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zień dobry, Warszawo! – to były
pierwsze słowa pani Heleny Par−
D
czyńskiej po wyjściu z pociągu. Pod
koniec listopada sześcioosobowa ro−
dzina repatriantów z Kazachstanu
przyjechała do kraju przodków. Cze−
kało na nich mieszkanie w nowym
bloku komunalnym przy ul. Porajów
na Białołęce.
Państwo Parczyńscy na tę chwilę
czekali osiem lat. Z wnioskiem o zgo−
dę na przyjazd do Polski wystąpiła
jeszcze w 2002 r. W międzyczasie ich
rodzina powiększyła się o synową
i wnuka. Gdy przyszła dopowiedź, że
w Warszawie czeka na nich 70−met−
rowe mieszkanie spakowali swój do−
bytek w dwanaście wielkich toreb. Po−
ciąg dotarł na Dworzec Centralny po
czterech dniach męczącej podróży, ale
na taką chwilę warto było czekać.
Zwłaszcza, że w nowym mieszkaniu
zmieszczą się bez problemu. Cztery
pokoje, kuchnia, łazienka, obszerny
przedpokój z miejscem na dwie wnę−

kowe szafy i balkon, z którego jest
wejście do dwóch pokoi.
— Dla mnie najważniejsze, że przy−
jechaliśmy wszyscy razem. Już jestem
szczęśliwa — powiedziała pani Hele−
na, gdy przekroczyła próg nowego
mieszkania.
Parczyńscy, choć są Polakami, nie
znają ojczystego języka. Będą musieli
się go uczyć, by zaaklimatyzować się
i znaleźć pracę. Na szczęście fach ma−
ją w ręku. Syn Włodzimierz jest ku−
charzem. Synowa Oksana cukierni−
kiem, a jej mąż Paweł felczerem.
Najmłodszym dzieckiem pani Hele−
ny jest jedenastoletnia Dasza. Jest
zachwycona Warszawą. — Tam gdzie
mieszkałam było ładnie, ale Warsza−
wa jest piękniejsza i krajobraz tu taki
różny — mówi. Burmistrz Białołęki
Jacek Kaznowski ma nadzieję, że to
samo Dasza powie o swojej nowej
dzielnicy. W końcu Białołęka też ma
różnorodny krajobraz. Daszę zach−
wyca również nowe czteropokojowe

mieszkanie. Już wybrała swój pokój.
— Ten z balkonem — mówi. Po loka−
lu kręci się jak fryga. Podziwia łazien−
kę z nowym prysznicem i aneks ku−
chenny.
Jak zaaklimatyzuje się w polskiej
szkole? To pytanie spędza sen z po−
wiek jej matce. — Córka w szkole w
Kazachstanie miała same celujące.
Jest bardzo ambitna — wyznaje pani
Helena i wzdycha z niepokojem. —
Tu pewnie nie będzie miała takich
dobrych ocen, bo nie zna języka. Zna
litery i to co napisane rozumie, ale jak
poradzi sobie z mówieniem?
Miasto zarezerwowało dla państwa
Parczyńskich miejsca na kursie języka
polskiego. Jednak Dasza pójdzie do
szkoły zanim ukończy kurs. Burmistrz
obiecał, że o opieką nad nią poprosi
szkolnych psychologów i pedagogów.
Ma nadzieję, że przygotują oni rów−
nież rówieśników na spotkanie z ro−
daczką, dla której język przodków
dopiero stanie się ojczystym. Rodzina
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Dzień dobry, Warszawo! Dzień dobry, Białołęko!

Pani Helena z córką i synem

repatriantów na pewno nie będzie po−
zostawiona sama sobie. Pomogą
wszyscy – i miasto i dzielnica.

cd na str. 5

Z okazji świąt
Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku
składam mieszkańcom
Białołęki życzenia –
oby w wigilijny wieczór
w Państwa domach
zagościły radość
i spokój.
oby te najbardziej
rodzinne święta
były ciepłe,
oby wszelkie troski
zostały w mijającym
roku, a nadchodzący
okazał się lepszy.
Życzę wszystkim,
aby Białołęka była
piękniejsza,
nowocześniejsza i przyjazna mieszkańcom.
Jacek Kaznowski
Burmistrz Dzielnicy Białołęka
wraz z Radą i Zarządem
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Z sesji Rady Dzielnicy

Urząd Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy
03−122 Warszawa
ul. Modlińska 197
tel. 022 676 76 70
tel. informacja 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 31 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

Więcej kompetencji dla
dzielnicy, nowe ulice,
zmiana rejonizacji szkół
i zmiany w budżecie.
Tak w skrócie wyglądają
ustalenia, jakie zapadły
na dwóch ostatnich sesjach Rady Dzielnicy.
Na nadzwyczajnej sesji Rady 19 li−
stopada zaopiniowano projekt
uchwały Rady m.st. Warszawy w
sprawie przekazania dzielnicom
niektórych kompetencji. Białołęc−
cy radni wskazali na konieczność
przekazania przez Prezydenta peł−
nomocnictw Zarządowi Dzielnicy
i pracownikom wydziałów mery−
torycznych w zakresie kompeten−
cji określonych w opiniowanej
uchwale. Radni uznali, też za ko−
nieczne przekazanie Dzielnicom

odpowiednich środków finanso−
wych na realizację przekazanych
kompetencji.
Przy okazji radni opowiedzieli
się za nadaniem nazw kilku no−
wym ulicom. W rejonie budowa−
nego osiedla Regaty będzie ulica
o nazwie Fraktowa, zaś jedna
z poprzecznych do ul. Kobiałki
będzie nosić nazwę Złotokwiatu.
Radni w formie uchwały zwrócili
się też do Prezydenta z apelem
o konsultowanie z Radą i Zarzą−
dem warunków przetargu na
dzierżawę gruntów przy ul. Mary−
wilskiej 44.
Kolejna sesja 27 listopada po−
święcona była zmianom obwodów
szkół w dzielnicy. Radni pozyty−
wnie zaopiniowali projekt przygo−
towany przez Wydział Oświaty.
Podstawą do zmiany obwodów
były dane demograficzne. Wpro−

wadzone zmiany dotyczą zarówno
gimnazjów, jak i szkół podstawo−
wych. Związane są one z plano−
wanym oddaniem do użytku we
wrześniu przyszłego roku Zespołu
Szkół przy ul. Ostródzkiej. W
szkołach podstawowych zmiany
dotyczą placówek przy ulicach:
Leśnej Polanki, Strumykowej, Ju−
randa ze Spychowa i Ostródzkiej.
W przypadku gimnazjów zmniej−
szono obwody gimnazjów nr 121
i 123, a powiększono obwody
gimnazjów 122, 124 i 125. Wyz−
naczono też nowy obwód
w związku z powołaniem nowego
gimnazjum przy ul. Ostródzkiej.
Podczas sesji radni wprowadzili
zmiany do tegorocznego budżetu
dzielnicy, przeznaczając dodatko−
we środki na dotacje dla niepub−
licznych przedszkoli.
MKP

Osoby o niskich dochodach
mogą otrzymać bonifikatę do czynszu
ieszkasz w lokalu komunal− jednoosobowym. Średnią wylicza właściciela, będzie niższa niż 20%
nym, masz niskie dochody – się z ostatnich 3 miesięcy poprze− kwoty, do zapłaty której najemca
M
ta wiadomość jest dla ciebie.
dzających złożenie wniosku. Po− byłby zobowiązany nie otrzymu−
Od dnia 1 stycznia 2009 r. obo−
wiązują nowe zasady polityki
czynszowej. Obniżka czynszu
przysługuje, jeżeli średni mie−
sięczny dochód najemcy w przeli−
czeniu na członka gospodarstwa
domowego nie przekracza 150%
kwoty najniższej emerytury w
gospodarstwie wieloosobowym
i 200% tej kwoty w gospodarstwie

równuje się z najniższą emeryturą
obowiązującą w dniu złożenia
wniosku. Obniżki czynszu udziela
się na wniosek najemcy na okres
12 miesięcy.
Obniżka naliczonego czynszu
najemcy, który korzysta z dodatku
mieszkaniowego, nie może powo−
dować, że łączna kwota sumy
czynszu i opłat niezależnych od

Dochód na jedną
Obniżka naliczonego
Dochód w gospodarst−
osobę w gospodarst−
czynszu wyrażona
wie jednoosobowym
wie wieloosobowym
w%
Do 75%
Do 125%
najniższej emerytury* najniższej emerytury*
Powyżej 75%
Powyżej 125%
do 100%
do 150%
najniższej emerytury* najniższej emerytury*
Powyżej 100%
Powyżej 150%
do 150%
do 200%
najniższej emerytury* najniższej emerytury*

60%
40%

20%

jąc obniżki czynszu i dodatku
mieszkaniowego.
Bezpłatne druki wniosku o ob−
niżkę czynszu wraz z deklaracją
o dochodach będą do pobrania
w Wydziale Obsługi Mieszkań−
ców dla Dzielnicy Białołęka. W
tym samym miejscu należy skła−
dać już wypełnione wnioski wraz
z deklaracjami. Jednostką odpo−
wiedzialną za rozpatrywanie
wniosków jest Wydział Zasobów
Lokalowych dla Dzielnicy. Na
odpowiedź czeka się około mie−
siąca.
Ponieważ spodziewane są pod−
wyżki czynszu, a nowa stawka
może zacząć obowiązywać już od
marca, tylko ci, którzy złożą
wniosek o bonifikatę czynszu
mogą ją otrzymać od kwietnia –
oczywiście pod warunkiem, że
spełniają warunki.
MKP

* Według ostatnich danych GUS najniższa emerytura wynosi 636 zł brutto.

INFORMACJA

Od redakcji
Serdecznie dziękujemy za wszystkie listy i uwagi przesłane na adres
redakcji „Czasu Białołęki”. Bardzo cenimy Państwa zdanie i liczy−
my na dalszą aktywność naszych Czytelników. Zapraszamy do
zgłaszania interesujących tematów, o których chcecie Państwo
przeczytać w „CB”. Na Państwa opinie i sugestie czekamy pod
adresem e−mail: redakcja@bialoleka.waw.pl lub pocztą tradycyjną
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Dzielnicy Białołęka
ul. Modlińska 197, 03 −122 Warszawa.
Z wyrazami szacunku,
Bernadeta Włoch−Nagórny

dotycząca postępowania ze zwierzyną łowną
podczas różnych zdarzeń z jej udziałem
Informujemy mieszkańców Dzielnicy Białołęka, że jednostką organi−
zacyjną m.st. Warszawy odpowiedzialną za zwierzynę dziko żyjącą
na terenach leśnych będących we władaniu Warszawy są Lasy
Miejskie – Warszawa. W związku powyższym o wszelkich zdarze−
niach z udziałem zwierząt dziko żyjących należy informować
Lasy Miejskie – Warszawa: tel. 022 612 25 60 lub tel. całodobowy
022 610 46 87.

3

I N W E S T Y C J E

Relaks i zabawa na Białołęce
cych zregenerować siły. Dla miłośni−
ków budowania zgrabnej sylwetki
planowana jest siłownia plenerowa.
Jednak najwięcej atrakcji ma być na
placu zabaw przy ul. Odkrytej. Jak
mówi Ilona Kuleczka z Wydziału
Ochrony Środowiska zaplanowano
linolarium, ściankę do wspinaczki,
urządzenia do ćwiczeń, ścieżkę zdro−
wia oraz różnego rodzaju pajączki, ka−
ruzele i huśtawki. Na placach zabaw
nie zabraknie również zieleni.
MKP

ją parki, place zabaw i inne miejsca do
rekreacji. Na razie za nami I etap bu−
dowy placów zabaw i skateparku.
Już od czerwca dzieci mogą się
bawić na trzech nowych placach za−
baw. Pierwszy z nich powstał przy uli−
cy Kiersnowskiego, drugi przy Brze−
zińskiej, a trzeci przy Odkrytej. Na
placach wybudowano konstrukcje dla
najmłodszych, ścieżki zdrowia oraz
miejsca do grillowania, których
wcześniej w dzielnicy nie było. Cho−
dziło o stworzenie miejsc przeznaczo−
nych dla całych rodzin, aby mogły
wspólnie i atrakcyjnie spędzać ze sobą
czas. Oprócz placów zabaw przy ul.
Odkrytej powstał również skatepark.
Ponieważ młodzieży przybywa, a nie−
wiele jest takich miejsc nie tylko w
dzielnicy, ale i w całym mieście więc
obiekt cieszy się ogromną popularnoś−
cią wśród miłośników rolek i desko−
rolek z całej Warszawy.
Trwa II etap budowy placów zabaw
i Skateparku. Place zabaw są ogradza−

Plac zabaw ul. Odkryta

ne i wzbogacane alejkami wyłożony−
mi betonową kostką. W Skateparku
trwa montowanie oświetlenia, tak aby
młodzież mogła uprawiać swoje hob−
by również w zimowe popołudnia.
Ale to nie koniec atrakcji dla młodzie−
ży. Urząd Dzielnicy Białołęka planuje
dalszą rozbudowę placów zabaw przy

Ze zbiorów Redakcji

PKP remontuje perony

związku z licznymi zapytaniami
mieszkańców przekazujemy in−
W
formację na temat przebudowy przez
PKP−PLK Oddział Regionalny w
Warszawie linii Warszawa−Gdynia

A. Gradowska

iałołęka jako młoda, prężnie roz−
wijająca się dzielnica stawia na
B
najmłodszych. Z myślą o nich powsta−

(E65) na odcinku białołęckim. W os−
tatnim czasie zostały zmodernizowane
tory kolejowe na odcinku od Kanału
Żerańskiego do stacji Choszczówka.
Pasażerowie stacji Płudy i Chosz−
czówka odczuwają utrudnienia przez
trwającą od listopada 2008 r. przebu−
dowę peronów. Jednak dzięki przebu−
dowie peronów, stacje wzbogacą się
o montowane obecnie wiaty. Wiat ma
być po dwie na peron, zadaszone,
o długości 7 m, z drewnianymi siedzi−
skami, oddalone od siebie o ok. 80 m.
Równolegle z modernizacją pero−
nów na stacji Choszczówka budowane
jest przejście podziemne dla pasaże−
rów. Podczas budowy tunelu utrzyma−

ulicach Odkrytej, Kiersnowskiego
i Brzezińskiej. Na ul. Brzezińskiej
powstaną trzy boiska do gry w boule,
na ul. Kiersznowskiego boisko wielo−
funkcyjne, na którym będzie można
grać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę
nożną. Przy boisku powstanie trybun−
ka dla widzów i sportowców, chcą−

Wykaz inwestycji
prowadzonych przez
Wydział Ochrony
Środowiska

Ze zbiorów Redakcji

czenia ul. Warzelniczej z ul. Hemara;
ulica zostanie wyłożona kostką. Jeżeli
pogoda dopisze drogowcom droga
będzie gotowa prawdopodobnie jesz−
cze przed świętami. W ciągu mijają−
cego roku wyremontowano też część
nawierzchni ulicy Warzelniczej – na
odcinku od ul. Białołęckiej do mostka.
I to jeszcze nie koniec prac w tym re−
jonie. Na przyszły rok zaplanowano
remont starej nawierzchni ul. Warzel−
niczej. Dzięki tym wszystkim remon−
tom w przyszłym roku mieszkańcy
będą mogli bez problemów dojechać
do nowych placówek oświatowych
zlokalizowanych przy ul. Ostródzkiej.
Do końca grudnia zlikwidowane
zostanie przewężenie na ul. Juranda ze
Spychowa. Po kilku latach bezsku−
tecznych negocjacji z właścicielem
gruntu dzielnica pozyskała teren, sto−

sując przepisy tak zwanej specustawy.
Po nowelizacji w ub. roku ustawa
pozwala na przejmowanie gruntu pod
drogi gminne bez zgody właściciela,
właściciel otrzymuje za przejętą dział−
kę odszkodowanie. Specustawę stosu−
je się wtedy, gdy brak zgody właści−
ciela jest sprzeczny z interesem pub−
licznym, a tak było w przypadku ul.
Juranda ze Spychowa, gdzie na 30 m
odcinku droga miała tylko jeden pas
ruchu. Wreszcie można było przystą−
pić do poszerzania drogi. Na ulicy wy−
budowano zatoki autobusowe oraz
przebudowano skrzyżowanie ul. Ju−
randa ze Spychowa z ul. Ostródzką.
Przebudowa ułatwi wjazd na ul. Ju−
randa autobusów przegubowych.
Lepszy dojazd do swoich posesji
zyskali mieszkańcy osiedla domków
jednorodzinnych przy ul. Wikingów.
Nową nawierzchnię położono na do−
tychczas gruntowej ulicy łączącej ul.
Ostródzką z ul. Piasta Kołodzieja. No−

wa ulica jeszcze nie ma nazwy.
W ciągu kilku najbliższych miesię−
cy poprawi się wyjazd z osiedli Der−
bów. Trwają prace przy przedłużeniu
ul. Skarbka z Gór do ul. Głębockiej.
W odróżnieniu od poprzednich prac,
te realizowane są przez dewelopera,
a nie dzielnicę. Powstająca tam ulica
będzie jednojezdniowa z jednym pa−
sem ruchu w każdą stronę. Dzielnica
stara się, aby po zakończeniu inwes−
tycji, drogą jeździły autobusy ZTM−u.
Prawdopodobnie inwestycja zostanie
zakończona na początku przyszłego
roku.
MKP

Zakończył się montaż oświet−
lenia przy skateparku na ul.
Odkrytej. Na gwiazdkę tuż
przed świętami oświetlenie
zostanie uruchomione, tak aby
w przerwie świątecznej mło−
dzież mogła korzystać z urzą−
dzeń w długie zimowe wie−
czory.
BWN

budową wiaduktów. Na wiadukcie
znajdować się będą przystanki auto−
busowe. Z wiaduktu będzie można
zejść z obu stron na oba perony scho−
dami lub zjechać windą. Oprócz wia−
duktu w ciągu ul. Klasyków będzie
budowany również wiadukt w ciągu
ul. Mehoffera. W chwili obecnej trwa
uzgodnienie i przyjęcie do realizacji
projektu budowlanego obu wiaduk−
tów. PKP przeprasza podróżnych, ko−
rzystających z tych przystanków, za
niedogodności i utrudnienia wynikają−
ce z prowadzonych prac moderniza−
cyjnych.
EO

ne jest nadziemne przejście przez tory.
Według Marka Rzący z Oddziału Re−
gionalnego PKP w Warszawie, prace
modernizacyjne stacji osobowej
Choszczówka oraz jej otoczenia, mają
trwać do końca kwietnia 2009 r.
W tym samym terminie ma być od−
dana stacja Płudy jednak, będzie to
dopiero pierwszy etap przebudowy
stacji. Jak mówi Marek Rząca budowa
nowych peronów połączona jest
z budową wiaduktu w ciągu ul. Klasy−
ków, dlatego też budowa peronów
składa się z dwóch etapów. Obecnie,
w pierwszym etapie wykonywana jest
wcześniej wspomniana modernizacja
peronów i budowa wiat (po jednej na
peron). Zanim powstanie wiadukt,
dojścia na perony będą z poziomu
przejazdu i ulic. Drugi etap budowy
peronu będzie przeprowadzany wraz z

Drogi w remoncie
imo chłodu i pierwszego śniegu
prace na drogach cały czas
M
trwają. Dobiega końca budowa połą−

Skatepark oświetlony!

Inwestycje zrealizowane w latach
2006/2007:
– Budowa parku przy ulicy
Strumykowej
– I etap budowy trzech placów
zabaw przy ul. Odkrytej,
Kiersnowskiego, Brzezińskiej
– Budowa skateparku
Inwestycje w trakcie realizacji:
– Budowa oświetlenia Skateparku
– Modernizacja parku Henrykow−
skiego
– Wykonanie projektu przy ul. Ce−
ramicznej
– II etap budowy trzech placów
zabaw przy ul. Odkrytej,
Kiersznowskiego, Brzezińskiej
Inwestycje planowane do roku
2010:
– Budowa parku przy ul. Cera−
micznej
– Prace przygotowawcze do po−
większenia parku przy ul. Picas−
sa wzdłuż wału Wisły do ul. Ma−
ciejewskiego
– Budowa parku Picassa

E D U K A C J A
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Zmiana rejonizacji w szkołach podstawowych
Już od września 2009 r. zmienią się obwody szkół
w Białołęce. Zmiany dotyczą czterech szkół podstawowych. Dziś przedstawiamy dwie.
Pierwszymi dwoma placówkami,
które zmienią granice obwodów
będą szkoły nr 342 przy ul. Stru−
mykowej 21A i nr 154 przy ul.
Leśnej Polanki 63/65. W szkole
przy ul. Leśnej Polanki od wrześ−
nia przyszłego roku zostaną wpro−
wadzone oddziały integracyjne.
Dotychczas dzieci niepełnospraw−
ne z tego rejonu najbliżej miały do
szkoły na ul. Strumykowej. Szko−
ła Podstawowa nr 342 należy do
największych w Warszawie, nie−
stety jej przepełnienie utrudnia
prowadzenie zajęć z dziećmi wy−
magającymi szczególnej opieki
pedagogicznej.
— W tym roku dzieci w szkole
przy Strumykowej uczą się na trzy
zmiany — mówi Maria Stasiak−
Malarczyk, naczelnik Wydziału
Oświaty i Wychowania. — Chce−
my odciążyć tę placówkę i stwo−
rzyć dzieciom lepsze warunki do
nauki.

Gdyby nie zmieniono obwo−
dów, Szkoła Podstawowa nr 342
liczyłaby o 171 uczniów więcej,
czyli 1792 w roku 2010/2011.
Tymczasem Szkoła Podstawowa
nr 154 pomieści przeniesionych
uczniów, dzięki przeprowadzonej
w ostatnich latach gruntownej
przebudowie. Powstało tu nowe
skrzydło przeznaczone dla dzieci
sześcioletnich i uczniów pierw−
szych klas. Wyremontowano też
pozostałą część budynku.
Rejon, z którego zostaną przenie−
sieni do szkoły przy ul. Leśnej Po−
lanki uczniowie dotychczas uczą−
cy się w szkole przy ul. Strumy−
kowej mieści się w granicach: na
Północ od ronda Ligi Morskiej
i Rzecznej, następnie wzdłuż ul.
Hanki Ordonówny wraz z umow−
nym przedłużeniem w stronę Wis−
ły; Na południe od pl. Światowi−
da, ul. Dzierzgońskiej, ul. Spraw−
nej z przedłużeniem umownym do

Wisły; na wschód
od ronda Ligi Mor−
skiej i Rzecznej,
przekątną do skrzy−
żowania ul. Stru−
mykowej przy gra−
nicy lasu, następ−
nie ul. Strumyko−
wą do pl. Świato−
wida.
— Obwody zo−
stały zaplanowane
w oparciu o dane
demograficzne, któ−
rymi dysponuje
urząd dzielnicy —
mówi Maria Stasiak−Malarczyk
— dlatego tak niezwykle istotne
jest, aby rodzice meldowali się w
dzielnicy. To pozwala nam na
planowanie miejsc w szkołach i
klasach zgodne z rzeczywistymi
potrzebami. Poza naszymi plana−
mi zostają dzieci, które nie są
zameldowane w dzielnicy. Nie−
stety, takie niepokojące zjawisko
ma miejsce w naszej dzielnicy, bo
nazbyt często dopiero w sierpniu
lub we wrześniu rodzice niezamel−

dowani chcą zapisać dziecko do
szkoły. Oczywiście dyrektor nie
odmówi przyjęcia, ale to powodu−
je przepełnienie klas i szkół.
Gdybyśmy wcześniej znali rze−
czywistą liczbę uczniów łatwiej
byłoby planować — dodaje na−
czelnik.
W przyszłym numerze „Czasu
Białołęki” napiszemy o tym, jak
zmienią się obwody szkół podsta−
wowych we wschodniej części
Białołęki.
MKP

Z D R O W I E

Spartakiada zdrowia
jedna z najsłynniejszych fraszek
Jana Kochanowskiego. Szesnasto−
wieczna przestroga mistrza z Czar−
nolasu jest wciąż aktualna. Dodaj−
my: niestety.
Bardzo często zapominamy o
tym, iż na efekty zdrowotne pra−
cujemy całe życie, a zdrowie uzy−
skuje wartość i stajemy się go
świadomi wtedy, gdy jego… za−
braknie. A przecież to nasz naj−
większy skarb. Ono daje szansę ist−
nienia pełnym, radosnym życiem w
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Warszawa−
Białołęka przy ul. Milenijnej 4 za−
prasza wszystkich pacjentów do ko−
rzystania z usług poradni gastroen−
torologicznej. Poradnia zajmuje się
konsultacjami oraz dalszym lecze−
niem dorosłych pacjentów, zgłasza−
jących dolegliwości z zakresu chorób
przewodu pokarmowego i wątroby.
Wszyscy pacjenci objęci opieką w
Poradni Gastroenterologicznej mają
możliwość korzystania z zaplecza
diagnostycznego. Do dyspozycji pa−
cjentów pozostaje Pracownia Endos−
kopii Diagnostycznej przewodu po−
karmowego. Wykonujemy gastro−
skopie z pobraniem materiału do
badań histopatologicznych.
Szczegółowe informacje można
uzyskać pod nr. tel. 022 519 33 16

ścisłym związku z tym, co kocha−
my – ziemią i jej cudownościami.
O mądrym przysłowiu ludowym
„póki zdrowie mieszka w ciele/

póty rozkosz i wesele” przypomi−
nali Przyjaciele Ziemi z 314 – 28
listopada br. Tego dnia zorgani−
zowaliśmy bowiem „Spartakiadę

Marta Wojtala

zlachetne zdrowie/nikt się
„S
nie dowie/jako smakujesz/
/aż się zepsujesz” – przekonuje

zdrowia”, będącą II etapem „War−
szawskiego Dnia Dobrego Jedze−
nia”. Apetyt na sport i zdrowy tryb
życia rozbudzaliśmy w przedstaw−
icielach ośmiu białołęckich szkół
podstawowych, które podjęły
rękawicę i stanęły do boju teorety−
cznego i praktycznego. Sędziami
w sportowo−ekologicznych zma−
ganiach byli nauczyciele. I miej−
sce zdobyła SP nr 31, II przypadło
Przyjaciołom Ziemi, choć oczywi−
ście tego dnia tak naprawdę
wszyscy byliśmy zwycięzcami.
Bo przecież oprócz upominków
i nagród rzeczowych wszyscy
uzyskali niezłą porcję bezcennej,
zdrowej wiedzy…
Marta Wojtala

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa−Białołęka przy ul. Mielnijnej 4 w ramach Poradni
Laryngologicznej zapewnia pacjentom dorosłym jak i dzieciom

KONSULTACJĘ LEKARZY LARYNGOLOGÓW
Badania są wykonywane przy użyciu
najnowocześniejszego endoskopowe−
go sprzętu diagnostycznego.
W ramach umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia świadczymy us−
ługi w zakresie diagnostyki i leczenia
chorób uszu, nosa, gardła i krtani oraz
diagnostykę audiologiczną i foniat−
ryczną.
W ramach świadczeń niefinanso−
wanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia proponujemy

operacyjne leczenie chrapania
i bezdechu sennego, w zakres które−
go wchodzi m.in.:
• plastyka podniebienia miękkiego
• plastyka gardła środkowego
• plastyka nasady języka
• plastyka małżowiny nosa
• operacje korekcyjne przegrody nosa
Zabiegi wykonywane są zarówno
metodą klasyczną jak i za pomocą la−
sera diodowego oraz z wykorzysta−
niem resekcji plazmowej lub śród−

miąższowej elektrokoagulacji z kont−
rolą temperatury tkanki TCRF (Gy−
rus). Zabieg ten ma znacznie większą
skuteczność niż wykonywany kla−
sycznym urządzeniem typu „Celon”.
Wykonujemy również zabiegi z za−
kresu medycyny estetycznej przy
użyciu kriochirurgii oraz laserochi−
rurgii (usuwanie zmian skórnych,
przebarwień, zamykanie naczynek).
Szczegółowe informacje i zapisy
pod nr. tel. 022 519 33 16
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J. Bednarowicz

Wolontariusze są wśród nas

egoroczne obchody Dnia Wolon−
tariusza odbyły się w sali teatralnej
T
Białołęckiego Ośrodka Kultury. W
uroczystości zorganizowanej 29 listo−
pada przez Ośrodek Pomocy Społecz−
nej wzięli udział mieszkańcy i 180
wolontariuszy białołęckich szkół, fun−

Dzień dobry,
Białołęko!
cd ze str. 1
— Obejmiemy ich opieką i pomocą
— zapewnił burmistrz Jacek Kaznow−
ski. — Włączyliśmy nasz ośrodek po−
mocy społecznej, by zajął się nimi. Na
pierwszy miesiąc daliśmy też wypra−
wkę. W jej skład wchodzą środki
czystości, a także podstawowe pro−
dukty spożywcze. Zadbano też o pod−
stawowe naczynia, czajnik elektrycz−
ny i tym podobne rzeczy.
— Miasto przekaże pieniądze na
zagospodarowanie się — tłumaczy
burmistrz. — Będzie to bezzwrotna
zapomoga na urządzenie mieszkania.
Rodzina przez jedenaście miesięcy bę−
dzie też dostawać pieniądze na życie.
Mieszkanie przy ul. Porajów na ra−
zie jest puste. W lokalu wprawdzie są
kuchenka, zlew, a także łazienka z
prysznicem i sedesem, ale resztę wy−
posażenia – meble kuchenne, zasłonkę
do prysznica czy inne przedmioty ro−
dzina Parczyńskich musi dokupić so−

dacji, klubów sportowych i Klubu
Wolontariusza, działającego przy Oś−
rodku Pomocy Społecznej oraz biało−
łęckich kół Polskiego Związku Eme−
rytów Rencistów i Inwalidów.
W każdej z tych instytucji wolon−
tariusze zajmują się czym innym. W
bie sama. Właśnie po to jest bezzwrot−
na zapomoga. Miasto nie chce inge−
rować w ich gust. Chodzi o to, by ro−
dzina urządziła sobie mieszkanie tak,
by czuła się w nim jak u siebie. Meb−
le, które Parczyńscy zastali w swoim
nowym domu – polowe łóżka, krzesła
i stół – później zwrócą miastu, by po−
służyły kolejnym repatriantom. Rocz−
nie do Warszawy z Kazachstanu przy−
jeżdża dziesięć takich rodzin. Parczyń−
scy to już druga rodzina repatriantów,
którzy przybyli do naszej dzielnicy
z tego dalekiego kraju.
MKP

stowarzyszeniu Krasnal pomagają
w rehabilitacji dzieci, czyli po prostu
uzupełniają działania służb facho−
wych. W klubie wolontariusza przy
Ośrodku Pomocy Społecznej młodzi
wolontariusze wykonują różne drobne
upominki, a ci z wykształceniem pe−
dagogicznym udzielają korepetycji
i pomagają rodzinom w wychowaniu
dzieci. Z kolei wolontariusze seniorzy
organizują czas podopiecznym swoim
rówieśnikom.
By zostać wolontariuszem trzeba
zgłosić się do organizacji, która pro−
wadzi wolontariat, a jej profil odpo−
wiada temu, co chcemy robić. Wolon−
tariuszem może zostać każdy. Wiek
nie ma tu żadnego znaczenia. Wolon−
tariuszami z reguły zostają ludzie, któ−
rzy chcą swoim wolnym czasem po−
dzielić się z innymi.

Światowy Dzień Wolontariusza
ustanowiła Organizacja Narodów
Zjednoczonych w 2001 r. Przypada on
5 grudnia.
Podczas tegorocznej uroczystości
wolontariuszy uhonorowano dyplo−
mami oraz wręczono im symboliczne
róże w podziękowaniu za pracę na
rzecz osób potrzebujących. Wolonta−
riusze ze szkół białołęckich przekaza−
li organizatorom własnoręcznie wyko−
nane kartki świąteczne, które w ra−
mach corocznego projektu „Gwiazdka
z kartą” są wręczane osobom samot−
nym i chorym, przebywającym w Do−
mu Pomocy Społecznej „Pod brzoza−
mi”, a także tym, którzy spędzają
święta w Zakładzie Opiekuńczo−Lecz−
niczym lub w Centrum Pomocy Bliź−
niemu „Markot”.
MKP

Giełda Programów Profilaktycznych
listopadzie br. z inicjatywy
Wydziału Spraw Społecznych
W
i Zdrowia Dzielnicy Białołęka zorga−
nizowana została II Giełda Progra−
mów Profilaktycznych pod hasłem
„Przemoc–PRZECIW–Działaj!” Gieł−
da adresowana była do przedstawicie−
li szkół, przedszkoli oraz innych in−
stytucji, na terenie, których podej−
mowane są działania profilaktyczne.
Uczestnikami byli m.in.: pedagodzy,
psycholodzy, policjanci.

Dwustu lat !
Żyjemy coraz dłużej, a przykład tego dała nam grud−
niowa jubilatka – pani Teofilia Zychalak, która właś−
nie ukończyła 100 lat! Uroczystość setnych urodzin
Pani Teofilii odbyła się 8 grudnia 2008 r.
w Zakładzie Opiekuńczo−Leczniczym Białołęka
przy ul. Mehoffera, w którym przebywa już od 28
lat. W imieniu Zarządu oraz Rady burmistrz Jacek
Kaznowski złożył Jubilatce życzenia szczęścia, pomyślności, zdrowia i pogo−
dy ducha. Uroczystość uświetnił chór seniorów „Romantica”, wykonując swe
utwory przy dźwiękach pianina, a goście mogli delektować się pysznymi
łakociami oraz specjalnie przygotowanym na tę uroczystość tortem.
DN

Celem Giełdy była prezentacja pod−
miotów, które realizują programy pro−
filaktyczne, wdrażają i wspierają rea−
lizację nowatorskich rozwiązań w za−
kresie profilaktyki uzależnień i prze−
ciwdziałania przemocy. Uczestnicy
Giełdy mieli możliwość nawiązania
bezpośredniego kontaktu z liderami
działającymi na polu profilaktyki. Za−
poznali się z proponowaną ofertą pro−
gramową.
Wykład wprowadzający wygłosił
dr Krzysztof Wojcieszek – twórca
programów profilaktycznych, redak−
tor naczelny miesięcznika „Świat pro−
blemów”. Zaproszeni prelegenci
przedstawili programy adresowane do
dzieci, młodzieży, rodziców oraz nau−
czycieli.
Giełda była zrealizowana w ramach
Lokalnego Programu Profilaktyki
Uzależnień i Przeciwdziałania Prze−
mocy.
Edyta Mańk
emank@bialoleka.waw.pl
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Raj dla łyżwiarzy
miejscu mają możliwość wypożycze−
nia łyżew, kasku oraz naostrzenia
łyżew. Zmęczeni jazdą mogą się też
rozgrzać gorącą herbatą i posilić się w
uruchomionym przy lodowisku barku.
Na specjalnych zasadach mogą z
lodowiska korzystać grupy szkolne
pod opieką nauczyciela. W dni
powszednie między godz. 8−14 mają
bezpłatny wstęp.
— Dbamy o naszych młodych łyż−
wiarzy — stwierdził naczelnik Wy−
działu Sportu i Rekreacji Roman
Stachurski. — W tym roku kupiliśmy
dla uczniów naszych szkół ok. 40 par
łyżew, w przyszłym planujemy kolej−
ne zakupy dla następnych placówek.
Chcemy, aby dzieci z białołęckich

szkół w ramach lekcji wf mogły
nauczyć się dobrze jeździć na łyż−
wach.
Cennik:
Bilet normalny – 7 zł
Bilet ulgowy – 5 zł na jedną sesję
Wypożyczenie łyżew – 6 zł (1 sesja)
Wypożyczenie kasku – 2 zł (1 sesja)
Ostrzenie łyżew – 8 zł

Zbiory Redakcji

uż od 9 grudnia można jeździć na
sztucznym lodowisku przy ul. Stru−
Jmykowej.
Amatorzy łyżwiarstwa na

Godziny otwarcia lodowiska:
od poniedziałku do piątku
8.00–14.00 (zorganizowane grupy
dzieci pod opieką nauczycieli – wstęp
bezpłatny)
14.30–17.30 Sesja II (wstęp płatny)
18.00–21.00 Sesja III (wstęp płatny)
sobota i niedziela
11.00–14.00 Sesja I (wstęp płatny)
14.30–17.30 Sesja II (wstęp płatny)
18.00–21.00 Sesja III (wstęp płatny)

Pierwsze efekty nauki już można
było zobaczyć na imprezie otwarcia
lodowiska w sezonie 2008/2009.
Swoje umiejętności demonstrowały w
pokazowym występie wychowanki
Anety Ronek−Gliwa ze Szkoły Pod−
stawowej Nr 344.
Zapraszamy na lodowisko i życzy−
my udanych ślizgów oraz miłego
wypoczynku.
BWN

Uwaga! Z okazji otwarcia lodowis−
ka Urząd Dzielnicy Białołęka ma
w prezencie dla amatorów łyżwiarst−
wa darmowe bilety (5 normalnych i 5
ulgowych). Bilety są nagrodą dla
osób, które pierwsze prześlą odpo−
wiedź na pytanie „Z jakich elementów
graficznych składa się herb Białołę−
ki?”. Czekamy na Państwa odpowie−
dzi: redakcja@bialoleka.waw.pl
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o tytuł drugiego już w historii
T
Białołęki noworocznego kon−
certu, na który mieszkańców za−

Z. Drużbicki

praszają władze Dzielnicy, Wy−
dział Kultury oraz Białołęcki Oś−
rodek Kultury.
Koncert z pewnością zainteresu−
je miłośników opery, operetki,
musicalu i wirtuozowskiej gry na
skrzypcach. Wystąpią gwiazdy
polskich i zagranicznych scen
operowych, operetkowych i filhar−
monicznych, a jednocześnie…

Ryszard Wróblewski (tenor), Janusz Wawrowski
(skrzypce) i Białołęcka Orkiestra Romantica

mieszkańcy naszej dzielnicy.
Wszyscy stanowią czołówkę śpie−
waków i wirtuozów polskiej sceny
oraz estrady.
Bogumiła Dziel−Wawrowska
(sopran), Ryszard Wróblewski (te−
nor), Janusz Wawrowski (skrzy−
pek – wirtuoz), Iwona Tober (sop−
ran) oraz Rafał Songan (baryton).
Koncert poprowadzi znany już
białołęckiej publiczności dyrygent
Tadeusz Wicherek. Poprzez za−
czarowany świat muzyki publicz−
ność poprowadzi lektor i prezenter
Polskiego Radia Andrzej Krusie−
wicz.
Artystom towarzyszyć będzie
Białołęcka Orkiestra „Romanti−
ca”, która debiutowała przed na−
szą publicznością równo rok temu,
a od tego czasu odniosła wiele
sukcesów artystycznych, rozsła−
wiając Białołękę w kraju i zagra−
nicą.

Z. Drużbicki

„Wielkie Gwiazdy są wśród nas”

Białołęcka Orkiestra Romantica w I cz. Koncertu Wielkie Gwiazdy są wśród nas

Te piękne głosy, cudowne
dźwięki instrumentów, sceniczny
wdzięk oraz aktorskie talenty
będzie można usłyszeć i zobaczyć
już 11 stycznia 2009 r. w Białołęc−
kim Ośrodku Kultury o godz.
18.00.

Na koncert serdecznie zaprasza
Organizator – Impresariat Artys−
tyczny „Proscenium”.
Anna Barańska−Wróblewska
dyrektor Białołęckiej Orkiestry
„Romantica”

Pokażmy warszawiakom Białołękę
apraszamy na wystawę prac
Z
pokonkursowych „Moja Biało−
łęka w obiektywie” na stację

kreślają, że Białołęka to dyna−
micznie rozwijająca się dzielnica,
zamieszkiwana przez młode poko−

metra Centrum. Prezentujemy tam
najciekawsze zdjęcia, pokazujące
piękno i niezwykłość Białołęki
widziane oczami jej mieszkań−
ców. Fotografie nawiązują do
przeszłości dzielnicy, pokazują
dawną drewnianą zabudowę, rol−
niczy lub przemysłowy charakter
tych terenów. Wśród zdjęć znaj−
dują się również takie, które pod−

Opłatek
z Golcami
Serdecznie zapraszamy na
spotkanie opłatkowe z bur−
mistrzem Jackiem Kaznow−
skim i wspólne kolędowanie
z zespołem Golec uOrkiestra
w kościele pw. NMP Matki
Pięknej Miłości przy ul.
Myśliborskiej 100. Uroczys−
tość rozpocznie się Mszą św.
o godz. 18.00 w niedzielę 21
grudnia br. Po mszy będzie−
my mogli wysłuchać kolęd
i pastorałek w wykonaniu
zaproszonych artystów. Na
końcu podzielimy się wspól−
nie opłatkiem i złożymy so−
bie świąteczne życzenia. Na
spotkanie serdecznie zapra−
szają samorządowcy wraz
z ks. dziekanem Tadeuszem
Olaczkiem.
Organizatorem spotkania
od wielu lat jest Wydział
Kultury naszej dzielnicy.

lenie, stąd zdjęcia graffiti nawią−
zującego do życia w dużej aglo−
meracji miejskiej. Zdjęcia prezen−
tujemy w centrum stolicy, aby po−
kazać mieszkańcom innych dziel−
nic, którzy nie mieli okazji do tej
pory zobaczyć Białołęki, ten
ciekawy kawałek Warszawy.
Wystawę będzie można oglądać
do końca roku. Dojście: pasaż
handlowy na stacji Metro Cent−
rum. Wejście bez biletu.
Sponsorami konkursu i wysta−

wy są firmy: Dom Development
i Supermarket Piotr i Paweł.
BWN

Malarze słowa – Niemen
ie ma chyba bardziej warszaw−
N
skiego utworu rockowego niż
„Sen o Warszawie” Czesława
Niemena. To taki nieoficjalny
hymn stolicy. 23 listopada w Bia−
łołęckim Ośrodku Kultury przy ul.
van Gogha można było usłyszeć
między innymi ten utwór. To ko−
lejna po październikowym kon−
cercie poświęconym znanej i niez−
nanej twórczości Agnieszki
Osieckiej impreza z cyklu „Mala−
rze słowa”.

Tym razem wieczór nosił tytuł
„Niemen – Rzeka Wspomnień”.
Koncert prowadził spiker radiowy
Paweł Prokopczuk, a piosenki
Czesława Niemena „Płonie stodo−
ła”, „Nie bądź taki Bitels”, „Za−
bawa w ciuciubabkę”, „Sprzedaj
mnie wiatrowi”, „Pod Papugami”
czy wspomniany już „Sen o War−
szawie” śpiewali Margita Ślizow−
ska i Marcin Kołaczkowski, któ−
rym akompaniował zespół muzy−
czny Kameleon Septet w składzie:

Hadrian Filip Tabęcki (piano), Se−
bastian Wypych (kontrabas), Ra−
dosław Kiszewski (trąbka), Ma−
riusz Jeka (klarnet, saksofony),
Paweł Stankiewicz (gitary), Szy−
mon Linette (perkusja) oraz Bart−
łomiej Krauz (akordeon).
„Niemen – Rzeka Wspomnień”
to spektakl utrzymany w konwen−
cji audycji radiowej z lat 60−tych.
Występujący w roli konferansjera
Paweł Prokopczuk przypominał
ciekawe wydarzenia z czasów, w
których tworzył Czesław Niemen,
a także fragmenty życiorysu artys−
ty. Całość wzbogacona została
fragmentami archiwalnych nagrań
wokalisty. Scenografia koncertu
przypominała klub liverpoolski.
Organizatorami
wszystkich
koncertów z cyklu „Malarze sło−
wa” są Stowarzyszenie Muzyka
bez Granic, Miasto Stołeczne
Warszawa, Wydział Kultury dla
Dzielnicy Białołęka oraz Białołęc−
ki Ośrodek Kultury.
MKP
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Niezwykłe koncerty
waliśmy dla białołęczan trzy niezwyk−
łe koncerty. By choć na chwilę od−
począć w okresie przedświątecznego
szaleństwa polecamy koncert muzyki
filmowej w wykonaniu Elżbiety To−
warnickiej. Wypoczętych i pełnych
chęci do życia zapraszamy na koncert
sylwestrowy, który w tym roku ko−
niecznie trzeba spędzić na Białołęce.
A zaraz po noworocznym szaleństwie
proponujemy chwilę wytchnienia
podczas recitalu Grzegorza Turnaua.
Wywołujące dreszcz emocji, pięk−
ne, pełne bólu i niepokoju – pieśni
niezwykłej sopranistki Elżbiety To−
warnickiej. Artystka wykonująca
główne partie sopranowe m.in. w ope−
rach: Cyganeria, Tosca (G. Puccinie−
go), Poławiacze pereł (G. Bizeta),
Traviata, Rigoletto (G. Verdiego),
Orfeusz i Eurydyka (C.W. Glucka)
wystąpi 20 grudnia na scenie Biało−
łęckiego Ośrodka Kultury. Szerszej
publiczności znana z muzyki do
filmów Krzysztofa Kieślowskiego.
Nagrała ścieżkę dźwiękową do Deka−
logu, Trzech kolorów i Podwójnego
życia Weroniki. Specjalnie z myślą
o niej Zbigniew Preisner stworzył nie−
zwykłą, przejmującą muzykę, jaką
możemy podziwiać w Podwójnym
życiu Weroniki. Płyta ze ścieżką
dźwiękową do tego filmu rozeszła się
w kilkusettysięcznym nakładzie. Ale
nie tylko w filmach Kieślowskiego
mogliśmy ją podziwiać. Śpiewała
również u Agnieszki Holland (Oliver,
Oliver), Jana Kantego Pawluśkiewi−
cza (Stara mała Wilma), J. Ptaszyń−
skiej, J. Irvinga, L. Rikaki, czy Ma−
moru Oshii. Dodatkowo nieprzerwa−
nie od 1991 roku wraz z H. Banaszak,

B. Rybotycką, G. Turnauem, Z. Wo−
deckim i J. Wójcickim występuje
w Nieszporach Ludźmierskich J. K.
Pawluśkiewicza. W 1998 r. na rynku
pojawiła się płyta Requiem dla moje−
go przyjaciela (muzyka Zbigniew
Preisner), która do dziś sprzedała się
w blisko 200 tysiącach egzemplarzy
na całym świecie.
Właśnie muzykę filmową w jej wy−
konaniu będziemy mieli okazję podzi−
wiać na świątecznym koncercie. Tym
bardziej niezwykłym, gdyż łączącym
podwójny jubileusz artystki. Pierwsza
rocznica to 30−lecie pracy artystycz−
nej, druga zaś to mijające 25 lat od
czasu nagrania pierwszej ścieżki
dźwiękowej do filmu (produkcja
z 1983 roku – „Kartka z podróży"
w reż. Waldemara Dzikiego z muz.
Zygmunta Koniecznego). Ze względu
na świąteczny czas artystka zaśpiewa
też kolędy. Koncert prowadzić będzie
krytyk filmowy i publicysta Tomasz
Raczek. Wydarzenie obowiązkowe,
które na pewno długo pozostanie
w pamięci publiczności.
Kolejny szczególnie godny uwagi
koncert to styczniowy recital Grzego−
rza Turnaua. Krakowski artysta wy−
stąpi na białołęckiej scenie już po raz
czwarty. Do tej pory mieliśmy okazję
podziwiać go w duecie z Andrzejem
Sikorowskim (Pasjans na dwóch),
w recitalu poświęconym pamięci
Marka Grechuty (Historia pewnej
podróży), a także w duecie z gitarzy−
stą Jackiem Królikiem w programie
Wieczór sowich piosenek. Tym razem
zabierze publiczność w podróż po
drodze swoich muzycznych dokonań
i inspiracji. Turnau stworzył swój
własny styl muzyczny i kompozy−
cyjny, czasami nawiązujący do muzy−
ki jazzowej. Piękna muzyka i znako−

Sylwester
2008
ajważniejszym niewątpliwie wy−
darzeniem muzycznym roku bę−
N
dzie koncert sylwestrowy. Na scenie
ustawionej na placu przy Urzędzie
Dzielnicy Białołęka wystąpią aż czte−
ry zespoły oraz grupa taneczna. Jako
pierwszy pojawi się rozgrzewający
publiczność zespół Kararockers. Gru−
pa łącząca muzykę pop−rockową z za−
bawą karaoke. Abba Cover pojawi się
kilkakrotnie podczas koncertu i za−
śpiewa największe przeboje popular−
nego szwedzkiego zespołu Abba.
Specjalnie dla młodzieży wystąpi
zespół Happysad, czyli formacja łą−
cząca w swojej muzyce mieszankę
dobrego rocka, regee i punka. Grupa
uznana jest za jeden z najciekawszych
młodych polskich zespołów ostatnich
lat. A na deser, typowo zabawowa ła−
wica, czyli utrzymany w dancingowo−
radosnym klimacie występ Leszczy.
Całą imprezę prowadzić będzie nie−
zwykle sympatyczny aktor telewizyj−
ny i teatralny Artur Barciś. Życzymy
udanej zabawy!

Elżbieta Towarnicka

mite teksty – takie połączenie jest
czymś, z czym w polskiej muzyce
spotykamy się bardzo rzadko. Nastro−
jowa, ciepła, przywodząca tylko pozy−
tywne wspomnienia i emocje. Artysta
znany ze stwarzania wyjątkowej
atmosfery podczas spotkań z pub−
licznością słynie również z fantasty−
cznego poczucia humoru, którego na
pewno nie zabraknie w trakcje reci−
talu.

Współczesne dramaty w Teatrze 13
eatr 13 nie spoczywa na laurach
i pracuje nad nowymi spektaklami.
T
Już tylko cztery pozostały do realizacji
w ramach planu 10/20, czyli dziesięć
premier na dwudziestolecie istnienia
grupy. Szósta premiera, która miała
miejsce 6 grudnia to sztuka kataloń−
skiego dramatopisarza i reżysera Sergio
Belbela „Po deszczu”. Spektakl w błys−
kotliwy i oryginalny sposób pokazuje
samotność i potrzebę bliskości innych
ludzi. Dla wszystkich, którzy nie mieli
możliwości obejrzeć jeszcze tej sztuki
mamy dobrą wiadomość – spektakl
będzie powtórzony 18. stycznia.
Również w styczniu „Trzynastka”
przypomni sztukę „Bolero Artura”. Jest
to zwariowana komedia, opowiadająca
o splątanych ze sobą miłosną grą,
losach kilku damsko−męskich duetów.
Jej autorem jest jeden z najwybitniej−
szych współczesnych czeskich drama−
turgów – Pavel Kohout. Sztuka pow−
stała z inspiracji stworzonego na prze−
łomie XIX i XX wieku, skandalicznego
„Korowodu” Artura Schnitzlera. Ten
słynny dramat, ukazujący rozmaite
duety kochanków i ich małostkowe
zachowanie tuż przed aktem miłosnym,

wywołał wówczas wypieki na niejednej
twarzy. Dziś już seks nie jest tematem
tabu, a komedia Kohouta w charakte−
rystyczny, typowy dla czeskiego humo−
ru sposób, porusza temat niewierności
w związkach, hipokryzji i wykorzysty−
wania erotyki dla własnych korzyści.
Przedstawienie tym ciekawsze, że

w nowej obsadzie. Warto się przeko−
nać, czy równie dobre jak poprzednie.
Niewątpliwie warto zapoznać się
z tymi sztukami. Inscenizacje będą
świetną propozycją na spędzenie week−
endu oraz możliwością zapoznania się
za współczesną europejską dramatur−
gią.

Repertuar BOK
20.12 godz. 18.00
Koncert: Muzyka filmowa
i kolędy
Elżbieta Towarnicka,
prowadzenie: Tomasz Raczek
Opłatek Środowisk Twórczych
Bilety 15 pln
31.12 godz. 20.00
SYLWESTER
Plac przed Urzędem Dzielnicy
Białołęka
wstęp wolny
Styczeń
04.01 godz. 18.00
Grzegorz Turnau
bilety 40 i 35 pln
17.01 godz. 18.00
Teatr 13
„Bolero Artura” Pavla Kohouta
wstęp wolny za zaproszeniami
18.01 godz. 18.00
Teatr 13
„Po deszczu” Sergio Belbela
wstęp wolny za zaproszeniami

Teatr 13

Tekst i zdjęcia – BOK

schyłku roku planujemy jak naj−
lepiej nastroić się na nadchodzący
U
Nowy Rok. Z myślą o tym przygoto−
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