białołęka od września br. będzie

otrzymywał fundusze na organizacje
poboru opłaty targowej zgodnie z no−
wymi zasadami, w kwocie nie niższej
niż 12 tys zł miesięcznie. Radni rów−
nież pozytywnie zaopiniowali nowe
nazwy ulic w rejonie „Miasteczka Re−
gaty”: Międzyrzecze, Flisaków i Żeg−
lugi Śródlądowej.
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nowym roku radni spotkali się
już dwa razy: w styczniu i lu−
W
tym. W styczniu radni zajęli się mię−

Komisja Dialogu Społecznego
nformujemy, że w styczniu 2009 r.
w Dzielnicy Białołęka powołano
IDzielnicową
Komisję Dialogu Spo−
łecznego. W jej skład weszły następu−
jące organizacje pozarządowe: • Fun−
dacja AVE • Parafialny Klub Sporto−
wy „Agape” • Stowarzyszenie „Nasza
Choszczówka” • Fundacja Pokrzyw−
dzone Dzieci i Kobiety OIGS • Stowa−
rzyszenie Mieszkańców i Właścicieli
Nieruchomości MECENAT • Stowa−
rzyszenie Pracownia Twórczych Ins−

piracji „ArteMA” • Chorągiew Sto−
łeczna ZHP Hufiec Warszawa Praga
Północ • Stowarzyszenie „Sport−Bia−
łołęka” • Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci w Dzielnicy Białołęka • UKS
La Basket • Stowarzyszenia „Diako−
nia Ruchu Światło−Życie” • Scrabble
w Szkole.
Przedstawicielami Urzędu Dzielni−
cy Białołęka m.st. Warszawy wcho−
dzącymi w skład Dzielnicowej Komi−
sji są: Małgorzata Kozieł i Krystyna

Ordowska – kontakt: Wydział Kultury
dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modliń−
ska 197, pok. 224, tel. 022 510 31 04.
Komisję powołano i działa ona na
podstawie programu współpracy m.st.
Warszawy w 2009 roku z organizacja−
mi pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal−
ności pożytku publicznego i o wolon−
tariacie.
Redakcja

Komunikat w sprawie ewidencji ludności i dowodów osobistych
Komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie w dniu
1 stycznia 2009 r.
Informujemy, że tak jak dotychczas, każda osoba posiadająca dowód osobisty ma obowiązek wymienić ten dokument
w przypadku zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym.
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Niewymieniony z powodu zmiany danych dowód osobisty będzie unieważniony z urzędu w rejestrach prowadzonych
przez organy gmin i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminach:
• 3 miesięcy – w przypadku obywateli polskich zamieszkujących na terytorium kraju;
• 4 miesięcy – w przypadku obywateli polskich zamieszkujących za granicą, licząc od dnia zaistnienia zmiany.
Ponadto kwestie unieważniania dowodów osobistych szczegółowo regulują przepisy ustawy o ewidencji ludności i do−
wodach osobistych.
Treść całego komunikatu została zamieszczona w komunikatach i ogłoszeniach na str. internetowej www.bialoleka.waw.pl
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Drogi i oświetlenie ulic
W ub. roku m.in. zbudowano dro−
gę wraz z jednostronnym chodni−
kiem prowadzące do budowanego
przedszkola i gimnazjum. Tym
samym mieszkańcy zyskali także
nowe połączenie ulic Ostródzkiej
i Białołęckiej. Zakończone zostały
również prace przy poszerzaniu ul.
Juranda ze Spychowa (7) w rejonie
ul. Kamykowej. W ramach prac
wykonano również 3 zatoki auto−
busowe i przebudowano łuki na
skrzyżowaniu ul. Juranda ze Spy−
chowa z ul. Ostródzką. Umożliwi
to bezpieczne poruszanie się auto−
busów przegubowych. Ukończono
również prace na ul. Morelowej.
Częściowo udało się zmodernizo−
wać układ komunikacyjny Rusko−
wy Bród – Zdziarska – Berensona
i Mochtyńska – Ostródzka. Wyko−
nane zostały m.in. zatoka autobu−
sowa przy skrzyżowaniu Ruskowy
Bród – Kobiałka, chodniki przy ul.
Berensona (odc. Ostródzka – Skar−
bka z Gór) oraz Rusowy Bród
(odc. Mańkowska – Jarzębinowa).
W tym roku kontynuowane będą
prace pozwalające zrealizować bu−
dowę ulic: Nowodworskiej, Od−
krytej, Sprawnej, Srebrnogórskiej,
Zarzecze i Płytowej.
W ramach budowy oświetlenia
zamontowano 11 latarni w ul.
Skarbka z Gór (od zawrotki auto−
busowej do ul. Berensona). Po−
została część oświetlenia zostanie
zrealizowana w br.
Budowa chodników
W ramach zadania inwestycyjne−
go wybudowano chodniki w uli−
cach: Sąsiedzka (odc. Kątskiego
w kierunku Szałasa), Rozewska
(odc. Kołacińska – Pułaskiego),
Spichrzowa (ok. 280 m), Twórcza
(odc. Juranda ze Spychowa – Ka−
mykowa), Gladioli (odc. Kępa
Tarchomińska – koniec zabudo−
wy), Wielkiego Dębu, Dziatwy
(odc. Marchołta – Modlińska),
Łazy, Podgórna (odc. Kiersnow−
skiego – Orchowiecka i Kiers−
nowskiego – Karnicka), Pułaskie−
go (odc. Żywiczna – Weteranów),
Aluzyjna (odc. Modlińska – ko−
niec zabudowy), Fleminga (ok.
180 m), Rozewska (odc. Kołaciń−
ska – Pułaskiego).
Budownictwo mieszkaniowe
W sierpniu 2008 r. zakończyła się
budowa budynku komunalnego

Archiwum Urzędu

Tradycyjnie z początkiem
nowego roku przedstawiamy inwestycje zrealizowane w 2008 r. Wykonano ponad 90% budżetu inwestycyjnego zaplanowanego na 2008 rok.
To całkiem dobry wynik.

(1) z usługami zlokalizowanego
u zbiegu ulic Porajów i Myślibor−
skiej. Na parterze nowego budyn−
ku mają swoje siedziby: Multi−
centrum, Centrum Aktywności
Seniora oraz filia Urzędu Skar−
bowego Warszawa−Targówek.
Baza edukacyjna
W ub. roku dobudowano do Szko−
ły Podstawowej przy ul. Berensona
(6) tymczasowy obiekt modułowy.
Dzięki temu szkoła zyskała 3 sale
lekcyjne, pomieszczenia administ−
racyjne i pomocnicze oraz sanita−
riaty. Zmodernizowano również
kuchnie w Szkole Podstawowej
przy ul. Porajów oraz polepszono
parametry techniczne obiektu przy
ul. van Gogha, w którym mieści się
Zespół Szkół nr 106. Kontynuo−
wane są prace budowlane przy
gimnazjum (5) oraz przedszkolu
(4) przy ul. Ostródzkiej. Prace
przebiegają zgodnie z harmonogra−
mem (stan zaawansowania prac na
koniec 2008 r.: 73% przedszkole
i 87% gimnazjum). Oba budynki
zostaną oddane do użytku wraz
z nowym rokiem szkolnym. Do
końca 2008 r. wykonano również
dokumentację rozbudowy Zespołu
Szkół na Kobiałce, modernizację
boiska SP nr 344 przy ul. Erazma
z Zakroczymia oraz rozbudowę
Przedszkola nr 226 przy ul. Stru−
mykowej.
Sprawy społeczne
Dokończono wykonanie elemen−
tów elewacji i małej architektury
w budynku Przychodni Zdrowia
przy ul. Milenijnej. Dzięki temu
zwiększono komfort termiczny w
budynku. Na ukończeniu jest tak−
że budowa pierwszego w dzielni−
cy publicznego żłobka przy ul.

Książkowej. W nowym obiekcie
zostanie otoczonych opieką 125
najmłodszych mieszkańców Bia−
łołęki.
Parki i place zabaw
W kwietniu 2008 r. oddano do
użytku trzy place zabaw przy uli−
cach: Odkrytej, Kiersnowskiego
oraz Brzezińskiej, a także Skate−
park przy ul. Odkrytej. W połowie
roku przystąpiono do realizacji II
etapu, obejmującego wykonanie
nawierzchni i ogrodzeń placów
zabaw, a także budowy boiska
z trawy syntetycznej przy ul. Kiers−
nowskiego. Wykonano również oś−
wietlenie terenu Skateparku. Dzię−
ki temu miłośnicy rolek, desko−
rolek i bmx−ów będą mogli korzys−
tać z obiektu również po zmroku.
Trwa rozpoczęta w sierpniu mo−
dernizacja Parku Henrykowskiego
(3). Już niedługo park zyska nowy
i atrakcyjny wygląd. Zmodernizo−
wano oświetlenie, zbudowano no−
we ogrodzenie, powstały nowe
alejki, nasadzono drzewa i krzewy.
Zakupiono również wyposażenie
parku.
Sport i rekreacja
Zmodernizowano boiska Białołęc−
kiego Ośrodka Sportu (2) przy ul.
Światowida. Urządzono nowe boi−
sko piłkarskie ze sztuczną na−
wierzchnią i nowoczesnym oświet−
leniem, kort tenisowy oraz ściankę
treningową, boisko do siatkówki
i skocznię w dal z rozbiegiem.
Ponadto położono nową nawierz−
chnię na bieżni lekkoatletycznej,
zmodernizowano trybuny, wymie−
niono siedziska, wykonano ogro−
dzenie i zasadzono zieleń.
W 2008 r. dzielnica wydała na
inwestycje ponad 60 mln zł.

Zdajemy sobie oczywiście spra−
wę, że dzielnica potrzebuje jesz−
cze wielu pilnych inwestycji,
szczególnie w zakresie komu−
nikacji oraz oświaty, aby standard
życia w Białołęce był lepszy.
Zainteresowanych dokładniej−
szymi informacjami o inwestycjach
realizowanych na terenie dzielnicy
zapraszamy do lektury „Informa−
tora o inwestycjach 2008/2009”.
Można go otrzymać w punkcie
informacyjnym w Wydziale Obsłu−
gi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy
Białołęka przy ul. Modlińskiej 197.
DN

Mieszkańcy pytają
Ul. Ekspresowa
W odpowiedzi na zapytania w spra−
wie kałuży, która tworzy się po in−
tensywnych opadach na ulicy Eks−
presowej informujemy, że w bieżą−
cym roku zaplanowano przygoto−
wanie dokumentacji projektowej
przykanalików na ulicy oraz ich
wykonanie.
(Przykanalik inaczej przyłącze ka−
nalizacyjne, które odprowadza ście−
ki, również deszczowe, do kanału
ulicznego – przyp. red.)
Żłobek przy ul. Książkowej
Zakończenie budowy pierwszego
publicznego żłobka jest przewidzia−
ne pod koniec pierwszego półrocza
bieżącego roku. Nowym obiektem
będzie zarządzać Zespół żłobków
m.st. Warszawy. Rekrutacja do
żłobka będzie przeprowadzona naj−
prawdopodobniej w wakacje w pla−
cówce przy ul. Książkowej. Dok−
ładny termin rekrutacji zamieścimy
na stronie Urzędu Dzielnicy Biało−
łęka www.bialoleka.waw.pl. Wię−
cej o żłobkach na stronie: www.
zlobki.waw.pl
Redakcja
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„Zima w mieście 2009”
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dzić na łyżwach bezpłatnie.
Ciekawą ofertę na ferie przygo−
towały również biblioteki multi−
medialne Nautilus oraz Multicent−
rum. Największym zainteresowa−
niem cieszyły się zajęcia dla dzie−
ci w wieku przedszkolnym i dla
uczniów szkół podstawowych. W
ciągu dwóch tygodni we wszyst−
kich zajęciach organizowanych
przez MultiCentrum uczestniczyło
ok. 880 dzieci. Uczestnicy zajęć
najchętniej bawili się klockami
K’NEX, z których można stwo−
rzyć różne urządzenia i konstruk−
cje.
Akcja „Zima w mieście” zakoń−
czyła się turniejem na lodowisku
przy ul. Strumykowej. W trakcie
imprezy zorganizowano konkursy
z nagrodami. Łyżwiarze, w ra−
mach uzupełniania straconych
kalorii, mogli posilić się pączkami
ufundowanymi przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji.
EO
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Informacja dla rodziców sześciolatków
Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczynającymi się za−
pisami dzieci do szkół i przedszkoli
uprzejmie prosimy o dostarczenie do
dnia 31.03.2009 r. informacji do szko−
ły rejonowej dziecka – właściwej ze
względu na miejsce zamieszkania,
a nie zameldowania, czy Państwa
dziecko od 1 września 2009 r. będzie
uczęszczało do:
– „zerówki” w szkole rejonowej,
– „zerówki” w placówce niepublicz−
nej (przedszkolu lub szkole podsta−
wowej),
– pierwszej klasy w szkole rejonowej
bądź innej.
Taka informacja ułatwi zaplanowanie
odpowiedniej liczby miejsc w „zerów−
kach” szkolnych, a także odpowied−
niej liczby oddziałów klas pierw−
szych złożonych z sześciolatków. Po−
niżej zamieszczamy wykaz szkół pod−
stawowych prowadzących „zerówki”:
Szkoła Podstawowa nr 314
im. Przyjaciół Ziemi

ul. Porajów 3
Planowana liczba klas „0” – 5
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 344
im. Powstania Warszawskiego
ul. Erazma z Zakroczymia 15
Planowana liczba klas „0” – 5,
w tym jedna integracyjna.
Szkoła Podstawowa nr 154
im. Pawła Edmunda Strzeleckiego
ul. Leśnej Polanki 63/65
Planowana liczba klas „0” – 5,
w tym jedna integracyjna.
Szkoła Podstawowa nr 257
im. prof. Mariana Falskiego
ul. Podróżnicza 11
Planowana liczba klas „0” – 3
Szkoła Podstawowa nr 110
im. Kazimierza Jeżewskiego
ul. Bohaterów 41
Planowana liczba klas „0” – 3
Szkoła Podstawowa nr 231
im. Gen. Mariusza Zaruskiego
ul. Juranda ze Spychowa 10

Planowana liczba klas „0” – 2
Szkoła Podstawowa nr 118
im. Przyjaciół Mazowsza
ul. Leszczynowa 5
Planowana liczba klas „0” – 3,
w tym jedna integracyjna.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 342
im. Jana Marcina Szancera
ul. Strumykowa 21a
Planowana liczba klas „0” – 8,
w tym jedna integracyjna.
Szkoła Podstawowa nr 112
im. Marii Kownackiej
ul. Berensona 31
Planowana liczba klas „0” – 4
Szkoła Podstawowa nr 31
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Kobiałka 49
Planowana liczba klas „0” – 2
Mapa z podziałem dzielnicy na re−
jony szkolne dostępna jest na stronie
internetowej www.bialoleka.waw.pl.
Wydział Oświaty
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ma atrakcjami. Dzieci uczestni−
czyły w organizowanych przez
szkoły półkoloniach, podczas któ−
rych odbywały się wycieczki, za−
jęcia sportowo−rekreacyjne (m.in.
aerobik, wspinaczka) i zajęcia
plastyczne, np. zajęcia z techniki
rysowania węglem, malowania na
szkle.
Mnóstwo atrakcji adresowanych
nie tylko do grup zorganizowa−
nych, ale również dla pojedyn−
czych chętnych, przygotowały
Białołęcki Ośrodek Sportu oraz
Białołęcki Ośrodek Kultury. Co−
dziennie w BOK−u organizowane
były przedstawienia teatralne dla
najmłodszych, które cieszyły się
zainteresowaniem publiczności,
milusińscy wypełniali sale do os−
tatniego krzesła. Na scenie ośrod−
ka kultury występowali też artyś−
ci z cyrku Pomponi. Uczestniczki
półkolonii, uczennice Szkoły Pod−

stawowej nr 118, Tamara, Karoli−
na oraz Asia tak opowiadają
o swoich wrażeniach z występu
artystów cyrku Pomponi. – Bar−
dzo nam się podobało, było bar−
dzo śmiesznie, były fajne zwierzę−
ta, przede wszystkim psy i do tego
można było być głośno – opowia−
da Karolina. Z całej koloni naj−
bardziej podobały mi się wy−
cieczki na basen, do kina oraz za−
jęcia w bibliotece multimedialnej
– dodaje. Natomiast mama Oliwii
wraz z córką i synem byli na
trzech przedstawieniach, m.in. na
„Czerwonym Kapturku” i „O mi−
siu, który chciał zostać bałwan−
kiem”. Oliwia bardzo się cieszy
z przedstawień – mówi mama
4−letniej córeczki – zawsze rano
poganiała mnie ze śniadaniem
i wyjściem na przedstawienie.
Białołęcki Ośrodek Sportu przy
ul. Strumykowej otworzył dla
uczestników ferii ślizgawkę. Przez
całe dwa tygodnie rodzice wraz ze
swoimi pociechami mogli pojeź−
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wa tygodnie akcji „Zimy w
D
mieście” na terenie naszej
dzielnicy wypełnione było wielo−

Rekrutacja
do przedszkoli
2009/2010
W drugiej połowie marca rozpocz−
nie się rekrutacja do warszawskich
przedszkoli na rok 2009/2010.
Rodzice dzieci z roczników 2005
i 2004, już uczęszczających do
przedszkoli, będą potwierdzać wolę
kontynuacji edukacji przedszkolnej
za pośrednictwem elektronicznego
systemu lub bezpośrednio u dyrek−
tora przedszkola.
Rodzice dzieci z roczników
2006, 2005 i 2004, po raz pierwszy
ubiegających się o przyjęcie do
przedszkola, będą zapisywać dzie−
ci, wzorem roku ubiegłego, przy po−
mocy systemu elektronicznego (od
18 marca br. do 9 kwietnia br.).
Oferta edukacyjna warszawskich
przedszkoli zostanie udostępniona
w systemie elektronicznym w ostat−
nich dniach lutego.
Szczegółowe informacje doty−
czące procedury oraz terminów są
dostępne na stronie internetowej w
serwisie Biura Edukacji www.edu−
kacja.warszawa.pl
Informacja Biura Edukacji
m.st. Warszawy
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uż od 2 lutego w pięciu placów−
Jdzielnicy
kach oświatowych na terenie
można pograć w piłkę

Wykaz placówek realizujących program:

nożną, siatkówkę, piłkę ręczną,
unihokeja, koszykówkę i spraw−
dzić swoich sił w konkurencjach
lekkoatletycznych. Udział w zaję−
ciach jest dobrowolny i nieodpłat−
ny dla wszystkich dzieci i mło−
dzieży ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimna−
zjalnych. Zajęcia odbywają są od
poniedziałku do piątku w godzi−
nach popołudniowych i prowa−
dzone są przez instruktorów. Za−
jęcia nie zakładają zasad sporto−
wej rywalizacji, ale równy dostęp
dla wszystkich zainteresowanych.
Zajęcia będą prowadzone do koń−
ca roku szkolnego 2008/2009.
Roman Stachurski

SP nr 154
ul. Leśnej Polanki 63/65
piłka nożna, piłka siatkowa
Instruktorzy: Krzysztof
Jabłonowski, Agnieszka Łoń;
tel. 022 811 23 81
poniedziałek 15.10−17.10
wtorek 15.10−19.00, 13.20−15.05
środa 14.30−16.00, 13.30−16.30
czwartek 14.20−16.40
piątek 15.10−16.10

Już po raz szósty wybrano laurea−
tów Plebiscytu na Najlepszego Mło−
dego Sportowca w Dzielnicy Biało−
łęka w 2008 roku. W piątek, 13
lutego br. 2008 r. podczas dorocz−
nego Balu Młodego Mistrza Sportu
organizowanego w hali Białołęc−
kiego Ośrodka Sportu przy ul. Stru−
mykowej uhonorowno najlepszych
sportowców spośród białołęckich
gimnazjalistów. Najliczniejszą „re−
prezentację” wystawili pływacy z
Białołęckiego Uczniowskiego Klu−
bu Sportowego oraz młodzi judocy.
Bezapelacyjnie zwyciężyła młoda
obiecująca pływaczka, mistrzyni
oraz rekordzistka Polski, a także już
członkini kadry narodowej pływa−
ków Olga Butkiewicz z klubu
BUKS, na co dzień uczennica Gim−
nazjum Nr 123.
Kolejne miejsca w „złotej 10”
zajęli:
2. Paulina Borowiecka – pływanie
3. Przemysław Birke – judo
4. Krzysztofa Galaś – judo
5. Patryk Broniec – judo
6. Paula Sobocińska – narty wodne
7. Ewelina Łowicka – piłka nożna
8. Aleksandra Rudzka – pływanie
9. Aleksandra Rojek – taniec mo−
dern jazz
10. Agata Lewandowska – pływa−
nie.
Tradycyjnie już wyróżnienia za
osiągnięcia sportowe oraz wycho−
wawcze z młodzieżą otrzymali naj−
bardziej wybijający się na tym polu
trenerzy: Grzegorz Kircun i Robert
Borucki w pływaniu, Jacek Biernat
w judo oraz Ewa Rudomino za
osiągnięcia w pływaniu osób nie−
pełnosprawnych. Spośród grona
tych ambitnych sportowców wy−
różnienie odebrała przesympatycz−
na młoda pływaczka Agatka Witek.
Impreza zakończyła się przy dysko−
tekowych rytmach.
Roman Stachurski

SP nr 231
ul. Juranda ze Spychowa 10
piłka nożna, lekkoatletyka
Instruktorzy: Witold Miller,
Andrzej Pałasz;
tel. 022 811 07 48
poniedziałek 12.45−13.45, 16.45−
17.30, 15.15−17.45
wtorek 14.25−17.25
środa 15.20−17.20
czwartek 16.15−18.00, 15.15−17.45
piątek 16.10−17.10

GM nr 121
ul. Płużnicka 4
piłka ręczna, unihokej
Instruktorzy: Dorota Słomińska,
Ewa Bińkowska, Agnieszka
Świdzińska; tel. 022 811 26 08
poniedziałek 15.00−18.00
środa 14.30−19.30
czwartek 13.30−19.30
piątek 14.30−15.30

SP nr 314
ul. Porajów 3
piłka siatkowa
Instruktorzy: Joanna Wilińska,
Rafał Kiliański, Małgorzata
Przybylska; tel. 022 811 40 07
poniedziałek 14.40−16.40
wtorek 14.40−16.40
środa 15.30−16.30, 14.40−17.40
czwartek 14.40−16.40, 14.40−17.40

GM nr 122
ul. Van Gogha 2
koszykówka, piłka siatkowa
Instruktorzy: Łukasz Siekierski,
Agnieszka Bojdzińska, Grzegorz
Kowalski; tel. 022 884 43 80
poniedziałek 15.00−17.00
wtorek 15.00−18.00
środa 15.00−17.00
czwartek 15.00−17.00

Nabór do drużyny
piłkarskiej
Stowarzyszenie Sportowe Białołę−
ka zaprasza dzieci (nie starsze niż
z rocznika 2000) do drużyny
piłkarskiej.
Treningi:
poniedziałki: 19.00−20.30
Hala BOS ul. Światowida 56
środy: 18.00−19.00
Hala BOS ul. Strumykowa 21
piątki: 18.00−19.30
Hala BOS ul. Strumykowa 21
Zapisy:
trener: Rafał Szewczyk – tel. 0 606
278 008; kierownik drużyny: To−
masz Wiśnik – tel. 0 604 934 251
Organizujemy również wyjazdy
letnie.
Tomasz Tomaszewski

Z D R O W I E

Jak żyć z cukrzycą?
W dzielnicy powstało Koło Diabetyków, którego celem
jest pomoc chorym mieszkańcom Białołęki.
Problem ten dotyka sporej grupy
mieszkańców naszej dzielnicy. W
Polsce na cukrzycę choruje obecnie
2,5 miliona osób, a wszelkie prog−
nozy wskazują, że niestety chorych
będzie coraz więcej.
Chorym grozi wiele niebezpiecz−
nych powikłań, np. trzykrotny wzrost
ryzyka zawału serca i udaru mózgu,
retinopatia, zespól stopy cukrzycowej
i wiele innych. Działające Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków repre−
zentuje interesy osób chorych na cuk−
rzycę, wobec władz państwowych
i samorządowych, współpracuje z
Ministerstwem Zdrowia i Polskim
Towarzystwem Diabetologicznym.
W ramach stowarzyszenia działają
koła, które integrują środowisko dia−
betyków i sympatyków poprzez fa−
chową pomoc i zrozumienie ich pro−
blemów zdrowotnych.
Gdy pacjent po raz pierwszy w ga−
binecie lekarskim dowiaduje się o
cukrzycy, w głowie rodzi się mnóst−
wo pytań: dlaczego ja? jak ja sobie
poradzę? jak żyć z cukrzycą?

Wtedy dobrze jest wiedzieć, że w
Białołęce istnieje Koło Diabetyków,
osób chorujących na cukrzycę, które
ma służyć radą i pomocą innym
chorym. Koło organizuje spotkania
w grupach wsparcia, której człon−
kowie wymieniają się wiedzą i doś−
wiadczeniem. W miarę możliwości
udzielają pomocy sprzętowej np.
wypożyczają glukometry.
W planach koła są spotkania edu−
kacyjne, prelekcje prowadzone
przez lekarzy diabetologów i innych
specjalności, dietetyczki, rehabili−
tantów.
W lutym odbyło się pierwsze
spotkanie integracyjne przy muzyce
i poezji. Na następne zapraszamy
już 5 marca o godz. 12.00, odbędzie
się ono w Centrum Aktywności Se−
niora przy ul. Porajów 14. Przy cen−
trum został także utworzony Punkt
Informacyjny dla osób chorych na
cukrzycę. Dyżury będą w nim peł−
niły osoby z Zarządu Białołęckiego
Koła Diabetyków posiadający duże
doświadczenie w walce z cukrzycą.

Dyżury pełnione są w każdy czwar−
tek w godz. 12.00–14.00, podczas
których osoby chore lub ich najbliżsi
uzyskają informację o sposobie ży−
cia z cukrzycą, o prawach im przy−
sługujących oraz odpowiedzą na
nurtujące je pytania odnośnie tej
choroby.
Pracownicy centrum planują rów−
nież powołanie grup wsparcia dla
osób chorych na osteoporozę i ama−
zonek. Chętnych zapraszamy do
zgłaszania się do placówki.
Więcej informacji można uzyskać
pod numerem telefonu 022 403 59 57
lub na miejscu w Centrum Aktyw−
ności Seniora przy ul. Porajów 14.
Grażyna Bednarowicz
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Młodzi Sportowcy
Białołęki
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Skorzystaj z „Otwartych Obiektów Sportowych”!
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Romantyczne show

Zbiory Redakcji

tica” z solistą Arturem Banaszkie−
wiczem w koncercie „Romantycz−
ne show skrzypcowe”.
Artur Banaszkiewicz zaprezen−
tował własne wirtuozowskie fan−
tazje i parafrazy znanych, chętnie
słuchanych utworów z różnych
gatunków muzyki, m.in.: „Viva
Strauss”, „My Fair Lady”, „Skrzy−
pek na dachu” oraz kompozycje
inspirowane folklorem cygańskim,
rosyjskim i żydowskim. Publicz−
ność długo nie chciała wypuścić
artysty ze sceny. Jego nadzwyczaj−
ne interpretacje m.in. Czardasza V.

Montiego oraz „Skowronka”
(„Pacsirta”) G. Dinicu zachwyciły
wszystkich do tego stopnia, że
muzyk kilkakrotnie bisował.
Białołęcka Orkiestra Romantica
wystąpiła z Arturem Banaszkiewi−
czem już po raz trzeci. Owocem
tych wspólnych spotkań muzycz−
nych jest doskonałe zgranie mię−
dzy solistą a akompaniującym mu
zespołem.
Niespodzianką koncertu był
również występ Andrzeja Krusie−
wicza – prowadzącego koncert,
który zatańczył także tango argen−
tyńskie. Lektor Polskiego Radia
od wielu lat fascynuje się bowiem
tańcem towarzyskim.

Sobotni koncert zorganizowany
został przez Burmistrza Dzielnicy
Białołęka, Wydział Kultury, Im−
presariat Artystyczny Proscenium.
Organizatorów cieszy niezmiernie
fakt, że wszystkie dotychczasowe
koncerty z udziałem Białołęckiej

Ucz się razem
z MultiCentrum

Powstanie Listopadowe
w Białołęce
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oraz większą popularnością
C
cieszy się MultiCentrum – bi−
blioteka multimedialna na ul. Po−
rajów 14. Jej wyjątkowość polega
na interaktywnym przekazywaniu
wiedzy dzieciom i młodzieży.
Dzieci podczas zabawy mogą poz−
nawać zjawiska przyrody, uczyć
się fizyki i robotyki, jak również
przyswajać sobie zasady muzyki
w sposób bardzo atrakcyjny. Obe−
cnie przyjmowane są zapisy na
zajęcia w dwóch grupach: Multi−
Nauka i MultiTechnika. – Dzieci
mogą posługiwać się tu pomocami
naukowymi jak specjalistyczne
programy komputerowe, klocki
K’NEX, urządzenia (m.in. baterie
słoneczne, przenośna stacja pogo−
dy), panele elektroniczne, specja−
listyczne klawiatury, trójwymia−
rowe pomoce naukowe, sieć bazy
danych, materiały dvd, puzzle
oraz tablice magnetyczne. Stop−
niowo będą organizowane następ−
ne grupy tematyczne wraz ze
wzrostem zainteresowania – opo−
wiada Paweł Błażejczyk z Multi−
centrum. – Na początku zorgani−
zowaliśmy grupy dla najmłod−

szych, których zgłaszało się naj−
więcej czyli dzieci w wieku przed−
szkolnym i uczniów szkół podsta−
wowych – dodaje.
MultiNauka (powyżej 10 lat)
uczy biologii, fizyki i chemii
przez wirtualne doświadczenia.
Dzieci na zajęciach będą przepro−
wadzać eksperymenty naukowe,
m.in. fizyczne (np. poznawanie
zasad działania fal akustycznych
i wykonywanie pomiarów rozcho−
dzenia się fal w różnych ośrod−
kach oraz konstruowanie prostych
urządzeń.
MultiTechnika (3 grupy wieko−
we: 6−8, 9−11 oraz od 12 lat) dzie−
ci zapoznają się z najnowszymi
technologiami wykorzystywany−
mi w przemyśle. W programie
można poznać budowę i zasady
funkcjonowania maszyn prostych
(równia pochyła, dźwignia, krą−
żek), koła i przekładni. Najwięk−
szą popularnością cieszą się kloc−
ki K’NEX. Wykorzystywane są
one do nauki podstaw wiedzy o
robotyce, konstrukcjach budowla−
nych i mechanice. Zbudowane
urządzenia można podłączyć do

Orkiestry Romantica i jej niezwyk−
łych gości, spotykają się z og−
romnym zainteresowaniem miesz−
kańców całej Warszawy.
Anna Barańska−Wróblewska
dyr. Białołęckiej Orkiestry
„Romantica”

Na terenie Białołęki i Bródna w dniach 24 i 25 lutego 1831 r. polskie
oddziały powstańcze stoczyły bitwę z nacierającymi wojskami
rosyjskimi, która jest niezwykle istotnym fragmentem bitwy gro−
chowskiej w czasie Powstania Listopadowego. Stronę rosyjską
tworzył korpus składający się z 11 baonów, 6 szwadronów (ok. 13,5
tys. żołnierzy) oraz 48 dział, będących pod komendą gen. Iwana
Szachowskiego. Miał on za zadanie wsparcie wojsk walczących na
Grochowie pod dowództwem feldmarszałka Iwana Dybicza. Oddziały
polskie stanowiły II brygada gen. Kazimierza Małachowskiego,
wzmocniona I dywizją gen. Jana Krukowieckiego.
Straty Rosjan pod wieczór 24 lutego wynosiły ok. 650 zabitych
i rannych, zaś Polaków do 450. Po walkach zaczepnych następnego
dnia wzrosły one po obu stronach do 900 zabitych. Dla upamiętnienia
tej bitwy i utrwalenia bohaterstwa obrońców narodowej sprawy w Po−
wstaniu Listopadowym mieszkańcy Bródna w 1916 r. ustawili głaz
kamienny z krzyżem żelaznym przy ul. Białołęckiej 321, w pobliżu
Kanału Żerańskiego. Na głazie umieszczony został napis: „Tu na
polach Białołęki dnia 24 lutego 1831 roku Wojsko Polskie w walce o
niepodległość pobiło Moskali. Boże daj nam Ducha Ojców. Dnia 29
października 1916 roku.”
Działania zaczepne oraz walki stoczone w tych dniach przez wojsko
polskie zmusiły rosyjskich dowódców do zmiany pierwotnych planów
bitwy. Spowodowały wycofanie się wojsk gen. Szachowskiego przez
Grodzisk Mazowiecki, Marki oraz
Ząbki w kierunku wojsk feldmarszał−
ka Iwana Dybicza. Bitwa na terenie
Białołęki przyśpieszyła również wal−
ną bitwę wojsk rosyjskich z wojskami
polskimi i tym samym udaremniła
całkowite opanowanie Olszynki Gro−
chowskiej i ich wcześniejsze dotarcie
do Pragi.

24
lutego
1831

Źródło:
Jan Berger „Bitwa pod Białołęką”
www.bialoleka.waw.pl
oraz:
Jan Berger „Pod zaborami” w:
„Historia Białołęki i jej dzień dzisiejszy”
Warszawa 2007

silniczka oraz zsynchronizować
ich poruszanie poprzez kompute−
rowy program sterujący.
Aby uczestniczyć w zajęciach
należy zapisać się telefonicznie
lub mailowo. Zajęcia są bezpłatne
i odbywają się w grupach 10−oso−
bowych.
EO

Zbiory Redakcji

Walentynki, 14 lutego, na
W
scenie BOK, wystąpili artyś−
ci Białołęckiej Orkiestry „Roman−

MULTICENTRUM
ul. Porajów 14
tel. 022 614 60 70
e−mail: mc@e−bp.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 10−19
sobota: 10−15
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Hity marca
ie od dziś wiadomo, że BOK
słynie z tego, że w swych murach
N
mieści aż siedem formacji teatralnych
od dziecięcych po seniorskie. Marzec
w tym roku należy do nich. Kilka
nowych i starych spektakli będzie
można obejrzeć przez cały miesiąc.
Ale zanim nastanie marzec – czeka
nas jeszcze końcówka lutego.

Michał Bajor

Pod koniec lutego szykuje się nie
lada gratka dla wielbicieli talentu
Michała Bajora. Doskonale wszyst−
kim znany aktor i piosenkarz podczas
recitalu zaśpiewa swoje największe
przeboje. Na pewno nie zabraknie naj−
nowszych kompozycji z ostatniej pły−
ty „Inna Bajka”, z którą artysta gościł
w ubiegłym roku. Bajor z racji kom−
pozycji pełnych emocji, uczuć i sub−
telności co roku ściąga na swoje wys−
tępy szerokie rzesze fanów, gwarantu−
jąc im doskonałą zabawę.
Hitem marca będzie niewątpliwie
recital Edyty Geppert – najlepszej pol−
skiej interpretatorki tekstów poetyc−
kich. Artystka słynie z tego, że jej tek−
sty skłaniają do refleksji, ale posiada
i takie, których po prostu miło się słu−
cha. Wspaniały głos i niesamowity
sposób śpiewania sprawiają, że można
ją rozpoznać wszędzie. Niedawno
artystka wydała płytę „Nic nie mu−
szę”, podsumowującą jej 25−letnią
działalność muzyczną – widzowie na
pewno będą mogli podczas koncertu
usłyszeć kompozycje z tego albumu.
Za wyjątkiem recitalu Edyty Gep−
pert marzec będzie miesiącem niewąt−
pliwie teatralnym. Trzy teatry dzia−
łające na stałe w BOK przygotowały
nowe spektakle. Jako pierwsza zapre−
zentuje się Kompania Teatralna
MAMRO, premierę szykuje Teatr
METKA, a Trzynastka będzie obcho−

O Ś R O D K A

Teatr 13 – Próby

dziła swoje 21−lecie.
Kompania Teatralna MAMRO
w swojej najnowszej sztuce postano−
wiła pokazać widzom, co się stanie
kiedy w teatrze zabraknie światła. Pre−
miera już za nami, jednak w chwili
oddawania tekstu do druku nie wie−
dzieliśmy jakie są reakcję na przed−
stawienie. Tym razem zespół przygo−
tował Czarną Komedię Petera Shaffe−
ra, sztukę zainspirowaną kiepskim
stanem energetyki brytyjskiej w 1965
r., kiedy to często zdarzały się przer−
wy w dostawie prądu… Brak światła
doprowadza do wielu zabawnych
sytuacji, o czym niebawem będzie
można się przekonać. Czy ta farsa
przypadnie do gustu widzom MAM−
RA? Ten kto ich zna, na pewno nie
wyjdzie zawiedziony.
Z kolei Teatr METKA, najmłodszy
teatr na Białołęce, przygotowuje się
do swojej trzeciej premiery. Będzie to,
podobnie jak poprzednie, współczes−
na sztuka, osadzona tym razem jednak
w historycznych realiach. METKA
wzięła na warsztat sztukę kostiumową
Anny Bojarskiej Meeting. Akcja dzie−
je się pod koniec XIX wieku i opowia−
da o wybitnym malarzu Toulouse−Lau−
trecu i jego kuzynce, słynnej malarce
Marii Baszkircew. Lautrec był znaczą−
cym przedstawicielem postimpresjo−
nizmu, twórcą litografii i ilustracji, na
których uwiecznił życie bohemy XIX−
wiecznego Paryża. Henri i Maria żyli
pełnią życia, korzystając z przyjem−
ności życia. Lautrec posiadał wielu
przyjaciół i zawsze był akceptowany
bez względu na swoja nikłą posturę.
Jesteśmy ciekawi jak teatr poradzi
sobie z tak ogromnym wyzwaniem.

Edyta Geppert

Tymczasem Teatr 13 w marcu
skończy 21 lat. Trzynastka to jeden
z najstarszych, niezawodowych teat−
rów w Warszawie, a w niektórych krę−
gach uznawany za najciekawszy
w kraju. Uroczystości związane z uro−
dzinami przypadną na koniec miesią−
ca, podczas Międzynarodowych Dni
Teatru. Główną ich atrakcją będzie
sztuka Bogusława Schaeffera Próby.
Jest to wyjątkowa gra aktorów z pub−
licznością, bo właśnie gra jest spo−
sobem Schaeffera na zabawę z widza−
mi. Na scenie aktorzy odkrywają ta−
jemnice tworzenia sztuki, próbując
nową inscenizację. Reżyser plącze się
w pracy, aktorzy się wygłupiają albo
denerwują się na reżysera – nic się nie
może zacząć. Jest to komedia o akto−
rach, ich relacjach z reżyserem oraz
pracy nad tekstem. Jednym słowem
praca nad sztuką od kuchni. A kto nie
lubi zaglądać za kulisty teatru?
Podczas uroczystości nie zabraknie
również niespodzianek, specjalnie na
tą okazję, reżyser Tomasz Służewski
przygotował Wariacje z wierszami,
czyli dość frywolną interpretację zna−
nych wierszy Brzechwy i Tuwima
w wersji dla dorosłych.
Obchody będą trwały dwa dni.
Drugiego dnia zespół zagra najlepszą
swoją sztukę Bolero Artura. Sztukę o
miłosnych perypetiach kilku damsko−
−męskich duetów. Sympatyczne czes−
kie przedstawienie Pavla Kohouta
podbiło serce już niejednego widza.
Zapowiadany wcześniej spektakl
Mistrz i Małgorzata niestety z powo−
du ogromnych przygotowań został
przesunięty na koniec września. Już
dziś zapraszamy na tę inscenizację, do
której Trzynastka przygotowuje się
już teraz.
Warto przypomnieć również o no−
wym cyklu filmowym, jaki się pojawił

III Dni Białołęki
po raz trzeci będziemy obchodzić
naszej Dzielnicy. W tym
Jrokuużświęto
Dni Białołęki wypadają w pierw−
szy marcowy weekend. Białołęcki
Ośrodek Kultury we współpracy z Ra−
dą Programową BOK i przy udziale
zaprzyjaźnionych białołęckich insty−
tucji i stowarzyszeń zapraszają pierw−
szego dnia na przegląd artystyczny
placówek oświatowych, gdzie biało−
łęckie szkoły i przedszkola będą miały
szansę zaprezentować dokonania arty−

K U L T U R Y

styczne swoich podopiecznych. Aktu−
alnie czekamy jeszcze na zgłoszenia.
Natomiast 8 marca odbędzie się
wyjątkowy koncert. W Białołęckim
Ośrodku Kultury wystąpią artyści
amatorzy oraz artyści zawodowi na
stałe mieszkający w naszej dzielnicy.
Warto zobaczyć i poznać utalentowa−
nych białołęczan. Niewątpliwie jest to
wydarzenie godne uwagi.
Nie zabraknie oczywiście uroczys−
tości upamiętniających przebieg Po−

wstania Listopadowego na terenach
Białołęki. Uroczyste przejście pod
kamień przy ul. Białołęckiej, upamięt−
niający powstańców listopadowych
a także modlitwa i złożenie wiązanek
tak jak w poprzednich latach jest naj−
ważniejszym wydarzeniem Dni Biało−
łęki.
Dokładny program obchodów jest
dostępny na stronie www.bok.waw.pl
Serdecznie zapraszamy.

w Białołęckim Ośrodku Kultury.
„Nasze Gwiazdy” to gawędy o gwiaz−
dach estrady, kabaretu, filmu i sportu.
Żeby utrzymać się w teatralnym kli−
macie, autor spotkań Janusz Horodni−
czy, przedstawi sylwetki dwóch nie−
zwykłych aktorek: Miry Zimińskiej−
−Sygietyńskiej oraz Stefanii Grodzień−
skiej.
Serdecznie zapraszamy.

Repertuar BOK
28.02, godz. 18.00
Recital Michała Bajora
bilety 35 i 30 pln
01.03, godz. 18.00
Kompania Teatralna MAMRO
Czarna Komedia Petera Shaffera
obowiązuje wcześniejsza rezer−
wacja miejsc
07.03, godz. 18.00
Recital Edyty Geppert
bilety 35 i 30 pln
14.03, godz. 18.00
Teatr METKA Meeting −
PREMIERA, wstęp wolny
15.03, godz. 18.00
Kompania Teatralna MAMRO
Czarna Komedia Petera Shaffera
obowiązuje wcześniejsza rezer−
wacja miejsc
21.03, godz. 18.00
Teatr METKA
Meeting Anny Bojarskiej
wstęp wolny
22.03, godz. 12.00
„Nasze Gwiazdy” – cykl filmo−
wy Janusza Horodniczego
wstęp wolny
22.03, godz. 18.00
Teatr METKA
Meeting Anny Bojarskiej
wstęp wolny
28.03, godz. 18.00
Teatr 13
Wariacje z wierszami,
Próby B. Schaeffera
wstęp za zaproszeniami
29.03, godz. 18.00
Teatr 13
Bolero Artura Pavla Kohouta
wstęp za zaproszeniami
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