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Nie wiesz, gdzie spędzić czas z dzieckiem?
My proponujemy zabawę w linarium.
Nie lada gratka dla amatorów
wspinania stanęła w parku przy
skrzyżowaniu ulic Modlińskiej
i Klasyków. Nad Kanałkiem
Henrykowskim pojawił się nowy
mostek. Linowa konstrukcja łączy
dwie części jednego z najwięk−
szych bezpłatnych w Warszawie
linariów. Pierwsza to linowy „pa−
jąk” o rozpiętości ok. 15 m z wple−
cioną w środek trampoliną. Z
„pająka” można przejść na drugi
brzeg kanałku mostkiem o długoś−
ci 30 metrów. Mimo że rozpięto

go na wysokości 3 m nad ziemią
(i wodą!) jest całkowicie bez−
pieczny, ponieważ ma wysokie
balustrady i jest otoczony drobną
metalową siecią, która utrzyma
nawet największego śmiałka
w chwili upadku. Po drugiej stro−
nie wspinać można się już dużo
wyżej. Linowa piramida mierzy
prawie 9 m! Cały teren pod lina−
rium pokryty jest nawierzchnią
amortyzującą upadki.
dokończenie na str. 3

Dołącz do nas na Facebooku!
apraszamy mieszkańców i sym−
Z
patyków Białołęki do grona jej
fanów na Facebooku, którego zna
już cały świat. W dniu zamykania
numeru „Czasu Białołęki” mieliś−
my 739 fanów. Przy tej okazji dzię−
kujemy im wszystkim.
Profil Urzędu Dzielnicy Biało−
łęka na Facebooku wystartował
w zeszłym roku. Zrobiliśmy go po
to, aby na bieżąco informować
o ciekawych wydarzeniach i nie
tylko. Chcemy w ten sposób połą−
czyć ludzi i pokolenia. Zachęca−
my do żywej dyskusji o tym, jak
widzicie Białołękę, jak Wam się
tutaj żyje i odpoczywa. Podzielcie
się Waszymi ulubionymi miejsca−
mi, współtwórzcie wraz z nami
profil Białołęki. Każdy, kto dołą−
czy do nas będzie miał możliwość
komentowania tekstów i dyskusji
na forum z innymi internautami.
Profil zawiera również galerie
zdjęć dzielnicy. Zachęcamy Was
także do podzielenia się ze wszyst−
kimi fanami Białołęki własnymi
filmami i zdjęciami. Warto być
z nami na Facebooku również dla−

tego, że właśnie tam dowiecie się
wszystkiego o konkursach, które
organizujemy. W puli nagród są
rewelacyjne gadżety związane
z Białołęką. Do tej pory można
było wygrać m.in. bilety na lodo−
wisko przy Białołęckim Ośrodku
Sportu, a także przewodnik po
Białołęce opracowany przez Wy−
dział Promocji i Komunikacji
Społecznej o wdzięcznym tytule
„Białołęka Odkryta”.
Jak do nas dołączyć? Są dwie
drogi, jednak przede wszystkim
trzeba mieć profil na Facebooku.
Na stronie głównej Urzędu Dziel−
nicy Białołęka www.bialoleka.
waw.pl znajduje się ikona Face−
book. Wystarczy na nią kliknąć,
by znaleźć się na naszym profilu
na Facebooku lub będąc już na Fa−
cebooku wpisać Dzielnica Biało−
łęka. Po otwarciu strony zachęca−
my do kliknięcia w ikonkę „Lubię
to!”.
Bądź jeszcze bliżej Białołęki.
Dołącz do nas na Facebooku!
MW
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Urząd Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy
03−122 Warszawa
ul. Modlińska 197
tel. 22 676 76 70
tel. 22 510 33 20
adres internetowy:
www.bialoleka.waw.pl
e−mail:
dzielnica@bialoleka.waw.pl
Godziny pracy urzędu
poniedziałek−piątek: 8.00−16.00
W poniedziałki Wydział
Obsługi Mieszkańców dyżuruje
w godz. 16.00−18.00
Referat Obsługi Rady
ul. Modlińska 197, pok. 123
tel. 22 510 31 10
faks: 22 676 69 14
e−mail: wor@bialoleka.waw.pl
Telefony pomocne przy
załatwianiu następujących
spraw:
Sprawy meldunkowe
tel. 22 510 33 09 do 11
Dowody osobiste
tel. 22 510 33 12 do 14
Rejestracja pojazdów
tel. 22 510 33 05 do 07
Prawa jazdy
tel. 22 510 33 08
Ochrona środowiska
tel. 22 741 72 99
Pozwolenia na budowę, zmia−
na sposobu użytkowania, zgło−
szenie robót budowlanych
tel. 22 510 31 92 lub 510 31 31
Ewidencja gruntów, wypisy
i wyrysy z rejestru gruntów
tel. 22 510 31 74
Podziały nieruchomości, dzier−
żawy, nabywanie/zbywanie
nieruchomości
tel. 22 510 31 76
Urząd Stanu Cywilnego (reje−
stracja urodzeń, małżeństw
i zgonów, udzielanie ślubów)
tel. 22 510 31 48
Świadczenia rodzinne, opie−
kuńcze i alimentacyjne
ul. Milenijna 2a
tel. 22 811 62 64
lub 22 811 50 07

Dzielnica Białołęka

Informacja o możliwości przesunięcia rozbudowy
ul. Marywilskiej na lata 2015-2017 zaskoczyła władze
oraz radnych dzielnicy, którzy od razu interweniowali
w tej sprawie. Zastępcy burmistrza Piotr Smoczyński
i Piotr Jaworski przekonywali miejskich radnych podczas Komisji Infrastruktury, że poszerzenie ul. Marywilskiej jest kluczową inwestycją dla Białołęki. Po tej
interwencji stołeczni radni przyjęli stanowisko, które
jednoznacznie wyraża konieczność realizacji inwestycji
w jak najszybszym terminie.
Następnego dnia, w środę 16 mar−
ca zwołano Nadzwyczajną Sesję
Rady Dzielnicy Białołęka. Mery−
toryczna dyskusja podczas obrad
dotyczyła zapisów uchwały i osta−
tecznie połączyła wszystkie frak−
cje w jednej walce o utrzymanie
inwestycji poszerzenia ul. Mary−
wilskiej i rozpoczęcie prac jeszcze
w tym roku.
Podczas sesji radni domagali się
również, aby dochody z dzierżawy
gruntu przez Centrum Handlowe
Marywilska wpływały do kasy
dzielnicy, a nie jak dotychczas
miejskiej. Sumy z tytułu dzierża−
wy i opłaty targowej, które płacą
miastu kupcy to ok. 7−8 mln zł.
Zdaniem radnych te wpływy po−
winny służyć rozwojowi Białołęki.
Na sesję Rady Miasta, na której
dyskutowano o zmianach w Wie−
loletniej Prognozie Finansowej
(dawniej Wieloletniego Planu In−
westycyjnego) oczekiwano w na−
pięciu. Mimo intensywnych dzia−
łań burmistrzów, wielu rozmów
i pertraktacji, ostatecznie miejscy
radni wprowadzili zmiany w bud−
żecie, a tym samym przesunęli in−

westycję na lata późniejsze. Za−
stępca prezydenta Jacek Wojcie−
chowicz zadeklarował jednak, że
jeżeli w ciągu roku znajdą się
dodatkowe pieniądze w miejskiej
kasie, to w pierwszej kolejności
zostaną przekazane na poszerze−
nie ul. Marywilskiej.

Oprócz ul. Marywilskiej z prog−
nozy na najbliższe lata wypadły
również ulica Łodygowa oraz Tra−
sa Świętokrzyska.
Pod koniec marca radni jeszcze
raz spotkali się na sesji, tym razem
ustalali zadania poszczególnych
komisji rady, zatwierdzili też plan
kontroli dla komisji rewizyjnej na
2011 r. Przyjęto zmiany w budże−
cie, m.in. prawie 3 mln zł z rozbu−
dowy pływalni przeniesiono na
rozbudowę szkół nr 43 i 231 oraz
przedszkola nr 64. Radni przyjęli
też stanowisko, w którym zwraca−
ją uwagę na konieczność rozbudo−
wy szkoły nr 257 i poszukiwania
środków na ten cel w budżecie
miasta.
Red.
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Nadzwyczajne posiedzenie Rady Dzielnicy

Daj się spisać!
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
będzie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do
30 czerwca 2011 r. Informacje będą zbierane według
stanu na dzień 31 marca 2011 r. godz. 24.00.
Najdogodniejszą formą udziału
w Narodowym Spisie Powszech−
nym jest niewątpliwie samopis in−
ternetowy. Będzie można dokonać
go w dniach od 1 kwietnia do 16
czerwca 2011 r. Szczegółowe in−
strukcje wypełnienia formularza
będzie można znaleźć na stronach
internetowych Głównego Urzędu
Statystycznego www.stat.gov.pl
lub www.spis.gov.pl.
Druga metoda spisu to wywiad
telefoniczny w dniach od 8 kwiet−
nia do 30 czerwca 2011 r. Prze−
prowadzony przez ankietera sta−
tystycznego rejestrującego na bie−
żąco odpowiedzi respondentów.
Wywiad będzie również przepro−
wadzony przez rachmistrza spiso−
wego w terenie z wykorzystaniem
przenośnego urządzenia elektro−

nicznego od 8 kwietnia do 30
czerwca 2011 r. Rachmistrz spiso−
wy będzie nosić identyfikator ze
zdjęciem, imieniem i nazwiskiem
oraz pieczęcią urzędu statystycz−
nego, pieczątką imienną i podpi−
sem dyrektora urzędu. Tożsamość
rachmistrza można potwierdzić
dzwoniąc od 1 kwietnia 2011 r. na
specjalnie uruchomioną infolinię
800 800 800 (numer bezpłatny dla
połączeń z telefonów stacjonar−
nych) lub 22 44 44 777 (numer dla
połączeń z telefonów komórko−
wych płatnych zgodnie z cenni−
kiem operatora).
Spis obejmie osoby zamieszkałe
stale i czasowo przebywające w
mieszkaniach, budynkach, obiek−
tach i pomieszczeniach niebędą−
cych mieszkaniami, a także miesz−

kania i budynki, w których znaj−
dują się mieszkania oraz zamiesz−
kane obiekty zbiorowego za po−
mieszczenia niebędące mieszka−
niami i osoby niemające miejsca
zamieszkania.
Zgodnie z ustawą o narodowym
spisie powszechnym ludności
i mieszkań w 2011 r. należy
udzielać ścisłych, wyczerpujących
i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
MW

KOMUNIKAT
Informujemy, że Referat Świad−
czeń Rodzinnych i Obsługi Fun−
duszu Alimentacyjnego przy
ul. Milenijnej 2a, przyjmuje
wnioski i prowadzi bezpośred−
nią obsługę przyszłych świad−
czeniobiorców, od poniedziałku
do czwartku w godz. od 8.00 do
16.00, w piątki od 8.00 do 12.00.

www.bialoleka.waw.pl
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dokończenie ze str. 1
Konstrukcja linarium zrobiona była
na indywidualne zamówienie. Jego
produkcja trwała ponad 2 miesiące,
zaś montaż zaledwie kilka tygodni.
Obiekt był gotowy już w grudniu,
jednak jego zakończenie zbiegło się
z największymi mrozami. Teraz na
szczęście wiosna już w pełni, zapra−
szamy więc do spacerów i korzysta−
nia z linarium! Trawę już posialiśmy.
Park Henrykowski to jeden z naj−
starszych parków w Białołęce. Od
kilku lat trwa jego modernizacja.
Mimo że park położony jest w pew−
nej odległości od osiedli na Tarcho−
minie i Nowodworach to za sprawą
nowych, coraz ciekawszych urzą−
dzeń przyciąga dzieci i młodzież,
a latem również dorosłych. Tu właś−
nie wyświetlane są także filmy w ra−
mach Białołęckiego Lata Filmowe−
go.
JP

Mieszkania dla najuboższych
już gotowe

Ruch w obydwu kierunkach na Trasie Toruńskiej na
odcinku od al. Piłsudskiego w Markach do ul. Ostródzkiej został przełożony na jezdnię północną.
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ul. Czajki, w którym zamieszkać
będą mogli mieszkańcy dzielnicy
będący w najtrudniejszej sytuacji fi−
nansowej. W 48 jedno−, dwu− i trzy−
pokojowych lokalach o powierzchni
od 17 do 39 m2 zamieszka 150 osób.
Mieszkania są niewielkie, wyposa−
żone w podstawowe sprzęty, ale
ładne i przytulne. Dwa z nich przy−
stosowane są dla osób niepełno−
sprawnych. Pomyślano też o naj−

młodszych. Na ogrodzonym terenie,
w pobliżu budynku znajduje się nie−
wielki plac zabaw dla dzieci z alta−
ną. Przed budynkiem urządzono
niewielki parking. Inwestycja kosz−
towała 3,5 mln zł i została sfinanso−
wana z budżetu inwestycyjnego
dzielnicy.
Nam nie pozostaje nic innego, jak
życzyć przyszłym mieszkańcom ra−
dości z nowego lokum oraz wzajem−
nego szacunku do siebie i wspólne−
go dobra.
JP

Pomiędzy al. Piłsudskiego w Mar−
kach a ul. Ostródzką wyłączona z ru−
chu została południowa jezdnia Tra−
sy Toruńskiej. Ruch w obydwu kie−
runkach, tj. w stronę mostu Grota−
−Roweckiego i w stronę Marek został
przeniesiony na jezdnię północną.
Kierowcy mają do dyspozycji po
dwa pasy ruchu w każdym kierun−
ku. Taka organizacja ruchu będzie
obowiązywała do sierpnia 2011 r.
W rejonie węzła Trasy Toruńskiej
z al. Piłsudskiego w Markach zam−
knięte zostały wyjazd z łącznicy na
teren Centrum Handlowego oraz łą−
cznica umożliwiająca zawrócenie
na Trasie Toruńskiej (pod wiaduk−
tem) w kierunku Warszawy.
Wyłączona z ruchu jest północno−
−wschodnia łącznica ul. Głębockiej
z Trasą Toruńską. Ruch został skie−
rowany na nowo wybudowaną łącz−
nicę północno−zachodnią, na której
jest możliwość zjazdu na Trasę To−

ruńską w kierunku ul. Łabiszyńskiej
i mostu Grota−Roweckiego oraz skrę−
tu z Trasy Toruńskiej w ul. Głębocką.
Na zlecenie Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad firma
J&P – AVAX S.A. przebudowuje
Trasę Toruńską, dostosowując ją do
parametrów drogi ekspresowej S8.
Prace na ponad 7−kilometrowym
odcinku między węzłem Modlińska
a węzłem Piłsudskiego w Markach
potrwają do kwietnia 2012 r.
inwestmapa.um.warszawa.pl

zowania spotkania z doradcą oraz
seminarium lub spotkania informa−
cyjnego w siedzibie zainteresowa−
nej instytucji.
Centrum Doradcze EURODOTA−
CJE współpracuje m.in. z drugim
ośrodkiem prowadzonym przez To−
warzystwo AMICUS – Regionalnym
Ośrodkiem Europejskiego Funduszu
Społecznego. Współpraca dotyczy
wsparcia osób zainteresowanych
przygotowywaniem i realizacją pro−

jektów Programu Operacyjnego Ka−
pitał Ludzki, a w szczególności bez−
płatnego doradztwa oraz szkoleń,
które wpływają na jakość opraco−
wywanych projektów oraz zwięk−
szają szanse na otrzymanie dotacji.
Godziny otwarcia Centrum: pon.−
pt. 8.00−18.00, adres: ul. Krucza
38/42, 00−512 Warszawa, tel.: 22
627 10 60, e−mail: cde@um.warsza
wa.pl
Artur Wywigacz
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kryty w lesie powstawał od koń−
ca 2009 roku. Teraz jest już go−
U
towy – budynek komunalny przy

Utrudnienia na
Trasie Toruńskiej

Eurodotacje
entrum Doradcze EURODOTA−
CJE to jeden z ośrodków wsparcia
C
rozwoju organizacji pozarządowych
prowadzonych przez Towarzystwo
Amicus. Działa w ramach Programu
Europejskiego dla Warszawy, który
ma na celu zwiększenie wiedzy osób
i instytucji z terenu Warszawy na te−
mat pozyskiwania środków z fundu−
szy europejskich. Centrum świadczy
bezpłatne usługi mieszkańcom War−
szawy, jednostkom miejskim i orga−
Dzielnica Białołęka

nizacjom pozarządowym, a do jego
zadań w szczególności należy:
1. konsultacja projektów
2. zarządzanie projektami
3. przygotowywanie projektów
partnerskich
4. działania promocyjne projektów
W siedzibie Centrum Doradczego
EURODOTACJE świadczone są
usługi informacyjno−doradcze w ra−
mach indywidualnych konsultacji.
Istnieje również możliwość zorgani−

www.bialoleka.waw.pl
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W kupie (nie zawsze) raźniej
Stopił się śnieg, a na trawnikach pojawił się wstydliwy problem, który rokrocznie o tej porze wraca jak bumerang.

S P R A W Y

Fakt, że dzielnica włączyła się
w sprzątanie nie zwalnia właścicieli
z tego obowiązku. Oczywiście wy−
mówka zawsze się znajdzie. Najczęś−
ciej słyszymy, że nie ma czym sprzą−
tać, nie ma gdzie wyrzucać, że to natu−
ralny nawóz i się rozłoży czy w końcu
to obciach. Tyle o wymówkach, a jak
w rzeczywistości? W zestaw do „psich
spraw” można się zaopatrzyć w siedzi−
bie Urzędu Dzielnicy Białołęka, w Pun−
kcie Informacyjnym na parterze oraz
w Wydziale Ochrony Środowiska przy
ul. Marywilskiej. Wystarczy również
zwykły foliowy woreczek. Nie trzeba
także szukać specjalnie oznakowa−
nych koszy. Psie nieczystości można
wyrzucać do wszystkich koszy przy−
ulicznych. Można też przyjść z pupilem
na wybieg dla psów z toaletą, który

podeszwach butów do naszych do−
mów? Zdecydowanie nie, dlatego kie−
rujemy apel: Właściciele psów sprzą−
tajcie po swoich czworonogach!
DN
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Białołęka już po raz trzeci wkracza do
akcji. Tym razem jako jedyni w stolicy
będziemy wspierać właścicieli w sprzą−
taniu po swoich pupilach. W początku
kwietnia na ulice Tarchomina i Nowo−
dworów wyjechał quad przystosowa−
ny do sprzątania psich nieczystości
z chodników i przylegających do nich
trawników. Łącznie podczas jednora−
zowego kursu sprzątanych będzie ok.
15 km chodników, m.in. wzdłuż ulic:
Światowida, Ćmielowskiej, Myślibor−
skiej, Odkrytej i Hanki Ordonówny.
Poprzednie akcje przyniosły rezultat –
mówi zastępca burmistrza Piotr Ja−
worski. Tam gdzie jeździł quad, właś−
ciciele zaczęli dbać o czystość. To do−
brze, że coraz więcej osób dostrzega
problem i nie wstydzi się sprzątać po
swoim psie – dodaje.

znajduje się w Parku Henrykowskim.
Czy zatem naprawdę warto ryzyko−
wać mandat karny? Chodzić slalo−
mem po chodnikach? Albo przynosić
chorobotwórcze bakterie i pasożyty na

S P O Ł E C Z N E

Sprawy społeczne w rękach NGO
d kilku lat coraz więcej organiza−
O
cji pozarządowych z dużym po−
wodzeniem włącza się w realizację
programów pomocowych na rzecz
mieszkańców. Istotnym obszarem za−
dań publicznych, zlecanych podmio−
tom 3−sektora, jest przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu osób i ro−
dzin z powodu alkoholizmu i naduży−
wania substancji psychoaktywnych.
Równie ważnym zagadnieniem jest
współpraca urzędu z organizacjami
pozarządowymi w celu poszukiwania
rozwiązań eliminujących przemoc
w rodzinie i w środowisku rówieśni−
czym. Dzięki umacnianiu dobrych
praktyk pomiędzy urzędem i większoś−
cią stowarzyszeń i fundacji, przybywa
ciekawych programów, form integru−
jących i wspierających środowiska se−
niorów i niepełnosprawnych.
Urząd w oparciu o istniejące, lokal−
ne uwarunkowania oraz monitorowa−
nie występujących zagrożeń, opraco−
wuje priorytety i kierunki współpracy
z organizacjami tym zakresie. Zleca−

nie zadań w zakresie ochrony i pro−
mocji zdrowia (tu przede wszystkim
profilaktyki uzależnień) i pomocy
społecznej odbywa się poprzez udzie−
lanie dotacji finansowych, w ramach
otwartych konkursów ofert.
Poniżej prezentujemy najciekawsze
projekty realizowane w tym roku w ra−
mach dotacji udzielonych przez Wy−
dział Spraw Społecznych i Zdrowia.
Fundacja ART – „Tropami historii
i sztuki”. Cykliczne spotkania senio−
rów w muzeach, połączone z koncer−
tami, spektaklami i tematycznymi wy−
kładami – dotacja 18 000 zł.
Polski Związek Emerytów, Rencis−
tów i Inwalidów Zarząd Rejonowy
Warszawa−Białołęka – Różnorodne
formy aktywizacji seniorów, w tym
osób samotnych i niepełnosprawnych.
Działania na rzecz walki z ubóstwem
– dotacja 29 505 zł.
Fundacja Promyk Słońca Dzieciom
– „Na wakacje po uśmiech i zdrowie”.
Letni wyjazd z programem profilak−
tycznym dla dzieci i młodzieży – do−

tacja 37 000 zł.
Fundacja Dzieci Niczyje – „Dobry
Rodzic – Dobry Start” – realizacja no−
watorskiego programu profilaktyki
krzywdzenia małych dzieci – dotacja
13 150 zł.
Fundacja „Światło−Życie” – Prowa−
dzenie profilaktycznej działalności in−
formacyjnej i opiekuńczo−wychowaw−
czej w formie świetlicy środowiskowej
dla dzieci i młodzieży przy ul. Mehof−
fera 4 (przy parafii św. Jakuba Apos−
toła) – dotacja 86 165 zł.
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„Karawana” – Grupa edukacyjno−mo−
tywująca dla osób doświadczających
problemu alkoholowego i grupy wspar−
cia – dotacja 69 640 zł.
Stowarzyszenie Wolontariuszy wo−
bec AIDS „Bądź z nami” – „Mądry
wybór” – profilaktyka ryzykownych
zachowań. Program dla młodzieży
gimnazjalnej i starszej oraz rodziców
i wychowawców – dotacja 24 955 zł.
Towarzystwo Przyjaciół Gimnaz−
jum Nr 123 – Cyberprzestrzeń jako

źródło uzależnienia. Organizacja kam−
panii społecznej i szkoleń z zakresu
cyberprzemocy – dotacja 39 770 zł.
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci
Niepełnosprawnych „Krasnal” – X Ro−
dzinna Integracyjna Olimpiada Spor−
towa Krasnal 2011 – dotacja 24 450 zł.
Stowarzyszenie Praktyków Dramy
„Stop Klatka” Warszawa – Program
„SPOKO – SPOtkania z KOnfliktem”.
Program dla gimnazjów, wprowadza−
jący negocjacje i mediacje jako alter−
natywne sposoby rozwiązywania kon−
fliktów – dotacja 38 685 zł.
Ogólnopolskie
Stowarzyszenie
„Trzeźwy Kierowca” – Promocja
trzeźwości za kierownicą w ramach
akcji „Bezpieczny trzeźwy kierowca”
– dotacja 12 500 zł.
O szczegóły realizowanych projek−
tów można pytać pod nr. tel. 22 811
60 70.
Ewa Dobrosielska
Naczelnik Wydziału Spraw
Społecznych i Zdrowia

Zbiory redakcji

Forum kobiet

Dzielnica Białołęka

„Słownik współczesnego języka polskiego” pod red. prof. B. Dunaja podaje,
że forum to spotkanie, zgromadzanie, zebranie poświęcone ważnym proble−
mom publicznym czy społecznym (t. 1, str. 258).
Marzec to czas, kiedy w wielu środowiskach dyskutuje się na temat spo−
łecznej roli kobiety i jej miejsca w życiu publicznym i kulturalnym. Ta właś−
nie tematyka była przedmiotem spotkania, które z okazji Dnia Kobiet zorga−
nizował Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w dniu 8 marca. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele wszystkich kół terenowych naszego związku,
a wśród nich nestorzy seniorów, łącznie 80 osób.
Zebrani wysłuchali wykładu wygłoszonego przez panią psycholog na temat
roli kobiet we współczesnym świecie ze szczególnym zwróceniem uwagi na
postawę, stosunek do swoich obowiązków, cech charakteru, które doprowa−
dziły do sukcesów wybitną Polkę−noblistkę Marię Skłodowską−Curie.
W części artystycznej teatr „Pora na Seniora” przedstawił zabawną insceni−
zację bajek Jana Brzechwy. Były też aforyzmy, cytaty i piosenki o kobietach
w wykonaniu grupy wokalnej naszych seniorów.
Forum zorganizowane zostało dzięki dotacji Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy.
Zarząd O/R PZERiI
Helena Szczech−Grodzka

www.bialoleka.waw.pl
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Złota „10” Najlepszych Młodych
Sportowców Białołęki

Władze dzielnicy wspólnie
z Białołęckim Ośrodkiem Sportu
uhonorowały osiągnięcia mło−
dych białołęckich sportowców
w minionym roku. Laureatom,
którzy znaleźli się w pierwszej
„10” wręczono specjalne wyróż−
nienia, natomiast trójka najlep−
szych młodych sportowców ode−
brała z rąk burmistrza Jacka
Kaznowskiego nagrody rzeczo−
we. W ten sposób doceniono
sportowy wysiłek i osiągnięcia
młodych ludzi, którzy tak na−
prawdę rozpoczynają dopiero
wielką sportową przygodę.
Miniony rok w swoim sporto−
wym wymiarze przyniósł wiele
niespodzianek. Nie ma już domi−
nacji judoków czy pływaków
wśród białołęckich gimnazjalis−
tów. Rok 2010 okazał się nie−
zwykle interdyscyplinarny pod
tym względem. Kolejną niespo−
dzianką było przyznanie 10 miej−
sca młodziutkiemu, ale bardzo
obiecującemu zapaśnikowi z UKS
Talent – Białołęka Olivierowi
Sanza.
Po raz pierwszy zwycięzcą
plebiscytu został reprezentant
wioślarzy – Norbert Gębora,
pływający na co dzień w WTW
Warszawa – najlepszy w Polsce
w swojej kategorii zawodnik na
ergometrze wioślarskim, zdobyw−
ca I miejsca w Mistrzostwach
Makroregionu na dystansie 500
m oraz 1500 m. Drugie miejsce
zajęła Sonia Kalinowska – znana
już w naszej dzielnicy multime−
dalistaka w grach zespołowych
(siatkówka, piłka ręczna), która

wielokrotnie była uznawana za
najlepszą siatkarkę podczas róż−
nych turniejów rozgrywanych na
terenie kraju. W ub.r. Sonia wraz
z koleżankami z drużyny została
mistrzynią Polski kadetek w pił−
ce siatkowej. Na trzecim miejscu
uplasowała się Aleksandra Ku−
rzyna – przedstawicielka niety−
powej, ale bardzo popularnej
zwłaszcza wśród dziewcząt z na−
szych szkół dyscypliny, jaką jest
taniec sportowy. W 2010 r. Ola
została mistrzynią świata w tań−
cu sportowym w kat. Formacje
LUZ 1 oraz mistrzynią Polski
w disco dance. Wśród osób no−
minowanych w tegorocznym
plebiscycie znalazły się jeszcze
trzy koleżanki Oli z parkietu.
Należy podkreślić, że pierw−
sza trójka najlepszych naszych
sportowców to uczniowie Gim−
nazjum Nr 123 przy ul. Strumy−
kowej 21. Wyróżnienie dla Naj−
lepszego Trenera Roku 2010
otrzymał opiekun judoków Ja−
cek Biernat, prowadzący na co
dzień zajęcia na macie w Gim−
nazjum Nr 124 przy ul. Przytul−
nej 3 z młodzieżą z Uczniow−
skiego Klubu Judo – Białołęka.
Młodzi sportowcy odbierali
gratulacje za osiągnięte wyniki
oraz życzenia dalszych sukce−
sów. Gratulował im m.in. znany
i zasłużony polski sportowiec,
wielokrotny medalista igrzysk
olimpijskich, mistrzostw świata
i Europy, nasz najbardziej utytu−
łowany w historii pięściarz wagi
ciężkiej – Grzegorz Skrzecz.
Roman Stachurski

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE

Złota „10” Najlepszych
Młodych Sportowców
Białołęki w 2010 r.
1. Norbert Gębora (wioślarstwo) – Gimnazjum Nr 123
2. Sonia Kalinowska (siatkówka) – Gimnazjum Nr 123
3. Aleksandra Kurzyna (taniec sportowy) – Gimnazjum Nr 123
4. Przemysław Szerszeniewski (judo) – Gimnazjum Nr 124
5. Jagoda Podskarbi (karate Vovinam) – Gimnazjum Nr 123
6. Damian Siuta (siatkówka) – Gimnazjum Nr 124
7. Maciej Kowalec (szachy) – Gimnazjum Nr 121
8. Rebecca Gracki (judo) – Gimnazjum Nr 124
9. Piotr Bandurski (pływanie) – Gimnazjum Nr 121
10. Olivier Sanza (zapasy) – SP Nr 342

Zbiory redakcji

Tradycyjnie na początku roku w naszej dzielnicy
odbywa się uroczysta gala z okazji rozstrzygnięcia
dorocznego Plebiscytu na „10” Najlepszych
Młodych Sportowców Białołęki za poprzedni rok.

Bezpłatne zajęcia
piłkarskie
Białołęcki Ośrodek Sportu zaprasza dzieci oraz młodzież na bez−
płatne zajęcia piłkarskie prowadzone przez wykwalifikowaną kad−
rę szkoleniową w ramach programu „Syrenka”. Zajęcia rozpoczną
się 2 kwietnia i potrwają do 18 czerwca. Będą się odbywały na bois−
ku BOS w Parku Picassa we wtorki, czwartki oraz soboty w godz.
15.00−17.00. Do udziału w zajęciach wymagana jest pisemna zgoda
opiekunów (formularz do pobrania na stronie www.bialoleka.waw.pl
zakładka kalendarz zapowiedzi). Zapisy do poszczególnych grup
u trenerów.
Red

CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta
18 kwietnia 2011 r.

Dzielnica Białołęka

Zbiory redakcji

W roku szkolnym 2011/2012 proponujemy
absolwentom gimnaziów naukę w klasach:
• menadżerskiej z rozszerzonym programem nauczania:
matematyki, informatyki, geografii i j. angielskiego
• ekologicznej z rozszerzonym programem nauczania: biologii,
chemii i j. angielskiego
• dziennikarskiej z rozszerzonym programem nauczania:
j. polskiego, historii, WOS−u i j. angielskiego
• medialno−kulturowej z rozszerzonym programem nauczania:
j. polskiego, WOS−u, WOK−u i j. angielskiego
Wszyscy obowiązkowo uczą się j. angielskiego i drugiego języka:
francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego.

www.bialoleka.waw.pl
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„Artealia Wielkanocne na Zielonej Białołęce”
– targi przedmiotów niebanalnych
Projekt realizowany dzięki współfinansowaniu Urzędu Dzielnicy Białołęka ze
środków m.st. Warszawy we współpracy z Białołęckim Ośrodkiem Kultury

Alicja Czyżnikowska

Za sprawą głównie białołęckich
artystów i twórców rękodzieła
artystycznego, naszych sąsiadów,
którzy żyją z pasją na Zielonej
Białołęce, będziemy mieli okazję
stworzyć niepowtarzalne dekora−
cje świątecznych stołów i poznać
część dorobku naszego, białołęc−
kiego środowiska artystycznego.
Zachęcamy Państwa do osobis−
tych rozmów z twórcami, wzięcia
udziału w prowadzonych przez
nich warsztatach rękodzieła artys−
tycznego oraz w rodzinnym kon−
kursie na najpiękniejszą pisankę.

Przedmioty prezentowane przez
naszych twórców (malarstwo, ce−
ramika, decoupage, wyroby z filcu
i szkła, patchworki, biżuteria i in−
ne) to przedmioty z duszą, przed−
mioty tworzone z serca, które róż−
nią się zasadniczo od nierzadko
bardzo drogich, seryjnych i nie es−
tetycznych wytworów przemysło−
wych. Rzeczy powstałe z pasji
mają w sobie coś bezcennego…
Jesteśmy przekonani, że specy−
fika naszej dzielnicy wymaga,
abyśmy mieli więcej okazji do po−
znawania jej życia także w obsza−
rze kultury i edukacji estetycznej,
czyli tego co czyni ciekawszym,
bogatszym i piękniejszym nasze
życie, ulice naszej dzielnicy i na−
sze domy oraz kształtuje w dużym
stopniu nasz styl życia. „Artealia”
są do tego doskonałą okazją.
Serdecznie Państwa zaprasza−
my! To my, mieszkańcy Białołęki,
jesteśmy odpowiedzialni za to, jak
będzie nam upływał czas wolny
od pracy, nauki i codziennych za−
jęć. To od nas zależy, czego nau−
czymy nasze dzieci i wnuki, jaki
styl życia będą preferowały. Wię−
cej informacji: www.artema.org.pl
Czas: 10 kwietnia, w godz. 9.00−
15.00.
Miejsce: sala Wieczernik przy pa−
rafii pw. Narodzenia NMP, ul. Kla−
syków 21.
Alicja Czyżnikowska

Alicja Czyżnikowska

Pracownia Twórczych Inspiracji „ArteMA” po raz trzeci
zaprasza mieszkańców Białołęki na wiosenne targi
przedmiotów niebanalnych – „Artealia Wielkanocne”.

Kulturalny rozkład jazdy
– 10 kwietnia (niedziela), godz. 19 00 – koncert pasyjny w wykona−
niu Antoniny Krzysztoń–Wieczernik przy kościele Narodzenia NMP
ul. Klasyków 21/23. Wstęp wolny
Nautilus zaprasza…
…na cykliczne spotkania w kwietniu:
• dzieci w wieku 7−12 lat (zapisy od 1.04), zajęcia pt. Japonia,
z cyklu „W 80 dni dookoła świata”, które odbędą się 13 kwietnia
o godz. 16.00
• dzieci w wieku 4−8 lat (zapisy od 5.04), zajęcia z cyklu
„Z Nautilusem przez cały rok”, pt. Zajączki i kurczaczki, które
odbędą się 19 kwietnia o godz. 17.15
• młodzież i osoby dorosłe (zapisy od 14.04), na zajęcia z cyklu
warsztaty rękodzieła, które odbędą się 28 kwietnia o godz. 17.15
Zapisy odbywają się u bibliotekarzy w Nautilusie przy ul. Pancera 18,
tel. 22 614 60 80 (decyduje kolejność zgłoszeń).
Red.

Znamy już laureatów konkursu „Białołęka – moje miejsce”
filmowy „Białołęka – moje miej−
sce”. Konkurs polegał na nakręce−
niu dwuminutowego filmu, który
miał pokazać, dlaczego autor zde−
cydował się na zamieszkanie właś−
nie tutaj, jak lubi spędzać czas lub
relaksuje się w otoczeniu przyro−
dy. Autorzy zgłoszonych filmów
pokazali co ich przyciągnęło na
Białołękę. Zwycięzca konkursu
pokazał nam uroki Choszczówki
zimą, gdzie można pojeździć na
nartach. Praktycznie w każdym
filmie można zobaczyć Białołęcki
Ośrodek Kultury z bogatą ofertą
kulturalną, teatralną i warsztato−
wą. Filmy pokazują też białołęcką
codzienność trochę z przymruże−
niem oka. Są one często dowcipne
Dzielnica Białołęka

i przedstawiają naszą dzielnicę
jako młodą i prężnie rozwijającą
się część stolicy. Te najciekawsze
zostały oczywiście nagrodzone
i będzie można je zobaczyć już 17
kwietnia tuż przed koncertem No−
havicy w Białołęckim Ośrodku
Kultury. Później zamieścimy je
również na naszych stronach inter−
netowych.
Sponsorem konkursu, który ufun−
dował dla zdobywców I i II miejs−
ca dwa iPody nano o niebagatelnej
pojemności 16 GB jest firma War−
saw Trust Development budująca
mieszkania w Dzielnicy Białołęka.
Patronat medialny konkursu objęło
Radio Kolor i Radio dla Ciebie.
Nagrody przewidziane są nie tylko
dla laureatów konkursu, ale także
dla wyróżnionych filmów.

Laureaci:
I miejsce – Norbert Konarzewski
– „Szus Luz”

Zbiory redakcji

a początku listopada ubiegłe−
N
go roku wystartował, po raz
pierwszy na Białołęce, konkurs

II miejsce – Cezary Klewicki –
„Największa dama na Białołęce”
III miejsce – Łukasz Adamiak –
„Białołęka moje miejsce”
III miejsce – Wojciech Orszagh –
„Białołęka – moje miejsce”
Wyróżnienia otrzymały filmy:
Mateusza Więcha „Białołęka moje
miejsce”, Bartosza Szczęsnego
i Juliusza Wilka „Białołęka – nasze
miejsce”, Juliusza Wilka „Białołę−
ka – moje miejsce”, Mateusza No−
wickiego „Białołęka – moje miej−
sce” oraz Bartosza Wolniewicza
„Ważne miejsca”.
Specjalne podziękowanie jury
skierowało dla Dariusza Sicińs−
kiego za wkład pracy, jaki wniósł
w przygotowanie filmów przez
uczniów z Gminazjum nr 164.
MW
www.bialoleka.waw.pl
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Wiosna w BOK

K U L T U R Y

Repertuar BOK
Kwiecień 2011

Przyroda z zimowego snu leniwie budzi się do życia.
Ośrodki kultury na swój czas odpoczynku muszą
jeszcze zaczekać. Przed nami kolejny miesiąc pełen
ciekawych wydarzeń teatralnych i muzycznych.
tragedii Szekspira w groteskowej
oprawie Eugene'a Ionesco. „Trzy−
nastka” pokazuje niedemokratycz−
ne sposoby dążenia do władzy,
drogą represji i niedemokratycz−
nych działań.
Oprócz spektakli Teatru 13 bę−
dzie można obejrzeć „Przedsta−
wienie Hamleta we wsi Głucha
Dolna” Kompanii Teatralnej Mam−
ro. Autor sztuki Ivo Brešan wpisał
historię duńskiego księcia w rze−
czywistość socjalistycznej spół−
dzielni rolnej. Spółdzielcy podczas
prób do przedstawienia „Hamleta”,
odkrywają coraz więcej analogii
między sztuką a rzeczywistością
ich dalmackiej wioski.
Niedziela Palmowa
z Jaromirem Nohavicą
Przed nami kolejne spotkanie w ra−
mach cyklu „Salonik z Kulturą”.
Nohavica to jeden z najbardziej
charyzmatycznych osobowości eu−
ropejskiej sceny muzycznej ostat−
nich lat. Jego mądre, melodyjne
i wzruszające pieśni przyciągają
na koncerty wielopokoleniową

3.04 godz. 19.00
Jean−Paul Sartre
„Przy drzwiach zamkniętych”
Teatr 13,
reż. Tomasz Służewski
wstęp wolny – obowiązuje
rezerwacja miejsc
widownię. Kwietniowe spotkanie
będzie koncertową wersją albumu
„Świat wg Nohavicy”. W dwugo−
dzinnym koncercie będzie i lirycz−
nie, i kabaretowo. Pieśni czeskie−
go barda zaśpiewają: Elżbieta Woj−
nowska, Aleksandra Drzewiecka,
Tadeusz Woźniak, Andrzej Ozga,
Zbigniew Zamachowski, Miro−
sław Czyżykiewicz, Paweł Orkisz,
Antoni Muracki oraz Kuba Mu−
racki. Gościem specjalnym kon−
certu będzie Jaromir Nohavica.
Bilety na koncert rozeszły się
w błyskawicznym tempie, ale
przed koncertem będzie można
kupić wejściówki.
Wielkanocny Zając
na Scenie Muzycznej
Scenariusz muzycznej bajki bę−
dzie nawiązywał do świąt Wielka−
nocnych. Wielkanocny Zając
ucieknie ze święconki. Królowa
i Smyczek poproszą o pomoc wi−
dzów. Okaże się, że wesoły, fig−
larny Zając bawi się z mieszkań−
cami Królestwa w „kotka i mysz−
kę”. Aby go odnaleźć trzeba bę−
dzie rozszyfrować wiele znaków,
które uciekając pozostawił. Rebu−
sy, krzyżówki i zagadki muzyczne
naprowadzą na jego trop.
BOK

Dzielnica Białołęka

9.04 godz. 18.00
Jean−Paul Sartre
„Przy drzwiach zamkniętych”
Teatr 13,
reż. Tomasz Służewski
obowiązuje rezerwacja miejsc
i odbiór zaproszeń
10.04 godz. 18.00
Antoni Czechow
„Trzy siostry”
Teatr 13,
reż. Tomasz Służewski
obowiązuje rezerwacja miejsc
i odbiór zaproszeń
16.04 godz. 18.00
Eugene Ionesco
„Macbett”
Teatr 13,
reż. Tomasz Służewski
wstęp wolny – obowiązuje
rezerwacja miejsc
17.04 godz. 12.00
Białołęcka Scena dla Dzieci:
„Uciekający zając” z cyklu
„W Królestwie Muzyki”
reż. Ewa Szawłowska
bilety 15 zł
17.04 godz. 18.00
Salonik z kulturą
„Świat według Nohavicy”
bilety 50 i 45 zł

www.bialoleka.waw.pl

Tekst i zdjęcia – BOK

Kwiecień z Teatrem 13
Na początek Teatr 13 pokaże eg−
zystencjalny dramat Jeana−Paula
Sartre'a „Przy drzwiach zamknię−
tych”. Spektakl został przygoto−
wany z okazji ostatnich urodzin
zespołu, połączonych z obchoda−
mi Międzynarodowego Dnia Teat−
ru. Na premierowy spektakl (była
to już 78 premiera grupy), trudno
było się dostać. W kwietniu dwu−
krotnie pojawi się szansa, aby go
obejrzeć. Akcja sztuki rozgrywa
się w piekle. Spotykają się w nim
dziennikarz i dwie młode kobiety.
Są nierozłączni i związani na
wieczność. W sztuce pada naj−
słynniejsze zdanie i kwintesencja
filozofii Sartre'a: „Żadnych pale−
nisk nie trzeba. Piekło to są inni”.
Zaraz potem na scenę wrócą
„Trzy siostry” Antoniego Czecho−
wa – dramat o zawiedzionych na−
dziejach, niespełnionych marze−
niach i nieszczęśliwej miłości. Od
premiery 27 listopada ub. r. wi−
działo go już ponad tysiąc widzów.
W połowie miesiąca teatr po−
wróci do „Macbetta” – krwawej

2.04 godz. 19.00
Ivo Brešan
„Przedstawienie Hamleta we
wsi Głucha Dolna”
Kompania Teatralna Mamro,
reż. Grzegorz Reszka
wstęp wolny, obowiązuje
rezerwacja miejsc
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