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Nauka przez zabawę,
czyli rusza MultiCentrum!
Białołęce przybyła kolejna, nowoczesna biblioteka – MultiCentrum – placówka przeznaczona dla
różnych grup wiekowych
i różnych środowisk.
MultiCentrum otwarto 17 wrześ−
nia przy ul. Porajów 14 dzięki sta−
raniom i wsparciu finansowemu
Dzielnicy oraz m.st. Warszawy.
MultiCentrum to ośrodek służą−
cy nauce i wzbogacaniu wiedzy
przy użyciu najnowszych osiąg−
nięć techniki informatycznej.

— Zadaniem MultiCentrum jest
wypełnić pewną lukę — mówi
burmistrz dzielnicy Jacek Kaz−
nowski. — Białołęka to najmłod−
sza dzielnica Warszawy. Tu za−
mieszkują młode małżeństwa, tu
rodzice mają problemy z umiesz−
czeniem swoich dzieci w przed−
szkolach i szkołach, których ciąg−
le brakuje. To tu także jest wciąż
za mało miejsc, gdzie dzieci i mło−
dzież mogłyby spędzać wolny
czas. I właśnie po to powstało
MultiCentrum, nowoczesna pla−
cówka biblioteczna.
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Szanowni Państwo,
Prezentujemy
Państwu pierwszy
numer „Czasu Bia−
łołęki”. To pismo
stworzyliśmy z myś−
lą o mieszkańcach
naszej dzielnicy. Chcemy w nim
publikować informacje, które mo−
gą przydać się każdemu. Znajdzie−
cie tu Państwo informacje z róż−
nych obszarów działalności Urzę−
du i jednostek mu podległych.
Oprócz informacji praktycznych,
jak godziny pracy urzędu, dyżury
radnych, znajdziecie też Państwo
serię ciekawych artykułów o tym,
co dzieje się na Białołęce. W każ−
dym numerze postaramy się przed−
stawić informacje o czymś zupeł−
nie nowym. Białołęka jest intere−
sującą dzielnicą, a inwestycje,
które przygotowujemy dla miesz−
kańców są niezwykle nowatorskie.

Właśnie na Białołęce można zna−
leźć coś, czego nie ma nigdzie in−
dziej w Warszawie.
„Czas Białołęki” to pismo dla
mieszkańców i o mieszkańcach,
dlatego już dziś zapraszam do
współpracy z redakcją. To od Pań−
stwa będzie zależał kształt naszej
wspólnej gazety. Na początek
zwracamy się z propozycją za−
mieszczania sylwetek ludzi zasłu−
żonych dla naszej dzielnicy i god−
nych uwagi. Pokażmy, że mamy się
nie tylko czym, ale i kim chwalić.
Niech „Czas Białołęki” będzie
pismem pozytywnych wiadomości
o naszym życiu, problemach,
o wszystkim co wokół nas się
dzieje. Serdecznie Państwa po−
zdrawiam i życzę przyjemnej lek−
tury oraz twórczej inspiracji we
współtworzeniu naszego pisma.
Jacek Kaznowski

Promem z Białołęki do Łomianek

— Założeniem programowym
MultiCentrum jest zdobywanie
umiejętności myślenia i uczenia,
umiejętności technicznych, spo−
łecznych, motorycznych oraz ra−
dzenie sobie z emocjami — pod−
kreśla pani dyrektor Elżbieta Maj−
chrzak. Ta nietypowa biblioteka
to wyjście naprzeciw potrzebom
młodych mieszkańców dzielnicy.
Zdaniem dyrektor Majchrzak wy−
pełni ono istniejącą w systemach
szkolnych lukę w zakresie eduka−
cji technologicznej.

— Najważniejszym celem Multi−
Centrum jest nauka przez zabawę
— dodaje dyrektor Majchrzak. —
Dzieci bawiąc się mogą odkrywać
swoje naturalne predyspozycje, by
potem świadomie wybrać swoją
dalszą drogę kształcenia. Multi−
Centrum daje tę możliwość, by
poprzez doświadczenia, budowa−
nie, rozwiązywanie, malowanie
nie tylko świetnie się bawić, ale
przede wszystkim poznawać ota−
czający nas świat.
(ciąg dalszy na str. 3)

autobusu można wybrać się na le−
wy brzeg Wisły. Do ostatnich dni
września z Białołęki do Łomianek
kursuje prom „Turkawka”. Wpraw−
dzie tylko w weekendy, ale nie−
wielu z nas ma czas na spacery
w ciągu tygodnia.
Statek może zabrać na pokład
12 pasażerów i tyle samo rowe−
rów. Z rejsów można korzystać co
30 min. w godz. 8.00−20.00. Prze−
prawa jest bezpłatna, bo koszty
uruchomienia promu w całości
pokrywają m.st. Warszawa, Dziel−
nica Białołęka, Powiat Warszaw−
ski Ziemski, Miasto i Gmina Ło−
mianki oraz sponsor firma JW
Construction.
„Turkawka” odbija od brzegu
w Białołęce na wysokości ul. Od−
krytej 29 (między ul. Ciołkosza
i Książkową) po stronie Łomianek
przybija do brzegu na wysokości
Burakowa, dokąd można dojechać

drogą gruntową na przedłużeniu
ul. Pastewnej.
To już druga atrakcja wodna
w dzielnicy. Przypomnijmy, w ma−
ju wystartowały rejsy z Podzam−
cza Kanałem Żerańskim do Seroc−
ka.
BWN
Źródło: www.um.warszawa.pl
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tylko przez kilka dni moż−
JBezeszcze
na korzystać z nie lada atrakcji.
wsiadania do samochodu czy

Konsultacje Koncepcji
Sieci Tras Rowerowych
Zapraszamy rowerzystów do zapo−
znania się z roboczą wersją koncep−
cji sieci tras rowerowych oraz
udziału w ankiecie na stronie
www.zm.org.pl. Konsultacje po−
trwają do 27 września. Jej wyniki
pomogą dopracować koncepcję
i wytypować najpilniejsze działania
na terenie dzielnicy Białołęka.

INWESTYCJE

SPRAWY SPOŁECZNE

EDUKACJA

KULTURA

Szkoła
z modułów

Coś dla seniorów

Między Berlinem,
Budapesztem,
a Warszawą

Muzyczne
atrakcje

czyli pilotażowy program
rozbudowy placówek oświa−
towych w naszej dzielnicy
str. 3

Centrum Aktywności Seniora
w nowym miejscu i z nową
ofertą atrakcyjnych zajęć
str. 4

o tegorocznej wymianie
młodzieży
str. 5

Najwięksi polscy tenorzy
(a właściwie najwyżsi)
zaśpiewali w Białołęce
str. 6
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Plan dyżurów radnych dzielnicy Białołęka
Dariusz Dolczewski
przyjmuje w drugi poniedziałek
miesiąca w godz. 18.00−19.00
w ratuszu przy ul. Modlińskiej 197
Monika Drojewska
Tel. 022 510 31 10
Marek Fronczak
Tel. 0 502 388 015
Agnieszka Jadczyszyn
Tel. 022 510 31 10
Piotr Jaworski
e−mail: pjaworski@kig.pl
Ilona Łącka
Tel. 022 510 31 10
Jadwiga Matusiewicz
Tel. 022 510 31 10
Piotr Oracz
e−mail: poracz@poczta.fm.
Krzysztof Pelc
Tel. 0 601 271 052.
Andrzej Półrolniczak
Tel. 022 619 22 16

Magdalena Roguska
Tel. 022 510 31 10
Waldemar Roszak
Tel. 0 790 014 066,
e−mail: waldek@roszak.eu
Marek Sztorc
Tel. 022 510 31 10
Wojciech Tumasz
e−mail: wojtum@gazeta.pl.
Bartłomiej Włodkowski
Tel. 0 600 495 790
Anna Woźniakowska przyjmuje
interesantów w czwartki w Wydziale
Obsługi Rady po uprzednim umówie−
niu się
e−mail: wozniakowska@o2.pl
lub w Klubie Arkona
przy ul. Nagodziców 3
Dyżury radnych w szkołach
Szkoła Podstawowa Nr 344
ul. Erazma z Zakroczymia 15
w godz. 18.00−19.00

ak co roku we wrześniu w dzielnicy
tradycyjnie świętowano dożynki.
JTegoroczne
uroczystości odbyły się w

mularze wniosków są dostępne na
stronie internetowej m. st. Warszawy
pod adresem: www.um.warszawa.pl
w zakładce e−WOM. Można je także
otrzymać w punkcie informacyjnym
przy wejściu do ratusza lub pobrać ze
stojaków stojących w sali bezpośred−
niej obsługi interesanta w Wydziale
Obsługi Mieszkańców Białołęka.
3. Dostęp do Internetu
Osoby posiadające laptopy z kartą
Wi−Fi mogą korzystać bezpłatnie
z Internetu w holu ratusza Dzielnicy
Białołęka. Hasło dostępu można
uzyskać w punkcie informacyjnym
WOM Białołęka.
4. Opłaty skarbowe i administra−
cyjne można uiszczać w kasie
Urzędu lub przelewem na rachunek
Urzędu. Lista numerów rachunków
dostępna jest na stronie internetowej
Urzędu Dzielnicy pod adresem
www.bialoleka.waw.pl

parafii pw. Narodzenia NMP w Płu−
dach przy ul. Klasyków. Dożynki roz−
poczęła Msza święta, podczas której
rolnicy dziękowali za zebrane plony,
wraz z przedstawicielami lokalnych
władz i burmistrzem Jackiem Kazno−
wskim złożyli na ołtarzu dary z tego−
rocznych owoców, warzyw i zbóż.
Burmistrz w swoim wystąpieniu mó−
wił o przemianach zachodzących
w Białołęce oraz podziękował miesz−
kańcom za ciężką, ofiarną pracę i jej
owoce. Podczas uroczystości miesz−
kańcy podzielili się też symbolicznym
dożynkowym chlebem. Po części
oficjalnej uczestnicy dożynek bawili
się do późnych godzin wieczornych
przy dźwiękach Miejskiej Orkiestry
Dętej z Wołomina.
Tradycja obchodzenia dożynek
w dzielnicy sięga korzeniami czasów,

Kanalizacja bliżej Białołęki Dworskiej
dowy kanalizacji przy ulicach Żyrar−
dowskiej i Pionierów. Trwa już budo−
wa kanalizacji w ulicy Wałuszewskiej
i Polnych Kwiatów nadzorowana
przez tę firmę.
Podczas wrześniowego spotkania
z mieszkańcami MPWiK poinformo−
wał o zaawansowaniu prac i koniecz−
ności przygotowania się właścicieli
posesji położonych przy wymienio−
nych ulicach do włączenia się do ka−
nalizacji. Jak poinformowała Magda−
lena Chmielewska, pełnomocnik Za−
rządu MPWiK ds. dokumentacji
i przygotowania inwestycji, mieszkań−
cy ul. Żyrardowskiej w ciągu dwóch
miesięcy powinni spodziewać się
propozycji wykonania projektów przy−
łączy kanalizacyjnych do ich posesji

przez firmę projektującą kanalizację
tej ulicy. Zgodnie z wyliczeniami
MPWiK koszt takiego projektu, wyko−
nanego przez firmę współpracującą z
MPWiK, wyceniono na 1403 zł brutto.
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iejskie Przedsiębiorstwo Wodo−
ciągów i Kanalizacji rozpoczęło
M
projektowanie i przygotowania do bu−

Nieco inaczej sytuacja wygląda
w przypadku ulic Pionierów oraz Wa−
łuszewskiej. Mieszkańcy posesji przy
tych ulicach mogą we własnym zakre−
sie wykonać projekty przyłączy lub
zlecić je MPWiK. W przypadku tych
ulic cena projektów będzie ustalana
indywidualnie.

Szkoła Podstawowa Nr 257
ul. Podróżnicza 11
w godz. 16.30−18.00
Paweł Zajc w czwarty poniedziałek
miesiąca oraz po uprzednim umówie−
niu się w Wydziale Obsługi Rady
Szkoła Podstawowa Nr 110
ul. Bohaterów 41
w godz. 19.00−20.00
Elżbieta Gęsina
w ostatni wtorek miesiąca
oraz po uprzednim umówieniu się
w Wydziale Obsługi Rady
lub tel. 0 694 778 288
Wydział Obsługi Rady dla dzielni−
cy Białołęka:
tel. 022 510 31 10

Białołęckie Święto Plonów

Wydział Obsługi Mieszkańców informuje
1. Organizacja przyjmowania
wniosków dot. komunikacji
Z uwagi na obecne możliwości De−
legatury Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich dla Dzielnicy Białołę−
ka do rejestracji pojazdów wydawa−
nych jest 70 numerków dziennie.
Osoby posiadające numerek na dany
dzień mają zagwarantowane rozpa−
trzenie wniosku w bieżącym dniu.
Osoby nieposiadające numerka mogą
złożyć wniosek w dowolnym sta−
nowisku rejestracji pojazdów (numer
5, 6 i 7) w godzinach 13.00−16.00.
Wnioski złożone bez numerka będą
realizowane w ciągu 2−3 dni robo−
czych. O możliwości odbioru doku−
mentów wnioskodawcy będą infor−
mowani telefonicznie. Do każdej
sprawy (każdego pojazdu) wymagane
jest pobranie oddzielnego numerka.
2. Wszystkie karty procedur spraw
załatwianych w Urzędzie, a także for−

Paweł Zajc w drugi wtorek miesiąca
oraz po uprzednim umówieniu się
w Wydziale Obsługi Rady lub:
tel. 0 604 275 841
e−mail: pawelzajc@wp.pl

Budowa przyłączy może być pro−
wadzona przez MPWiK lub indywi−
dualnie przez właścicieli posesji.
W przypadku korzystania z usług
MPWiK koszty budowy zostaną
określone na podstawie cenników
zamieszczonych na stronie interne−
towej www.mpwik.com.pl. Tam też
opisana jest cała procedura podłącze−
nia posesji do kanalizacji.
W celu skoordynowania powstania
głównych kanałów z budową przy−
łączy do indywidualnych gospodarstw
do końca przyszłego roku wszyscy
mieszkańcy planujący włączenie się
do kanalizacji powinni wykonać pro−
jekty przyłączy do swoich posesji.
Odpowiedzi na pytania w sprawie
budowy kanalizacji można uzyskać w
Wydziale Infrastruktury Urzędu Dziel−
nicy Białołęka przy ul. Modlińskiej
197, pokój 217.
BWN

kiedy Białołęka była rejonem typowo
rolniczym. Do dzisiaj, szczególnie we
wschodniej części dzielnicy, są rol−
nicy obsiewający pola zbożem. Grun−
ty orne zajmują też niewielkie obszary
terenów nadwiślańskich.
DN
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Przewodniczący Rady Dzielnicy
Paweł Tyburc przyjmuje interesan−
tów w poniedziałki w godz. 17.00–
18.00 w ratuszu przy ul. Modlińskiej
197 lub po uprzednim umówieniu się
w Wydziale Obsługi Rady lub pod
numerem tel. 0 510 205 571
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy
przyjmują interesantów po uprzednim
umówieniu się w Wydziale Obsługi
Rady lub:
Krzysztof Nalbert
Tel. 0 510 205 572
Dariusz Ostrowski
Tel. 0 510 205 558
e−mail: dariuszostrowski@o2.pl
Jerzy Smoczyński
Tel. 022 510 31 10
Radni przyjmują interesantów po
uprzednim umówieniu się
w Wydziale Obsługi Rady oraz:
Katarzyna Brzezińska
Tel. 0 501 493 646

od 1 IX do 31 XII 2008 r.

Ogłoszenie o możliwości
uzyskania dofinansowania na likwidację szamba
Wydział Ochrony Środowiska dla
Dzielnicy Białołęka uprzejmie infor−
muje mieszkańców Dzielnicy Białołę−
ka, że Zarządzeniem nr 373/2007
z dnia 23.04.2007 r. Prezydenta m. st.
Warszawy w sprawie programu
wspierania w 2007 roku i latach na−
stępnych ze środków Gminnego Fun−
duszu Ochrony Środowiska i Gospo−
darki Wodnej m.st. Warszawy przed−
sięwzięć związanych z likwidacją
zbiorników bezodpływowych na tere−
nie m.st. Warszawy z późn. zm. ist−
nieje możliwość ubiegania się o dofi−
nansowanie z tyt. likwidacji szamba
i podłączenia do kanalizacji miejskiej
w ramach przedsięwzięć przewidzia−
nych do realizacji w 2009 r.
Wnioski o dofinansowanie można po−
brać w Urzędzie Dzielnicy Białołęka,
ul. Modlińska 197, 03−122 Warszawa,
parter, stanowisko nr 1. Składać zaś
należy w Biurze Ochrony Środowiska
Urzędu m.st. Warszawy, pl. Staryn−
kiewicza 7/9, 02−015 Warszawa, tel.
022 257 91 11, fax: 022 257 92 70
w terminie do 15 grudnia 2008 r.
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Sportowo i na nowo przy Światowida
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iałołęka wzbogaciła się o kolejny
ważny obiekt umożliwiający dzie−
B
ciom i młodzieży rozwijanie sprawno−

ści ruchowej i podnoszenie swoich
sportowych umiejętności. Już w lipcu
na obiektach Białołęckiego Ośrodka
Sportu przy ul. Światowida 56 przeka−
zano do użytkowania zmodernizo−
wany kompleks boisk sportowych.
Prace modernizacyjne trwały pół
roku. Wybudowano nowe boisko pił−
karskie o wymiarach 60x40 m ze
sztuczną nawierzchnią i nowoczes−
nym oświetleniem oraz kort tenisowy
dla tych, którzy w przyszłości chcą
błyszczeć na Wimbledonie. Ponadto
oddano do użytku: treningową ściankę

m.st. Warszawy, kierownictwo Biało−
łęckiego Ośrodka Sportu i ponad 150
najbardziej zainteresowanych, czyli
dzieci z białołęckich szkół uczestni−
czących w tegorocznej akcji „Lato w
Mieście”. Mali sportowcy chętnie
startowali w grach, wyścigach i spor−
towych zabawach, a młodzi piłkarze
zainaugurowali rozgrywki piłkarskie
na nowym boisku.
Młodzież z Białołęki może korzy−
stać z obiektów bezpłatnie pod okiem
instruktorów przez cały rok.
MKP

wspinaczkową, boiska do siatkówki
i skocznię w dal z rozbiegiem. Na
bieżni lekkoatletycznej położono no−
wą nawierzchnię. Zmodernizowane
zostały trybuny – wymieniono na nich
siedziska, postawiono nowe ogrodze−
nie, a także przeprowadzono prace
ogrodnicze.
Uroczystość przekazania odbyła się
3 lipca. Uczestniczyły w niej władze
Dzielnicy Białołęka z burmistrzem
Jackiem Kaznowskim oraz przewod−
niczącym Rady Pawłem Tyburcem,
a także przedstawiciele Biura Sportu

Moduły lekarstwem na przepełnione szkoły

Rusza MultiCentrum!
MultiCentrum to warsztaty tematy−
czne. Każdy z nich ma kilka stano−
wisk komputerowych, a każde stano−
wisko jest wyposażone w specjalnie
zaprojektowany wspomagany kompu−
terowo system edukacyjny (elektro−
niczne panele, specjalistyczne klawia−
tury, trójwymiarowe pomoce nauko−
we, oprogramowanie komputerowe,
sieć baz danych).
MultiCentrum prowadzi szeroką
działalność, m.in. :
• zajęcia dla uczniów szkół i świetlic,
• uzupełnienie wiedzy oferowanej
w tradycyjnym systemie nauczania,
• programy edukacyjne z różnych
dziedzin wiedzy adresowane do
różnych grup wiekowych,
• nauczanie interdyscyplinarne,
• naukę pracy zespołowej,
• kółka zainteresowań,
• rodzinną ofertę weekendową.
MultiCentrum podzielono na kilka
działów tematycznych.
MultiKid jest przeznaczone dla
przedszkolaków i uczniów klas pod−
stawowych, którzy mogą uczyć się
m.in. przepisów ruchu drogowego.
Pomoże im w tym interaktywna mapa
z zaznaczonymi jezdniami i przejścia−
mi dla pieszych. Tu poznają też pod−
stawy matematyki, nuty i zbudują
proste modele różnych urządzeń czy
maszyn.

trzy miesiące — mówi Andrzej
Opolski, wiceburmistrz Białołęki. —
Jeżeli dostaniemy od miasta pie−
niądze, utworzymy też na osiedlach
małe modułowe przedszkola i modu−
łowy żłobek. Wybudowanie zwykłego
przedszkola wraz z przygotowaniem
inwestycji ciągnie się zwykle latami
i kosztuje ok. 15−20 mln zł. Na modu−
łowe trzeba wydać ok. 5 mln i można
je wybudować w kilka miesięcy.
Dodatkową zaletą technologii
modułowej jest możliwość łatwego
przeniesienia obiektu w inne miejsce.
Moduły z ul. Berensona za rok
zostaną dostawione do szkoły nr 231
przy Juranda ze Spychowa. Dlatego,
że stara szkoła będzie wyburzona, a na
jej miejscu wybudowana będzie nowa
placówka dla 600−800 uczniów.
W tym czasie podstawówka będzie
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budują tysiące mieszkań, w pobliżu
których nie powstają żłobki, przed−
szkola i szkoły. Rodzice muszą wozić
dzieci w odległe rejony miasta. Ten
problem dotyczy przede wszystkim
Białołęki. Urząd dzielnicy stara się
temu zaradzić stawiając moduły.
Pozwalają one szybko i stosunkowo
tanio rozwiązać problem braku infra−
struktury oświatowej. Ktoś powie, że
to kontenery, ale… są także bardziej
funkcjonalne i estetyczne niż stare
i latami nieremontowane szkolne
gmachy.
Pierwsza modułowa szkoła po−
wstała właśnie w Białołęce. Jeszcze w
lipcu o takie modułowe skrzydło po−
większyła się Szkoła Podstawowa nr

112 przy ul. Berensona. Nowa część
ma 300 m2, są w niej 3 sale. Od po−
czątku roku odbywają się tam nor−
malne lekcje. Swój gabinet ma też
szkolny pedagog oraz logopeda i re−
edukator. Czesław Piechociński –
naczelnik wydziału infrastruktury
oświaty Biura Edukacji – zapewnił, że
budynek spełnia wszystkie standardy.
Takie dodatkowe pomieszczenia są
bardzo potrzebne szkole. Od wielu lat
dzieci ze 112−tki uczą się na dwie
zmiany. Tak jest i w tym roku, bo
choć szkoła powiększyła się o nowe
skrzydło to przecież przybyło i
uczniów. W tym roku ich liczba
zwiększyła się o kolejne 50 osób.
Potrzebna jest nowa szkoła, ale na nią
trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.
— Modułowe skrzydło kosztowało
niecały milion złotych, a montaż zajął

działać w nowym gmachu gimnazjum
przy ul. Ostródzkiej.
W razie pojawienia się nowych
potrzeb oświatowych, moduły można
przeznaczyć na ośrodki pracy poza−
szkolnej lub domy kultury.
MKP

– dokończenie ze str. 1

MultiOgródek to raj dla najmłod−
szych. Tu dzieci poznają kolory,
kształty, a także mogą zaprojektować
ogród czy dom. Do dyspozycji malu−
chów jest komputer wyposażony
w dziecięcą klawiaturę złożoną tylko
z czterech wielkich guzików. Projekty
mebli można wydrukować, pokoloro−
wać i skleić – to sposób na ćwiczenie
manualnych umiejętności. Zajęcia
składają się m.in. z zabaw integra−
cyjnych, pracy w grupach przed kom−
puterem przy wykorzystaniu interak−
tywnego oprogramowania oraz budo−
wania modeli z klocków K’NEX.
MultiMuzyka wprowadza w świat
dźwięków. W dziale są nie tylko kla−
wiatury komputerowe, ale keyboardy
i mikrofony, które można wykorzys−
tać do tworzenia muzyki. Celem zajęć
jest m.in. stworzenie własnych kom−
pozycji muzycznych, dźwiękowych
obrazów i historii poprzez układanie
i zestawianie ze sobą powstałych
brzmień na różne tematy. Swoje
dzieła dzieci mogą zapisywać na
płytach, by móc się pochwalić nimi w
rodzinie i wśród kolegów.
MultiSztuka przeznaczona jest dla
miłośników sztuk wizualnych. Tu
można tworzyć obrazy z wykorzys−
taniem wybranych technik malarskich
przy użyciu programu graficznego
Corel Panter Classic oraz tworzyć ani−

macje z wykorzystaniem Kai’s Super
Goo. Celem zajęć jest przyswojenie
podstawowych umiejętności technicz−
nych w pracy z komputerem, np. przy
realizacji autorskich pomysłów mło−
dzieży zgodnie z potrzebami tematy−
cznymi. Młodzież będzie mogła tu za−
projektować plakat na imprezę szkol−
ną lub rozrywkową.

Zbiory Redakcji

iele szybko rozwijających się
dzielnic ma problemy z prze−
W
ładowanymi szkołami. Deweloperzy

MultiLogika poświęcona jest nau−
kom ścisłym – ogromne wrażenie wy−
wiera na dzieciach i młodzieży świat
sterowanych komputerowo robotów,
modeli samochodów, różnych urzą−
dzeń i konstrukcji, które można zrobić
samodzielnie z klocków K’NEX.
MultiNauka uczy biologii, fizyki
i chemii przez wirtualne doświadcze−
nia, a dzięki MultiTechnice można za−
poznać się z najnowszymi technolo−
giami wykorzystywanymi w prze−

myśle. W programie można poznać
m.in. co to jest siła, jako miara od−
działywań między ciałami, jakie są
zasady dynamiki Newtona, jak wyko−
rzystać maszyny proste (równia po−
chyła, dźwignia, krążek) i zastosować
koła i przekładnie. Wszystko z wyko−
rzystaniem oprogramowania i urzą−
dzenia TP−ME. Zainteresowanie mło−
dzieży powinna wzbudzić stacja mete−
orologiczna, umożliwiająca dokony−
wanie pomiarów takich wielkości jak:
temperatura, wilgotność powietrza,
ciśnienie atmosferyczne, prędkość
i kierunek wiatru oraz opady.
MultiLingua wprowadza w świat
interaktywnego oprogramowania mul−
timedialnego do nauki języka angiel−
skiego. Nauka języków cieszy się
coraz większą popularnością, a tu
można uczyć się angielskiego z kom−
puterem za darmo.
W Białołęce jest to już druga nowo−
czesna placówka biblioteczna. W
ubiegłym roku powstała biblioteka
multimedialna „Nautilus”, urządzona
na kształt łodzi podwodnej. Cieszy się
ona ogromnym zainteresowaniem
dzieci w wieku przedszkolnym. Op−
rócz wypożyczalni multimediów bib−
lioteka oferuje bogaty pakiet bezpłat−
nych zajęć dla dzieci w wieku przed−
szkolnym i wczesnym szkolnym.
MKP
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Świadczenia rodzinne w Dzielnicy
bsługą świadczeń rodzinnych
O
i alimentacyjnych nie zajmują
się już Ośrodki Pomocy Społecz−

Zbiory Redakcji

nej (OPS), ale dzielnicowe Wy−
działy Spraw Społecznych i Zdro−
wia (WSZ). Akcja informująca
o tym warszawiaków rozpoczęła
się jeszcze w czerwcu, kiedy w lo−

kalnej prasie ukazały się serie
artykułów i ogłoszeń prasowych.
W urzędach pojawiły się też pla−
katy, a na stronie internetowej
urzędów wszystkich dzielnic sto−
sowne komunikaty. W Urzędzie
Dzielnicy Białołęka wyłożono
ulotki informacyjne, a komunikaty
o zaistniałych zmianach były (i są
nadal) wyświetlane na monitorach

LCD w Wydziale Obsługi Miesz−
kańców.
Przejęcie przez dzielnice zadań
związanych ze świadczeniami to
skomplikowany proces organiza−
cyjny, bo trzeba było nie tylko
przejąć dotychczasowych pracow−
ników Ośrodka Pomocy Społecz−
nej oraz kilka tysięcy teczek doku−
mentów
świadczeniobiorców.
Urząd musiał też dostosować po−
mieszczenia do obsługi mieszkań−
ców starających się o świadczenia
oraz przygotować sieć kompute−
rową i wdrożyć specjalistyczne
oprogramowanie.
— Przyjmowanie dokumentów
i rozpatrywanie spraw przebiega
bez większych problemów —
stwierdza Ewa Dobrosielska,
naczelnik Wydziału Spraw Spo−
łecznych i Zdrowia. — Aktualnie
monitorujemy proces obiegu do−
kumentów i podziału zadań
w urzędzie dzielnicy oraz staramy
się wypracować najlepszy sposób

obsługi świadczeniobiorców.
Podstawowe informacje o wpro−
wadzonych zmianach mieszkańcy
mogą znaleźć także na oficjalnej
stronie internetowej dzielnicy www.
bialoleka.waw.pl. Tu dowiedzą się,
gdzie można składać wnioski
Mieszkańcy starający się o zasiłki
rodzinne, alimentacyjne i świad−
czenia opiekuńcze mogą pobierać
formularze wniosków w dwóch
miejscach:
– w Referacie Świadczeń Ro−
dzinnych i Obsługi Funduszu
Alimentacyjnego, przy ul. Mi−
lenijnej 2a,
– w Wydziale Obsługi Mieszkań−
ców przy ul. Modlińskiej 197.
Przyjmowanie i weryfikacja kom−
pletnych wniosków i udzielanie
informacji odbywa się w Refera−
cie Świadczeń Rodzinnych i Ob−
sługi Funduszu Alimentacyjnego
przy ul. Milenijnej 2a.

o świadczenia rodzinne i alimen−
tacyjne, a pod zamieszczonym lin−
kiem mogą zapoznać się z warun−
kami, jakie trzeba spełniać aby
otrzymać świadczenia i w jakiej
wysokości. Zamieszczono też link
ze wzorami właściwych wniosków.
Szczegółowe informacje można
uzyskać pod numerami tel.:
022 811 62 64 i 022 811 50 07 w
poniedziałki od godz. 8.00 do
18.00, a od wtorku do piątku w
godz. 8.00−16.00. Przyjmowane
i rozpatrywane przez urzędników
mogą być tylko kompletne wnio−
ski z załączonymi wymaganymi
dokumentami, dlatego osoby,
które mają wątpliwości co do
warunków jakie muszą spełnić
ubiegając się o wypłacenie
świadczeń i dokumentów, po−
winny zwracać się z pytaniami
bezpośrednio bądź telefonicznie
do ww. referatu.

Centrum Aktywności Seniora zaprasza!
środek Pomocy Społecznej
O
Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy zaprasza mieszkańców
dzielnicy Białołęka do korzystania
z usług Centrum Aktywności Se−
niora. Od czwartego kwartału br.
siedzibą Centrum będzie nowo
oddany lokal mieszczący się przy
ul. Porajów 14. Działania Cent−
rum będą kontynuacją zajęć pro−
wadzonych przez Ośrodek Pomo−
cy Społecznej Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy, w tym m.in.
Klub Seniora, w ramach którego
funkcjonują:
„Grupa Seniora XXI wieku” –
warsztaty komputerowe
„Grupa Zróbmy Razem” – zagos−
podarowanie czasu wolnego.
Dla Seniorów z terenu dzielnicy
Białołęka przewidywane są rów−
nież:
• imprezy okolicznościowe,
• wycieczki krajoznawcze,
• ogniska integracyjne,
• wieczorki taneczne.
W ramach Centrum Aktywności
Seniora prowadzone będą także
nowe zajęcia:
• warsztaty usprawniające,
• relaksacyjne,
• zajęcia kulturalne,
• spotkania ze specjalistami,
• dyskusje (w tym filmowy klub
dyskusyjny),
• porady indywidualne świadczo−
ne przez m.in. prawnika, psycho−
loga, dietetyka i pracownika soc−
jalnego.
Ponadto w placówce przy ul. Po−
rajów będą odbywać się spotkania

Klubu Rodzin Zastępczych, w tym
dyżury pracownika Warszawskie−
go Centrum Pomocy Rodzinie
(WCPR) oraz cykl zajęć dla
uczestników Klubu.
Klub Wolontariusza to kolejna
propozycja działań, jakie będą
podejmowane w nowo oddanym
lokalu. W ramach Klubu Wolonta−
riusza, który od wielu lat działa
przy Ośrodku Pomocy Społecznej,
następuje kontaktowanie osób po−
trzebujących pomocy z osobami,
które chcą pomagać jako wolon−
tariusze. Praca wolontariuszy nad−
zorowana jest przez koordynatora
wolontariatu Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy.
W nowo otwartych pomieszcze−
niach odbywać się będą także
spotkania następujących grup:
• Grupa wsparcia dla kobiet doś−
wiadczających przemocy – grupa
prowadzona jest przez doświad−
czonych psychologów, których

praca ma na celu pomóc osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie,
• Grupa wsparcia dla osób w trud−
nej sytuacji życiowej, przezna−
czona dla osób potrzebujących
wsparcia emocjonalnego, znaj−
dujących się w kryzysie,
• Zajęcia edukacyjno−motywujące
do podjęcia leczenia (propozycja
uczestniczenia w niniejszej gru−
pie szczególnie skierowana jest
do osób przygotowujących się
do podjęcia leczenia, jak rów−
nież osób, w których domu ist−
nieje problem alkoholowy),
• Grupa wsparcia w utrzymaniu
abstynencji – oferta skierowana
jest do osób uzależnionych od
alkoholu i środków psychoaktyw−
nych po przebytym podstawowym
programie terapeutycznym,
• Grupa wsparcia dla osób cho−
rujących na cukrzycę lub znajdu−
jących się w grupie podwyższo−
nego ryzyka (uczestnictwo w
grupie pozwoli zdobyć wiedzę

na temat cukrzycy, zapoznać się
z formami aktywnej rehabilita−
cji, skorzystać z konsultacji
poszczególnych specjalistów),
• Warsztaty edukacyjne kompe−
tencji wychowawczych (zajęcia
realizowane cyklicznie są przez−
naczone dla rodziców pragną−
cych udoskonalić swoje relacje
z dziećmi. Trwa nabór do nowej
edycji zajęć!),
• Grupa wsparcia dla rodzin zastęp−
czych, której celem jest niesienie
pomocy psychologicznej, eduka−
cyjnej, pedagogicznej, prawnej,
itp. rodzinom zastępczym z terenu
Dzielnicy Białołęka,
• Grupa wsparcia dla osób niepeł−
nosprawnych oraz członków ich
rodzin. Na spotkania grupy za−
praszani będą specjaliści, m.in.
lekarze, rehabilitanci oraz osoby
pracujące w obszarze niepełno−
sprawności. (Celem grupy bę−
dzie świadczenie szeroko rozu−
mianej pomocy i wsparcia na
rzecz osób niepełnosprawnych.
Trwa nabór do grupy!).
Wyżej wymienione działania odby−
wać się będą w ramach Klubu
Integracji Społecznej i Samopomo−
cy (KISiS). KISiS stanowi element
Centrum Aktywności Lokalnej Oś−
rodka Pomocy Społecznej Dzielni−
cy Białołęka m.st. Warszawy.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Białołęka m.st. Warsza−
wy, ul. Antalla 4, 03−126 Warsza−
wa, tel./faks: 022 614 70 00
www.opsbialoleka.waw.pl;
opsbialoleka@op.pl
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Między Berlinem, Budapesztem a Warszawą

Wyjazd młodzieży do Buda−
pesztu to szlifowanie umiejętności
posługiwania się językiem angiel−
skim i niemieckim. W końcu ję−
zyk węgierski należy do grupy
ugrofińskich i choć językoznawcy
uważają go za niezwykle logiczny
gramatycznie to jednak, jako ten,
który nie należy do grupy języków
indoeuropejskich jest dla więk−

D.Mroszkiewicz

Zarówno polska jak i niemiecka
młodzież podczas wyjazdów za−
poznaje się z obsługą kamery,
a potem nagrywa materiał filmo−
wy. Jest on na obozie montowany,
a ostatniego dnia uroczyście pre−
zentowany.
Niemcy w Polsce zwiedzają nie
tylko Warszawę. W tym roku od−
wiedzili Chełm. To ciągle mało
znane, a sławne na całą Europę
miasto. Stało się to za sprawą je−
dynej na naszym kontynencie ko−
palni kredy i to tuż pod Starówką.
Zarówno dla Polaków jak

Rewizyta młodzieży z Korei Południowej
elegacja uczniów ze szkół ko− wycieczki był niezwykle bogaty. w Polsce, w Seulu odbyły się war−
D
reańskich w lipcu odwiedziła Koreańczycy zwiedzili nie tylko sztaty edukacyjne dla europejs−
Białołękę. Koreańska młodzież Warszawę, ale i Żelazową Wolę – kich edukatorów pod nazwą Ko−
miejsce urodzin Fryderyka Chopi−
na. Od wielu lat cała Azja zach−
wyca się Chopinem. Koreańczy−
kiem był Choong−Mo Kang, jeden
z jurorów ostatniego konkursu
Chopinowskiego. Goście podzi−
wiali też Kraków i Wieliczkę,
a także płynęli Kanałem Elbląs−
kim oraz odwiedzili Malbork. To
pozwoliło im poznać specyfikę
i różnorodność naszej ojczyzny.
Niemal w tym samym czasie,
gdy Koreańczycy przebywali

Z archiwum szkoły

została przyjęta przez uczniów
CV Liceum Ogólnokształcącego
przy ul. van Gogha w Warszawie.
Uczniowie tej szkoły przebywali
w Republice Korei w maju br. Zo−
stały nawiązane przyjaźnie, które
jak widać okazały się trwałe mimo
odległości. Młodzież z Białołęki
odwiedziła Koreę i opowiadała
swoim rówieśnikom o Polsce. Te−
raz Koreańczycy mogli przekonać
się, czy tak wyobrażali sobie kraj,
o którym tyle słyszeli. Program

rean Studies Workshop for Euro−
pean Educators 2008. Zorganizo−
wał je Hanyang University Gradu−
ate School of International Stu−
diem Seoul, a sponsorowała The
Korea Fundation. W warsztatach
wzięło udział 15 nauczycieli
i edukatorów z Europy, każdy re−
prezentował jedno państwo. Nasz
kraj reprezentowała pani Teresa
Sobiecka – nauczycielka historii
w CV Liceum Ogólnokształcącym
w Warszawie. W czasie 14−
dniowego pobytu wzięła udział
w cyklu warsztatów i wykładów
zorganizowanych na Hanyang
University w Seulu oraz Uniwer−
sytecie w Woosok i Busan, a także
zwiedziła najważniejszych miejs−
ca związane z historią Korei oraz
te, które ukazują jej nowoczesny
rozwój – min. Huta Posco, kon−
cern Hyundai, port w Busan.
Obydwie wizyty – polskiej mło−
dzieży z Białołęki w Korei, Kore−
ańczyków w Polsce i warsztaty
dla nauczycieli – obrazuje wys−
tawa fotograficzna w CV Liceum
Ogólnokształcącym przy ul. van
Gogha 1.

i Niemców czy Węgrów te wizyty
sa pierwszym krokiem do zawie−
rania międzynarodowych przyjaź−
ni, niezwykle ważnych w jedno−
czącej się Europie.
MKP

D.Kuciński

D.Mroszkiewicz

Wymiana prowadzona jest z ber−
lińską dzielnicą Lichtenberg
i XXII budapeszteńską dzielnicą
Budafok−Teteny. Z Polski wyjeż−
dża 10−osobowa grupa młodzieży
w wieku 13−16 lat z dwoma opie−
kunami. Celem wymian jest na−
wiązanie kontaktów, możliwość
korespondencji i rozmów przez
komunikatory internetowe, a prze−
de wszystkim kształcenie zdolnoś−
ci językowych.

szości Europejczyków bardzo
trudny. Węgrzy, by móc się poro−
zumieć w Europie, muszą uczyć
się języków podobnie jak my. W
Budapeszcie polska młodzież
zwiedzała zarówno węgierski par−
lament jak i zamek, w którym obe−
jrzeć można m.in. obrazy węgier−
skiego Matejki – Mihayl’a Mun−
kacsy’ego. Grupa pływała stat−
kiem po Dunaju, a także odpoczy−
wała nad najsłynniejszym euro−
pejskim jeziorem, czyli Balato−
nem. To nad jego brzegami
w miejscowości Siofok przyszedł
na świat Emmerich Kalman –
twórca słynnych operetek, m.in.
„Księżniczki czardasza”.
Wyjazd polskiej grupy do Nie−
miec to oczywiście szlifowanie
niemieckiego, ale nie tylko. Do−
datkowo w ramach wymiany
z berlińczykami przeprowadzany
jest projekt, mający na celu stwo−
rzenie m.in. krótkich filmów, ko−
laży itp.

D.Kuciński

d czterech lat młodzież ze
O
szkół Białołęki jeździ na wy−
mianę do Berlina i Budapesztu.

Białołęcki Ośrodek
Sportu zaprasza
na imprezy sportowo-rekreacyjne
• sobota 27 września
VIII Rodzinny Piknik Rowerowy
To już ósma edycja tej imprezy,
której celem jest promowanie zdro−
wego stylu życia i odkrywanie
uroków naszej dzielnicy. Wyciecz−
ka rowerowa w rodzinnej atmosfe−
rze zakończona pełnym atrakcji
piknikiem co roku dostarcza wiele
radości amatorom jazdy na rowerze.

• sobota 4 października
VI Leśny Bieg Przełajowy
Dzieci i młodzież szkolna będzie
rywalizować na trasie rozciągają−
cej się po pięknych terenach leś−
nych Białołęki, nieopodal SP 154.

• sobota 18 października
Impreza sportowo−kulturalna
z okazji 10−lecia Białołęckiego
Ośrodka Sportu.
W ramach obchodów:
− turniej piłkarski dla szkół podsta−
wowych z dzielnicy Białołęka
− gry i zabawy z elementami tenisa
− konkursy koszykarskie (rzuty za
3 pkt, rzuty na czas, rzuty wolne)
− turniej karate i in.
Imprezę uświetni występ znanego
zespołu muzycznego.
Więcej informacji na stronie:
www.bos.org.pl

K U L T U R A

6

Najwięksi polscy tenorzy w Białołęce
Zebrać ich trzech na wspólnym
koncercie udało się po raz pierw−
szy. Wszyscy trzej – Ryszard
Wróblewski (mieszkaniec Biało−
łęki), Tomasz Kuk i Adam Sobie−
rajski mają po 188 cm wzrostu,
ale… oprócz wzrostu cechują ich
piękne głosy i znaczący dorobek

lżejszym – bo operetkowym. Słu−
chacze mogli usłyszeć wspólne
wykonanie najbardziej znanej arii
z operetki „Baron cygański”
J. Straussa – „Wielka sława to
żart”. Nie zabrakło piosenek
Ludwika Sempolińskiego, piose−
nek neapolitańskich i… tego, co
poruszyło serca niejednej miłośni−
czki najwyższych męskich gło−
sów, czyli piosenek z repertuaru

Zbigniew Kowalewski

ajwięksi (a właściwie najwyż−
N
si) polscy tenorzy wystąpili na
wspólnym koncercie 14 września.

Konkurs fotograficzny
„Moja Białołęka
w obiektywie”
Zapraszamy do udziału w konkur−
sie fotograficznym „Moja Białołę−
ka w obiektywie” i uchwycenia
ciekawych momentów i „magicz−
nych” miejsc w naszej dzielnicy.
Najlepsze prace zostaną zaprezen−
towane na pokonkursowej wysta−
wie w ratuszu oraz w galerii zdjęć
na stronie internetowej urzędu. Na
uczestników czekają atrakcyjne
nagrody.
I miejsce 2000 zł
II miejsce gadżety fotograficz−
ne w kwocie 1000 zł
III miejsce gadżety fotograficz−
ne w kwocie 500 zł
Nagrodę główną ufundował Dom
Development S.A., natomiast na−
grodę dla laureata drugiego miejs−
ca Supermarket Piotr i Paweł 24H
z Tarchomina. Patronat nad kon−
kursem objął burmistrz dzielnicy
Jacek Kaznowski.
Zdjęcia należy nadsyłać do 30.09.
2008 r. do Urzędu Dzielnicy Bia−
łołęka, Wydział Promocji i Komu−
nikacji Społecznej, 03−122 War−
szawa, ul. Modlińska 197, z do−
piskiem „Moja Białołęka w obiek−
tywie”.
Regulamin konkursu:
www.bialoleka.waw.pl.

Jana Kiepury. Widzowie usłyszeli
„Ninon”, „Brunetki, blondynki”
i na koniec – „O sole mio”.

wicz przeniósł publiczność do
Ameryki Płd. grając tango „Obli−
vion” Astora Piazzoli. Koncertem
dyrygował wspaniały dyrygent
boliwijskiego pochodzenia, dyrek−
tor wielu orkiestr w kraju i za gra−
nicą, od wielu lat mieszkaniec
Białołęki – Ruben Silva.

Białołęcka Orkiestra „Romantica”
pod patronatem burmistrza Jacka Kaznowskiego
Istnieje od lipca 2006 r., a od stycz−
cznej poprzez muzykę romantyczną,
nia 2008 r. działa pod patronatem
operę, operetkę, musical i muzykę fil−
Burmistrza Dzielnicy Białołęka,
mową. Prowadzi również działalność
przyjmując nazwę Białołęcka Orkie−
edukacyjną wśród dzieci i młodzieży.
stra „Romantica”.
Występuje podczas koncertów sym−
Orkiestra realizuje autorski pro−
fonicznych, kameralnych, promena−
gram swojego pomysłodawcy, zało−
dowych i salonowych, bali karnawa−
życiela i dyrektora – Anny Barań−
łowych i tradycyjnych. Uświetnia
skiej−Wróblewskiej. W skład Białołę−
swoimi występami spotkania, jubile−
ckiej Orkiestry „Romantica” wcho−
usze, bankiety, rauty, benefisy, werni−
dzą utalentowani muzycy, którzy
saże, zjazdy i inne imprezy.
ukończyli wyższe uczelnie muzy−
Bogaty repertuar orkiestry, duże
czne w kraju i za granicą, a obecnie
doświadczenie sceniczne oraz wyso−
są solistami oraz kameralistami.
ki poziom artystyczny i wykonaw−
Orkiestra realizuje ambitny i zróż−
czy są gwarancją wielu przeżyć dla
nicowany program: od muzyki klasy−
szerokiej rzeszy melomanów.

Dyrygent Ruben Silva

Panie zaprezentowały się
w pięknych kolorowych sukniach
w róże i oczywiście w stylowych
kapeluszach, a panowie w elegan−
ckich frakach z kolorowymi do−
datkami. Jak zwykle orkiestra cza−
rowała wdziękiem i radością gra−
nia, a całość koncertu została
oprawiona piękną scenografią
Anny Barańskiej−Wróblewskiej.
Koncert poprowadził z wielką
kulturą i poczuciem humoru lektor
Polskiego Radia Andrzej Krusie−
wicz.
MKP

Lato w Nautilusie
ultimedialna Biblioteka Pub−
liczna nr LVI „Nautilus” w okre−
M
sie wakacyjnym uczestniczyła w pro−
gramie „Lato w Mieście 2008”, orga−
nizując zajęcia tematyczne dla dzieci
i młodzieży. Bibliotekarki przygoto−
wały bogatą ofertę zajęć, skierowaną
do najmłodszych czytelników. W
dwóch cyklach spotkań: „Wakacyjna
podróż z bajką” oraz „Letni kurs sztu−
ki” uczestniczyło 170 dzieci z biało−
łęckich szkół oraz indywidualnych
czytelników.
Spotkania z cyklu „Wakacyjna pod−
róż z bajką” poświęcone były książce
„Afryka Kazika” autorstwa Łukasza
Wierzbickiego, a rolę przewodnika po
Afryce pełnił Kazimierz Nowak, któ−
ry w latach trzydziestych XX wieku
na rowerze przemierzył ten olbrzymi
kontynent. Słuchacze mieli okazję
przeżyć mrożące krew w żyłach jak
również zabawne przygody, które
naprawdę się wydarzyły. Na kolej−

nych spotkaniach uczestnicy tworzyli
mapę Afryki, poznając tradycję posz−
czególnych regionów, wywoływali
deszcz i grali na tam−tamach, wykle−
jali z plasteliny i kolorowego papieru
zwierzęta.
Zajęcia z cyklu „Letni kurs sztuki”
obejmowały zajęcia z różnych
dziedzin twórczości artystycznej.
Przedmiotem malowania na szkle,
podczas którego dzieci posługiwały
się specjalnymi farbami, był podwod−
ny świat, baśniowe stwory, a innym
razem martwa natura. Tematem kole−
jnych zajęć była chińska technika
zdobnicza – decoupage. Dzieci wyci−
nały wzory z serwetek i wyklejały
nimi filiżanki, talerzyki, deski do kro−
jenia, drewniane łyżki. Na zajęciach,
poświęconych projektowaniu śred−
niowiecznego miasta oraz miasta XXI
wieku uczestnicy sporządzili makiety,
na których umieszczali najważniejsze
obiekty charakteryzujące dane metro−

Ze zbiorów biblioteki

artystyczny. Wszyscy trzej należą
do czołówki polskich śpiewaków
operowych i śpiewają w Teatrze
Wielkim−Operze Narodowej w
Warszawie i w Krakowie.
Tenorzy zaśpiewali same prze−
boje i pokazali się w różnych
wcieleniach. Zaprezentowali swo−
je umiejętności wokalne w naj−
większych ariach operowych, po−
tem pokazali się w repertuarze
równie trudnym – choć trochę

W koncercie po raz pierwszy
zaprezentowali się soliści Orkie−
stry pod dyr. Anny Barańskiej−
Wróblewskiej, która wykonała
„Walca” D. Szostakowicza w op−
racowaniu na altówkę i orkiestrę
oraz specjalnie sprowadzony
z USA na ten koncert utwór „The
Typewriter” na maszynę do pisa−
nia i orkiestrę. Koncertmistrz or−
kiestry – Maciej Przestrzelski –
zagrał na skrzypcach porywają−
cego „Czardasza” V. Montiego,
a znany oboista – Tytus Wojno−

www.rubensilva.com

Zygmunt Drużbicki

Trzech naprawdę wielkich tenorów –
od lewej: Tomasz Kuk, Ryszard Wróblewski, Adam Sobierajski

polie wykonane z ekologicznych ma−
teriałów wtórnych, np. fabryki, lot−
niska, zabytki sakralne. Na ostatnim
spotkaniu poświęconym biżuterii
męskiej i damskiej dzieci nauczyły
się, jak można samemu wykonać kol−
czyki, wisiorki i bransolety i in.
Na zakończenie akcji „Lato w mie−
ście 2008” odbyła się wystawa prac,
wykonanych podczas wakacyjnych
zajęć.
Joanna Kowalczyk
Kamila Fundichely−Rychta
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Atrakcje nowego sezonu
Baranami i występ popularnego
chóru ekumenicznego „Trzecia
Godzina Dnia”. Oba przysporzyły
widzom wiele emocji i wzruszeń.
A przed nami jeszcze wiele kolej−
nych.
Trzecia Godzina Dnia – zespół
młodych, promieniejących radoś−
cią wokalistów i instrumentalis−
tów już po raz drugi zaprezento−
wał się na scenie BOK i znowu
był to strzał w dziesiątkę.
Słynny krakowski kabaret lite−
racki „Piwnica pod Baranami”
wystąpił tym razem z programem
„Dymny, Dymny”, przygotowa−
nym z okazji 30. rocznicy śmierci
Wiesława Dymnego. Mieliśmy
ten zaszczyt, że była to premiera
tego programu. „Piwnicznych”
fanów jak zwykle nie zabrakło.
Jakie muzyczne niespodzianki
czekają jeszcze na nas w najbliż−
szym czasie?
Hitem października (2.10. godz.
18.00) będzie koncert grupy Raz
Dwa Trzy. Po wielkim sukcesie
zeszłorocznego recitalu z aranżac−
jami piosenek Wojciecha Młynar−
skiego, grupa powtórzy koncert
włączając do niego jak zawsze
kilka swoich sztandarowych prze−
bojów spoza płyty.
W najbliższym „Saloniku z kul−
turą” (25.10 godz. 18.00) usłyszy−
my legendarnego barda Andrzeja
Garczarka z zespołem, Kubę Sien−
kiewicza z satyrycznymi ballada−

mi oraz niezrównanego komenta−
tora naszej rzeczywistości Jacka
Fedorowicza.
Kolejne „salonikowe” spotkanie
(15.11 godz. 18.00) przyniesie nam
„desant” krakowski w osobach
Andrzeja Sikorowskiego, który
zagra i zaśpiewa zarówno swoje
najbardziej znane pieśni, jak i te
najnowsze, oraz Pawła Orkisza,
który wystąpi w repertuarze włas−
nym, ale też innych bardów (Leo−
nard Cohen, Włodzimierz Wy−
socki, Aleksander Rosenbaum).
W listopadzie (29.11) otworzy−
my również sezon kabaretowy.
W kabaretonie zadebiutuje grupa
Świerszczychrząszcz ze Szcze−
brzeszyna, wschodząca gwiazda
polskiej sceny kabaretowej, zdo−
bywcy wielu festiwalowych nag−
ród. Tuż po „owadzich” wystę−
pach doczekamy się popisu praw−

Bogata oferta
BOK

dziwej osobowości polskiego ka−
baretu. Ireneusz Krosny ze swym
unikatowym „teatrem jednego
mima” to honorowy gość listo−
padowego kabaretonu.
Wielką atrakcją grudnia (13.12
godz. 18.00) będzie długo wycze−
kiwany koncert znanego i lubiane−
go zespołu „Czerwony Tulipan”.
Występ ten odbędzie się w ramach
znanego już dobrze naszym wid−
zom „Saloniku z kulturą”.
Pod koniec roku (14.12 godz.
18.00) tradycyjnie zawita do nas
Jerzy Kryszak. Trudno by sobie
wyobrazić gwiazdkowego miesią−
ca bez grudniowego Kryszak show.
To sprawdzona marka i gwaran−
cja dobrej zabawy. Tak będzie
i tym razem.
Więcej informacji na:
www.bok.waw.pl
Zapraszamy na koncerty!

Zapisz się! 25 sekcji
czeka na Ciebie!
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ezon w BOK ruszył pełną parą.
S
Mamy już za sobą dwa ciekawe
wydarzenia: koncert Piwnicy Pod

Zespół Raz Dwa Trzy podpisuje płyty po koncercie

Teatralne zaproszenia BOK

28.09.2008 godz. 18.00
Z cyklu „10/20” – „Bolero Artu−
ra” P. Kohouta, reżyseria Tomasz
Służewski.
Zwariowana komedia opowiada−
jąca o splątanych ze sobą miłosną
grą, losach kilku damsko−męskich
duetów. Jej autorem jest jeden
z najwybitniejszych współczes−
nych, czeskich dramaturgów.
18 (premiera) i 19.10 godz. 18.00
26.10.2008 godz. 18.00
Z cyklu „10/20” – „Iwona, księż−

niczka Burgunda” W. Gombro−
wicza, reżyseria Tomasz Służew−
ski.
Sztuka, wystawiona już kilkakrot−
nie w Teatrze 13, będzie zabaw−
nym choć cierpkim komentarzem
do naszej współczesnej sceny po−
litycznej.

kując pracy, napotyka na swojej
drodze cały kalejdoskop ekscen−
trycznych postaci i zostaje wciąg−
nięta w najbardziej absurdalne
sytuacje...
Na wszystkie spektakle wstęp
wolny, zaproszenia do odbioru
w sekretariacie BOK.

Kompania Teatralna Mamro
11 i 12.10 godz. 18.00
„Czerwone nosy” P. Barnesa
reżyseria Grzegorz Reszka
Olbrzymia (22 aktorów), kostiu−
mowa opowieść o bractwie zakon−
ników, których charyzmatem jest
rozśmieszanie ludzi w ogarniętej
epidemią dżumy średniowiecznej
Francji.
Teatr Metka
8 i 9.11.2008 godz. 18.00
„Agata szuka pracy” Dany Łuka−
sińskiej, reżyseria Aneta Muczyń.
Zabawna historia młodej absolwe−
ntki, która bezskutecznie poszu−

Materiały BOK

Teatr 13
27.09 godz. 18.00
Z cyklu „10/20” (dziesięć premier
na dwudziestolecie) – „Oni” Sta−
nisława Ignacego Witkiewicza,
reżyseria Tomasz Służewski.
Niespełna dwugodzinny spektakl
z bardzo ciekawymi rozwiązania−
mi scenicznymi. Inscenizacja,
operująca efektownymi środkami
i całą feerią barw i świateł.

K U L T U R Y

Muzyczne studio przedszkolaka
„Luzik” (dzieci 3−6 lat),
poniedziałki i środy 16.00−18.15
Zespół wokalno−taneczny „Luz”
(dzieci 7−9 lat), poniedziałki
i środy 18.30−19.30
Studio piosenki
młodzież i dorośli, od niedzieli do
czwartku (godziny do ustalenia)
Chór dla dzieci
czwartek godz. 16.00−18.30
sobota 15.00 – 17.00
Chór seniora
piątki 12.00−14.00
Gra na instrumentach klawiszo−
wych (dzieci i młodzież)
poniedziałek−czwartek 14.00−20.00
Gitara
(dzieci, młodzież i dorośli)
poniedziałki−czwartki 14.00−20.00
Taniec nowoczesny
(dzieci i młodzież), piątki 16.30−
19.00 i soboty 11.00−14.00
Taniec współczesny
(młodzież i dorośli)
poniedziałki i środy 19.00−21.30
Taniec towarzyski
(dzieci, młodzież i dorośli)
wtorki i czwartki 17.00−21.00
Plastyka
(dzieci, młodzież i dorośli)
poniedziałki, środy, czwartki
i piątki (godziny do ustalenia)
Teatr „Stoneczka” (dzieci 7−9 lat)
Poniedziałki i środy 16.00−17.30
Teatr „Stonka” (dzieci 9−12 lat)
Poniedziałki i środy 17.30−19.00
Teatr Pora na Seniora
piątki 10.00−12.00
Kompania Teatralna Mamro
(dorośli), poniedziałki, czwartki
19.00−22.00
Teatr Działań Twórczych
(młodzież),
wtorki i piątki 15.30−18.30
Teatr 13 (dorośli)
środy i piątki 19.00−22.00
wybrane soboty i niedziela
casting: 5.10 godz. 12.00
Teatr Metka (dorośli)
wtorki 19.00−22.00, soboty 11.00−
14.00. Casting do zespołu:
7.10. godz.19.00
11.10. godz. 11.00
Mikromodelarstwo
(dzieci i młodzież)
poniedziałki i piątki 17.00−20.00
Lektorat języka angielskiego
(dzieci, młodzież i dorośli)
poniedziałek−czwartek 16−20.00
Lektorat języka japońskiego
soboty (godziny do ustalenia)
Kursy komputerowe
dorośli i młodzież, od poniedziałku
do piątku
Kurs doskonałej pamięci
wtorki i czwartki, godziny do
ustalenia
Warsztat Wspieranie rozwoju
mowy dziecka
wtorki i czwartki, godziny do
ustalenia
Warsztaty dziennikarskie
soboty (godziny do ustalenia)
Szczegóły pod nr. 022 614 66 56
www.bok.waw.pl
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