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Białołęka świeci przykładem!
„Białołęka to zielona dzielnica”. Tak się określamy
i tak chcemy, żeby myśleli o nas zarówno nasi
mieszkańcy, jak i inni Warszawiacy.
Staramy się aby „zielona dzielni−
ca” nie była jedynie określeniem,
ale taką naprawdę była. Pomaga−
my mieszkańcom w utrzymywa−
niu czystości w swoim sąsiedz−
twie – mówi Piotr Jaworski, z−ca
burmistrza odpowiadający za spra−
wy ochrony środowiska. W tym
roku przeprowadziliśmy pilotażo−
wą akcję zbiórki odpadów naj−
częściej trafiających na dzikie wy−
sypiska. Specjalne kontenery na
śmieci, ustawiliśmy w 6 lokaliza−
cjach we wschodniej i północnej
Białołęce.
Zainteresowanie akcją było og−
romne. Mieszkańcy sami do nas
dzwonili, kiedy kontenery się
przepełniały i prosili o ich opróż−
nianie – mówi naczelnik Wydzia−
łu Ochrony Środowiska Andrzej
Kiryluk.
W sumie zebraliśmy prawie 70
ton odpadów, głównie wielkoga−
barytowych. W kontenerach lądo−
wały najczęściej stare szafy, kana−
py, krzesła itp. To odpady, które

tydzień w sobotę w specjalnym
kontenerze podstawianym przy
ratuszu przy ul. Modlińskiej 197
w godz. 10.00−14.00. Elektro−
śmieciami są też bankomaty, ale
jak na razie nikt takiego sprzętu
nie chciał się pozbyć.
Do pozytywnych zachowań sta−
ramy się przekonywać również
właścicieli czworonogów. Na Bia−
łołęce, jako jedyni w Warszawie
już od 3 lat prowadzimy akcję
sprzątania psich odchodów. Qua−
da ze specjalnym odkurzaczem
można spotkać na ulicach Tarcho−
mina i Nowodworów w okresie od

najczęściej zaśmiecają lasy, bo−
wiem nie można ich oddać w ra−
mach umów na wywózkę śmieci,
a ich odbiór wiąże się z poniesie−
niem dodatkowych kosztów.
Zebraliśmy znacznie więcej od−
padów niż się spodziewaliśmy.
Kontenery ustawiliśmy tam, gdzie
najczęściej obserwujemy tworzą−
ce się dzikie wysypiska. Mamy
nadzieję, że ten dobry przykład
powstrzyma ludzi przed wyrzu−
caniem śmieci „na dziko”. Akcję
planujemy kontynuować za rok –
podsumowuje Jaworski.
Oczywiście dzielnica mimo
wszystko zabezpieczyła środki na
likwidację dziko tworzących się
wysypisk. Białołęka ma sporo te−
renów leśnych i niezagospodaro−
wanych, a tam najczęściej pow−
stają tego typu wysypiska.
Stale prowadzimy też zbiórki
elektrośmieci. Lodówki, odkurza−
cze, żarówki energooszczędne,
miksery, depilatory, frytkownice,
wagi i wiele innych ląduje co

wiosny do jesieni. I nie chodzi tu
o zwolnienie właścicieli z obowią−
zku sprzątania, a raczej na wpły−
nięcie na sposób myślenia właści−
ciela psa – może zrobi mu się
wstyd, kiedy jego psiak zostawi
taki ślad na trawniku? I chyba się
robi, bo jest poprawa!
Natomiast na jesieni przepro−
wadziliśmy akcję odbierania od
mieszkańców zagrabionych liści,
ale kogo opadające liście intere−
sują teraz, kiedy wiosna w pełni?
Cieszmy się więc „czystą” Bia−
łołęką i razem dbajmy o porządek
w naszym otoczeniu.
JP

Z żalem i smutkiem pożegnaliśmy

Śp.
Tomasza Służewskiego
wieloletniego Dyrektora Białołęckiego Ośrodka Kultury.

Odszedł człowiek mocno zaangażowany w życie kulturalne
Białołęki. Z Teatrem 13 zrealizował w ciągu 23 lat jego istnienia
77 spektakli premierowych. Był pomysłodawcą i twórcą Festiwa−
lu Teatrów Amatorskich „Garderoba Białołęki”, założycielem
i redaktorem naczelnym kwartalnika kulturalnego „Artbok”.
Miłość do teatru zaszczepił wielu ludziom.
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Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają
Jacek Kaznowski
Burmistrz Dzielnicy Białołęka
wraz z Radą i Zarządem
oraz pracownicy Urzędu Dzielnicy Białołęka
i Bialołęckiego Ośrodka Kultury
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Infomat dla klientów urzędu

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

Na stronie internetowej www.
bialoleka.waw.pl istnieje możli−
wość sprawdzenia kolejki do po−
szczególnych okienek. Jednak
zdarza się, że liczba interesan−
tów jest duża i trzeba poczekać
na złożenie dokumentów. Dla

oczekujących uruchomiliśmy w
urzędzie infomat. Urządzenie
stoi na pierwszym piętrze i jest
ogólnie dostępne.
Infomat połączy nas ze stroną
internetową dzielnicy, gdzie
można poczytać aktualności,
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Nudzisz się w oczekiwaniu na załatwienie sprawy
w urzędzie, chcesz poszukać informacji na stronie
dzielnicy lub miasta? Zapraszamy do korzystania
z Infomatu.

przejrzeć białołęcki serwis in−
westycyjny, czy rzucić okiem na
internetowe wydanie miesięcz−
nika „Czas Białołęki”.
Urządzenie umożliwia też
szybkie połączenie z Biuletynem
Informacji Publicznej (BIP),
gdzie znajdują się wszystkie in−
formacje dotyczące m.st. War−
szawy – jego jednostek, adresy
poszczególnych
instytucji,
uchwały rad miasta i dzielnic. W
biuletynie publikowane są rów−
nież oferty pracy w miejskich
jednostkach.
Przedsiębiorców może zainte−
resować zakładka „Zamówienia
publiczne”, gdzie oprócz ogło−
szeń o przetargach i konkursach
znaleźć można ustawę Prawo
Zamówień Publicznych oraz
wyszukać wg różnych kryteriów
już udzielone zamówienia.
Na stronie Radnych m.st. War−
szawy znajdziemy listę radnych,
kluby do których należą, czy
protokoły z posiedzeń. Znajdują
się tam również odnośniki do
dokumentów – konstytucji RP,
statutów warszawskich dzielnic
oraz całej Warszawy, informacje
dotyczące ordynacji wyborczej.
Dla osób posiadających kwali−
fikowany podpis elektroniczny
dostępna jest także elektroniczna
skrzynka podawcza – wystarczy
jedynie wpisać swoje dane i spra−
wę, która chce się załatwić.
Komputer ten nie tylko poma−
ga w urzędowych procedurach,
ale zajmuje w czasie oczekiwa−
nia do okienka. Zachęcamy do
korzystania z niego!
JP

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Zarząd Dzielnicy Białołęka ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Na organizację wyjazdowych
form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie letnim przeznaczono 60 000 zł. Zadanie to musi być
zrealizowane w terminie od 23 czerwca br. do 31 sierpnia br. Dziennie wysokość dofinansowania na
uczestnika powinna wynosić 45 zł, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych 55 zł. Środki można prze−
znaczyć na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, zakwaterowanie i wyżywienie opiekunów−wo−
lontariuszy, zakup usług, materiałów i sprzętu sportowego na zajęcia dla uczestników, transport.
Drugim zadaniem jest organizacja letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży. Także
i na to zadanie przeznaczono kwotę 60 000 zł. Środki z dotacji mogą być wykorzystane jedynie na opła−
tę zakwaterowania i wyżywienia, wynajem bazy sportowej do prowadzenia zajęć i opłatę transportu.
Oferty można składać wyłącznie na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej. Formularz wraz z załącznikami dostępny jest na stronie www.um.warszawa.pl/ngo. Oferty
należy składać w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w Wydziale Obsługi Mieszkańców,
stanowisko nr 2. Nieprzekraczalnym terminem składania ofert jest 20 maja br. godzina 15.00. Decydu−
je data wpływu do urzędu. Oferty można również przesyłać na adres: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy, Wydział Sportu i Rekreacji, ul. Modlińska 197, 03−122 Warszawa (decyduje data wpływu
do kancelarii). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
Startujących w konkursie prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami. Znajdują
się one na stronie www.bialoleka.waw.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia.
Red.

www.bialoleka.waw.pl
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Uwaga kierowcy!

Zbiory redakcji

uszył kolejny etap przebudo−
wy ulicy ul. Modlińskiej w re−
R
jonie remontowanych wiaduktów
nad Kanałem Żerańskim. Prze−
strzegamy przed jeżdżeniem „na
pamięć” i prosimy o zachowanie
szczególnej ostrożności bowiem
dla ruchu kołowego zamknięty
został wschodni wiadukt. Ruch
w kierunku Legionowa odbywa
się normalnie – po trzech pasach
ruchu środkowej, nowo wybudo−
wanej jezdni ul. Modlińskiej. Na−
tomiast kierowcy jadący w stro−

nę centrum mają do dyspozycji
2 pasu ruchu jezdni zachodniej
oraz 1 pas jezdni środkowej. Ta−
ka organizacja ruchu będzie obo−
wiązywała do lipca, kiedy to
mają zakończyć się wszystkie
prace. Później będzie się jeździć
wygodniej.
Prace budowlane w tym miejs−
cu są prowadzone w ramach
przebudowy ul. Modlińskiej na
odcinku od mostu Grota−Rowec−
kiego do granic miasta.
DN

Połączony most Północny

Teraz to już nie widmo, tylko
fakt. Pierwsze z trzech, ogromne
przęsło nurtowe, z Gdyni przy−
płynęło do Warszawy pod ko−
niec marca. Co ciekawe, przęsło
jest tak wielkie, że największy
dźwig w Gdyni nie mógł go pod−
nieść, dlatego spawane było już
na barce. Po tygodniowej podró−
ży, podczas której żegluga na
Wiśle została zatrzymana, przęs−
ło dopłynęło po Warszawy. Z
barki o wyporności ponad 1000

ton stalowy element mostu pod−
noszono prawie 2 dni! To jeszcze
nic, bo montaż do konstrukcji
mostu zajmie ok. 2−3 tygodnie.
Chociaż most jest ukryty za
zakolem Wisły i niewiele jest
miejsc, gdzie można go zobaczyć
w całości, to zachęcamy do spa−
ceru nad Wisłą – naszą przepra−
wę można zobaczyć między
młodymi, wiosennymi listkami.
Jest jeszcze jeden sposób na zo−
baczenie co się dzieje na placu

Zbiory redakcji

18 kwietnia, godziny poranne… zaspana Warszawa
jeszcze nie wie, że właśnie dwie jego strony kolejny
raz zostały połączone – tym razem na północy miasta.
Jednak zaraz wiadomość ta roznosi się lotem błyskawicy, piszą o tym wszystkie warszawskie dzienniki
i „trąbią” inne media. Mieszkańcy Białołęki już realnie
widzą most, o którym mówiono już wiele lat temu,
ale raczej jako o moście – widmo.

budowy: galeria zdjęć budowy
mostu Północnego na stronie
www.bialoleka.waw.pl, gdzie
znajdują się zdjęcia mostu Pół−

nocnego od początku budowy
obiektu robione przez naszych
mieszkańców – Jacka Wolańczy−
ka i Karola Lusara.
JP

Planujemy nowy budynek komunalny
Dopiero co został oddany budynek komunalny przy
ul. Czajki, a dzielnica planuje wybudować kolejny
budynek wielorodzinny. Trwa procedura przetargowa
na wyłonienie wykonawcy.

Dzielnica Białołęka

aby był dostosowany dla niepeł−
nosprawnych (dostępność do
wejść, dźwig osobowy, miejsca
postojowe o wymiarach dos−
tosowanych dla niepełnospraw−
nych w garażu podziemnym i na
terenie). Z myślą o najmłod−
szych powstanie plac zabaw na
wewnętrznym dziedzińcu.
Najprawdopodobniej pierwsi
lokatorzy będą mogli wprowa−
dzić się na przełomie 2012
i 2013 r. Będzie to pierwszy etap
budowy. W kolejnym, tuż obok,
powstanie identyczny budynek.
O szczegółach będziemy infor−
mować Państwa na bieżąco.
DN

Zbiory redakcji

Nowy obiekt zlokalizowany bę−
dzie przy ul. Marywilskiej. Zgo−
dnie z planami budynek będzie
miał 7 kondygnacji łącznie z pod−
piwniczaniem, w którym znajdą
się miejsca parkingowe oraz po−
mieszczenia techniczne. Na par−
terze będą lokale usługowo−han−
dlowe. Natomiast pięć kondyg−
nacji będzie przeznaczonych pod
lokale mieszkalne. W budynku
powstanie 80 mieszkań jedno–
i dwupokojowych. Największe
będą miały powierzchnię 55 m2,
zaś najmniejsze 35 m2. Każdy
lokal będzie miał balkon.
4 mieszkania będą przeznaczone
dla osób niepełnosprawnych.
Budynek zaprojektowano tak,

www.bialoleka.waw.pl
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Czas na majówkę!
seniorów naszej dzielnicy wy−
bierze się na majówkę w plene−
rze. Będzie to rejs statkiem po
Kanale Elbląskim.
W drugim dniu wycieczki
zwiedzimy zabytki Elbląga: sta−
rówkę, galerię sztuki współczes−
nej, fragmenty zamku krzyżac−
kiego z XIII wieku.
Podczas tego wyjazdu będzie−
my podziwiali piękno przyrody
Krainy Tysiąca Jezior, która w
pełni zasługuje na miano „No−
wych 7 Cudów Natury”.

Po długiej i mroźnej zimie wszyscy jesteśmy spragnieni ruchu, słońca, kontaktu z naturą, spotkań
towarzyskich w plenerze. W maju jest niejedna
ku temu okazja.
cukru czy cholesterolu. Była tak−
że degustacja soków i sałatek wa−
rzywnych, występy grupy wo−
kalnej i różne atrakcje dla dzieci.
Uczestnicy festynu mile spędzili
wolny czas. Była to prawdziwa
majówka.
W dniach 24−25 maja grupa

7. maja 2011 r. Zarząd O/R Bia−
łołęka PZERiI zorganizował fes−
tyn pod hasłem „Zadbaj o swoje
zdrowie i zdrowy styl życia”.
Podczas festynu można było
wysłuchać wykładu dotyczącego
zdrowego stylu życia, zmierzyć
ciśnienie krwi, zbadać poziom

Także w maju 30−osobowa gru−
pa naszych emerytów wyjedzie na
turnus wypoczynkowo−rehabilita−
cyjny do Jedliny−Zdroju w Górach
Stołowych. Dużą atrakcją pod−
czas tego wyjazdu będzie zwie−
dzanie Panoramy Racławickiej.
Majówki Seniorów są pełne
atrakcji, a ich uczestnicy jak zaw−
sze radośni, doceniający fakt, że
miło i pożytecznie można spę−
dzać wolny czas.
Zarząd O/R Białołęka PZERiI
Helena Grodzka−Szczech

Wieczór pamięci i przyjaźni
W szóstą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II
odbyła się na Białołęce przy ul. Myśliborskiej
wieczornica poświęcona pamięci naszego
drogiego Ojca Świętego.
wykonaniu usłyszeliśmy m.in.
„Abba Ojcze” i „Barkę”, tak
znamienną dla pontyfikatu Jana
Pawła II. Pieśni solowe pięknie
wykonały panie śpiewające
w chórze. Recytowane były wier−
sze, m.in. wiersz−proroctwo Sło−
wackiego sprzed 130 lat, pt.
„Słowiański Papież” oraz kilka
wierszy autorstwa naszych biało−
łęckich poetek w ich wykonaniu.
Usłyszeliśmy także słowa sa−
mego Jana Pawła II. Odczytane
były obszerne fragmenty Listu
Apostolskiego Jana Pawła II
„Do braci i sióstr, osób w pode−
szłym wieku”, mówiące o latach
przygotowujących do przejścia
„z życia do życia” oraz niezwyk−
le przejmujące przekazy multi−
medialne: były to zarejestrowane
fragmenty homilii Papieża wy−
głoszonej na ówczesnym pl. Zwy−
cięstwa podczas I pielgrzymki do
Polski ze znamiennymi słowami
„Niech zstąpi Duch Twój i od−
nowi oblicze ziemi, tej ziemi…”.
Usłyszeliśmy Testament Papieża

stawać się przydatni, oddając in−
nym swój czas, umiejętności
i doświadczenie. Pozwala im to
zachować i pogłębić świado−
mość wartości życia.
W ubiegłym roku nasi seniorzy
zorganizowali piękne spotkanie
z okazji rocznic związanych z
dniem 15 sierpnia. Jednak wów−
czas niewiele osób mogło uczes−
tniczyć w tym także bardzo uda−
nym spotkaniu. Kolejne spotka−
nia będą odbywać się w pomiesz−
czeniach kościoła pw. NMP Mat−
ki Pięknej Miłości przy ul. Myś−
liborskiej. Zapraszamy na nie
wszystkich mieszkańców Biało−
łęki.
Barbara Łuczak

Barbara Pacek

Barbara Pacek

Był to wieczór pamięci, a jedno−
cześnie wieczór przyjaźni. Zor−
ganizowany bowiem został dzię−
ki przyjaznej współpracy wielu
osób działających na terenie na−
szej dzielnicy. Wieczornica od−
była się w godnym miejscu, tj.
w kościele pw. NMP Matki Pięk−
nej Miłości, dzięki życzliwości
i pod patronatem proboszcza pa−
rafii ks. Grzegorza Kocięckiego,
a zorganizowana została przez
Białołęcką Radę Seniorów.
Oprawę muzyczną wieczorni−
cy zapewnił Zespół Poetycko−
−muzyczny „Kantata”, działający
od kilku lat przy OPS. W jego

odczytany przez nieżyjącego już
Krzysztofa Kolbergera, a także fra−
gmenty medytacji Jana Pawła II
nazywanych Tryptykiem Rzyms−
kim.
Wieczór zakończyło wspólne
wyjście przed kościół i ułożenie
ze zniczy wielkiego czerwonego
serca pod Krzyżem. Było pięk−
nie i wzruszająco. Zachęceni zo−
staliśmy słowami wspominanego
już papieskiego „listu” do podej−
mowania kolejnych wyzwań.
Zasługują zatem na uznanie
wszystkie inicjatywy społeczne,
dzięki którym ludzie starsi mogą
nie tylko dbać o swoją kondycję
fizyczną i intelektualną oraz roz−
wijać relacje z innymi, ale także

Barbara Pacek

Zajęcia poetyckie dla seniorów

Dzielnica Białołęka

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,
zaprasza serdecznie na cykl spotkań z poezją w każdą pierwszą
środę miesiąca o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w Centrum
Aktywności Lokalnej ul. Porajów 14.
Podczas spotkań każdy uczestnik będzie miał możliwość zapre−
zentowania swojej twórczości, wymiany poglądów z osobami pi−
szącymi, spotkania kogoś, dla kogo poezja jest czymś więcej niż
słowem na białej kartce.
Nie chowaj swojego talentu poetyckiego, ujawnij się i przyjdź do
Nas. Najbliższe spotkanie 1 czerwca.
OPS

www.bialoleka.waw.pl
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Mistrzowie Polski
na Białołęce

E D U K A C J A

Święto Dzieci

Zbiory redakcji

Siódmiaka) oraz na najmocniejszy
rzut. Turniej odbędzie się na dwa
tygodnie przed planowanymi na
czerwiec Mistrzostwami Polski,
a więc zespoły będą chciały poka−
zać się z jak najlepszej strony.
Emocje i wysoki poziom zawodów
gwarantowany.
Serdecznie zapraszamy do kibi−
cowania. Wstęp wolny.
Red.

Zbiory redakcji

wy Dzień Dziecka! Takie dzielnice
jak Białołęka, gdzie rodzi się ok. 2
tys. dzieci rocznie, tym bardziej mu−
szą o tym święcie pamiętać i przy−
gotowywać dla swoich najmłod−
szych mieszkańców atrakcje.
Pamiętacie jeszcze zeszłoroczny
festyn przy Białołęckim Ośrodku
Sportu? Tym razem zmieniamy lo−
kalizację, a zabawa będzie jeszcze
lepsza!
Wszystkie dzieciaki – te małe i te
starsze, zapraszamy do Parku Picas−
sa 4 czerwca na popołudnie pełne
gier, zabaw i zawodów. To tak ogól−
nie, ale co konkretnie? Na przykład
strzelanie z łuku, wyścigi rowero−
we, konkurs rzutu do kosza. Będą
również dmuchane zjeżdżalnie oraz
eurobungee, czyli trampoliny, na
których skacze się bardzo wysoko
w prawdziwej alpinistycznej uprzęży.
Młode damy będą mogły upięk−
szyć swoją buzię malunkiem motyla
lub kwiatka, albo przejechać się na
pięknym kucyku. Będzie można rów−

nież sprawdzić się z wiedzy o Biało−
łęce, a za poprawne odpowiedzi wy−
grać dzielnicowe gadżety.
Na imprezie dla dzieci nie może
oczywiście zabraknąć smakołyków
– waty cukrowej, chrupiącego pop−
cornu i kiełbasek.
Zachęcamy do śledzenia informa−
cji o wydarzeniu na stronie www.
bialoleka.waw.pl i na naszym profi−
lu na facebooku: Dzielnica Białołęka.
Poniżej krótka fotorelacja z ubie−
głego roku.
JP

Zbiory redakcji

ą takie święta, które zawsze spra−
wiają radość … zaliczyć do nich
S
trzeba z pewnością Międzynarodo−

Białołęcki Ośrodek Sportu zaprasza wszystkich sympatyków piłki ręcznej na turniej młodziczek „Białołęka
Kempa Cup”, który odbędzie się w hali BOS przy
ul. Strumykowej 21 w dn. 21-22 maja 2011 r.
W imprezie udział potwierdzili
m.in. mistrzynie Polski MTS Kwi−
dzyn, brązowe medalistki GUKS
BELLATOR Ryjewo oraz czołowe
zespoły z różnych rejonów naszego
kraju. W roli gospodarzy wystąpi
świeżo upieczony mistrz Mazowsza
i czwarty zespół mistrzostw Polski –
UKS VARSOVIA Warszawa. Op−
rócz meczów organizatorzy planują
rozegrać konkursy rzutów (Artura

I

Cyberprzestrzeń jako źródło uzależnienia
bieżącym roku na terenie
Dzielnicy Białołęka realizo−
W
wana jest przez Towarzystwo Przy−
jaciół Gimnazjum Nr 123 kampania
„Cyberprzestrzeń jako źródło uza−
leżnienia”. Celem jest podniesienie
świadomości uczniów, rodziców,
pracowników oświaty w zakresie
zagrożeń płynących ze świata wir−
tualnego. Spotkania prowadzone są
w szkołach białołęckich przez dr An−
nę Andrzejewską i prof. dr. hab. Jó−
zefa Bednarka, którzy od wielu lat
zajmują się problemem uzależnienia
od nowoczesnych technologii.
Komputer i Internet stały się
sprzętem masowym służącym edu−
kacji, pracy zawodowej, komuniko−
wania się, kultury, sztuki i rozrywki.
Każdy może mieć dostęp do infor−
macji, wolność publikacji swoich
poglądów oraz zapoznawania się
z poglądami innych porozumiewać
Dzielnica Białołęka

się z inną osobą. Dzieci są niezwyk−
le kompetentne w korzystaniu z róż−
norodnych możliwości tych techno−
logii. Jednak ich świadomość różno−
rodnych zagrożeń i braku bezpie−
czeństwa jest stosunkowo niska.
Przeciętny rodzic nie zdaje sobie
sprawy, że np. telewizja, komputer,
Internet czy telefon komórkowy,
a także współczesne roboty mogą
być źródłem uzależnienia. Przyczy−
ny i skutki uzależnienia od kompu−
tera i Internetu, które określane jest
także jako infoholizm są niezwykle
złożone. Nowość i mnogość zagad−
nień wynikających z otwarcia społe−
czeństwa na nowe technologie wy−
maga odpowiedzialności, a przede
wszystkim znajomości zagrożeń.
W świecie wirtualnym coraz częś−
ciej i dłużej przebywają nie tylko
dzieci, ale i osoby dorosłe. Zarówno
jedni, jak i drudzy uzależniają się od

najnowszych technologii.
Bardzo łatwo jest ulec magii gier
komputerowych. Różnorodność
i możliwość dostępu do nich powo−
duje, że dzieci bardzo chętnie po nie
sięgają. Z łatwością przenoszą się
w świat fantazji, gdzie wszystko jest
łatwiejsze i ciekawsze. Jednak to nie
media elektroniczne są niebezpiecz−
ne, lecz nasza niewiedza o nich oraz
przekonanie, że dziecko potrafi sa−
modzielnie wejść w świat cyber−
przestrzeni.
Na spotkania „Cyberprzestrzeń
jako źródło uzależnienia” zaprasza−
ją: Urząd Miasta Stołecznego War−
szawy, Urząd Dzielnicy Białołęka
Miasta Stołecznego Warszawy, To−
warzystwo Przyjaciół Gimnazjum
Nr 123. Zadanie jest realizowane
dzięki dofinansowaniu ze środków
m.st. Warszawy.

Terminy spotkań dla rodziców:
• 9 maja w SP 118
o godz. 17.00
• 16 maja w SP Nr 154
o godz. 18.00
• 23 maja w ZS Nr 106
o godz. 18.00
• 6 czerwca w SP Nr 342
o godz. 18.00
Olimpia
Rumiankowska−Zapiór
www.bialoleka.waw.pl
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Noc Muzeów 2011
…czyli wystawy, galerie, koncerty, jazda „ogórkiem” i wiele więcej
To wszystko czeka na tych, którzy w sobotę 14 maja
wezmą udział w tym niezwykłym wydarzeniu. Wstęp
oczywiście będzie wolny, jednak na niektóre atrakcje
będą obowiązywały wejściówki, które będzie można
odbierać przed imprezą.
W tegorocznej Nocy Muzeów będzie
można po raz pierwszy zwiedzać
m.in. Muzeum TVP, Muzeum Legii,
czy Muzeum Neonów. Wezmą udział
również Ci, którzy na co dzień nie są
związani z kulturą czyli Giełda Pa−
pierów Wartościowych, Instytut Pa−
mięci Narodowej, oraz Dowództwo
Garnizonu Warszawa. Będzie można
także zwiedzić gmach Sejmu, gabi−
net Prezydenta Polski i gabinet Pre−
zydent m.st. Warszawy. Natomiast
Centrum Nauki Kopernik tej nocy
otworzy Park Odkrywców. Będzie
również szansa zobaczyć Steve'a
Hackett'a byłego gitarzystę grupy
Genesis oraz Randy Becker'a w kon−
cercie mistrzów pod pomnikiem
Chopina w Łazienkach Królewskich.
ONZ ogłosiła, że 2011 r. będzie
rokiem Marii Skłodowskiej−Curie.
Z tej okazji podczas Nocy Muzeów
fasada budynku przy ul. Freta, w któ−
rej mieści się muzeum noblistki za−
mieni się za sprawą widowiskowej
animacji w laboratorium. Natomiast
miłośnicy gier miejskich będą mogli
wziąć udział w grze „Śladami Marii
Skłodowskiej−Curie. Napromieniuj
się wiedzą”. Start przewidziano z
Placu Bankowego o godzinie 18.00
(obowiązują zapisy pod adresem:

infopraga@infopraga.com.pl). Dla
uczestników przewidziano atrakcyjne
nagrody.
Tradycyjnie już Miasto i Klub Mi−
łośników Komunikacji Miejskiej,
przygotuje dla zwiedzających bez−
płatne, linie autobusowe oznaczone
literą „M”, kursujące między muze−
ami. Wydłużone zostaną również go−
dziny kursowania autobusów miejs−
kich oraz metra. Dodatkową atrakcję
będą doskonale znane zabytkowe
„ogórki”. Wielu zapewne zakręci się
łezka w oku na wspomnienie cza−
sów, kiedy podróżowali nimi po War−
szawie. Młodzi Warszawiacy będą
mogli za to poczuć klimat jazdy
przodkami Ikarusów.
Pierwszy raz Noc Muzeów zorga−
nizowano w 1997 roku w Berlinie.
Celem wydarzenia było i jest udostę−
pnienie zwiedzającym zbiorów mu−
zealnych. Z tą różnicą, że akcja roz−
poczyna się wieczorem i trwa do póź−
nych godzin nocnych. Warszawa jest
jednym ze 120 miast europejskich,
które organizują to wydarzenie. Za−
czynaliśmy w 2004 roku z 11 muze−
ami. W tegorocznej edycji będzie ich
ponad 200. Zatem zapraszamy do
udziału bo szkoda przespać taką noc!
DN

Białołęcki Klub Książki…
...zaprasza na ósme spotkanie, które odbędzie się
31 maja 2011 roku (wtorek), o godz. 19.00 w Czytelni
Naukowej nr XX przy ul. Van Gogha 1.

okaż, że popierasz Warszawę
w staraniach o tytuł Europejskiej
P
Stolicy Kultury 2016. Jak to zrobić?

wielkiej miłości życia.
Autor J.M. Coetzee, laureat Na−
grody Nobla oraz dwukrotnie Bo−
okera jest uważany za jednego
z najważniejszych żyjących auto−
rów. Jego proza jest psychologicz−
na, inspirowana egzystencjalizmem,
skupiająca się na portretach samot−
ników oraz ludzi uwikłanych
w przemiany społeczno−gospodar−
cze i polityczne.
Red.

To proste! Wystarczy wejść na stro−
nę www.warszawa2016.pl i kliknąć
na baner „zagłosuj na Warszawę”.
Wielu z nas pewnie zapyta dla−
czego Warszawa, a odpowiedzi bę−
dzie zapewne tyle ilu pytanych. Jed−
nak te najprostsze są najlepsze.
Warszawa to miejsce, gdzie dobrze
spędza się czas. Jeśli wygra może−
my być pewni, że wszystkie wyda−
rzenia kulturalne w 2016 roku będą
wyjątkowe i będą odzwierciedlać

niepowtarzalny klimat naszego
miasta. Europejska Stolica Kultury
to nie tylko prestiż. To najbardziej
rozpoznawalna inicjatywa unijna
w dziedzinie kultury skierowana do
miast. Tytuł ten pozwoli nam stać
się równorzędnym partnerem in−
nych europejskich centrów kreaty−
wnych.
Bądźmy dumni z naszego miasta.
Ogłoszenie zwycięzcy w wakacje.
Będzie on sprawować tą funkcję
przez 12 miesięcy wraz z jednym
miastem hiszpańskim.
DN

Zbiory redakcji

Będziemy rozmawiać o „Zapiskach
ze złego roku” J.M. Coetzee. To roz−
pisana na trzy głosy, nie pozbawiona
humoru polemika między staroświec−
kim umiłowaniem szczerości, a bez−
litosnym pragmatyzmem wolnego
rynku. Główny bohater, zawieszony
między pożądaniem i niemocą, ho−
norem i śmiesznością, przeprowadza
bilans swoich stanowczych przeko−
nań, a zarazem doświadcza ostatniej

Zagłosuj na Warszawę

Dzielnica Białołęka
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Kulturalnie w maju
Przed nami miesiąc bogaty w premiery teatralne,
konkursy oraz wydarzenia dedykowane najmłodszym.
mi jednoaktówki „Na pełnym mo−
rzu” są dryfujący na tratwie trzej
rozbitkowie. Kiedy odkrywają, że
wyczerpały im się zapasy żywnoś−
ci, postanawiają, że jeden z nich
da się zjeść pozostałym. Ale któ−
Czego nie widać M. Frayna,
Kompania Teatralna Mamro,
reż. Grzegorz Reszka

Jako pierwsza CoMeta zapre−
zentuje „Bliżej” Patricka Marbera.
W spektaklu czwórka bohaterów
splątanych ze sobą emocjonalny−
mi zależnościami, podejmuje grę
o miłość. Kinowa adaptacja sztuki
w reżyserii Mike'a Nicholsa,
z gwiazdorską obsadą (Natalie
Portman, Juliią Roberts, Jude'em
Lawem oraz Clive'em Owen'em),
odniosła wielki sukces. Oby ten
stał się udziałem także białołęc−
kiego teatru. W odróżnieniu od fil−
mu, CoMeta chce skupić się na
wewnętrznym świecie bohaterów,
zewnętrzną tkankę spektaklu bu−
dując tylko umownymi środkami.
Oprócz tego Teatr CoMeta po−
wróci do „Wesela u drobnomiesz−
czan” Bertolta Brechta. Choć sztu−
ka została napisana na początku
lat 30., jej wymowa pozostaje ak−
tualna. Na weselnej biesiadzie
spotykają się reprezentanci róż−
nych warstw społecznych, różne
osobowości. Atmosferę zabawy
i odświętności przesłaniają ujaw−
niające się coraz wyraźniej ani−
mozje, tłumiona agresja, małost−
kowość i hipokryzja… Skądś to
znamy?
W kolejnym tygodniu przeko−
namy się „Czego nie widać” w
Kompanii Teatralnej Mamro. To
trzy godziny brytyjskiego humoru
z najwyższej półki autorstwa Mi−
chaela Frayna – wybitna farsa
o spektaklu i spektakl o nieko−
niecznie najwybitniejszej farsie.
Poprzednie realizacje tej sztuki
biły rekordy popularności. Mamy
nadzieję, że i tym razem Mam−
rowcy nie zawiodą.
Nowa Premiera Teatru Działań
Twórczych pt. „Może Mrożek”,
będzie montażem dwóch utworów
autora – „Na pełnym morzu” oraz
„Serenada”. Głównymi bohatera−
Dzielnica Białołęka

ry? – Trudno będzie ustalić. Drugi
dramat – „Serenada”, opowiada
historię trzech kur, koguta i lisa.
Zwierzęce postaci, jak te w baj−
kach La Fontaine'a, posiadają ce−
chy ludzkie... W mistrzowskich
dialogach odnajdziemy sporą
dawkę cierpkiego humoru, ale

Repertuar BOK
Maj 2011
się można licznych atrakcji. Tego−
rocznym hasłem przewodnim fes−
tiwalu jest FIESTA. Nie zabraknie
stanowiska BOK i występów dzie−
ci z sekcji muzycznych i tanecz−
nych na dużej scenie.
W maju w BOK odbędą się kon−
kursy dzielnicowe w ramach
I Warszawskiego Festiwalu Edu−
kacji Kulturalnej: 16. i 17−go –
przeglądy teatralne, 18−go – kon−
kurs dla solistów „Złota ósemka”,
20−go – konkurs taneczny. Zachę−
camy do kibicowania młodym ar−
tystom.
Przed nami również kolejne
spotkanie w ramach cyklu „Biało−
łęcka Scena dla Dzieci”. Podczas
niezwykłego koncertu „Pod nie−
bem Paryża” zostaną zaprezen−
towane popularne i lubiane utwo−
ry muzyki francuskiej. Muzycy
zespołu M&K DUO wykonają
charakterystyczne dla paryskiej
ulicy melodyjne walce musette
oraz najbardziej znane utwory z
repertuaru m.in. E. Piaf, J. Brela,
R. Galliano. Muzykolog Katarzy−
na Płońska przystępną dla dzieci
narracją wprowadzi w atmosferę
francuskiej kultury, przedstawi ut−
wory oraz sylwetki gwiazd muzy−
ki francuskiej, wykonawców
i kompozytorów, zapozna młodych
słuchaczy z budową i brzmieniem

Wesele u drobnomieszczan, Teatr CoMeta,
reż. Aneta Muczyń

14.05 godz. 18.00 PREMIERA
15.05 godz. 18.00
Patrick Marber „Bliżej”
Teatr CoMeta, reż. Aneta Muczyń
wstęp wolny,
obowiązuje rezerwacja miejsc
18.05
Konkurs wokalny
„Złota ósemka”
Szczegóły: www.bok.waw.pl
19.05 godz. 17.15 PREMIERA
26.05 godz. 17.15
„Ale bajka” według scenariusza
Zofii Wójcik, Teatr Stoneczka
reż. Katarzyna Kołomańska
wstęp wolny
21.05 godz. 19.00 PREMIERA
22.05 godz. 19.00
Michael Frayn „Czego nie widać”
Kompania Teatralna Mamro,
reż. Grzegorz Reszka
wstęp wolny,
obowiązuje rezerwacja miejsc
22.05 godz. 12.00
Białołęcka Scena dla Dzieci:
„Pod niebem Paryża”
– koncert w realizacji: Katarzyny
Płońskiej – narrator oraz zespołu
Machowska & Kopietz DUO w
składzie: Gabriela Machowska−
Kopietz – fortepian, Piotr
Kopietz – akordeon i akordina
bilety 15 zł
27.05 godz. 18.00 PREMIERA
„Może Mrożek”
Teatr Działań Twórczych,
reż. Aneta Muczyń
wstęp wolny,
obowiązuje rezerwacja miejsc
28.05 godz. 17.00
29.05 godz. 17.00
Bertold Brecht
„Wesele u drobnomieszczan”
Teatr CoMeta, reż. Aneta Muczyń
wstęp wolny,
obowiązuje rezerwacja miejsc

będzie też miejsce na refleksję.
Spodziewamy się też premier w
teatrzyku dziecięcym Stoneczka.
Dzieci przygotowały spektakle
według scenariuszy Zofii Wójcik.
Bardziej doświadczona grupa
zaprezentuje „A ja coś mam” –
miszmasz znanych bajek różnych
autorów, zmodyfikowanych i po−
łączonych wspólnym motywem
dbania o zdrowie. Druga grupa
przygotowała pełny humoru tekst
„A ja coś mam”, który również
niesie wartości wychowawcze.

popularnego w muzyce francus−
kiej akordeonu oraz instrumentu
francuskiego o nazwie akordina.
Całość zostanie ubarwiona emisją
slajdów ukazujących charakterys−
tyczne miejsca geograficzne
i obiekty kultury we Francji, ze
szczególnym uwzględnieniem Pa−
ryża.
BOK

29.05 godz. 20.30
Patrick Marber „Bliżej”
Teatr CoMeta, reż. Aneta Muczyń
wstęp wolny,
obowiązuje rezerwacja miejsc
31.05 godz. 17.15
„A ja coś mam” według
scenariusza Zofii Wójcik
Teatr Stoneczka
reż. Katarzyna Kryczka
wstęp wolny

Bliżej Patricka Marbera,
Teatr CoMeta, reż. Aneta Muczyń

Dzieci w świecie sztuki
Już po raz dwunasty Warszawa na
jeden majowy dzień zmieni się w
„Dziecięcą Stolicę”. 22 maja pod
Pałacem Kultury i Nauki swoją
ofertę dla dzieci i młodzieży pre−
zentować będą stołeczne domy
kultury. Jak zawsze spodziewać
www.bialoleka.waw.pl

Tekst i zdjęcia – BOK

Premiery w Białołęckim
Zagłębiu Teatralnym
Zapowiada się gorący miesiąc na
białołęckiej scenie teatralnej. No−
we spektakle wprowadzą aż cztery
z działających tu teatrów.
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