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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
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www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej

Metra¿ segmentu ok. 130 m2

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53

tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939
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Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
porady audioprotetyka w
gabinecie firmy Fonikon,
który mieœci siê vis a` vis
Szpitala Bródnowskiego
przy ulicy Kondratowicza 37,
nr tel. 022 353 06 20.

Fonikon jest laureatem wy-
ró¿nienia Firma Godna Zaufa-
nia 2008. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych apara-
tów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj
s³uch

Z tym og³oszeniem

badanie s³uchu gratis

i 5% rabatu

na aparat s³uchowy!

dokoñczenie na str. 12

dokoñczenie na str. 5

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy

Jacek Kaznowski

wraz z Rad¹ i Zarz¹dem

Wydzia³ Kultury

Bia³o³êcki Oœrodek Sportu

maj¹ zaszczyt zaprosiæ

na koncert

Reprezentacyjnego

Zespo³u Artystycznego

Wojska Polskiego

który odbêdzie siê
17 paŸdziernika o godz. 18.00

w Bia³o³êckim Oœrodku Sportu

przy ul. Strumykowej 21.

Wstêp wolny.
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WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34

Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48

www.panele-polska.pl

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14
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USG 3/4 D
♦♦♦♦♦ têtnic koñczyn dolnych   ♦  ♦  ♦  ♦  ♦ têtnic szyjnych

♦♦♦♦♦ ci¹¿y   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ tarczycy   ♦♦♦♦♦ jamy brzusznej

GINEKOLOGIA
♦♦♦♦♦ wymra¿anie nad¿erek
♦♦♦♦♦ leczenie hormonalne:

bezp³odnoœæ,     antykoncepcja,     menopauza
♦♦♦♦♦ prowadzenie ci¹¿y

- wczesne wykrywanie wad p³odu

ul. Bia³ostocka 7

tel. 022 619-81-94

www.demeter.com.pl

Do naszej redakcji dotar³
mail od mieszkañców osiedla

przy Erazma z Zakroczymia.
Ogródek jordanowski pomiê-
dzy budynkami Erazma z

Zakroczymia 19 i 21, sta³ siê
miejscem spotkañ podchmie-

lonych m³odych ludzi, spo¿y-
waj¹cych alkohol, w który
zaopatrzyli siê w ca³odobo-

wym sklepie po³o¿onym nie-
opodal, przy ulicy Mehoffera,

zagryzaj¹cych pizz¹ zaku-
pion¹ w pizzerii, która znaj-
duje siê w s¹siedztwie skle-

pu monopolowego. Ogródek
znajduje siê na niemal za-

mkniêtym podwórku, jest nie-
wielki, ale dobrze wyposa¿o-
ny i ogrodzony, przy furtce

powieszono dobrze widoczny
regulamin m.in. zabraniaj¹cy

spo¿ywania alkoholu i wypro-
wadzania psów. - Nasze po-
dwórko sta³o siê ogólnodo-

stêpn¹ pijalni¹. Kilkuosobowe
grupy m³odzie¿y, czêsto z wy-

prowadzanymi na wieczorny
spacer psami, traktuj¹ ogró-
dek jak pijalniê. Nieraz kilka

grup, jedna po drugiej, urz¹-
dza nam koncert krzyków,

niecenzuralnych dyskusji czy
zwyk³ych awantur. Imprezy
potrafi¹ trwaæ do póŸnych go-

dzin nocnych. Rano po tere-
nie walaj¹ siê butelki od piwa

i wódki, opakowania od piz-
zy (...) Piaskownica czêsto
s³u¿y za publiczn¹ toaletê,

tak dla psów jak i mê¿czyzn.
Pomimo nag³aœnianej akcji

Kto zareaguje
skutecznie?

Problem spo¿ywania alkoholu w miejscach publicznych

i zak³ócania spokoju, dotyka wielu warszawskich osiedli

mieszkaniowych. Kilka lat temu pisaliœmy o nocnych li-

bacjach w strze¿onym osiedlu Kamiñskiego. Grupom roz-

bawionych nastolatków udawa³o siê przedrzeæ przez czuj-

ki ochrony i na boisku, tu¿ pod oknami budynku miesz-

kalnego, urz¹dzali sobie g³oœne zabawy. Interwencje

ochrony, stra¿y miejskiej i policji skutkowa³y na krótko.

dokoñczenie na str. 3

Micha³ów to tradycyjna na-
zwa wschodniej czêœci Szmu-

lowizny, rozci¹gaj¹cej siê

wokó³ Bazyliki Najœwiêtszego
Serca Jezusowego przy ul.

Kawêczyñskiej. Bazylika
ufundowana zosta³a na po-

cz¹tku XX wieku przez Mariê
z Zawiszów Radziwi³³ow¹,

¿onê ksiêcia Micha³a Piotra
Radziwi³³a, który zorganizo-

wa³ ¿ycie ca³ej okolicy: stawia³
ochronki, budowa³ szpitale.
W³aœnie od jego imienia po-

chodzi nazwa „Micha³ów”.

W pierwszym dniu festynu,
25 wrzeœnia, na terenie b.

Salezjañskiego Oœrodka

Sportu „Salos” na ul. Kawê-
czyñskiej otwarto nowy

obiekt, z pe³nowymiarowym
boiskiem 65 x 105 m, z halo-

genowym oœwietleniem, try-

bunami na 506 miejsc oraz 3-
kondygnacyjnym budynkiem,

w którym znajduj¹ siê rów-
nie¿: sala konferencyjna, po-

mieszczenia dla sêdziów, tre-

nerów, instruktorów, gabinet

Micha³ów œwiêtuje
„Trzy dni zabaw w Micha³owie, czyli festyn, co siê

zowie” – tymi s³owami burmistrz dzielnicy Praga Pó³noc

i Praskie Stowarzyszenie Mieszkañców „Micha³ów”

zachêcali do udzia³u w trzydniowej imprezie w ostatni

wrzeœniowy weekend.

W galerii Nizio odby³a siê
prelekcja na temat miejsco-
wych planów zagospodaro-
wania przestrzennego, na
przyk³adzie przygotowywa-

nych w³aœnie planów Nowej
Pragi oraz Nowej Pragi II.

Architekt Grzegorz Choj-
nacki przedstawi³ rolê planu
miejscowego w procesie re-
witalizacji, du¿y nacisk k³ad¹c

na spo³eczny aspekt takich
dzia³añ. Podkreœla³ jego du¿e
znaczenie jako inspiracji do
dzia³añ inwestycyjnych oraz
jako sposobu na ochronê

wartoœci kulturowych.

Architekt Maciej Czeredys
zaprezentowa³ historyczne
uwarunkowania obecnych
rozwi¹zañ przestrzennych
obszaru Nowej Pragi II, jego

potencja³ i mo¿liwoœci zmian
opartych na za³o¿eniu wy-
zwolenia efektu synergii dla
pozytywnych przekszta³ceñ
pozosta³ych rejonów histo-

rycznej Pragi.

Interesuj¹ce by³y konkret-
ne pomys³y na poprawê prze-

strzeni publicznej, która w

zasadniczy sposób wp³ywa
na postrzeganie miasta przez
jego mieszkañców. Przyk³a-

dowo, przedstawiono wariant
przebudowy Placu Wileñskie-

go na w pe³ni dostêpny dla

pieszych skwer, po³¹czony z
terenem przy cerkwi oraz
koncepcjê utworzenia z po-
dwórek wzd³u¿ ul. Wileñskiej
pasa¿u pieszego, rodzaju
wspólnego mini parku. Zapro-
ponowano równie¿ zamkniê-
cie czêœci ul. 11 Listopada dla

Europejskie
Dni Dziedzictwa

Na Pragê zawita³y Europejskie Dni Dziedzictwa. Ich inau-

guracja na Mazowszu mia³a miejsce 10 wrzeœnia w dawnej

Wytwórni Wódek Koneser. Z tej okazji odby³a siê te¿ se-
ria praskich spotkañ, przygotowanych przez Regionalny

Oœrodek Badañ i Dokumentacji Zabytków w Warszawie.
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Kurs organizowany jest w
ramach projektu pn. „Praga…
Jest na prawym brzegu.
Odwa¿ siê j¹ poznaæ!”, który
w³aœnie wystartowa³ i którego
celem jest rozwój lokalny oraz
ochrona dziedzictwa kulturo-
wego warszawskiej Pragi. Re-
alizacja dzia³añ programowych
zak³ada zwrócenie uwagi od-
biorców na potrzebê lokalne-
go rozwoju, budowanie œwia-
domoœci spo³ecznej w zakre-
sie ochrony lokalnego dzie-
dzictwa oraz zaanga¿owanie
odbiorców projektu w proces
œwiadomego obcowania i opie-
ki nad lokalnym dziedzictwem.

Za³o¿eniem projektu jest
tak¿e zwiêkszenie udzia³u w
¿yciu spo³ecznym i zawodo-
wym wybranych grup miesz-
kañców Pragi – dzieci i m³o-
dzie¿y oraz bezrobotnych.
Warsztaty kulturalno-artystycz-
ne dla dzieci i m³odzie¿y ju¿ siê
rozpoczê³y, a organizatorzy
otwieraj¹ w³aœnie nabór na
kurs przewodników miejskich.
Udzia³ w kursie jest ca³kowicie
bezp³atny, co jest œwietn¹
okazj¹ na podwy¿szenie za-
wodowych kompetencji – kur-
sy na przewodnika miejskiego
kosztuj¹ zwykle ok. 1500 z³.
Przyszli przewodnicy spe³niæ
powinni jedynie dwa warunki:
zameldowanie na Pradze Pó-
³noc oraz potwierdzony przez
Urz¹d Pracy status osoby bez-
robotnej (wymagane jest po-
œwiadczenie z UP). Wskazana
bêdzie tak¿e wysoka motywa-
cja – organizatorzy nie ukry-
waj¹, ¿e kursantów czeka
du¿o pracy (250 godzin,

Na koncert z³o¿y³y siê XVIII-
wieczne pieœni pokutne i po-
grzebowe. Ich teksty skodyfiko-
wa³ w po³owie wieku dziewiêt-
nastego kap³an diecezji pelpliñ-
skiej ks. Micha³ Keller, którego
dzie³o s³u¿yæ mia³o zachowaniu
polskiej kultury i jêzyka, rugo-
wanych wówczas ze œwi¹tyñ

Rocznicowy koncert
4 paŸdziernika odby³ siê koncert poœwiêcony 65. rocznicy

upadku Powstania Warszawskiego. Wykonawcami byli
Bartosz Izbicki (organy) i Adam Strug (œpiew).

przez niemieck¹ hierarchiê ko-
œcieln¹. Zgodnie z ówczesnym
obyczajem zredagowany prze-
zeñ œpiewnik nie zawiera zapi-
su nutowego, gdy¿ melodie
przekazywano od wieków wy-
³¹cznie w tradycji ustnej. Polska
muzykalnoœæ wyra¿a³a siê bo-
wiem w wariantowoœci, o czym

mówi i najlepiej oddaje przys³o-
wie „co wieœ to inna pieœñ”. W
praktyce do ka¿dego tekstu
przyporz¹dkowane by³y liczne
warianty melodyczne.

W koncercie wykonano wer-
sje pochodz¹ce z pó³nocno-
wschodniego Mazowsza, gdzie
po dziœ dzieñ s¹ tam przez star-
szyznê praktykowane. Ich wa-
rianty zebra³ Adam Strug, który
od dwudziestu lat para siê et-
nomuzykologi¹ sakraln¹, jako
zbieracz, praktyk i scenarzysta
dokumentalnych filmów o tej
muzyce. Harmonizacji, instru-
mentacji i rozwiniêcia partytur
dokona³ muzykolog i organista
dr Bartosz Izbicki, pracuj¹cy na
co dzieñ w Bazylice œw. Jana

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza

ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl

tel. (022) 679 84 69, 743 87 10

PaŸdziernik UTW 2009

7 paŸdziernika (œroda) godz. 16 - Spotkanie integracyjne Se-
niorów z Klubu Seniora „Jesieñ” przy Siemiatyckim Oœrodku
Kultury ze studentami UTW z okazji trzecich urodzin zespo³u
„Zaciszañska Nuta”.
10 paŸdziernika (sobota) godz. 18 - „Gobelin” - otwarcie wy-
stawy Pracowni Tkactwa Domu Kultury „Zacisze”, miejsce: Ga-
leria Sztuki Teatru Rampa na Targówku ul. Ko³owa 20.
12 paŸdziernika (poniedzia³ek) godz. 12 - Seminaria „Nordic
Walking sposobem na ¿ycie”- przedstawiciel firmy Nordic4U
i „PaŸdziernik miesi¹cem oszczêdzania” - Artur Wyrobek -
przedstawiciel banku.
13 paŸdziernika (wtorek) godz. 17.30 - „W œwiecie tanga”
zespó³ Sentido del Tango w ramach cyklu otwartych spotkañ z
poezj¹ i muzyk¹.
19 paŸdziernika (poniedzia³ek) godz. 12.00 Wspomnienia
ksiêdza pra³ata Zdzis³awa Gniazdowskiego z pobytu ks. Je-
rzego Popie³uszki w Parafii pw. Œwiêtej Trójcy w Z¹bkach w
latach 1972-1975 z okazji 25. rocznicy zamordowania przez
SB ks. Jerzego Popie³uszki.
21 paŸdziernika (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny dla Seniorów.
22 paŸdziernika (czwartek) godz. 12 - Œladami ks. Jerzego
Popie³uszki. Wyjœcie kulturalno-integracyjne.
24 i 25 paŸdziernika (sobota-niedziela) - Plener malarski dla
studentów warsztatów plastycznych w Kuligowie.
25 paŸdziernika (niedziela) godz.11 - „Us³ysz proszê” Antoni-
na Krzysztoñ -muzyczny prezent Domu Kultury „Zacisze” z okazji
90-lecia Koœcio³a pw. Zmartwychwstania Pañskiego na Targówku
Fabrycznym, miejsce: Warszawa, ul. Ksiêcia Ziemowita 39.
26 paŸdziernika (poniedzia³ek) godz.12 - Seminarium „Coœ
dla siebie. Warsztaty makija¿u” – Joanna Krawiec
28 paŸdziernika (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny dla Seniorów.

10 X (sobota) - SOBOTA DLA CIEBIE
Akwarela da siê lubiæ – sobotnie warsztaty dla pocz¹tkuj¹-
cych, godz. 11-14. Op³ata 20 z³. Informacje i zapisy w sekreta-
riacie Domu Kultury „Zacisze”. Iloœæ miejsc ograniczona.
STREET DANCE: HIP HOP, HOUSE - warsztaty tañca dla
m³odzie¿y prowadzi Basia Zieliñska, godz. 11-14. Op³ata 30
z³. Zapisy i informacje w sekretariacie Domu Kultury „Zacisze”.
13 X (wtorek) godz. 17.30 - „W œwiecie tanga” zespó³ Sentido
del Tango w ramach cyklu otwartych spotkañ z poezj¹ i
muzyk¹. Wstêp wolny.
14 X (œroda) godz. 16 - Spotkanie Ko³a Sybiraków, godz. 18
Spotkanie Emerytów i Rencistów Ko³a nr 5.
17 X (sobota) - SOBOTA DLA CIEBIE
„Ruda jesieñ” warsztaty w Pracowni malarstwa dla doros³ych,
m³odzie¿y i dzieci, godz. 10-13. Poznaj ró¿ne techniki. Op³ata
20z³. Informacje i zapisy w sekretariacie Domu Kultury „Zacisze”.
„Tañczyæ ka¿dy chce” – salsa dla doros³ych i m³odzie¿y.
Godz. 11-14. Op³ata 25z³./osobê, 40z³./parê. Zapisy i wp³aty
w sekretariacie Domu Kultury „Zacisze”.
17-18 X (sobota-niedziela) - Plener malarski w Radziejowicach.
Informacje i zapisy w sekretariacie Domu Kultury „Zacisze”.
24 X (sobota) - SOBOTA DLA CIEBIE - warsztaty dziennikar-
skie zorganizowane wspólnie z Fundacj¹ Nowe Media. Godz.
10-14. Zajêcia bezp³atne. Informacje i zapisy w sekretariacie
Domu Kultury „Zacisze”. Iloœæ miejsc ograniczona.
24 X (sobota) - Halloween – bal dla dzieci. Godz. 10-12 dzieci
2,5-4 lata, godz. 16-18 dzieci 4-7 lat. Obowi¹zuj¹ zapisy – w
m³odszej grupie mo¿e bawiæ siê 25 dzieci, a w starszej 30.
Bilet wstêpu 5z³.

Kancelaria Prawna
♦♦♦♦♦     Doradztwo prawne, analiza dokumentów

♦♦♦♦♦     Rejestracje i obs³uga podmiotów gospodarczych
(osoby fizyczne i spó³ki)

♦♦♦♦♦     Spadki

♦♦♦♦♦     Badanie stanu prawnego nieruchomoœci

♦♦♦♦♦     Pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytu, analiza
umów kredytowych

♦♦♦♦♦     Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do
s¹dów)

♦♦♦♦♦     Opiniowanie umów (równie¿ z deweloperami)

♦♦♦♦♦     Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515

tel. 022 394-54-74, fax 022 357-84-09,
tel. kom. 0508-164-939

Chrzciciela w Brochowie, miej-
scu chrztu Fryderyka Chopina.

Organizatorem koncertu
by³a Rada i Zarz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka, Wydzia³ Kultury
oraz ks. kanonik Józef Górec-
ki, proboszcz Parafii Œw. Jaku-
ba w Tarchominie.

Bezrobotni z Pragi Pó³noc
- przewodnikami po Warszawie i dzielnicy

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka oraz Fundacja Heredi-
tas zapraszaj¹ bezrobotne osoby z terenu Pragi Pó³noc do
udzia³u w kursie na przewodnika miejskiego po Warszawie
(specjalizacja Praga).

przewidziane s¹ zajêcia m.in.
z historii Polski i Warszawy, hi-
storii sztuki).

Kurs rozpocznie siê w dru-
giej po³owie grudnia. Na pra-
¿an czeka 25 miejsc.

Projekt „Praga… Jest na pra-
wym brzegu. Odwa¿ siê j¹ po-
znaæ!” finansowany jest ze œrod-
ków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego i Mechanizmu Fi-
nansowego EOG oraz bud¿etu
RP w ramach Funduszu dla Or-
ganizacji Pozarz¹dowych.
Szczegó³owe informacje i
zg³oszenia: Stowarzyszenie
Edukacja i Nauka / Fundacja
Hereditas, punkt kontakto-
wy: ul. Jaworzyñska 8 lok. 2,

tel. 022 353 83 30, 0500 704 704,

czynne pon.-pt. w godz. 9-17,
fundacja@fundacja-hereditas.pl
www.fundacja-fundacja-hereditas.pl

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦♦♦♦♦     ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦ Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

022 675-05-03

0501-108-297

1 wrzeœnia 2009 r. wesz³a w
¿ycie Ustawa o Systemie Do-
zoru Elektronicznego. System
elektronicznego dozoru ma byæ
skierowany do grupy skaza-
nych na pó³ roku i rok pozba-
wienia wolnoœci, jednak co do
tych ostatnich warunkiem jest
odbycie po³owy kary, zaœ po-
zosta³¹ czêœæ kary skazany bê-
dzie odbywaæ na wolnoœci ze
stale noszon¹ bransoletk¹ mo-
nitoruj¹c¹ miejsce pobytu. Jed-
nak mo¿e siê to odbywaæ jedy-
nie za uprzedni¹ zgod¹ skaza-
nego, musi on te¿ posiadaæ
okreœlone miejsce sta³ego po-
bytu oraz zgodê osób pe³nolet-
nich wspólnie z nim zamiesz-
kuj¹cych, je¿eli jest to wystar-
czaj¹ce do osi¹gniêcia celów
kary oraz je¿eli szczególne
wzglêdy bezpieczeñstwa i sto-
pieñ demoralizacji, a tak¿e inne
szczególne okolicznoœci nie
przemawiaj¹ za potrzeb¹ jego
osadzenia w zak³adzie karnym.
Maksymalny czas objêcia elek-
tronicznym dozorem ma nie
przekraczaæ szeœciu miesiêcy.

Elektroniczny dozór bêdzie
pocz¹tkowo obowi¹zywaæ jedy-
nie na terenie Warszawy i stop-
niowo bêdzie wdra¿any na te-
renie ca³ego kraju. System prze-
widuje tak¿e mo¿liwoœæ wyeg-
zekwowania za pomoc¹ elektro-
nicznej bransoletki zakazu zbli-
¿ania siê osoby skazanej do
okreœlonej osoby lub okreœlo-
nych obiektów (np. stadionów
lub mieszkañ). W przypadku na-
ruszenia przez skazanego wa-
runków odbywania kary, np. nie-
obecnoœci w wyznaczonym
miejscu lub manipulacji przy
urz¹dzeniu monitoruj¹cym, sys-

tem informatyczny wygeneruje
informacjê o naruszeniu warun-
ków i bêdzie mo¿na podj¹æ w
stosunku do skazanego nie-
zw³ocznie odpowiednie dzia³a-
nia. Wiadomoœæ o niesubordy-
nacji skazanego otrzyma kura-
tor s¹dowy, który tylko raz mo¿e
daæ skazanemu ostrze¿enie,
zaœ ka¿de kolejne niepos³u-
szeñstwo bêdzie koñczyæ siê
powrotem do zak³adu karnego.
System elektronicznego dozoru
ma na celu czêœciowe rozwi¹-
zanie problemu przepe³nionych
zak³adów karnych, jak i oczeki-
wania skazanych na mo¿liwoœæ
odbycia kary. Nadto, co istotne,
jak podaje Ministerstwo Spra-
wiedliwoœci, miesiêczny koszt
utrzymania skazanego odbywa-
j¹cego karê w ramach systemu
wynosi oko³o 100 z³, natomiast
miesiêczne utrzymanie skaza-
nego odbywaj¹cego karê w celi
to koszt oko³o 2300 z³. Tym sa-
mym, obni¿y to koszty utrzyma-
nia wiêŸniów. Co wiêcej, skaza-
ni bêd¹ musieli p³aciæ za korzy-
stanie z elektronicznego dozo-
ru. Jednorazowa op³ata wynie-
sie 80 z³otych, a dodatkowo za
ka¿dy dzieñ odbywania kary
bêdzie naliczana stawka 2 z³.

Podstawa prawna: Ustawa
o Systemie Dozoru Elektro-
nicznego (Dz.U. z 2008 r. nr
172, poz. 1069).

Joanna Nowacka

prawnik

Kancelaria Doradztwa
Prawnego „Leximus”

ul. Radzymiñska 34 lok. 6

tel. 022 215 69 84

tel. kom. 0515 134 071
0500 020 048

Prawnik radzi

Elektroniczny dozór skazanych
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Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

022 676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 70-80 z³

- korony porcelanowe 390 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

ul. Kondratowicza 23
CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

JESTEŒMY LEPSI

OD FIRM ZAGRANICZNYCH!!!

Warszawa

ul. Kondratowicza 23

tel. 022 674 29 29

022 675 44 33

czynne w dni robocze w godz. 10.00-19.00

w soboty w godz. 10.00-14.00

0,5 godz. wykonanie

okularów

Najwiêkszy wybór

oprawek 2500

Soczewki kontaktowe

z filtrem UV

Komputerowo-optyczne

badanie wzroku

Lekarze

�

�

�

�

�

OPTOKAN to

w Warszawie

1NR

Oœrodek STTC - Miedziana 11 - 6 nowych grup
Miêdzyborska 70 - poniedzia³ki 18:00-20:00 - od 5 X

Bora Komorowskiego 31 - czwartki 18:15-20:15 - od 10 IX
Leszczynowa 5 - czwartki 19:00-21:00 - od 1 X

Æwiczymy te¿ w innych dzielnicach.

Zapisy na zajêciach przez pierwsze 3 tygodnie.
Sk³adka miesiêczna: 25 z³. Dodatkowe informacje:

0-664 767 646, 0-22 636 9093, 0-22 620 6646, www.taichi.pl

Stowarzyszenie Taoistycznego

TAI CHI
chiñskie æwiczenia zdrowotne dla pocz¹tkuj¹cych

dokoñczenie ze str. 1

Zawiadamia siê, ¿e w dniu 23.09.2009 r. zosta³y podane

do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na

tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu m.st. Warszawy

dla Dzielnicy Praga Pó³noc przy ul. ks. I. K³opotowskie-

go 15 na okres 42 dni 6 wykazów, które obejmuj¹ lokale

u¿ytkowe stanowi¹ce w³asnoœæ m.st. Warszawy

przeznaczone do sprzeda¿y na rzecz najemców wraz

z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej

czêœci gruntu w drodze bezprzetargowej.

ZAWIADOMIENIE

Kto zareaguje skutecznie?
„Reaguj, nie toleruj” nikt nie ma
odwagi zwróciæ uwagi pijanej
m³odzie¿y. W najlepszym wy-
padku mo¿na us³yszeæ obelgi,
w gorszym - straciæ szyby w
oknach, w najgorszym zdrowie
lub ¿ycie - pisz¹ mieszkañcy i
twierdz¹, ¿e policja odmawia in-
terwencji argumentuj¹c, ¿e pi-
cie alkoholu i zak³ócanie ciszy
nocnej to wykroczenia i jako ta-
kie podlegaj¹ stra¿y miejskiej,
zaœ stra¿ miejska obiecuje
przyjechaæ najwczeœniej za go-
dzinê. Na pytanie dlaczego tak
póŸno, pada odpowiedŸ - w
pierwszej kolejnoœci reagujemy
w sytuacji zagro¿enia ¿ycia
ludzkiego. Mieszkañcy stawiaj¹
retoryczne pytanie – od czego
jest  policja, skoro to stra¿ miej-
ska ratuje ¿ycie i twierdz¹, ¿e
pomimo wielokrotnych telefo-
nów - czêsto o drugiej w nocy,
gdy nie da³o siê spaæ - nigdy
nie widzieli interwencji odpo-

wiedzialnych s³u¿b. Wedle
mieszkañców rozwi¹zañ jest
kilka – zamkniêcie sklepu mo-
nopolowego lub ograniczenie
czasu jego funkcjonowania, eg-
zekwowanie porz¹dku wokó³ –
jak mówi¹ mieszkañcy o tym
miejscu - wódopoju i  - najbar-
dziej drastyczne - likwidacja
ogródka jordanowskiego. -
Usuniêcie, wybudowanych za
nasze pieni¹dze urz¹dzeñ do
zabaw, ³awek, piaskownicy i
p³otu nie wymaga du¿ych na-
k³adów finansowych. Dzieci na
tym strac¹, ale normalni ludzie
bêd¹ mogli spaæ w nocy. Przy-
kre to, ale gdy nie ma komu wy-
egzekwowaæ prawa, trzeba
stosowaæ metody radykalne –
oto nieweso³a konstatacja
mieszkañców.

O interwencje i porz¹dek w
ogródku jordanowskim przy
Erazma z Zakroczymia, zapy-
taliœmy dy¿urnego funkcjona-
riusza bia³o³êckiej Stra¿y Miej-

skiej – Sprawa by³a wielokrot-
nie zg³aszana pod alarmowy
numer stra¿y miejskiej (986).
Reagujemy, choæ nie mogê za-
gwarantowaæ, ¿e zawsze bêd¹
to interwencje natychmiasto-
we, ze wzglêdu na szczup³oœæ
grup patrolowych. Mogê za-
pewniæ mieszkañców, ¿e teren
ogródka jest objêty specjalnym
nadzorem – dwa razy dziennie
jest tam wysy³any funkcjona-
riusz i tak pozostanie. Od
stycznia tego roku, do dziœ,
mia³y tam miejsce cztery sku-

teczne interwencje, w tym jed-
no odwiezienie pijanego do
izby wytrzeŸwieñ.

I my, i mieszkañcy mamy
nadziejê, ¿e w³aœciciel terenu,
policja i stra¿ miejska, wypra-
cuj¹ wspólnie rozwi¹zanie pro-
blemu. Warto równie¿ reago-
waæ natychmiast i nie baæ siê.
Mo¿na to robiæ wspólnymi si-
³ami, nie zaœ w pojedynkê. Za-
k³ócaj¹cy spokój musz¹ mieæ
œwiadomoœæ, ¿e z mieszkañca-
mi nie wygraj¹ i ¿e ci siê ich nie
boj¹. Tylko w ten sposób i we
wspó³pracy ze s³u¿bami, mo¿-
na zapewniæ spokój i porz¹dek
w naszych osiedlach.

(egu)

Europejskie Dni Dziedzictwa
ruchu tranzytowego oraz za-
zielenienie torowiska tramwa-
jowego, co przybli¿y domy przy
11 Listopada do Skweru
¯urowskiego.

W przypadku Pragi II proble-
mem jest odciêcie dzielnicy od
Wis³y. Jednym z proponowa-
nych przez planistów rozwi¹zañ
jest zamiana ul. Ratuszowej
przy ZOO w deptak, na którego
przed³u¿eniu znalaz³aby siê
pieszo-rowerowa k³adka przez
Wis³ê. Wówczas Wybrze¿e
Helskie zosta³oby na odcinku
ZOO schowane w tunelu, a na
powierzchni mog³oby powstaæ
np. muzeum przyrodnicze.

Kluczow¹ spraw¹ dla o¿y-
wienia Placu Hallera jest
otwarcie wejœcia do ZOO od ul.
Jagielloñskiej. Ta propozycja
jest zbie¿na z postulatami eko-
logów z Zielonego Mazowsza,
którzy chc¹, aby ogród zoolo-
giczny w wiêkszym stopniu
zachêci³ swoich klientów do
korzystania z komunikacji
publicznej.

Szczup³oœæ czasu nie po-
zwoli³a na rozwiniêcie powa¿-
nej dyskusji na temat funkcji i
znaczenia planów zagospoda-
rowania, ale temat wzbudzi³
spore zainteresowanie.

Drugie spotkanie w Teatrze
Academia przy 11 Listopada
dotyczy³o roli badañ psycholo-
gii spo³ecznej w planowaniu
atrakcyjnych i wartoœciowych
przestrzeni miejskich.

Prelegenci – Joanna Szcze-
pañska i Piotr Pindor oparli siê
na przyk³adzie w³asnych ba-
dañ na temat kreowania miej-
sca, jakie wykonali w ramach
przygotowañ do miêdzynaro-
dowego konkursu architekto-
nicznego Europan 10 „Prze-
miana ulicy w serce pe³nej
¿ycia okolicy” dotycz¹cego uli-
cy Wileñskiej.

Kontekst spo³eczny jest
szczególnie wa¿ny dla powo-
dzenia projektów na obsza-
rach zabytkowych lub podlega-
j¹cych rewitalizacji. Dziedzic-
twem miejsca jest nie tylko
sama zabudowa, ale niepo-
wtarzalny sposób, w jaki ona

dokoñczenie ze str. 1 ¿yje. Podczas takich badañ
pyta siê mieszkañców o ich
potrzeby, miejsca dla nich wa¿-
ne - lubiane i nielubiane, bada
niepowtarzalny klimat tych
miejsc. Dba³oœæ o wymiar psy-
chologiczny jest szalenie istot-
na, aby w efekcie nie niszczyæ
wyj¹tkowoœci miejsc i ich cen-
nych elementów, by wprowa-
dzaj¹c nowe wzbogacaæ ich
rozwój.

Takie badania relacji ludzi
do przestrzeni to nowoczesny
sposób podejœcia do rozwoju
miast, pozwalaj¹cy na trafne
wpisanie planowanych zmian
w potrzeby miejsca, ludzi i re-
alizacjê spo³ecznych celów
ochrony i rewitalizacji. Psycho-
logia œrodowiskowa to ogrom-
ny zasób niezwykle przydatnej
wiedzy. Naukowo udowodnio-
no np. ¿e wiêzy spo³eczne za-
nikaj¹ w budynkach maj¹cych
powy¿ej czterech piêter, zaœ
zieleñ wp³ywa na poprawê re-
lacji miêdzyludzkich. Za po-
moc¹ drobnych ingerencji w
przestrzeñ mo¿na znacz¹co
poprawiæ jej odbiór i komfort
u¿ytkowania przez mieszkañców.

Po prelekcji rozgorza³a burz-
liwa dyskusja, jednak wszyscy
byli zgodni, ¿e ten sposób po-
dejœcia powinien byæ po-
wszechnie stosowany do
wszelkich planowanych w mie-
œcie inwestycji, tak du¿ych, jak
i ma³ych: najpierw konsultacje,
a potem decyzja. Niestety,
praktyka wci¹¿ jest odmienna
– konsultacje, jeœli s¹, ograni-
czaj¹ siê jedynie do prezentacji
gotowego ju¿ projektu, gdy zmia-
ny s¹ praktycznie niemo¿liwe.

Tematem trzeciego spotka-
nia – tym razem w „Sk³adzie
butelek” - by³a mo¿liwoœæ po-
wo³ania na Pradze parku kul-
turowego. Park kulturowy to
nowa formu³a ochrony i zarz¹-
dzania terenami zabytkowymi
o du¿ej wartoœci kulturowej.
Prelegentki: historyk sztuki
Margerita Szuliñska i architekt
Joanna Porêbska-Srebrna za-
prezentowa³y w³asne refleksje
na temat mo¿liwoœci stworze-
nia spójnego programu wyko-
rzystania wyj¹tkowego poten-

cja³u dziedzictwa Pragi i stwo-
rzenia tam parku kulturowego.
W kontekœcie ogromnej skali
zaniedbañ i dalszej degrada-
cji, niew¹tpliw¹ zalet¹ takiego
rozwi¹zania by³oby ca³oœcio-
we zarz¹dzanie wybranymi
obszarami Pragi Pó³noc, tak-
¿e w zakresie wszechstron-
nych procesów rewitalizacyj-
nych. W spotkaniu aktywnie
uczestniczy³a grupka miesz-
kañców ul. Stalowej, którzy, nie
neguj¹c potrzeby powstania
parku kulturowego, podkreœlali
w pierwszym rzêdzie koniecz-
noœæ dzia³añ drobnych, odpo-
wiadaj¹cych na ich podstawo-
we potrzeby, np. stworzenie
placu zabaw dla dzieci.

Spotkanie podsumowuj¹ce
odby³o siê w Urzêdzie Dzielni-
cy Praga Pó³noc. Architekt kra-
jobrazu Izabela Ma³achow-
ska–Coqui omówi³a przyk³ady
dzia³añ rewitalizacyjnych z
Niemiec i innych krajów euro-
pejskich, gdzie z sukcesem
funkcjonuje partnerstwo pu-
bliczno-prywatne, zaœ ³ad
przestrzenny jest wewnêtrzn¹
potrzeb¹ mieszkañców, arty-
ku³owan¹ dobitnie przez w³a-
dze miast i miasteczek, a nie
pustym terminem. Zaprezento-
wane przyk³ady ciekawych
pomys³ów na targowiska miej-
skie, przestrzeñ przyuliczn¹,
adaptacjê przestrzeni poprze-
mys³owej wskazywa³y, jak sza-

lenie wa¿na jest dba³oœæ o de-
tale, o spójnoœæ koncepcji.

Dyskusja, jaka nast¹pi³a po
prezentacji z udzia³em Haliny
Ksi¹¿yk, odpowiedzialnej w
urzêdzie dzielnicy za rewitali-
zacjê, pokaza³a dobitnie jak
daleko nam jeszcze do euro-
pejskich rozwi¹zañ. Mamy do
czynienia nie tylko z nie¿ycio-
wymi, utrudniaj¹cymi ¿ycie
przepisami, brakiem poszano-
wania dla dziedzictwa kulturo-
wego oraz chroni¹cego je pra-
wa, ale tak¿e ze zwyk³¹ nie-
kompetencj¹ i niechciejstwem.

Przykre, ¿e w cyklu niezwy-
kle ciekawych prelekcji, przy-
gotowanych g³ównie dla
urzêdników i radnych, czyli
osób odpowiedzialnych za po-
dejmowanie decyzji, wziêli
udzia³ niemal wy³¹cznie spo-
³ecznicy i mieszkañcy Pragi,
którzy problemami tu porusza-
nymi ¿yj¹ na co dzieñ.        Kr.

XLVIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka
Szczegó³y czterech przeg³osowanych uchwa³ poznamy w

nastêpnym wydaniu NGP. Bia³o³êccy samorz¹dowcy stwierdzili
wygaœniêcia mandatu radnego, g³osowali nad propozycj¹
nazwy ulicy wskazanej w projekcie uchwa³y Rady Warszawy,
dyskutowali o powo³aniu filii Szko³y Podstawowej Nr 31 im.
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego i wyrazili opiniê na temat
projektowanego statutu dzielnicy.                                                  (egu)

Jest pozwolenie na budowê
Pozwolenie na budowê Trasy Mostu Pó³nocnego od

wêz³a M³ociny do wêz³a z ul. Pu³kow¹ w Warszawie wyda³
Jacek Koz³owski, wojewoda mazowiecki. Decyzja ma
rygor natychmiastowej wykonalnoœci.

Etap II liczy ok. 800 m i obejmuje odcinek pomiêdzy ul. Zgru-
powania AK „Kampinos” a ul. Encyklopedyczn¹. W jego ramach
powstan¹ dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w jednym kie-
runku z prêdkoœci¹ projektow¹ 70 km/h. Trasa Mostu Pó³noc-
nego przebiega w ci¹gu drogi krajowej nr 61 na odcinku od wêz³a
z ulic¹ Marymonck¹, Wybrze¿em Gdyñskim i ulic¹ Pu³kow¹ na
Bielanach do wêz³a z ulic¹ Modliñsk¹ na Bia³o³êce.

Most Pó³nocny jest najwiêksz¹ samorz¹dow¹ inwestycj¹ na
przeprawê mostow¹ w Polsce. Wartoœæ inwestycji, która znaj-
duje siê na liœcie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z przygotowaniami
do Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej Euro 2012, szacuje siê na
blisko miliard z³otych. Projekt uznawany jest jako strategiczny i
ubiega siê o dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Œrodowisko na lata 2007 – 2013.  

Pozwolenie na budowê I etapu, o d³ugoœci ponad 3 km od wêz³a z
ul. Encyklopedyczn¹ do wêz³a z ul. Modliñsk¹ zosta³o wydane 21 kwiet-
nia 2009 roku. Prace trwaj¹ na tym odcinku ju¿ od ponad 100 dni. 
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OG£OSZENIE

Za³¹cznik do Uchwa³y Zarz¹du Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy Nr 1651/2009 z dnia 29 wrzeœnia 2009 r.

Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert na
realizacjê zadania publicznego z zakresu pomocy spo³ecznej w Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy w latach 2009-2012, polegaj¹cego na pozyskiwaniu,
magazynowaniu i dystrybucji darów rzeczowych i ¿ywnoœciowych, oraz zaprasza
do sk³adania ofert.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nast¹pi w formie wspierania wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
I. Rodzaj zadania, warunki realizacji i wysokoœæ œrodków publicznych,
które m.st. Warszawa ma zamiar przeznaczyæ na realizacjê tego zadania
(wg klasyfikacji bud¿etowej: dzia³ 852 rozdzia³ 85295).

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Postêpowanie w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert odbywaæ siê bêdzie
zgodnie z zasadami okreœlonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 oraz Nr 171, poz. 1056).
2. Na dane zadanie podmiot mo¿e otrzymaæ dotacjê tylko z jednego biura Urzêdu
m.st. Warszawy lub dzielnicy m.st. Warszawy. W przypadku stwierdzenia otrzymania
wczeœniej dotacji z bud¿etu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego czêœæ, oferta
nie bêdzie rozpatrywana.
3. Dofinansowanie nie mo¿e przekraczaæ 90% ca³kowitych kosztów zadania.
4. Œrodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ wykorzystane na: wydatki inwestycyjne
(w tym zakup sprzêtu powy¿ej kwoty 3,5 tys. z³), zakup gruntów, dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ oraz dzia³alnoœæ polityczn¹ i religijn¹.
5. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowañ, wynikaj¹ca ze z³o¿onych
ofert, przekracza wysokoœæ œrodków przeznaczonych na realizacjê zadania, orga-
nizator konkursu zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmniejszania wielkoœci przyznanego
dofinansowania.

III. Termin realizacji zadania

Zadanie musi byæ zrealizowane w terminie od 1 grudnia 2009 roku do 30 listopada
2012 roku.

IV. Warunki realizacji zadania

1. Dzia³ania, których realizacjê nale¿y uwzglêdniæ przy planowaniu zadania (pkt II
3 oferty):
- sporz¹dzenie harmonogramu dzia³añ,
- pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i ¿ywnoœciowych,
- prowadzenie akcji informacyjnych skierowanych do adresatów dzia³añ,
- prowadzenie dokumentacji realizacji zadania.
2. Zadanie zawarte w ofercie mo¿e byæ realizowane wspólnie przez wiêcej ni¿ jeden
podmiot, je¿eli oferta zosta³a z³o¿ona wspólnie. W takim przypadku wszystkie
podmioty odpowiadaj¹ w równym stopniu za realizacjê zadania.
3. Zadanie zawarte w ofercie mo¿e byæ realizowane przy udziale partnera (pkt II.8
oferty). W przypadku wskazania partnera niezbêdne jest do³¹czenie do oferty umowy
partnerskiej, oœwiadczenia partnera lub innego dokumentu poœwiadczaj¹cego
udzia³ partnera w realizacji zadania.
Pouczenie:

Partnerem mo¿e byæ organizacja pozarz¹dowa, podmiot, o którym mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, organ admini-
stracji publicznej lub nieprowadz¹ca dzia³alnoœci gospodarczej osoba fizyczna, która
wspó³uczestniczy w realizacji zadania bêd¹cego przedmiotem oferty nie wykorzy-
stuj¹c przy tym œrodków przekazanych w drodze dotacji. Wspó³praca ta mo¿e obej-
mowaæ m.in. aktywn¹ wymianê umiejêtnoœci, doœwiadczeñ i wiedzy, na ka¿dym
etapie realizacji zadania. Udzia³ partnera mo¿e dotyczyæ tak¿e nieodp³atnego wsparcia
rzeczowego (u¿yczenie potrzebnych do realizacji zadania, zasobów rzeczowych) lub
osobowego (udzia³ wolontariuszy innej organizacji).

W umowie partnerskiej lub oœwiadczeniu partnera nale¿y wskazaæ rodzaj i zakres
wsparcia w realizacji zadania.

Partner nie mo¿e byæ podwykonawc¹, jak równie¿ podwykonawca nie
mo¿e byæ jednoczeœnie partnerem.

4. Podmioty, które otrzymaj¹ dotacjê na realizacjê zadania, s¹ zobowi¹zane
zamieœciæ w sposób czytelny informacjê w wydawanych przez siebie, w ramach
zadania, publikacjach, materia³ach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych,
poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak równie¿ stosownie do
charakteru zadania, poprzez widoczn¹ w miejscu jego realizacji tablicê lub przez
ustn¹ informacjê kierowan¹ do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji
zadania przez m.st. Warszawa, w nastêpuj¹cym brzmieniu: „Zadanie/nazwa za-
dania zosta³o/jest zrealizowane/realizowane dziêki dofinansowaniu ze œrodków
m.st. Warszawy”; „Publikacja zosta³a wydana dziêki dofinansowaniu ze œrodków
m.st. Warszawy”.
5. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne warunki i doœwiadczenie
w realizacji zadañ o podobnym charakterze, w tym:
- kadrê:
zapewniaj¹c¹ realizacjê zadania;
- bazê lokalow¹ (w³asn¹ lub potwierdzon¹ umow¹ np. przyrzeczenia, najmu/
u¿yczenia): umo¿liwiaj¹c¹ realizacjê zadania.
Kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opieraæ siê o ww. kryteria.
Praca wolontariuszy stanowi wk³ad osobowy organizacji i powinna byæ ujêta w pkt.
VIII. oferty - wycena pracy wolontariuszy mo¿e stanowiæ finansowy wk³ad w³asny
organizacji, w wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 10% ca³oœci wk³adu w³asnego.

6. Podmiot, realizuj¹c zadanie, zobowi¹zany jest do stosowania przepisów prawa,
w szczególnoœci ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo zamówieñ
publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

V. Termin i warunki sk³adania ofert

1. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie na formularzu okreœlonym w rozporz¹dzeniu
Ministra Polityki Spo³ecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie okreœlenia wzoru
oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005 r. Nr 44, poz. 427). Formularz oferty
wraz z za³¹cznikami dostêpny jest na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo.
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców dla Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy ul. Ks. I. K³opotowskiego 15 w Warszawie w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 29 paŸdziernika 2009 roku do godz. 15:00
(decyduje data wp³ywu do kancelarii).
Oferta, która wp³ynie po ww. terminie, nie bêdzie objêt¹ procedur¹
konkursow¹.

3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie, w miejscu i czasie okreœlonym w
og³oszeniu. Koperta powinna byæ opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu
oraz nazwy zadania okreœlonego w og³oszeniu o konkursie.
Pouczenie:

1. Wszystkie strony oferty musz¹ byæ ze sob¹ po³¹czone (np. zszyte) i ponumerowane.

2. Wszystkie za³¹czniki do oferty musz¹ byæ ze sob¹ po³¹czone (np. zszyte) i ponumerowane.

3. Na ostatniej stronie oferty (w wyznaczonym miejscu) nale¿y dok³adnie wpisaæ
wszystkie za³¹czniki.

4. Po terminie, podanym w dziale V pkt 2, z³o¿one oferty  nie podlegaj¹
uzupe³nieniu ani korekcie.
4. Przed z³o¿eniem oferty pracownicy Wydzia³u Spraw Spo³ecznych i Zdrowia dla
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy mog¹ udzielaæ stosownych wyjaœnieñ, na
pytania oferenta, dotycz¹cych zadania konkursowego oraz wymogów formalnych
(ul. K³opotowskiego 15 w Warszawie, pokój 204, nr telefonu 0-22  59 00 142, od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00-16:00).

VI. Wymagana dokumentacja

Dokumenty podstawowe:
1. Prawid³owo wype³niony formularz oferty podpisany przez osoby upowa¿nione
do sk³adania oœwiadczeñ woli, zgodnie z wyci¹giem z Krajowego Rejestru S¹dowego
lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzaj¹cym status prawny podmiotu i
umocowanie osób go reprezentuj¹cych.
Pouczenie
1. Ofertê oraz za³¹czniki nale¿y sk³adaæ w jednym egzemplarzu.

2. Wszystkie pola oferty musz¹ zostaæ czytelnie wype³nione. W pola, które nie
odnosz¹ siê do oferenta, nale¿y wpisaæ „nie dotyczy”.

3. W dokumencie nie wolno dokonywaæ skreœleñ i poprawek, poza wyraŸnie
wskazanymi rubrykami.

4. We wskazanych miejscach nale¿y umieœciæ pieczêæ podmiotu.

2. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyci¹g z ewidencji lub
inne dokumenty potwierdzaj¹ce status prawny podmiotu i umocowanie osób go
reprezentuj¹cych, wa¿ny 3 miesi¹ce od daty wystawienia.
3. Sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoœci (zgodnie z zakresem dzia³alnoœci
okreœlonym w art. 4 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie)
za rok ubieg³y lub, w przypadku krótszej dzia³alnoœci, za okres od dnia rejestracji
do dnia z³o¿enia oferty.
4. Sprawozdanie finansowe sporz¹dzane na podstawie ustawy z dnia 29
wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póŸn. zm.)
i sk³adaj¹ce siê z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku
zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
Pouczenie:

1. Przez sprawozdanie finansowe rozumie siê zatwierdzone sprawozdanie finansowe
za ostatni rok obrotowy.

2. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ przed³o¿enia sprawozdania z³o¿onego do w³aœciwego
organu, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ zatwierdzaj¹cy, o którym mowa
w art. 53 ust. 1 w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowoœci.
Dopuszcza siê mo¿liwoœæ z³o¿enia, zamiast sprawozdania finansowego, informacji
finansowej w nastêpuj¹cych przypadkach:
- organizacje, które ze wzglêdu na termin, o którym mowa w art. 52 ust. 1 w
zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowoœci, nie maj¹ mo¿liwoœci do³¹czenia
sprawozdania finansowego, sk³adaj¹ informacjê finansow¹ za ostatni rok obrotowy
na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszego og³oszenia;
- podmioty koœcielne (koœcielne osoby prawne nieposiadaj¹ce statusu organizacji
po¿ytku publicznego) sk³adaj¹ oœwiadczenie na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 3
do niniejszego og³oszenia.
5. Statut organizacji (nie dotyczy parafii i innych koœcielnych osób prawnych
nieposiadaj¹cych statusu organizacji po¿ytku publicznego).
6. Umowa partnerska lub oœwiadczenie partnera w przypadku wskazania we
wniosku partnera.
7. Oœwiadczenie oferenta zgodne ze wzorem za³¹cznika nr 2 do niniejszego
og³oszenia.
Pouczenie:

Dokument uznaje siê za poprawny pod wzglêdem formalnym, gdy zostan¹ skre-
œlone/usuniête wszystkie niepotrzebne sformu³owania oznaczone gwiazdk¹ oraz
zostan¹ podane wszystkie ¿¹dane informacje.

8. Opinia o programie wydana przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy z siedzib¹ w Warszawie przy ul. K. Szymanowskiego 6/61
- (wa¿na 1 miesi¹c).
9. Dokument(y) poœwiadczaj¹ce prawo zajmowania lokalu (lokali), w
którym (których) realizowane ma byæ zadanie np: akt w³asnoœci, umowa najmu,
umowa u¿yczenia, porozumienie w sprawie udostêpnienia lokalu lub przyrze-
czenie u¿yczenia lokalu. W przypadku realizowania zadania w kilku miejscach,
nale¿y do³¹czyæ dokumenty poœwiadczaj¹ce prawo zajmowania wszystkich lokali/
miejsc. Jeœli zadanie realizowane bêdzie w wielu miejscach, których dok³adne
wskazanie nie jest mo¿liwe, przedstawienie ww. dokumentów nie jest wymagane.
Do oferty mog¹ byæ do³¹czone inne za³¹czniki, w tym rekomendacje i opinie o ofe-
rencie lub o realizowanych przez niego projektach.
Pouczenie:

1. Ofertê, wszystkie oœwiadczenia i inne dokumenty za³¹czone do oferty musz¹
podpisywaæ osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i sk³adania
oœwiadczeñ woli w jego imieniu.

2. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upowa¿nieñ do podpisywania
dokumentów (lub okreœlonych rodzajów dokumentów), upowa¿nienia musz¹
byæ do³¹czone do oferty.

3. Je¿eli osoby uprawnione nie dysponuj¹ piecz¹tkami imiennymi, podpis musi byæ
z³o¿ony pe³nym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pe³nionej funkcji.

4. W przypadku z³o¿enia za³¹cznika w formie wydruku komputerowego, musi byæ
on podpisany jak orygina³  i opatrzony dat¹.
5. Potwierdzenie za zgodnoœæ z orygina³em z³o¿onych kserokopii dokumentów
nastêpuje poprzez odpowiednie skreœlenie/usuniêcie niepotrzebnego sformu³owania
w pkt. 8 Oœwiadczenia oferenta.

6. W przypadku gdy oferta jest sk³adana przez wiêcej ni¿ jeden podmiot, ka¿dy z
podmiotów zobowi¹zany jest do za³¹czenia kompletu dokumentów podstawowych
(dzia³ VI pkt. 2. - 7.).

Z³o¿enie oferty bez wszystkich wymaganych, prawid³owo wype³nionych
i podpisanych, za³¹czników spowoduje ODRZUCENIE oferty z przyczyn
formalnych.

Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania
dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokoœci.

Dokumenty sk³adane w przypadku otrzymania dotacji
Oferent zobowi¹zany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania, od pracownika
wydzia³u, informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyæ niezbêdne dokumenty potrzebne
do podpisania umowy, w tym:
- oœwiadczenie o przyjêciu b¹dŸ nieprzyjêciu dotacji,
- zaktualizowany kosztorys i szczegó³owy opis planowanych dzia³añ przy realizacji
zadania stanowi¹ce za³¹czniki do umowy,
- potwierdzenie aktualnoœci danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbêdnych
do przygotowania umowy.
Pouczenie:

1. za³¹czniki powinny byæ:

a. sporz¹dzone na przygotowanych przez Wydzia³ Spraw Spo³ecznych i Zdrowia dla
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy drukach,

b. wype³nione prawid³owo i zgodne ze z³o¿on¹ ofert¹,
c. zaktualizowane stosownie do przyznanej dotacji,

2. aktualizacja nie mo¿e dotyczyæ udzia³u w³asnego w zakresie jego zmniejszenia.

VII. Termin i tryb wyboru oferty

1. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej
z³o¿onych ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale VI niniejszego
og³oszenia, nast¹pi w obecnoœci co najmniej dwóch pracowników, upowa¿nionych
przez Burmistrza Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy.
2. Oferty, które nie spe³ni¹ wymogów formalnych, nie bêd¹ dalej rozpatrywane.
3. Oceny merytorycznej z³o¿onych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728
z póŸn. zm.) oraz kryteria podane w treœci niniejszego og³oszenia, dokona
Zespó³ ds. opiniowania ofert.
4. Po analizie z³o¿onych ofert Zespó³ ds. opiniowania ofert przed³o¿y rekomendacje
co do wyboru ofert Zarz¹dowi Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy.
5. Rozstrzygniêcia konkursu ofert dokona Prezydent m.st. Warszawy w drodze
zarz¹dzenia.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostan¹ podane do wiadomoœci publicznej (w
Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo).
7. Œrodki finansowe zostan¹ rozdzielone pomiêdzy podmioty uprawnione, których
oferty bêd¹ wy³onione w drodze ww. konkursu. Mo¿liwe jest dofinansowanie jednej
oferty lub nie dofinansowywanie ¿adnej z ofert.
8. Od rozstrzygniêcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje siê
trybu odwo³awczego.
9. Zarz¹dzenie Prezydenta m.st. Warszawy jest podstaw¹ do zawarcia pisemnej
umowy z podmiotem, którego oferta zosta³a wybrana.
10. Poinformowanie organizacji, których oferty zosta³y odrzucone w postêpowaniu
konkursowym, wymaga formy pisemnej.
Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od
rozstrzygniêcia, w czêœci lub w ca³oœci, otwartego konkursu ofert bez
podania przyczyn.

VIII. Kryteria wyboru ofert

1. Kryteria formalne:
1) ocena, czy podmiot sk³adaj¹cy ofertê jest uprawniony do jej z³o¿enia na podstawie
art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej,
2) ocena terminowoœci z³o¿enia oferty zgodnie z dzia³em V pkt 2 og³oszenia,
3) ocena kompletnoœci za³¹czonej dokumentacji, o której mowa w dziale VI og³oszenia.
2. Kryteria merytoryczne:
1) ocena, czy cele statutowe podmiotu s¹ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym w
niniejszym og³oszeniu,
2) ocena, czy zadanie jest adresowane do mieszkañców Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy,
3) ocena zgodnoœci z³o¿onej oferty z zadaniem okreœlonym w niniejszym og³oszeniu,
tj. czy:
- planowane zadanie jest mo¿liwe do zrealizowania w terminie okreœlonym
niniejszym og³oszeniem oraz jest przydatne i atrakcyjne dla beneficjentów;
- kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do szczegó³owego zakresu
rzeczowego zadania;
- zadeklarowany zosta³ udzia³ finansowy œrodków w³asnych;
- osoby, przy udziale których podmiot ma realizowaæ zadanie, posiadaj¹ w³aœciwe
kwalifikacje;
- podmiot dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym;
4) pozytywna ocena wiarygodnoœci finansowej podmiotu, która zosta³a dokonana
na podstawie z³o¿onych dokumentów i wczeœniejszej wspó³pracy z m.st. Warszawa,
w tym realizacji zleconych dotychczas zadañ (z uwzglêdnieniem rzetelnoœci i
terminowoœci oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel œrodków),
5) ocena podmiotu w zakresie jego doœwiadczenia w realizacji podobnych zadañ
bêd¹cych przedmiotem oferty.
IX. Informacja, o której mowa w art. 28 ust. 4 ustawy o pomocy
spo³ecznej, o zrealizowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy w roku og³oszenia
otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego
rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami.
W latach 2008 i 2009 w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy na realizacjê zadañ
z zakresu pomocy spo³ecznej nie udzielono dotacji.
Formularz oferty, wraz ze wzorami za³¹czników wymienionych w og³oszeniu,
dostêpny jest na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/ngo.

Lp.

1. w 2009 roku
w 2010 roku
w 2011 roku
w 2012 roku

Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja
darów rzeczowych i ¿ywnoœciowych
- zadanie polega na wspieraniu bezp³atnymi darami
rzeczowymi i ¿ywnoœciowymi mieszkañców Warszawy
na terenie Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy;
- organizacja musi posiadaæ odpowiedni lokal, z
koniecznymi pozwoleniami do prowadzenia zadania,
na realizacjê którego stara siê o dofinansowanie.

Zadanie z obszaru dzia³añ socjalno-pomocowych na rzecz osób i rodzin zagro¿onych
marginalizacj¹ spo³eczn¹, poprzez wspieranie ró¿norodnych dzia³añ na rzecz walki
z ubóstwem, w tym:

Rodzaj zadania i szczegó³owe warunki realizacji Wysokoœæ œrodków

3 600,00 z³
41 000,00 z³
42 200,00 z³
43 400,00 z³
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OG£OSZENIE
Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert
na realizacjê zadañ publicznych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotycz¹cych
przeciwdzia³ania alkoholizmowi w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy w latach
2009 - 2012 polegaj¹cych na prowadzeniu œrodowiskowych form wsparcia dziennego
dla dzieci i m³odzie¿y zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym z terenu Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy oraz zaprasza do sk³adania ofert.
Zlecenie realizacji zadañ publicznych nast¹pi w formie ich powierzenia wraz z
udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadañ.
I. Rodzaj zadania, warunki realizacji i wysokoœæ œrodków publicznych, które
m.st. Warszawa ma zamiar przeznaczyæ na realizacjê tego zadania
(wg klasyfikacji bud¿etowej: dzia³ 851 rozdzia³ 85154).

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Postêpowanie w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert odbywaæ siê bêdzie
zgodnie z zasadami okreœlonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).
2. Na dane zadanie podmiot mo¿e otrzymaæ dotacjê tylko z jednego biura Urzêdu
m.st. Warszawy lub dzielnicy m.st. Warszawy. W przypadku stwierdzenia otrzymania
wczeœniej dotacji z bud¿etu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego czêœæ, oferta
nie bêdzie rozpatrywana.
3. Œrodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ wykorzystane na: wydatki inwestycyjne
(w tym zakup sprzêtu powy¿ej kwoty 3,5 tys. z³), zakup gruntów, dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ oraz dzia³alnoœæ polityczn¹ i religijn¹.
4. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowañ, wynikaj¹ca ze z³o¿onych ofert,
przekracza wysokoœæ œrodków przeznaczonych na realizacjê zadania, organizator kon-
kursu zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmniejszania wielkoœci przyznanego dofinansowania.

III. Termin realizacji zadania
Zadania musz¹ byæ zrealizowane w terminie od 1 grudnia 2009 roku do 30 listopada 2012 roku.

IV. Warunki realizacji zadania

1. Dzia³ania, których realizacjê nale¿y uwzglêdniæ przy planowaniu zadania (pkt II 4 oferty):
- tryb naboru uczestników,
- sporz¹dzenie harmonogramu dzia³añ,
- program zajêæ opiekuñczo - wychowawczych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych,
edukacyjnych,
- zapewnienie materia³ów edukacyjnych i innych wykorzystywanych do prowadzenia zajêæ,
- zapewnienie œrodków ¿ywnoœci dla dzieci bior¹cych udzia³ w programach,
- udzia³ wolontariuszy,
- prowadzenie dokumentacji realizacji zadania.
2. Zadanie zawarte w ofercie mo¿e byæ realizowane wspólnie przez wiêcej ni¿ jeden
podmiot, je¿eli oferta zosta³a z³o¿ona wspólnie. W takim przypadku wszystkie pod-
mioty odpowiadaj¹ w równym stopniu za realizacjê zadania.
3. Zadania zawarte w ofercie mog¹ byæ realizowane przy udziale partnera (pkt V.1
oferty). W przypadku wskazania partnera niezbêdne jest do³¹czenie do oferty umowy
partnerskiej, oœwiadczenia partnera lub innego dokumentu poœwiadczaj¹cego udzia³
partnera w realizacji zadania.
Pouczenie:

Partnerem mo¿e byæ organizacja pozarz¹dowa, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust.
3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, organ administracji pu-
blicznej lub nieprowadz¹ca dzia³alnoœci gospodarczej osoba fizyczna, która wspó³u-
czestniczy w realizacji zadania bêd¹cego przedmiotem oferty nie wykorzystuj¹c przy
tym œrodków przekazanych w drodze dotacji. Wspó³praca ta mo¿e obejmowaæ m.in.
aktywn¹ wymianê umiejêtnoœci, doœwiadczeñ i wiedzy, na ka¿dym etapie realizacji
zadania. Udzia³ partnera mo¿e dotyczyæ tak¿e nieodp³atnego wsparcia rzeczowego
(u¿yczenie potrzebnych do realizacji zadania, zasobów rzeczowych) lub osobowego
(udzia³ wolontariuszy innej organizacji).
W umowie partnerskiej lub oœwiadczeniu partnera nale¿y wskazaæ rodzaj i zakres wspar-
cia w realizacji zadania.
4. Podmioty, które nie maj¹ mo¿liwoœci samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art.
16 ust. 4 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, powinny przed-
stawiæ w ofercie informacjê na ten temat ze wskazaniem zakresu w jakim zadanie
bêdzie realizowane przez podwykonawców (pkt V.4. oferty).
Pouczenie:

Za podwykonawcê nale¿y uznaæ organizacjê pozarz¹dow¹, podmiot, o którym
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(inne, ni¿ ten, który sk³ada ofertê) lub przedsiêbiorcê, który wspó³realizuje czêœæ
zadania publicznego (mog¹c¹ samodzielnie stanowiæ wyodrêbnion¹ ca³oœæ) po-
przez sprzeda¿ us³ug, których zakup – za poœrednictwem œrodków pochodz¹cych
z dotacji – dokonuje podmiot, któremu zlecono realizacjê zadania publicznego.
Przy wyborze podwykonawcy podmioty, które otrzymaj¹ dotacjê, bêd¹ zobowi¹zane
stosowaæ przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
Partner nie mo¿e byæ podwykonawc¹, jak równie¿ podwykonawca nie mo¿e
byæ jednoczeœnie partnerem.
5. Podmioty, które otrzymaj¹ dotacjê na realizacjê zadania, s¹ zobowi¹zane zamieœciæ
w sposób czytelny informacjê w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publika-
cjach, materia³ach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w
tym na swojej stronie internetowej, jak równie¿ stosownie do charakteru zadania, po-
przez widoczn¹ w miejscu jego realizacji tablicê lub przez ustn¹ informacjê kierowan¹
do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez m.st. Warszawa, w
nastêpuj¹cym brzmieniu: „Zadanie/nazwa zadania zosta³o/jest zrealizowane/reali-
zowane dziêki finansowaniu/dofinansowaniu ze œrodków m.st. Warszawy”; „Publika-
cja zosta³a wydana dziêki finansowaniu/dofinansowaniu ze œrodków m.st. Warszawy”.
6. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne warunki i doœwiadczenie
w realizacji zadañ o podobnym charakterze, w tym:
- kadrê:

- specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami;

- przeszkolonych wolontariuszy;
- bazê lokalow¹ (w³asn¹ lub potwierdzon¹ umow¹ np. przyrzeczenia, najmu/u¿yczenia):
umo¿liwiaj¹c¹ realizacjê zadania.
Kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opieraæ siê o ww. kryteria.
7. Podmiot, realizuj¹c zadanie, zobowi¹zany jest do stosowania przepisów prawa,
w szczególnoœci ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo zamówieñ
publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

V. Termin i warunki sk³adania ofert

1. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie na drukach, których wzór okreœla za³¹cznik nr 1
do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Formularz oferty wraz z za³¹cznikami dostêpny jest na
stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo.
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców dla Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy ul. Ks. I. K³opotowskiego 15 w Warszawie w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 29 paŸdziernika 2009 roku do godz. 15:00 (decyduje data wp³y-
wu do kancelarii).
Oferta, która wp³ynie po ww. terminie, nie bêdzie objêt¹ procedur¹ konkursow¹.
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie, w miejscu i czasie okreœlonym w
og³oszeniu. Koperta powinna byæ opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu
oraz nazwy zadania okreœlonego w og³oszeniu o konkursie.
Pouczenie:

1. Wszystkie strony oferty musz¹ byæ ze sob¹ po³¹czone (np. zszyte) i ponumerowane.
2. Wszystkie za³¹czniki do oferty musz¹ byæ ze sob¹ po³¹czone (np. zszyte) i ponumerowane.
3. Na ostatniej stronie oferty(w wyznaczonym miejscu) nale¿y dok³adnie wpisaæ wszystkie
za³¹czniki.

4. Po terminie podanym w dziale V pkt 2 z³o¿one oferty, nie podlegaj¹
uzupe³nieniu ani korekcie.
4. Przed z³o¿eniem oferty pracownicy Wydzia³u Spraw Spo³ecznych i Zdrowia dla
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy mog¹ udzielaæ stosownych wyjaœnieñ, na
pytania oferenta, dotycz¹cych zadañ konkursowych oraz wymogów formalnych
(ul. K³opotowskiego 15 w Warszawie, pokój 204, nr telefonu 0-22 59 00 142,
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00-16:00).

VI. Wymagana dokumentacja
Dokumenty podstawowe:
1. Prawid³owo wype³niony formularz oferty podpisany przez osoby upowa¿nione
do sk³adania oœwiadczeñ woli, zgodnie z wyci¹giem z Krajowego Rejestru S¹dowego
lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzaj¹cym status prawny podmiotu i umocowanie
osób go reprezentuj¹cych.
Pouczenie
1. Ofertê oraz za³¹czniki nale¿y sk³adaæ w jednym egzemplarzu.
2. Wszystkie pola oferty musz¹ zostaæ czytelnie wype³nione. W pola, które nie odnosz¹
siê do oferenta, nale¿y wpisaæ „nie dotyczy”.
3. W dokumencie nie wolno dokonywaæ skreœleñ i poprawek, poza wyraŸnie wskazanymi
rubrykami.
4. W przypadku opcji „niepotrzebne skreœliæ”, nale¿y dokonaæ w³aœciwego wyboru.

5. We wskazanych miejscach nale¿y umieœciæ pieczêæ podmiotu.
2. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyci¹g z ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzaj¹ce status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentuj¹cych,
wa¿ny 3 miesi¹ce od daty wystawienia.
3. Sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoœci (zgodnie z zakresem dzia³alnoœci
okreœlonym w art. 4 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie) za
rok ubieg³y lub, w przypadku krótszej dzia³alnoœci, za okres od dnia rejestracji do dnia
z³o¿enia oferty.
4. Sprawozdanie finansowe sporz¹dzane na podstawie ustawy z dnia 29 wrzeœnia
1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póŸn. zm.) i sk³adaj¹ce siê
z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz
informacji dodatkowej.
Pouczenie:
1. Przez sprawozdanie finansowe rozumie siê zatwierdzone sprawozdanie finansowe
za ostatni rok obrotowy.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ przed³o¿enia sprawozdania z³o¿onego do w³aœciwego organu,
ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ zatwierdzaj¹cy, o którym mowa w art. 53
ust. 1 w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowoœci.

Dopuszcza siê mo¿liwoœæ z³o¿enia, zamiast sprawozdania finansowego, informacji fi-
nansowej w nastêpuj¹cych przypadkach:
- organizacje, które ze wzglêdu na termin, o którym mowa w art. 52 ust. 1 w zwi¹zku
z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowoœci, nie maj¹ mo¿liwoœci do³¹czenia sprawoz-
dania finansowego, sk³adaj¹ informacjê finansow¹ za ostatni rok obrotowy na druku
stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszego og³oszenia;
- podmioty koœcielne (koœcielne osoby prawne nieposiadaj¹ce statusu organizacji
po¿ytku publicznego) sk³adaj¹ oœwiadczenie na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 3 do
niniejszego og³oszenia.
5. Statut organizacji (nie dotyczy parafii i innych koœcielnych osób prawnych
nieposiadaj¹cych statusu organizacji po¿ytku publicznego).
6. Umowa partnerska lub oœwiadczenie partnera w przypadku wskazania we
wniosku partnera.
7. Oœwiadczenie oferenta zgodne ze wzorem za³¹cznika nr 2 do niniejszego og³oszenia
8. Dokument(y) poœwiadczaj¹ce prawo zajmowania lokalu (lokali), w którym
(których) realizowany ma byæ program np: akt w³asnoœci, umowa najmu, umowa u¿yczenia,
porozumienie w sprawie udostêpnienia lokalu lub przyrzeczenie u¿yczenia lokalu.
W przypadku realizowania programu w kilku miejscach, nale¿y do³¹czyæ dokumenty
poœwiadczaj¹ce prawo zajmowania wszystkich lokali/miejsc. Jeœli zadanie realizowane
bêdzie w wielu miejscach, których dok³adne wskazanie nie jest mo¿liwe, przedstawie-
nie ww. dokumentów nie jest wymagane.
Pouczenie:
Dokument uznaje siê za poprawny pod wzglêdem formalnym, gdy zostan¹ skreœlone/
usuniête wszystkie niepotrzebne sformu³owania oznaczone gwiazdk¹ oraz zostan¹
podane wszystkie ¿¹dane informacje.

Do oferty mog¹ byæ do³¹czone inne za³¹czniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie
lub o realizowanych przez niego projektach.
Pouczenie:
1. Ofertê, wszystkie oœwiadczenia i inne dokumenty za³¹czone do oferty musz¹ podpi-
sywaæ osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i sk³adania oœwiad-
czeñ woli w jego imieniu.

2. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upowa¿nieñ do podpisywania dokumen-
tów (lub okreœlonych rodzajów dokumentów), upowa¿nienia musz¹ byæ do³¹czone do
oferty.

3. Je¿eli osoby uprawnione nie dysponuj¹ piecz¹tkami imiennymi, podpis musi byæ
z³o¿ony pe³nym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pe³nionej funkcji.
4. W przypadku z³o¿enia za³¹cznika w formie wydruku komputerowego, musi byæ on
podpisany jak orygina³ i opatrzony dat¹.

5. Potwierdzenie za zgodnoœæ z orygina³em z³o¿onych kserokopii dokumentów
nastêpuje poprzez odpowiednie skreœlenie/usuniêcie niepotrzebnego sformu³owania
w pkt. 8 Oœwiadczenia oferenta.

6. W przypadku gdy oferta jest sk³adana przez wiêcej ni¿ jeden podmiot, ka¿dy z
podmiotów zobowi¹zany jest do za³¹czenia kompletu dokumentów podstawowych (dzia³
VI pkt. 2. - 7.).

Z³o¿enie oferty bez wszystkich wymaganych, prawid³owo wype³nionych i pod-
pisanych, za³¹czników spowoduje ODRZUCENIE oferty z przyczyn formalnych.
Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji
lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokoœci.
Dokumenty sk³adane w przypadku otrzymania dotacji
Oferent zobowi¹zany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania, od pracownika
wydzia³u, informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyæ niezbêdne dokumenty potrzebne
do podpisania umowy, w tym:
- oœwiadczenie o przyjêciu b¹dŸ nieprzyjêciu dotacji,
- zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowi¹ce za³¹czniki
do umowy,
- potwierdzenie aktualnoœci danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbêdnych do
przygotowania umowy.
Pouczenie:
1. za³¹czniki powinny byæ:

a. sporz¹dzone na przygotowanych przez Wydzia³ Spraw Spo³ecznych i Zdrowia dla
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy drukach,
b. wype³nione prawid³owo i zgodne ze z³o¿on¹ ofert¹,
c. zaktualizowane stosownie do przyznanej dotacji,

VII. Termin i tryb wyboru oferty
1. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej z³o¿o-
nych ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale VI niniejszego og³oszenia,
nast¹pi w obecnoœci co najmniej dwóch pracowników, upowa¿nionych przez Burmistrza
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy.
2. Oferty, które nie spe³ni¹ wymogów formalnych, nie bêd¹ dalej rozpatrywane.
3. Oceny merytorycznej z³o¿onych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z póŸn. zm.) oraz kryteria podane w treœci niniejszego og³oszenia, dokona Zespó³
ds. opiniowania ofert.
4. Po analizie z³o¿onych ofert Zespó³ ds. opiniowania ofert przed³o¿y rekomendacje co
do wyboru ofert Zarz¹dowi Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy.
5. Rozstrzygniêcia konkursu ofert dokona Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarz¹dzenia.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostan¹ podane do wiadomoœci publicznej (w
Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo).
7. Œrodki finansowe zostan¹ rozdzielone pomiêdzy podmioty uprawnione, których oferty
bêd¹ wy³onione w drodze ww. konkursu. Mo¿liwe jest dofinansowanie wiêcej ni¿ jednej
oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie ¿adnej z ofert.
8. Od rozstrzygniêcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje siê trybu
odwo³awczego.
9. Zarz¹dzenie Prezydenta m.st. Warszawy jest podstaw¹ do zawarcia pisemnej umowy
z podmiotem, którego oferta zosta³a wybrana.
10. Poinformowanie organizacji, których oferty zosta³y odrzucone w postêpowaniu
konkursowym, wymaga formy pisemnej.
Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od rozstrzy-
gniêcia, w czêœci lub w ca³oœci, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

VIII. Kryteria wyboru ofert
1. Kryteria formalne:
1) ocena, czy podmiot sk³adaj¹cy ofertê jest uprawniony do jej z³o¿enia na podstawie
art. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
2) ocena terminowoœci z³o¿enia oferty zgodnie z dzia³em V pkt 2 og³oszenia,
3) ocena kompletnoœci za³¹czonej dokumentacji, o której mowa w dziale VI og³oszenia.
2. Kryteria merytoryczne:
1) ocena, czy cele statutowe podmiotu s¹ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym w niniejszym
og³oszeniu,
2) ocena, czy zadanie jest adresowane do mieszkañców Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy,
3) ocena zgodnoœci z³o¿onej oferty z zadaniem okreœlonym w niniejszym og³oszeniu,
tj. czy:
- planowane zadanie jest mo¿liwe do zrealizowania w terminie okreœlonym niniejszym
og³oszeniem oraz jest przydatne i atrakcyjne dla beneficjentów;
- kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu
rzeczowego) zadania;
- osoby, przy udziale których podmiot ma realizowaæ zadanie, posiadaj¹ w³aœciwe kwalifikacje;
- podmiot dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym;
4) pozytywna ocena wiarygodnoœci finansowej podmiotu, która zosta³a dokonana na
podstawie z³o¿onych dokumentów i wczeœniejszej wspó³pracy z m.st. Warszawa, w tym
realizacji zleconych dotychczas zadañ (z uwzglêdnieniem rzetelnoœci i terminowoœci
oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel œrodków),
5) ocena podmiotu w zakresie jego doœwiadczenia w realizacji podobnych zadañ bêd¹-
cych przedmiotem oferty.
IX. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 7 ustawy o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie, o zrealizowanych przez Prezydenta
m.st. Warszawy w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim
zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami.
Dotacje przyznane w 2008 i 2009 roku w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy na
realizacjê zadañ z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotycz¹cych przeciwdzia³ania
alkoholizmowi.

Za³¹cznik do Uchwa³y Zarz¹du Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy Nr 1652/2009 z dnia 29 wrzeœnia 2009 r.

Formularz oferty, wraz ze wzorami za³¹czników wymienionych w og³oszeniu, dostêpny jest
na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/ngo

Dzia³

851

KWOTA DOTACJI

w 2009 r.

-----
268 000,00

-----
268 000,00

KWOTA DOTACJI

w 2008 r.

-----
-----
-----
0 z³

ORGANIZACJE

POZARZ¥DOWE

FUNDACJE
STOWARZYSZENIA

POZOSTA£E
RAZEM

Paragraf

§ 2810

§ 2820

§ 2830

Rodzaj zadania i szczegó³owe warunki realizacji

Zadania z obszaru przeciwdzia³ania uzale¿nieniom
i zapobieganie HIV i AIDS, w tym:

prowadzenie œrodowiskowych form wsparcia dziennego
dla dzieci i m³odzie¿y zagro¿onych wykluczeniem spo³ecz-
nym z terenu dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy.

w 2009 roku
w 2010 roku
w 2011 roku
w 2012 roku

Lp.

1.  82 400,00
1 020 900,00
1 061 700,00
1 012 100,00

Wysokoœæ œrodków
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TERMEK

Od 30 wrzeœnia Aniê upa-
miêtnia tablica na budynku przy
Floriañskiej 8, wykonana przez
artystê plastyka Mariusza Ma-
ciejewskiego. Wstêgê na tabli-
cy uroczyœcie przeciê³a El¿bie-
ta Wolffgram - prezes Oddzia³u
Powiœle Towarzystwa Przyjació³
Warszawy, wraz z burmistrz Jo-
lant¹ Koczorowsk¹. Tablicê po-
œwiêci³ ks. proboszcz Marek
Stolarczyk.

„To spotkanie poœwiêcone
Ani, ale niesie te¿ przes³anie
dla m³odzie¿y; pamiêtajcie o
tych, którzy – by siê uczyæ, od-
dali ¿ycie” - podkreœli³a El¿bie-

Anna Maria Hinel mieszka³a z rodzicami i babci¹ na II piê-
trze kamienicy przy Floriañskiej 8. Gdy 8 wrzeœnia 1939 roku
Niemcy weszli do Warszawy, nakazali zamkniêcie szkó³. Za
tajne nauczanie grozi³a kara œmierci. Ania i jej kole¿anka z
ul. Targowej Marysia Wiêckowska, uczy³y siê na tajnych
kompletach. 27 kwietnia 1942 roku wraca³y na Pragê przez
most Poniatowskiego. Po¿egna³y siê na Kijowskiej. Za Ani¹
poszed³ szpieg; zobaczy³, gdzie dziewczynka mieszka. Wie-
czorem do mieszkania przysz³o gestapo, Aniê zabrano na
Pawiak. Choæ by³a bita i torturowana, nikogo nie wyda³a.
Po szeœciu miesi¹cach znalaz³a siê w grupie wiêŸniów,
transportowanych do Oœwiêcimia. Zmar³a wiosn¹ 1943 roku.

Wszyscy znaj¹ ulicê Flo-
riañsk¹. Stoi tam wielki szeœcio-
piêtrowy dom. Zaledwie parê lat
temu zosta³ ca³kowicie przebu-
dowany. Na jezdni zachowa³a
siê bazaltowa kostka z lat przed-
wojennych. Wróci³y piêkne latar-
nie. Naprzeciwko tego¿ domu
znajduje siê siedziba biskupa
Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Te¿ zosta³a przebudowana. Z
dawnego Domu Parafialnego,
gdzie mieœci³ siê teatrzyk, potem
kino, nic nie pozosta³o.

W du¿ym domu pod nume-
rem 8 w mieszkaniu nr 57 na
drugim piêtrze w mieszkaniu z
piêcioma oknami i balkonem
mieszka³a rodzina pana Waw-
rzyñca Hinela, wicedyrektora
urzêdu pocztowego nr 1 w War-
szawie. Jego córk¹ by³a Han-
ka. W³aœciwie to mia³a dwa
imiona: Anna Maria. Ale kole-
¿anki nazywa³y j¹ zawsze
Hank¹. I tak pozosta³o. Anna
Maria urodzi³a siê na lewym
brzegu Warszawy 31 stycznia
1924 roku. Mieszka³a w cen-
trum miasta, póŸniej na Czer-
niakowie, a od 1940 roku na
Pradze. Naukê pocz¹tkowo
pobiera³a u Sióstr Nazaretanek
w ich znakomitej szkole przy ul.
Czerniakowskiej róg Nowosiel-
skiej. Zna³em tê szko³ê, bo cho-
dzi³a do niej równie¿ moja sio-
stra stryjeczna. PóŸniej Hanka
uczy³a siê w równie znakomi-
tym liceum im. Królowej Jadwi-
gi w Alejach Ujazdowskich przy
Placu Trzech Krzy¿y. Podczas
okupacji uczy³a siê na tajnych
kompletach maturalnych, pra-
cuj¹c zarobkowo w zak³adzie
krawieckim i nastêpnie jako
pomoc w restauracji.

Od najm³odszych lat zwi¹za-
na by³a z harcerstwem. Harce-
rze prascy od pierwszych dni
okupacji w³¹czyli siê do pracy
konspiracyjnej. Nasz hufcowy
dh Kazimierz Skorupka, brat le-
gendarnego ksiêdza Ignacego,
uwielbiany przez m³odzie¿ Pra-
gi, wskrzesza³ dawne dru¿yny,
zastêpy m³odzie¿y mêskiej i
¿eñskiej. Powsta³y Szare Sze-
regi dowodzone przez phm Ka-
zimierza Skibniewskiego. Do
pracy konspiracyjnej przygoto-
wywa³y siê miêdzy innymi takie
organizacje jak dzieciêco-m³o-
dzie¿owy Zwi¹zek Strzelecki
Orlêta, dzia³aj¹cy przed 1939

rokiem i kierowany przez Sta-
nis³awa Srzednickiego z Sa-
skiej Kêpy, studenta Politechniki
Warszawskiej. Wœród harcerzy
by³y naturalnie i dziewczyny.
Dzielne, odwa¿ne, przedsiê-
biorcze, pe³ne poœwiêcenia dla
pracy, któr¹ wykonywa³y. Har-
cerki równie¿ prowadzi³y akcje
sabota¿owe skierowane prze-
ciwko terrorowi okupanta. Har-
cerki, a wraz z nimi i Hanka -
Anna Maria Hinelówna - nakle-
ja³y plakaty, rozrzuca³y ulotki,
albo malowa³y symbole i has³a
patriotyczne na murach pra-
skich domów. Hanka pracowa-
³a w konspiracyjnej komórce
„Iko”, komórce podporz¹dkowa-
nej Oddzia³owi Organizacyjne-
mu KG ZWZ-AK. Przepisywa³a
na bibu³kach listy, które wysy-
³ane by³y na teren III Rzeszy do
Polaków wywiezionych przymu-
sowo na roboty i tworz¹cych
tam skupiska konspiracyjne.
Akcja ta by³a bardzo sprawnie
realizowana. Niemcy wszelkimi
si³ami walczyli z nielegalnym
przep³ywem informacji. Infor-
macji zarówno na terenach oku-
powanych, jak i wewn¹trz swe-
go kraju. Hanka od pewnego
czasu wyczuwa³a, ¿e jest œle-
dzona. Nie wiedzia³a, czy ten
ch³opak w berecie, co siê za ni¹
w³óczy to jakiœ agent, a mo¿e
tylko cichy wielbiciel. Tu¿ obok
domu Hanki pod 10. na Floriañ-
skiej by³ podczas okupacji
urz¹d pracy, znienawidzony
Arbeitsamt. St¹d mo¿na by³o
otrzymaæ skierowanie do pracy
przymusowej, równie¿ tak
zwan¹ przepustkê na przejazd
do Niemiec. Pracowali tu Niem-
cy, volksdeutsche, Bia³orusini i
Ukraiñcy oraz Polacy na pod-
rzêdnych stanowiskach - woŸ-
nych, goñców i sprz¹taczek.

W nocy z 27 na 28 kwietnia
1942 roku pod dom przy Flo-
riañskiej 8 zajecha³ samochód.
Kiedy wyprowadzano Hankê,
zobaczy³a, jak z zakola bramy
wychodzi³ dobrze jej znany
„wielbiciel”, agent na s³u¿bie
policji niemieckiej. Hanka zosta-
³a zawieziona do siedziby Ge-
stapo w Alejê Szucha do gma-
chu naszego dawnego Minister-
stwa Oœwiecenia Publicznego i
Wyznañ Religijnych. Rozpoczê-
³y siê przes³uchania. Pada³o
pytanie o nazwiska. Musi podaæ
nazwiska kole¿anek i kolegów.
Kim jest ta dziewczyna w ¿a³o-
bie z któr¹ sz³a ostatnio? Na-
zwiska! Nazwiska! Mog³a
og³uchn¹æ od powtarzaj¹cych
siê pytañ. Og³uch³a, gdy zaczêli
j¹ biæ. Kim jest ta dziewczyna
w ¿a³obie!? Nie powiedzia³a.
Wtr¹cona zosta³a do jednej z
cel wiêzienia na Pawiaku.

Tutaj na 18 metrach kwadra-
towych przebywa³a wraz z 32
kobietami. By³a wielokrotnie
przes³uchiwana. Nic nie po-
wiedzia³a, nikogo nie zdradzi-
³a. Tak jak i jej wspó³towarzysz-
ki. To na Pawiaku nucono nie-

zwyk³¹ pieœñ, której jedna ze
zwrotek brzmia³a:

Serc naszych nie z³amie czas
Œmiaæ siê bêdziemy
pod œwistem ich batów
bo wielka jest si³a w nas.

Mieszkanie na Floriañskiej
zosta³o doszczêtnie przewróco-
ne, spl¹drowane przez nie-
mieck¹ policjê. Nic nie znaleŸli.
W grudniu 1942 roku Hanka z
transportem wspó³wiêŸniarek
zostaje przewieziona do Oœwiê-
cimia. Z pocz¹tku nawet cieszy-
³a siê, ¿e opuœci³a mury wiêzie-
nia. Bêdzie zapewne teraz na
otwartej przestrzeni. Ale wów-
czas nie wiedzia³a co to jest
Auschwitz-Birkenau, obóz kon-
centracyjny dla kobiet. Pisa³a
stamt¹d listy do rodziców. Po
niemiecku. Ostatni, dwunasty list
z obozu dotar³ na Floriañsk¹ na
pocz¹tku 1943 roku. Hanka pi-
sa³a go z bloku nr 23, z miejsca,
gdzie przebywa³o 30 tysiêcy ko-
biet nieomal z ca³ej Europy.

19 marca 1943 roku o godz.
12 Anna Maria Hinelówna
zmar³a w wieku 20 lat. Tak¹
datê nosi akt zgonu nades³a-
ny rodzinie. W wiele lat póŸ-
niej dziwnym zrz¹dzeniem
losu, kiedy opuszczano miesz-
kanie na Floriañskiej ojciec
Anny Marii, który ukrywa³ siê
podczas okupacji i dzia³a³ w
Armii Krajowej, znalaz³ w skryt-
ce pod³ogowej, pod zmursza³¹
desk¹ brulion. By³ to pamiêt-
nik córki. Nikt nie wiedzia³, ¿e
Hanka pisa³a pamiêtnik dni
wojennych i okupacji. Zapiski
prowadzi³a od 30 wrzeœnia
1939 do 3 sierpnia 1940 roku.

Uwielbia³a literaturê piêkn¹.
Pisa³a wiersze. By³a doskona³¹
obserwatork¹ wydarzeñ wojen-
nych, ¿ycia codziennego, ¿ycia
jej bliskich i przyjació³. Brulion -
pamiêtnik otrzyma³ od ojca Han-
ki pan Stanis³aw Majewski. On
to opublikowa³ w 1980 roku w
wydawnictwie MAW obszerne
fragmenty pamiêtnika pt. Anna
Maria Hinel. Reprodukowa³ ory-
ginalne karty i nada³ opowieœci
o bohaterskiej dziewczynie ar-
tystyczny kszta³t. Z ksi¹¿ki tej,
bardzo zreszt¹ skromnie wyda-
nej, czerpa³em informacje do
tego wspomnienia o dziewczy-
nie z Pragi, postaci o której pa-
miêæ nie powinna zagin¹æ.

Pawe³ Elsztein

Ludzie Pragi

Hanka z Floriañskiej

Tablica pamiêci

ta Wolffgram, inicjatorka tabli-
cy pami¹tkowej.

Pani burmistrz zaapelowa-
³a do m³odzie¿y szkolnej,
uczestnicz¹cej w uroczysto-
œci: zapoznajcie siê z ¿yciem
Ani i „Kolumbów” – bierzcie z
nich przyk³ad.

Pod tablica pami¹tkow¹ z³o-
¿ono kwiaty.

W uroczystoœci wziêli udzia³
uczniowie SP 76, SP 10, SP
72, Gimnazjum nr 24 i Praskie-
go Gimnazjum – Liceum Sióstr
Nazaretanek.

Wydarzenia, których œwiad-
kami byli ludzie, mieszkaj¹cy

w pobli¿u Auschwitz, przypo-
mnia³a Danuta Rosner, wice-
kanclerz Miêdzynarodowej
Kapitu³y Orderu Uœmiechu. Do
poznawania historii, po œla-
dach, zachowanych w bliskim
otoczeniu, zachêcali: Ma³go-
rzata Bocheñska, mieszkanka
domu przy Floriañskiej 8, Lidia
Chojecka „Kama” i Hubert
Kossowski oraz prezes Towa-
rzystwa Przyjació³ Warszawy,
dr Lech Królikowski: „Pozna-
wanie losów konkretnego cz³o-
wieka w konkretnym miejscu to
budowanie patriotyzmu lokal-
nego, kszta³towanie spo³e-
czeñstwa obywatelskiego.”

Doceniaj¹c rolê tajnego na-
uczania w czasach okupacji
hitlerowskiej jako wa¿nego
elementu walki o woln¹ Pol-
skê, Zwi¹zek Nauczycielstwa
Polskiego og³osi³ rok 2009
Rokiem Tajnej Organizacji Na-
uczycielskiej. Medal ZNP dla
tych, którzy tajne nauczanie
organizowali i dbaj¹ o jego
pamiêæ, wiceprezes ZNP Ja-
nusz Czarnowski wrêczy³ El¿-
biecie Wolffgram i Jolancie
Koczorowskiej.

Poznawanie losów osób z
lokalnego œrodowiska w trud-
nych momentach historycz-
nych i miejsc wa¿nych wyda-
rzeñ to trafiaj¹cy do m³odzie-
¿y  sposób poznawania histo-
rii. W³adze Pragi Pó³noc
wspieraj¹ takie inicjatywy. Co
trzeba zrobiæ, by wesz³y one
do programu nauczania
szkolnego?

Przy tworzeniu tego progra-
mu pomocny bêdzie tekst Pa-
w³a Elszteina, który publikuje-
my poni¿ej.

             K.

Zabieg elektronicznego
oznakowania psa mo¿na zre-
alizowaæ w jednej z 58 wybra-
nych lecznic weterynaryjnych,
których spis mo¿na znaleŸæ na
stronie www.bip.warszawa.pl/bos.

Warunkiem bezp³atnego
czipowania jest:

* wype³nienie przez w³aœci-
ciela wniosku o wykonanie za-
biegu elektronicznego oznako-
wania psa,

* okazanie dowodu to¿-
samoœci,

* okazanie ksi¹¿eczki
szczepieñ psa, rodowodu lub

Bezp³atne czipowanie psów

innego dokumentu potwier-
dzaj¹cego prawa do zwierzê-
cia, a w przypadku jego bra-
ku z³o¿enie stosownego
oœwiadczenia.

Po zaczipowaniu w³aœciciel
otrzymuje dowód elektroniczne-
go oznakowania psa, a dane
dotycz¹ce psa i jego w³aœcicie-
la s¹ wprowadzane do elektro-
nicznej bazy danych AnimalUM.

Czipowanie to doskona³a
metoda zapobiegania bezdom-
noœci zwierz¹t, umo¿liwiaj¹ca
szybkie ustalenie w³aœciciela
psa. W chwili znalezienia psa,

Do 15 grudnia w³aœciciele psów, którzy zamieszkuj¹ na terenie
m.st. Warszawy mog¹ skorzystaæ z mo¿liwoœci bezp³atnego za-
czipowania psa. Koszt zabiegu pokrywa Urz¹d m.st. Warszawy.

mo¿na specjalnym czytnikiem
odczytaæ numer i po sprawdze-
niu w elektronicznej bazie uzy-
skaæ informacje o w³aœcicielu i
powiadomiæ go o odnalezieniu
czworonoga. Elektroniczny czip
z zakodowanym niepowtarzal-
nym numerem jest wielkoœci
ziarenka ry¿u, nie przeszkadza
zwierzêciu i nie powoduje reak-
cji alergicznych. Jest on wpro-
wadzany podskórnie na szyi lub
miêdzy ³opatkami i mo¿e dzia-
³aæ nawet kilkadziesi¹t lat.

Warto dodaæ, ¿e elektronicz-
ne oznakowanie jest równie¿
niezbêdnym wymogiem, aby
podró¿owaæ z czworonogiem
po krajach Unii Europejskiej.

W ramach akcji „Voices for Hospites” z okazji Œwiatowego Dnia Opieki Hospicyjnej
i Paliatywnej, Oœrodek Hospicjum Domowe oraz Stowarzyszenie Hospicjum Domowe
organizuj¹ 10 paŸdziernika o godz. 19 koncert „Voices for Hospites”. Odbêdzie siê on
w koœciele p.w. CHRYSTUSA KRÓLA na Targówku, ul. Tykociñska 27/35.

Wœród wykonawców: Gra¿yna £apiñska, Chór Soli Deo, Kostek Szemraj.

Przed koncertem, ko³o koœcio³a zostanie posadzone „Pole Nadziei” w ramach akcji pod t¹
sam¹ nazw¹. Dojazd z centrum autobusami linii: 517, 512, 162.

Oœrodek Hospicjum Domowe zaprasza równie¿ chêtnych (osoby pe³noletnie) na
kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych, na szkolenie, które odbêdzie siê w siedzibie
Oœrodka (ul. Tykociñska 27/35) w dniach 24-25 paŸdziernika (I czêœæ) i 7-8 listopada (II
czêœæ), w soboty 9:00-18:00, w niedziele 9:00-16:00. Wiêcej informacji: tel. 22 679-67-00.
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Vectra specjalnie dla swo-
ich abonentów stworzy³a plat-
formê gier sieciowych z dostê-
pem do serwerów w ró¿nych
miastach Polski. S¹ one de-
dykowane przede wszystkim
Klientom Vectry, ale dostêp do
nich maj¹ wszyscy u¿ytkowni-
cy internetu. W tej chwili za
poœrednictwem Vectry mo¿li-
wa jest gra m.in. w seriê gier
wojennych Call of Duty, legen-
darnego Counter Strike czy
Wolfenstein: Enemy Territory.
„S¹ to jedne z najpopularniej-
szych gier sieciowych z kate-
gorii tzw. shooterów. Oprócz
popularnych „strzelanek”, in-
ternauci mog¹ jeszcze testo-

Raj (nie tylko) dla graczy w Vectrze

waæ swoje si³y na futurystycz-
nych torach wyœcigowych gry
TrackMania Nations Forever”
– mówi Tomasz Podgórski,
specjalista ds. us³ugi interne-
towej Vectra.

Wszystkie niezbêdne infor-
macje mo¿na znaleŸæ na stro-
nach serwisu www.vectra.pl/
gry - instrukcje, adresy serwe-
rów, forum dyskusyjne, a na-
wet aktualizacje gier. „Chce-
my, aby gracze w jednym miej-
scu mieli udostêpnione
wszystkie informacje i aplika-
cje niezbêdne do internetowej
rozgrywki i nie musieli ich szu-
kaæ w internecie” – t³umaczy
Tomasz Podgórski.

W nocy 4 razy szybciej
Oferta dostêpu do internetu

Vectry równie¿ przygotowana
jest z myœl¹ o wymagaj¹cych
u¿ytkownikach. Dostêpny jest
du¿y wachlarz prêdkoœci –
podstawowe po³¹czenia to 1
Mb/s lub 2 Mb/s, z kolei dla
graczy bardziej atrakcyjne
bêd¹ szybsze ³¹cza 8 Mb/s, 16
Mb/s i a¿ 24 Mb/s. Dla zaawan-
sowanych u¿ytkowników inter-
netu Vectra przygotowa³a us³u-
gê „Wysy³aj szybciej”, dziêki
której mo¿na zwiêkszyæ prêd-
koœæ wysy³ania danych. Mo¿-
na równie¿ skorzystaæ z Tary-
fy nocnej - czyli zwiêkszenia
prêdkoœci pobierania danych z
internetu w godzinach 23.00-
11.00. Teraz wystarczy, ¿e od-
powiednio ustawisz program,
którego u¿ywasz do pobiera-
nia plików, zostawiasz w³¹czo-
ny komputer... i idziesz spaæ!

Nie tylko internet
Vectra oprócz ³¹cza interne-

towego oferuje jeszcze swoim
klientom dostêp do telewizji
oraz telefonii stacjonarnej. W

Chcia³byœ zmierzyæ siê z koleg¹ w internecie, graj¹c w
swoj¹ ulubion¹ grê, ale doœæ ju¿ masz czekania na po³¹-
czenie z zapchanym serwerem? Denerwuje ciê zrywanie
³¹cza w najbardziej gor¹cych momentach potyczki? Na
te problemy nie pomog¹ nawet najszybsze prêdkoœci in-
ternetu. Rozwi¹zaniem s¹ dedykowane serwery najpo-
pularniejszych gier od Vectry, drugiego w Polsce opera-
tora sieci kablowych.

ofercie dostêpnych jest 140
kana³ów telewizji cyfrowej, a w
tym 11 nadawanych w techno-
logii HD. Klienci mog¹ skorzy-
staæ z najtañszego na rynku
abonamentu telefonicznego za
9,91 z³ miesiêcznie lub wybraæ
odpowiedni do swoich potrzeb
abonament, zawieraj¹cy na-
wet 2000 darmowych minut.

Ka¿d¹ z trzech dostêpnych
us³ug mo¿na zamówiæ jako sa-
modzieln¹ paczkê lub indywidu-
alnie skonfigurowaæ pakiet sk³a-
daj¹cy siê z dwóch lub trzech
ofert. „Wariacji w pakietach jest
bardzo du¿o. Praktycznie mo¿-
na wybraæ okreœlony poziom
ka¿dej us³ugi, co daje Klientom
mo¿liwoœæ elastycznego dosto-
sowania oferty do swoich kon-
kretnych wymagañ” – wyjaœnia
Krzysztof Burmer, dyrektor ope-
racyjny Vectry. Na dodatek, bio-
r¹c pod uwagê obecn¹ nie-
pewn¹ sytuacjê na rynku pra-
cy, ka¿dy Abonent Vectry, gdy
nie ze swojej winy straci pracê,
mo¿e bez ¿adnych konsekwen-
cji finansowych zakoñczyæ
umowê.                                 TS

DOM WESELNY „M£ODA PARA”
wesela ♦♦♦♦♦ bankiety ♦♦♦♦♦ przyjêcia okolicznoœciowe

Zacisze, ul. Woliñska 20A

tel. 022 678-67-32, 022 818-20-25

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

MEBLE KUCHENNE
„EMILKA”

- Fronty meblowe
- MDF-DREWNO-FORNIR

- szafy wnêkowe
- sprzêt AGD na zamówienie
- pomiary i transport gratis

Ceny konkurencyjne!

ul. Targowa 18 paw. 4
tel. 022 618-15-94, kom. 0506-699-919

www.meblekuchenne-emilka.pl

XLII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Gdy Jan Mamaj poprosi³, by
do „interpelacji i wniosków” do-
daæ „zapytania”, zaczê³a siê dys-
kusja o interpretacji interpelacji.
W¹tpliwoœci pozwoli³a rozstrzy-
gn¹æ opinia prawna, z której wy-
nika, ¿e „interpelowaæ” znaczy
„¿¹daæ wyjaœnieñ, pytaæ urzêdo-
wo”; „zapytanie” mieœci siê w tak
rozumianej „interpelacji”.

Protokó³ z poprzedniej sesji
przyjêto 17 g³osami, przy 4
wstrzymuj¹cych siê.

Sprawozdanie z pracy za-
rz¹du za okres od 17 sierpnia
do 20 wrzeœnia wywo³a³o jed-
no pytanie Jana Mamaja i kil-
kanaœcie - Macieja Danko. Z
odpowiedzi burmistrza Grze-
gorza Zawistowskiego i jego
zastêpców  mo¿na by³o siê do-
wiedzieæ m.in., ¿e „Orlik” przy
ul. Remiszewskiej funkcjonuje
od 1 wrzeœnia; konsultacje
spo³eczne w dniach 8 – 25
wrzeœnia odbywa³y siê po-
przez wype³nianie ankiet –
¿aden z mieszkañców nie
wzi¹³ w nich udzia³u; sk³adu
osobowego dru¿yny Targów-
ka, która zwyciê¿y³a w V War-
szawskich Regatach £odzi
Smoczych, nie podano.

W ramach interpelacji i wnio-
sków 8 radnych zg³osi³o 16 te-
matów. Dotyczy³y one zarówno
spraw, które mog¹ byæ za³atwio-
ne przez w³adze dzielnicy (np.
dewastacja w Parku Wiecha,
uci¹¿liwy dla otoczenia warsztat
samochodowy przy ul. Piotra
Skargi, uszkodzone oœwietlenie
na ul. Barkociñskiej), jak le¿¹ce
w kompetencji innych organów,
np. budowa II linii metra, pro-
gram nauczania 6-latków w SP
(projekty czekaj¹ na ocenê), li-
kwidacja spó³ki „Goœciniec”
(Urz¹d Targówka wys³a³ ostry
protest do prezydent m.st. War-
szawy, z proœb¹ o interwencjê),
reprywatyzacja nieruchomoœci
przy ul. Majowej 4, gdzie mieœci
siê lecznica dla dzieci; zwolnie-
nia nauczycieli i odwo³anie dy-
rektora Gimnazjum nr 41.

Najwa¿niejsze punkty projek-
tu uchwa³y o zmianie za³¹czni-
ka dzielnicowego do bud¿etu
m.st. Warszawy na 2009 rok
omówi³a skarbnik. Przewidywa-
ne jest m.in. zwiêkszenie do-
chodów o 2 704 694 z³; zmniej-
szenie o 250 630 z³ i zwiêksze-
nie o 2 942 279 z³ wydatków
bie¿¹cych. Dodatkowe œrodki,
uzyskane z podwy¿ki czynszu
za mieszkalne lokale komunal-
ne (2 676 649 z³) przeznaczo-
ne bêd¹ na remonty piwnic, ele-
wacji budynków, instalacji elek-
trycznej, wymianê stolarki
okiennej, poddaszy, pieców
wêglowych i wk³adów komino-
wych w lokalach mieszkalnych
oraz dokoñczenie ci¹gu komu-

Lawina pytañ

Warto zmieniæ na Vectrê. Zadzwoñ:

0 801 08 08 80,

0 58 742 67 00 (z telefonu komórkowego)

www.dajemywiecej.pl

Dwie uchwa³y w ci¹gu dwóch godzin podjêli radni Tar-
gówka na XLII sesji, 1 paŸdziernika. Czêœæ uchwa³odawcz¹
poprzedzi³o, jak zwykle, przyjêcie porz¹dku dziennego, przy-
jêcie protoko³u z poprzedniej sesji, sprawozdanie z pracy
zarz¹du dzielnicy pomiêdzy sesjami oraz interpelacje i wnioski.

nikacyjnego przy ul. Smoleñ-
skiej i Poleskiej. 100 630 z³
przeznaczone zostanie na wy-
posa¿enie nowo powsta³ych
oddzia³ów przedszkolnych.

Komisja finansów i bud¿etu
oraz pozosta³e komisje mery-
toryczne pozytywnie zaopinio-
wa³y zmiany – poinformowa³a
Joanna Mroczek. W g³osowaniu
uchwa³ê popar³o 22 radnych, 3
wstrzyma³o siê od g³osu.

Projekt drugiej uchwa³y do-
tyczy³ opinii do projektu statu-
tu Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy.

Przewodnicz¹cy komisji do-
raŸnej rady Targówka, Maciej
Danko, poinformowa³ o spo-
tkaniach tej komisji z przewod-
nicz¹cymi Rad Osiedli, zasiê-
gniêciu opinii burmistrza oraz
o jednomyœlnym przyjêciu pro-
jektu uchwa³y przez komisjê
doraŸn¹. Zaapelowa³ do rady
o pozytywn¹ opiniê.

Paragraf 1. uchwa³y: „Rada
Dzielnicy, opiniuj¹c przed³o¿ony
przez Radê m.st. Warszawy
projekt statutu Dzielnicy m.st.
Warszawy, wnosi o uwzglêdnie-
nie proponowanych zmian do
treœci projektu statutu, ujêtych w
za³¹czniku do niniejszej uchwa-
³y”. W za³¹czniku zaproponowa-
no kilka drobnych poprawek (np.
„mo¿e  wyst¹piæ” zamiast „wy-
stêpuje”, „zwo³uje” zamiast
„mo¿e zwo³aæ”) oraz dodanie
zapisu: „Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy stoi na stra¿y praw i
godnoœci Rady i sprawuje funk-
cje reprezentacyjne.”

Czy uchwa³a w tej formie jest
opini¹? – to pytanie Jana Ma-
maja wywo³a³o dyskusjê z
udzia³em radcy prawnego Lesz-
ka Czmuta i radnej Rady War-
szawy Alicji ¯ebrowskiej. Czy
nale¿y u¿yæ okreœlenia „opiniu-
je pozytywnie” b¹dŸ „opiniuje
negatywnie”? Czy wniosek for-
malny o zamkniêcie dyskusji,
skutkuj¹cy tym, ¿e nie wszyscy
zapisani do g³osu mog¹ siê wy-
powiedzieæ – jest niebezpiecz-
nym narzêdziem, wykorzysty-
wanym przez Radê Warszawy?
Dyskusjê zamkn¹³ Maciej Dan-
ko stwierdzaj¹c, ¿e statut Dziel-
nicy Targówek jest wzorowany
na statucie m.st. Warszawy; nie
wiadomo, czy Rada Warszawy
uwzglêdni propozycje Targów-
ka; gdy statut zostanie nadany,
Targówek mo¿e poprawiæ b³êdy.

Uchwa³ê popar³o 19 rad-
nych, 1 by³ przeciw, 2 wstrzy-
ma³o siê od g³osu.

Aktywnoœæ radnych zainspi-
rowa³a obserwatorkê obrad do
refleksyjnego pytania: mo¿e
reakcja na ankietê nie by³aby
zerowa, gdyby iformacja o niej
zosta³a rozpowszechniona
przez prasê lokaln¹?           K.

XLIII sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

1 paŸdziernika odby³a siê
kolejna ju¿, 43. sesja pó³noc-
nopraskiej rady dzielnicy. Pier-
wotny porz¹dek obrad przewi-
dywa³ jedynie wyra¿enie opinii
o statucie dzielnicy, jednak¿e
przewodnicz¹ca rady El¿bieta
Kowalska-Kobus zapropono-
wa³a rozszerzenie porz¹dku o
rozpatrzenie wnoszonych
przez zarz¹d zmian w za³¹cz-
niku dzielnicy do bud¿etu m.st.
Warszawy i wnoszonego przez
mieszkañców pomys³u utwo-
rzenia rejonu urbanistycznego
pod nazw¹ Micha³ów.

Zanim jednak dosz³o do
spraw merytorycznych, wiêk-
szoœæ radnych zaskoczy³o sta-
nowisko, które w imieniu swo-
im i radnej Jadwigi Jeznak wy-
g³osi³a radna Ewa Elsner. Obie
panie, wywodz¹ce siê jeszcze
z dawnego PC, nie mog¹c zna-
leŸæ porozumienia z w³adzami

PiS siê sypie
warszawskiego PiS i dzielnico-
wym klubem radnych postano-
wi³y z niego wyst¹piæ. Wywo³a-
³o to u niektórych obecnych na
sali konsternacjê i zapewne
wp³ynê³o na dalszy przebieg
obrad. Sytuacja w praskiej ra-
dzie po tej decyzji obu pañ jest
wiêc nastêpuj¹ca: PO - 6 rad-
nych, PiS - 5, SLD, PWS i radni
niezale¿ni po 4 radnych. Jed-
nak¿e po g³osowaniach z 1 paŸ-
dziernika postronny obserwator
mia³by trudnoœci z ustaleniem,
kto jest w opozycji, a kto w ko-
alicji, wszystkie bowiem uchwa-
³y przechodzi³y przy nielicznych
g³osach przeciw i wstrzymuj¹-
cych. Do projektu statutu rada
wprowadzi³a propozycje ponad
45 poprawek wspólnie wypra-
cowanych na komisji polityki
spo³ecznej, bezpieczeñstwa,
prawa i samorz¹du. Generalnie,
jak podnosi³ radny Tondera,

radni dzielnicy domagaj¹ siê
przekazania przez miasto wiêk-
szych kompetencji, ³¹cznie z
planowaniem przestrzennym.

Przesz³y tak¿e prawie jed-
nog³oœnie uchwa³y w sprawie
wniosku o wszczêcie procedu-
ry nadania nazwy Micha³ów
obszarowi pomiêdzy ulicami
Folwarczn¹ i Radzymiñsk¹ do
granic dzielnicy i korekta bu-
d¿etu wnoszona przez zarz¹d,
w której rada miêdzy innymi
wnosi o wyra¿enie zgody na
dodatkowe zakupy inwestycyj-
ne ze œrodków w³asnych na
potrzeby placówek oœwiato-
wych. Rada zdecydowa³a siê
tak¿e poprzeæ korektê wydat-
ków inwestycyjnych w dziale
gospodarka komunalna wno-
sz¹c o przesuniêcie niewyko-
rzystanych tegorocznych œrod-
ków w tym zakresie z zadania
inwestycyjnego budowa bu-
dynków komunalnych na Go-
lêdzinowie na lata póŸniejsze.
Po przesz³o godzinie radni po-
rz¹dek obrad wyczerpali.

DCH

Wystawa prezentuje dorobek
Pracowni Tkactwa Artystyczne-
go istniej¹cej w Domu Kultury
„Zacisze” od 21 lat. Przez ten
czas uczestniczki oko³o 1000
razy spotka³y siê w pracowni,
tyle¿ samo razy wymienia³y
uwagi na temat tkactwa i po-
wstaj¹cych prac. Wykona³y 250
gobelinów o ró¿nym stopniu
trudnoœci i tematyce. Iloœæ wy-
korzystanej w³óczki mo¿na by
mierzyæ na kilometry, a nie me-
try. Wziê³y udzia³ w kilkudziesiê-
ciu przegl¹dach, konkursach i
wystawach. Wraz z Domem
Kultury „Zacisze” zorganizowa-
³y przegl¹d tkactwa, który spo-
tka³ siê z ogromnym zaintere-
sowaniem, a w ubieg³ym roku
odby³y siê uroczystoœci obcho-
dów 20-lecia Pracowni.

W wystawie udzia³ bior¹:
Henryka Czuba: Noc, Jesien-
ne odloty,
Beata Gêbka: A œwistak…,
Pralka, Wiosna idzie desz-
czem przez park,

Helena Góra: Czesz¹ca siê
kobieta, Amorek, Zima,
Maria Grygiel: Kot w oknie,
Odlot jaskó³ek,
Maria Krajewska: Tryptyk –
Kobieta: studentka, macie-
rzyñstwo, stan b³ogos³awio-
ny, Lato i Zima wg Alfonsa
Muchy,
Krystyna Kruszewska: Spacer
jesieni¹, Otch³añ uczuæ,

Gobeliny - pasja tworzenia
Dom Kultury „Zacisze” w Warszawie serdecznie zapra-

sza na wystawê Pracowni Tkactwa Artystycznego (10 paŸ-
dziernika, sobota, godz. 18.00, Galeria Teatru Rampa na Tar-
gówku, ul. Ko³owa 20).

Lena Krzysztofowicz: Dyptyk „Kli-
maty” miasto, Dyptyk „Klimaty”
wieœ, Wulkan, Miasteczko noc¹,
Maria £ukasiak: Strelicja, Ona i on
wg Picassa, Dziewczyna i go³êbie,
Bo¿ena Majewska: Ogród,
Halina Miko³ajczak: Czarna dama,
Uliczka, Fantazja, Fregata,

Halina Pryzmont: Irysy, Malwy,
Henryk Pukosz: Wakacje na Bali,
Ewa Raczyñska: Drzewa,
Hanna Rudnik: Studium kwia-
tu, Irysy, Dziewczyna z chust¹,
Nadzieja,
Wanda Tuszyñska: Kosmos.
 Organizatorami wystawy s¹
Dom Kultury „Zacisze” i Gale-
ria Sztuki Teatru Rampa.

Wstêp wolny!
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Przez trzy lata stara³em siê
nie krytykowaæ publicznie obec-
nie rz¹dz¹cej koalicji PO- SLD
w bia³o³êckim Ratuszu. Wiem z
wieloletniego doœwiadczenia,
¿e ³atwiej jest krytykowaæ ni¿
sprawnie kierowaæ dzielnic¹.

23 wrzeœnia 2009 Pan Rad-
ny Piotr Jaworski na ³amach
NGP po raz kolejny pisze w
artykule o têczowej koalicji nie-
udaczników inwestycyjnych z
lat ubieg³ych, tj. SLD, PIS-u i
Gospodarnoœci.

Pan Radny zarzuca swoim
koalicjantom z SLD, ¿e przed
rokiem1989 oszukiwali i mani-
pulowali spo³eczeñstwem, jak
widaæ Pan te¿ doskonale opa-
nowa³ tê sztukê.

To radni PO wybrali sobie
koalicjanta, SLD.

Pyta Pan, czy radnym SLD,
PIS-u i Gospodarnoœci nie po-
doba³o siê utrzymanie znacz-
nej rozbudowy szko³y przy ul.
Kobia³ka, budowa szko³y 112
przy ul. Berensona, itd.

Nie podoba nam siê, ¿e na
sesji 14 wrzeœnia 2009 r. na wnio-
sek zarz¹du zdjêto z tej inwesty-
cji 3,29 mln z³ i przed³u¿ono czas
realizacji o rok. Na poprzedniej
sesji zmiany mia³y byæ jeszcze
wiêksze, a realizacja mia³a trwaæ
5 lat. Wbrew PO, zmiany te uda-
³o nam siê wtedy zablokowaæ.

Rozbudowa szko³y przy ul.
Kobia³ka by³a przewidziana na
lata 2009-2010. Zarezerwowa-

ne by³o na ten cel 12,4 mln z³
w bud¿ecie dzielnicy na rok
2009. Przez 9 miesiêcy tego
roku nie og³oszono nawet prze-
targu na wybór wykonawcy.
Podobna sytuacja jest ze
szko³¹ 112 przy ul. Berensona.
Prace projektowe by³y ju¿ fina-
lizowane w roku 2006, kiedy
odchodzi³em z urzêdu. Pieni¹-
dze na budowê zarezerwowa-
ne by³y w bud¿ecie dzielnicy na
rok 2009 w wysokoœci 2 mln z³.
Do 14 wrzeœnia 2009 r. nie zo-
sta³ wprowadzony wykonawca.

Dlaczego wydatkowane s¹
pieni¹dze na adaptacje zespo-
³u kontenerowego przy szkole

112 przy ul. Berensona, jeœli
wybudowane w roku 2008 i tak
mocno reklamowane kontene-
ry nie pozostan¹ przy ul. Be-
rensona? Wiceburmistrz Piotr
Smoczyñski na sesji poinfor-
mowa³ nas, cytujê: „S¹ dwie
opcje: mo¿e zapis byæ taki, jaki
jest w tej chwili i wykorzystaæ
adaptacje kontenerowe dla
szko³y nr 231, b¹dŸ zmieniæ ten
zapis i nie mieæ pieniêdzy na
nic. Z miasta jest zarz¹dzenie,
¿e nie wolno nic nowego budo-
waæ, wiêc taka forma zapisu
jest obejœciem tego problemu”.

Pytam, czy nie jest to mani-
pulacja i wprowadzanie w b³¹d

Pani Prezydent miasta, Rady
Miasta i spo³eczeñstwa?

Radni Gospodarnoœci nie
akceptuj¹ te¿ odsuwania w
nieskoñczonoœæ budowy ulicy
Przydro¿nej, o rok - ulicy Wil-
kowieckiej. Nie godzimy siê na
zmniejszenie wydatków  o 2,39
mln z³ na program budowy
œcie¿ek rowerowych i chodni-
ków, odsuwanie na nastêpn¹
kadencjê budowy przedszkoli
publicznych w rejonie ulicy
Kobia³ka i przy ulicy Ceramicz-
nej lub Poetów (Zarz¹d jesz-
cze nie wie, przy której). Nie
budzi naszego entuzjazmu to,
¿e ok. 52 miliony z³otych „wy-
pada” nam z bud¿etu w latach
2011-2013 (WPI).

Przypomnê Panu Radnemu,
¿e to my w 2006 roku zaczêli-
œmy budowê budynku komu-
nalnego przy Porajów i budo-
wa szko³y 154 przy ul. Leœnej
Polanki by³a ju¿ mocno za-
awansowana, a budowa
¿³obka przy ul. Ksi¹¿kowej
przygotowana. Prawie wszyst-
kie obiekty kubaturowe obec-
nie realizowane, i te które bêd¹
realizowane w przysz³ych la-
tach, by³y zaprojektowane lub
zosta³o rozpoczête projekto-
wanie w czasie, kiedy ja by³em
burmistrzem.

Obecnie nie realizowany
jest ¿aden projekt nowej szko-
³y czy przedszkola. Nie widaæ
obiecanych wodoci¹gów i ka-
nalizacji w zamian za budowê
spalarni odpadów bytowych
przy oczyszczalni Czajka. Bu-
dowa nowych dróg gminnych i
remonty istniej¹cych nie budz¹
entuzjazmu.

Zada³em wiêc pytanie, jakie
inwestycje w Bia³o³êce zosta³y
przygotowane w obecnej ka-
dencji, i bêd¹ mog³y byæ reali-
zowane w nastêpnych latach?

Odpowiedzi udzieli³ na sesji
zastêpca burmistrza pan Piotr
Smoczyñski, cytujê „w latach
2011-2015 bêd¹ realizowane
inwestycje, które s¹ zaplano-
wane na teraz. Natomiast w
latach 2015-2019, bêd¹ reali-

zowane inwestycje zaplano-
wane w nastêpnej kadencji”.

Przypomnê tylko, ¿e na 8 lat
samodzielnego istnienia Gmi-
ny Warszawa - Bia³o³êka byli-
œmy przez 5 lat na pierwszym
miejscu na Mazowszu pod
wzglêdem wielkoœci inwestycji
na jednego mieszkañca i jedn¹
z oœmiu gmin, utrzymuj¹cych
siê w pierwszej setce najlepiej
inwestuj¹cych gmin w Polsce.

Szkoda tylko, ¿e obecny
Zarz¹d poleci³ zdj¹æ ze strony
internetowej Dzielnicy wykaz
inwestycji wykonanych w la-
tach 1994-2006, bo dziœ nie
mia³by czym siê chwaliæ. Dla
zainteresowanych polecam in-
formatory dzielnicowe z tam-
tych lat, mo¿na to sprawdziæ.

By³em burmistrzem Gminy
Warszawa - Bia³o³eka, a póŸ-
niej Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy przez 12 lat i to ja
kierowa³em zespo³em ludzi,
których Pan dziœ obra¿a nazy-
waj¹c „nieudacznikami inwe-
stycyjnymi”.

Reprezentowa³em i repre-
zentujê Porozumienie Samo-
rz¹dowe „Gospodarnoœæ”, a
Pan Jacek Kaznowski (obec-
ny burmistrz) z ramienia naszej
organizacji by³ wtedy przewod-
nicz¹cym Rady Gminy, myœlê,
¿e te¿ czuje siê obra¿ony.

Jeœli przez 9 miesiêcy Pañ-
scy koledzy nie potrafili og³osiæ
przetargu na wybór wykonawcy
budowy szko³y przy ul. Kobia-
³ka, to mo¿e Pan wyjaœni spo-
³eczeñstwu, w jaki sposób bez
manipulacji, bêd¹ w stanie roz-
strzygn¹æ przetarg, wprowadziæ
wykonawcê i wykonaæ inwesty-
cje za ponad 9 mln z³ przez 3
miesi¹ce? Czy do koñca roku
nie bêdzie kolejnego zmniejsze-
nia wydatków na ten cel do kwo-
ty bliskiej zera w roku 2009?

Mo¿e to Pañski klub œwiado-
mie wprowadzi³ Pani¹ Prezy-
dent, Radê Warszawy i spo³e-
czeñstwo w b³¹d? Mo¿e niew³a-
œciwie wskazana jest grupa nie-
udaczników inwestycyjnych?

Jerzy Smoczyñski

Kilka pytañ do Radnego Jaworskiego w sprawie manipulacji

ZAWIADOMIENIE

O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4  w zw. z art. 10 § 1 ustawy  z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-

nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.

Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej

inwestycji, o wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Nr  61/CP/2009 z dnia 15.09.2009 r. ustalaj¹cej warunki
i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu oraz

jego zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie

gazoci¹gu œredniego ciœnienia DN 63mm PE o d³ugoœci
ok. 120.0m na dzia³kach nr ew. 27/2, 36/1, 35/1, 34/1, 34/5

w obrêbie 4-06-32 w ul. Familijnej na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy na wniosek Mazowieckiego

Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddzia³

Zak³ad Gazowniczy Warszawa z siedzib¹ w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 2, z³o¿onego w dniu 05.05.2008 r.

oraz po rozszerzeniu obszaru inwestycji w dniu
03.08.2009 r.

Nr 65/CP/2009 z dnia 28.09.2009 r. ustalaj¹cej warun-
ki i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu

oraz jego zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na

budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia PE 40mm na
dzia³kach nr ew. 8/1, 9/5 w obrêbie 4-07-07 w ul. Echa

Leœne na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
na wniosek osoby fizycznej, z³o¿onego w dniu

18.02.2009 r.

Nr 68/CP/2009 z dnia 06.10.2009 r. ustalaj¹cej warunki

i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu oraz

jego zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie
gazoci¹gu œredniego ciœnienia PE w drodze dojazdo-

wej do dzia³ki nr ew. 20/6 w obrêbie 4-07-06 poprzez
dzia³kê 54/3 z obrêbu 4-07-07 w ul. Bia³o³êckiej na

terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy na wniosek

firmy Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. z
siedzib¹ w Warszawie ul. Kruczkowskiego 2, z³o¿onego

w dniu 25.06.2009 r.

Pouczenie

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci

w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do
Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem

Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka
Urzêdu m.st. Warszawy w terminie 14 dni od daty dorêczenia
niniejszego zawiadomienia, je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹-

zane z ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji
inwestycji. Dokumenty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi

Mieszkañców na parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00
oraz wtorki-pi¹tki od 8:00 do 16:00.

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ

siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Bu-
downictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warsza-
wy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze, w ponie-

dzia³ek w godz. 8.00 do 16.00 oraz w czwartek w godz.
13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ równie¿ pod

numerem telefonu 22 51-03-225.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za do-
konane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³o-

szenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw
windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4  w zw. z art. 10 § 1 ustawy  z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-

nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.

Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników

nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej

inwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego
na wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:

budowie sieci gazowej dystrybucyjnej (max. ciœ. ro-

bocze MOP = do 0,5 MPa) na czêœci dzia³ek nr ew.
119, 120/1, 120/3, 120/2, 327/2, 327/1, 327/3, 327/4, 327/5,

340/4, 343, 340/1, 340/2, 341, 340/3, 342, 340/5, 339/1,

358, 361, 362, 365, 366, 364, 368, 369, 375, 373, 379,
380/2, 382/5 w obrêbie 4-06-35; na czêœci dzia³ek nr

ew. 69/4, 69/3, 69/5, 69/6 w obrêbie 4-04-17; na czêœci
dzia³ki nr ew. 4-04-18 w ul. Fleminga, ul. K¹tskiego,

ul. Sza³wiowej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy na wniosek firmy Mazowiecka
Spó³ka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad

Gazowniczy Warszawa z siedzib¹ w Warszawie ul.

Kruczkowskiego 2, z³o¿onego w dniu 15.09.2009 r.

budowie telekomunikacyjnych ruroci¹gów kablo-

wych na dzia³kach nr ew. 11 z obrêbu 4-07-16, 59, 60,
33, 24, 23, 17, 16, 15, 12 z obrêbu 4-07-10 przy ul.

Annopol w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na
wniosek firmy TEL-TEAM INWESTYCJE Sp. z o.o. z

siedzib¹ przy ul. Prymasa Stefana Wyszyñskiego 7

w Zielonce, z³o¿onego w dniu 21.09.2009 r.

budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia 0,5 MPa

o d³ugoœci 45m o œrednicy 40mm na dzia³ce nr ew.
20/12 z obrêbu 4-05-21 w ul. Smugowej w Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Mazowieckiej
Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad

Gazowniczy Warszawa z siedzib¹ w Warszawie ul.

Kruczkowskiego 2, z³o¿onego w dniu 22.09.2009 r.

budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia PE 40 mm,
L=50,0 do budynków mieszkalnych na dzia³ce nr ew.

12/12 z obrêbu 4-05-16  po terenie dzia³ki nr ew. 12/35 z
obrêbu 4-05-16 w drodze dojazdowej do ul. Perkusyjnej
w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek

TOMBUD Przedsiêbiorstwa Budowlano-Handlowego
z siedzib¹ przy ul. Warszawskiej 60 w Micha³owie

Reginów z³o¿onego dnia 26.08.2009 r.

Pouczenie

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej

sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy ul.
Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00, wtorki-pi¹tki
8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego

pisma.

Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
pokój 307 i 308 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w

czwartki od 8:00-16:00, lub pod numerem tel. 22 510 32 25
i 22 510 31 98.

Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane

po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o-
³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c

od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.

Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie plano-

wanej inwestycji, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne:

na wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa, ul. Kruczkow-
skiego 2, 00-412 Warszawa, z³o¿ony w dniu 04.08.2009 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia, na
dzia³kach ew. nr: 5, 12, 6, 7, 8/9, 9/1 w obrêbie 4-16-31,

przy ul. Zbo¿owej oraz ul. Twórczej, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielni-

cy Bia³o³êka m.st. Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 307,
w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki

w godz. 13.00 - 16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy

og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od
daty ostatniego og³oszenia).
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Ch³odnym okiem

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.

Lewa strona medalu

POzytywnie

Rada wielu

Moje felietony poœwiêcam przede
wszystkim sprawom dzielnic, w których
ukazuje siê „NGP”. Dlatego na wstêpie in-
formujê, ¿e rozpocz¹³em zbieranie podpi-
sów pod objêciem parku i placu zabaw przy
ul. Strumykowej monitoringiem. Plac jest
notorycznie dewastowany, na trawnik strach
puœciæ dziecko, by nie wdepnê³o w psie
g..no. W³adze dzielnicy i Stra¿ Miejska nie
reaguj¹ na moje kolejne interwencje.

Nie sposób te¿ nie odpowiedzieæ mo-
jemu s¹siadowi radnemu Jaworskiemu
na jego felieton w poprzednim nume-
rze: Czy nie jest „polityczn¹ hucp¹”
apelowanie w jednym z felietonów „do
stowarzyszenia Moja Bia³o³êka” poda-
j¹c pod spodem swój adres mailowy mo-
jabialoleka@wp.pl?

W dzielnicy Wawer rozgrywa siê jed-
nak sprawa symptomatyczna dla ca³o-
kszta³tu rz¹dów PO w stolicy. Nieprawi-
d³owoœci przy budowie basenu i komplek-
su sportowego, najwiêkszej inwestycji w
dziejach Wawra, szeroko opisywa³a pra-
sa i telewizja. Niejasne dzia³ania zarz¹du
dzielnicy, który zdaje siê reprezentowaæ
interesy raczej niesolidnego wykonawcy
ni¿ mieszkañców, zainteresowa³y CBA.

W kontekœcie ostatnich wydarzeñ
mo¿na zastanowiæ siê, czy kontakty
bliskiego wspó³pracownika HGW, bur-
mistrza Jacka Duchnowskiego z pre-
zesem firmy Zambet nie mog³y wygl¹-
daæ tak:

- Czeœæ Jaco! S³uchaj, ta p…lona in-
spektor strasznie mi bruŸdzi, jakieœ nie-
prawid³owoœci wpisuje do dziennika bu-
dowy!

- Arek, spoko, na 90% ¿e za³atwi-
my, wszystko bêdzie w porz¹dku. Ju¿
zrezygnowa³a z nadzorowania budo-
wy. Dociskam j¹. Nie bêdzie siê, k..
mieszaæ.

- Bo tam pisiory wêsz¹, CBA zawia-
domili…

- To powiemy, ¿e inspektor te¿ jest
pisowa. Ja walczê, ale ciê¿ko jest, Ha-
nia nie chce daæ wsparcia.

- No weŸ jeszcze z ni¹ pogadaj, za-
raziæ j¹ tym trzeba.

- No dobra, ale ju¿ nie mam si³y,
ponad rok sam z tym walczê.

Jacku, mordo ty moja!

W znanym filmie, którego tytu³ po-
zwalam sobie zapo¿yczyæ na potrzeby
niniejszego felietonu, g³ówny bohater,
nowojorski taksówkarz Jerry Fletcher -
w tej roli doskona³y Mel Gibson, które-
mu partneruje nie mniej doskona³a Ju-
lia Roberts - rozpracowuje wszelkie do-
stêpne informacje w poszukiwaniu do-
wodów, potwierdzaj¹cych jego spiskow¹
teoriê œwiata. Gdyby Jerry Fletcher wy-
konywa³ swój zawód na naszej polskiej
ziemi, te¿ zapewne mia³by wiele tema-
tów do przemyœleñ.

Có¿ ujrza³by Jerry Fletcher? S³u¿by taj-
ne, jak sama nazwa wskazuje, wszêdzie
s¹ tajne, tylko w Polsce agentów mo¿na
znaleŸæ na Naszej-klasie, a ich szefów we
wpisach Krajowego Rejestru S¹dowego
jako szanowanych biznesmenów (sic!!!).
Tylko w Polsce publiczne media informuj¹
o œmierci ¿o³nierza tajnego oddzia³u
Grom, podaj¹c wczeœniej datê i miejsce po-
chówku. Ma³o prawdopodobne, ¿e w tej
s³u¿bie koledzy nie ¿egnaj¹ odchodz¹-
cych, bo jeœli jest inaczej, to zdjêcia z tej
uroczystoœci maj¹ ju¿ chyba wszystkie wy-
wiady œwiata, a w szczególnoœci te z kra-
jów nam nieprzychylnych. Chyba ¿e - i tu
teoria spisku - wywiady prowadz¹ grê.
Ciê¿ko przetransponowaæ amerykañskie
realia do polskich warunków i na doda-
tek nie zwichn¹æ sobie mózgu.

Jerry Fletcher, pozyskuj¹c w krótkim
czasie szereg doœæ mocnych newsów od
aresztowania Polañskiego po porozu-
mienie PZU i Eureko, zmiany w zarz¹-
dzie Telewizji Publicznej i aferze hazar-
dowej pod kryptonimem Black Jack, w
któr¹ zamieszani s¹ czo³owi politycy
partii w Polsce rz¹dz¹cej, by³by zapew-
ne w stanie wyartyku³owaæ mocn¹ teo-
riê spisku. Wchodz¹ bowiem w grê du¿e
pieni¹dze, wp³ywy polityczne i wszech-
obecny seks, a tak na marginesie mo¿e
jakiœ rodzimy skryba scenariusz filmu
sensacyjnego na tej podstawie napisze.
W naszych realiach skoñczy siê zapew-
ne awantur¹ polityczn¹. PO i PiS ka¿d¹
z wy¿ej wymienionych spraw traktuj¹
jak zawsze w tych kategoriach, no mo¿e
jakaœ komisja œledcza w sprawie usta-
wy o grach losowych powstanie. Wielu
zapewne bêdzie siê dopatrywa³o udzia-

³u w sprawach wszechobecnych tajnych
s³u¿b. Jerry`emu Fletcherowi zapewne
mózg stan¹³by mocno w poprzek, gdy-
by zapozna³ siê z informacjami praso-
wymi, z których wynika, ¿e CBA ma
tylko jedne lewe papiery na nazwisko
Tomasz Ma³ecki, którymi podobno je-
den i ten sam agent rozpracowywa³
zarówno pos³ankê Beatê Sawick¹, jak i
celebrytkê Weronikê Marczuk-Pazurê.

Szef tej¿e wszechpotê¿nej agencji
sam nied³ugo us³yszy zarzuty od pro-
kuratury w sprawie afery gruntowej, po
której upad³ poprzedni rz¹d. A mo¿e -
strach to wypowiedzieæ, lecz .... byæ
mo¿e nie wpad³by na to nawet Jerry
Fletcher, byæ mo¿e za tym wszystkim
stoi.... Nie, chyba nie jest to mo¿liwe, a
mo¿e jednak. Nie, chyba nie, no nie,
no chyba nie LEEEEPPEEEERRRR z GIE-
EEEERRRRTTYCHEEEEMMMM.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Teoria spiskuProsto z mostu

Do niedawna uwa¿a³em, ¿e rekor-
dem g³upoty i obskurantyzmu w prote-
stowaniu przeciwko budowie czegokol-
wiek nowego w Warszawie by³ sprze-
ciw kilku osób wobec budowy sali gim-
nastycznej przy szkole na Bemowie,
uzasadniany potrzeb¹ wyprowadzania
piesków w miejscu planowanej inwesty-
cji. Minione lato pod tym wzglêdem
przenios³o nas w now¹ epokê - nie tyl-
ko pod wzglêdem treœci, ale i formy
protestu.

W sierpniu zosta³o udostêpnione
spragnionym wody pla¿owiczom Jezior-
ko Czerniakowskie, po trzech latach
przerwy spowodowanej oczyszczaniem.
Przez trzy lata nad jeziorkiem pano-
wa³ b³ogi spokój, wiêc gdy pojawili siê
jacyœ przybysze bezczelnie ha³asuj¹cy,
g³oœno mówi¹cy i, o zgrozo, chlupi¹cy
wod¹, okoliczni mieszkañcy, raczej dzia-
³kowcy ni¿ blokersi, postanowili temu
zaradziæ. Do wody wpuszczono znacz-
ne iloœci fekaliów, co spowodowa³o, i¿
sanepid znowu zabroni³ k¹pieli w jezior-
ku. I na dzia³kach zapanowa³ spokój.
Proste, prawda?

Przysz³a jesieñ i dziennikarze zaczêli
ekscytowaæ siê protestami kierowców,
narzekaj¹cych na utrudnienia spowo-
dowane utworzeniem specjalnych pa-
sów ruchu dla autobusów, tzw. bus-pa-
sów, z których najd³u¿szy funkcjonuje
od niedawna na Trasie £azienkowskiej.
Samochody osobowe stanê³y w gigan-
tycznych korkach, to fakt. Kierowcy
kln¹ i protestuj¹, gdy¿ znacznie trud-
niej teraz im przejechaæ z Pragi do Œród-
mieœcia, to fakt. I co z tego?

Dla mnie widok stoj¹cych w korku
samochodów, których kierowcy patrz¹
ze wœciek³oœci¹ na œmigaj¹ce obok nich
autobusy, by³by znamieniem sukcesu
ca³ego przedsiêwziêcia. W odró¿nieniu
od dzielnych obywateli znad Jeziorka
Czerniakowskiego kierowcy nie maj¹
gdzie wpuœciæ fekaliów, chyba ¿e do
w³asnego baku. Czêœæ z nich pójdzie

po rozum do g³owy i zmêczywszy siê
protestami przesi¹dzie siê ze swoich
pustawych automobili do komunikacji
miejskiej.

Jest tylko jeden problem. Wiêkszoœæ
pojazdów warszawskiej komunikacji
miejskiej odstrasza potencjalnych u¿yt-
kowników. To nawet nie to, ¿e s¹ stare,
brudne, trzês¹ce i niedoœwietlone. One
siê permanentnie psuj¹, a nawet zapa-
laj¹. Strach pomyœleæ, co bêdzie, gdy
na bus-pasie stanie siê to, co ostatnio -
kolejny raz - zdarzy³o mi siê kilka dni
temu, gdy jecha³em autobusem i kie-
rowca krzykn¹³ do pasa¿erów drama-
tycznym g³osem: dalej nie jedziemy! Na
ul. Kasprzaka ruchu to nie zak³óci³o, na-
tomiast na pojedynczym bus-pasie spo-
woduje niewyobra¿alny zator.

Rozumiem, ¿e przez cztery lata sta-
gnacji w czasach rz¹dów PiS w ratu-
szu wymiana taboru autobusowego zo-
sta³a spowolniona. Minê³y ju¿ jednak
trzy lata rz¹dów PO. W tym czasie
mo¿na by³o wymieniæ ca³y przestarza-
³y tabor, tymczasem jedynym œrod-
kiem zaradczym na opisane tu wyda-
rzenia sta³o siê przeszkolenie kierow-
ców w zakresie gaszenia po¿arów w
autobusach.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Fekalia w baku

Zawarte w imiê obrony wspólnych in-
teresów na szczeblu krajowym, poro-
zumienie ponad podzia³ami SLD i PiS,
ma tak¿e swoje prze³o¿enie na szcze-
blu dzielnicowym. Ostatni¹ sesjê Rady
Dzielnicy Bia³o³êka mo¿na potraktowaæ
jako dalsze cementowanie siê koalicji
SLD – PIS - Gospodarnoœæ, a zarazem
pocz¹tek kampanii wyborczej i po-
wszechnej nagonki w stosunku do PO,
przed przysz³orocznymi wyborami do
samorz¹du terytorialnego.

Dziêki g³oœnym i licznym  protestom
przedstawicieli tych ugrupowañ nie do-
puszczono do g³osu strony spo³ecznej
przy dyskusji o projekcie Statutu Dziel-
nicy, uznaj¹c, ¿e wystarczaj¹ce jest zg³o-
szenie uwag strony spo³ecznej na urzê-
dowym formularzu.

Ja osobiœcie mogê siê nie zgadzaæ z
wieloma poprawkami zg³oszonymi przez
stronê spo³eczn¹ (www.bialoleka.waw.pl/
page/index.php?str=3&id=2787), jed-
nak dla mnie elementarn¹ zasad¹ samo-
rz¹dnoœci jest dopuszczenie mieszkañców
dzielnicy przynajmniej do wypowiedzi na
sesji w tak istotnej sprawie jak uwagi do
konstytucji naszej dzielnicy, jak¹ jest nie-
w¹tpliwie statut. Du¿e zaskoczenie sta-
nowi szczególnie dla mnie postawa rad-
nych, którzy s¹ jednoczeœnie cz³onkami
komisji dialogu spo³ecznego.

Protestuj¹c przeciwko takiej po-
stawie i chc¹c umo¿liwiæ zabranie
g³osu przedstawicielom strony spo-
³ecznej, przyj¹³em wszystkie popraw-
ki strony spo³ecznej jako swoje. Wy-
wo³a³o to niesamowit¹ burzê i zakoñ-
czy³o siê ich wycofaniem i moim
wnioskiem o zakoñczenie dyskusji,
który - jak zauwa¿y³em - z radoœci¹
zosta³ przeg³osowany.

Pragnê przypomnieæ, ¿e propozycja
statutu dzielnicy zak³ada szeroki udzia³
przedstawicieli mieszkañców, zak³ada-
j¹c, ¿e prawo inicjatywy uchwa³odaw-
czej i zg³aszania projektów stanowisk
przys³uguje grupie co najmniej 1,5%
osób posiadaj¹cych czynne prawo wy-
borcze – co w przypadku Bia³o³êki daje
obecnie liczbê ok. 900 osób.

Za niezwykle ciekawe nale¿y uznaæ
tak¿e wspólne przeg³osowanie przez
PIS i Gospodarnoœæ poprawki trzyoso-
bowego Ko³a Radnych SLD, aby w
przysz³ym statucie obni¿yæ liczbê rad-
nych mog¹cych utworzyæ klub z piê-
ciu do trzech. Szanowni Radni SLD, nie
ma strachu – statut dzielnicy bêdzie
obowi¹zywa³ pewnie od przysz³ej ka-
dencji. Wtedy z pewnoœci¹ dziêki no-

torycznemu opluwaniu (trudno to ju¿
inaczej nazwaæ) pracy zarz¹du dziel-
nicy, co ciekawe - z udzia³em Wasze-
go wiceburmistrza - osi¹gniêcie wspa-
nia³y wynik.

Wyra¿am tak¿e niezwyk³e zadowo-
lenie z faktu, ¿e mój poprzedni felie-
ton zaprezentowany na ³amach Nowej
Gazety Praskiej spotka³ siê w czasie se-
sji z kilkunastominutow¹, wczeœniej
przygotowan¹, recenzj¹ Krzysztofa
Nalberta – szefa SLD na Bia³o³êce. Jak
dla mnie, to potwierdza fakt, ¿e NGP
jest wzorcowym przyk³adem lokalnej
prasy s³u¿¹cej wymianie pogl¹dów.

W kuluarach, w ramach merytorycz-
nego dialogu z radnym z d³ugoletnim
sta¿em, mog³em tak¿e us³yszeæ, po
wczeœniejszej zapowiedzi riposty praso-
wej, na któr¹ czekam z niecierpliwoœci¹,
¿e to co piszê na ³amach NGP, odszcze-
kam jak pies. Chcia³bym temu radne-
mu przypomnieæ, ¿e odszczekiwanie w
zoologii jest odpowiedzi¹ na szczeka-
nie psa przez psa.

Jak widaæ, wielu radnym chyba ner-
wy puszczaj¹, a na kampaniê wy-
borcz¹ to chyba za wczeœnie. Swoj¹
drog¹, zapraszam wszystkich czytel-
ników do zapoznania siê protoko³em
z obrad tej sesji, który nied³ugo uka-
¿e siê na stronach BIP. Lektura, choæ
miejscami œmieszna i straszna zara-
zem, œwiadczy o tym, ¿e wielu radnych
z d³ugoletnim sta¿em zapomnia³o, ¿e
samorz¹d jest dla mieszkañców, a nie
dla samych siebie.

Przykre, ¿e tak wygl¹da dialog na
sesji, podczas której powinniœmy rze-
czowo i fachowo dyskutowaæ o zapisach
najwa¿niejszego dokumentu ustrojo-
wego dla Bia³o³êki – jakim jest nowy
statut.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka
mojabialoleka@wp.pl

Œmieszno i straszno

- Dobra, to co, widzimy siê o pó³no-
cy na cmentarzu, jak zwykle, tak?

Oczywiœcie, powy¿szy dialog to fik-
cja literacka, ale wiemy ju¿ jak wygl¹-
daj¹ stosunki pomiêdzy w¹tpliwej kon-
duity biznesmenami a prominentami
Platformy Obywatelskiej.

Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy ul. Chodecka  2, tel. 022 674-20-14,

022 811-16-57, poszukuje ³ó¿ka piêtrowego, które
bêdzie nieodp³atnie przekazane podopiecznym.

Za okazan¹ pomoc z góry uprzejmie dziêkujemy.

Praski Wrzesieñ 1939

Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc zaprasza na wystawê Paw³a
Elszteina, „Praski Wrzesieñ 1939” do sali konferencyjnej

Urzêdu przy ul. K³opotowskiego 15. Ekspozycjê mo¿na ogl¹daæ
do 23 paŸdziernika, w dni powszednie, w godz. 8 – 16.

ul. Jagielloñska 38
022 818-89-68
0602-616-877

praskaautoszkola@gmail.com

PRASKA AUTO

SZKO£A „PAS”
Oferujemy szkolenie
na prawo jazdy
kat. A, A1, B, E-C, E-B
Uczniowie i studenci - zni¿ki

Urzêdnicy Pani Prezydent Hanny
Gronkiewicz-Waltz ju¿ kilkakrotnie
zas³ynêli pomys³ami uszczêœliwiaj¹cy-
mi warszawiaków na si³ê, czêsto na-
wet wbrew ich woli. Najnowszy przy-
k³ad to wprowadzenie tak zwanego
buspasa na Trasie £azienkowskiej.
Choæ funkcjonuje dopiero kilka dni, to
da³ ju¿ nieŸle w koœæ mieszkañcom
prawobrze¿nej Warszawy. Praga Po-
³udnie stanê³a w korkach praktycznie
ca³a. Czas podró¿y wyd³u¿y³ siê nie-
mi³osiernie i ¿eby by³o œmieszniej - do-
tyczy to równie¿ autobusów, które
dziêki nowemu buspasowi mia³y jeŸ-
dziæ szybciej. Niestety, do buspasa
trzeba najpierw dojechaæ, a to grani-
czy wrêcz z cudem, bo wszystkie do-
jazdy s¹ zakorkowane. Nie wiem, kto
wpad³ na ten genialny pomys³. Zasta-
nawiam siê te¿, czy ktokolwiek z ra-
tusza w ogóle pofatygowa³ siê, aby

przeprowadziæ analizê sensownoœci
tego rozwi¹zania. Bo patrz¹c na jego
efekty widaæ, ¿e decyzja by³a fatal-
na. No chyba, ¿e celem mia³o byæ wy-
prowadzenie z równowagi tysiêcy kie-
rowców i si³owe zmuszenie ich do po-
zostawienia swych pojazdów w domu.
Jeœli to w taki sposób urzêdnicy chc¹
przekonywaæ warszawiaków do ko-
rzystania z komunikacji miejskiej, to
ja dziêkujê, bo naprawdê zaczynam
siê baæ, co jeszcze wymyœl¹. Tym bar-
dziej, ¿e w Warszawie do komunika-
cji miejskiej przesi¹œæ siê jest strach,
zwa¿ywszy na fakt, ¿e autobusy re-
gularnie p³on¹.

Ca³a ta historia ma te¿ inny wy-
miar. Pokazuje arogancjê urzêdni-
ków, którzy maj¹ gdzieœ protesty
mieszkañców. Podejmuj¹ b³êdn¹ de-
cyzjê i potem brn¹ w ni¹, nie potra-
fi¹c do b³êdu siê przyznaæ. Do tego

trzeba jednak mieæ odwagê. Tym-
czasem tej zabrak³o nie tylko urzêd-
nikom, ale równie¿ ich prze³o¿onym
z Hann¹ Gronkiewicz-Waltz na cze-
le. A szkoda, bo skutki b³êdnych de-
cyzji po raz kolejny ponosz¹ miesz-
kañcy. I - niestety – znów ci z pra-
wobrze¿nej czêœci Warszawy.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

Klub Radnych LEWICA (SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Buspas na £azienkowskiej
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematy-
ki udziela korepetycji 22
889-73-54, 0606-724-885
ABSOLWENTKA uczelni w
Nowym Jorku, jêzyk angielski
0511-720-326
ANGIELSKI korepetycje, stu-
dentka anglistyki 0606-727-565
ANGIELSKI, matury, gimna-
zjum, nauka, 0609-631-186
ANGIELSKI, niemiecki, w³o-
ski, hiszpañski, korepetycje,
konwersacje, egzaminy
0606-744-724
CHEMIA, matematyka, na-
uczycielka przygotuje do
poprawki 0698-414-705
JÊZYK polski, nauczycielka
z doœwiadczeniem, gimna-
zjum, liceum, matura, tel.
0507-122-368
LEKCJE muzyki, ró¿ne
instrumenty 0511-486-484
MALARSTWO - rysunek, eg-
zaminy: gimnazjum, liceum,
teczki na ASP, 0608-769-376
NIEMIECKI, nauka od pod-
staw, korepetycje, doœwiad-
czenie, tel. 0602-748-254

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381

MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, chirurg ortopeda,
laryngolog, psychiatra, leczenie
na³ogów, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe.
Panieñska 4, tel. 022 619-52-31
ZAJÊCIA grupowe Nordic
Walking, lasek Bródnowski
0500-475-403, www.aktivita.pl

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
0512-139-430
CYKLINOWNIE, solidnie
022 751-96-01
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, profe-
sjonalnie, dojazd gratis, tel.
022 619-40-13, 0502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-43 i
0698-916-118
HYDRAULIKA od A do Z
0504-944-852
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic.Tel. 022 499-20-62
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 022 619-10-67
SPRZ¥TANIE piwnic,
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi kra-
wieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 022 789-33-89, 0506-938-201

ŒWIADECTWA energetyczne
budynków, audyty termomo-
dernizacyjne 0603-514-783
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tar-
chomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 18-21, tel. 022 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16

KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
0501-285-268
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, od-
znaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 022 831-36-48

NIERUCHOMOŒCI
DO WYNAJÊCIA domek (58m2)
+ budynek gospodarczy (20m2)
z placem (1300m2) na Zaciszu,
tel. 0604-351-014

INNE
OWCZARKI niemieckie -
szczeniêta po wybitnych
reproduktorach. Karma
PRO-FORMANCE, tel.
0606-344-485

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul
PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9
tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41,

0600-925-147
www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres
PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II
ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 022 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (t.j.: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:

decyzji nr 64/CP/2009 z dnia 28 wrzeœnia 2009 r. na
wniosek Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka, z upowa¿nienia
Prezydenta m.st. Warszawy o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
oœwietlenia w ul. Romana Maciejewskiego, na dz. ew.
nr 5/3, 5/4, 5/6 obrêb 4-03-07 na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka, w Warszawie.

POUCZENIE

Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego jej
og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz
wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub
za poœrednictwem poczty.

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (t.j.: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:

decyzji nr 62/CP/2009 z dnia 17 wrzeœnia 2009 r. na
wniosek Miros³awa Gintera o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego polegaj¹cej na przebudowie
i rozbudowie oœrodka sportowego na oœrodek tenisowy -
wybudowanie w miejsce boisk: pe³nowymiarowych
kortów tenisowych i kortów do mini tenisa, boiska do
koszykówki, pola do mini golfa oraz wybudowaniu
obiektu klubowego z zapleczem rekreacyjnym (fitness,
squash, odnowa biologiczna) wraz z kawiarnio-bufetem,
na dz. ew. nr 58, 5. 3/4 obrêb 4-03-08. w rejonie ul.
Œwiderskiej, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

POUCZENIE

Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego
jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania
oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub
za poœrednictwem poczty.

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art.11f ust. 3 - ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z póŸn. zm.),

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e, po zakoñczeniu postêpowania odwo³awczego pro-
wadzonego przez Wojewodê Mazowieckiego, w dniu
1.10.2009 r. na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy –
reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka
zosta³a wydana decyzja nr 689/ZRID/2009 zatwierdza-
j¹ca projekt budowlany i udzielaj¹ca zezwolenia na reali-
zacjê inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowie czê-
œci ul. Nowodworskiej, na odcinku od ul. Mehoffera do
przewodów t³ocznych wraz z budow¹ odwodnienia,
oœwietlenia i przebudow¹ kolizji - (kategoria obiektu bu-
dowlanego XXV i XXVI)
w obrêbie 4-01-22 na dzia³kach ew. nr 5/3, 8/2, 8/3, 58/3,
58/4, 9/25, 9/26, 10/19, 57/11, 12/11, 14, 15/2, 24/9,
25/13, 25/16, 26/10, 28/13, 29/17, 29/19, 125, 41/20,
42/8, 45/12, 48/2
w obrêbie 4-01-23 na dzia³kach ew. nr 3/3, 4/3, 5/3, 26/1,
23/2, 9/1, 10/1, 11/4, 12/4, 13/4, 14/1, 15/4, 16/2, 17/4,
18, 19/2, 20/5
Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew.: 8/2,
8/3, 9/25, 28/13, 29/17, 29/19, 41/20, 42/8, 45/12, 58/3

w obrêbie 4-01-22 oraz 3/3, 4/3, 5/3, 23/2, 11/4, 12/4,
13/4, 15/4, 16/2, 17/4, 18 w obrêbie 4-01-23 sta³y siê

w³asnoœci¹ Miasta Sto³ecznego Warszawy.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapozna-
nia siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy
Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka, pokój 305, w godzinach pracy Urzê-
du (poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 10.00 - 16.00).
Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody
Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego
decyzjê w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka,
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.
W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel nieru-
chomoœci objêtej niniejsz¹ decyzj¹, wyda sw¹ nierucho-
moœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni
od dnia dorêczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji,
wysokoœæ odszkodowania zostanie powiêkszona o kwotê
równ¹ 5% wartoœci nieruchomoœci.
Informacje na temat odszkodowania mo¿na uzyskaæ w
Wydziale Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Bia³o³êka
pod numerem tel. (22) 51 03 228.

Proszê Szanownych Pañstwa, z
przera¿eniem stwierdzam, ¿e jesteœmy
otoczeni kolesiami. W tym roku „Miro”
… wyj¹tkowa polszczyzna … Gdy-
bym mia³ na imiê Miros³aw, da³bym w
pysk temu, kto gwa³ci tak ³adne imiê i
jêzyk ojczysty.

Na tegorocznych kolesi donosz¹ ko-
lesie z poprzednich lat do „Rzepy”
mimo pañstwowych klauzul tajnoœci.

W innej beczce w obronie kolesia
re¿ysera sprzedanego za konta ban-
kowe Amerykanom, staj¹ kolesie ar-
tyœci i dziwi¹ siê, za co?

Wszak gwa³t na prawie i na nielet-
nich jest norm¹ bezkarn¹ dla tych, któ-
rzy od wieków gwa³c¹ w polityce, w
sztuce, koœciele i na ka¿dym rodzaju
œwiecznika. Dla nich g³osowaliœmy bez-
karnoœæ, oddaj¹c g³os czy kupuj¹c bi-
let. Nasz kraj jest jak dziecko. A jedno
i drugie ma byæ œwiête dla wszystkich.
Czas uczyæ od skorupki pokolenia, ¿e
raz na cztery lata mo¿emy nie dopusz-
czaæ krêgów „Miro”, „Jaro”, „Taco”,
„Komu”....by czuæ siê u siebie.

W poprzednim wydaniu NGP poru-
szy³em temat ostrego rozszerzenia
¿o³¹dka. Opisa³em przyczyny, aliœci nie
wspomnia³em o objawach. OR¯ mo¿e
byæ pocz¹tkiem jeszcze bardziej groŸ-
nego schorzenia - skrêtu ¿o³¹dka. Ze-
spó³ objawów w obu przypadkach jest
identyczny. Chory zaczyna wykazywaæ
niepokój. Oddaje mocz i ka³ w niety-
powym miejscu. Widoczny jest przy-
spieszony oddech, œlinotok i czêsta
zmiana pozycji lub czêste przemiesz-
czanie siê z miejsca na miejsce. W³aœci-

ciel bez trudu stwierdza, ¿e coœ jest nie
tak. Potwierdzeniem ostrego rozsze-
rzenia ¿o³¹dka lub skrêtu ¿o³¹dka jest
wyraŸne powiêkszenie pow³ok jamy
brzusznej po lewej stronie za ¿ebrami.

Podczas skrêtu ¿o³¹dka i zaawan-
sowanej postaci OR¯ zwierzê nie bê-
dzie w stanie piæ wody bez jej zwraca-
nia. Bêdzie próbowa³o wymiotowaæ, ale
fermentuj¹ca treœæ ¿o³¹dkowa nie bê-
dzie w stanie wydostaæ siê na zewn¹trz.
Najwiêkszym z³em, jakie wyrz¹dza or-
ganizm sam sobie, jest zaburzenie kr¹-
¿enia krwi. Tu¿ za ¿o³¹dkiem umiej-
scowiona jest œledziona - narz¹d boga-
to ukrwiony, zajmuj¹cy siê recyklin-
giem zu¿ytych krwinek czerwonych, po
drugiej stronie biegn¹ naczynia od¿y-
wiaj¹ce w¹trobê. Powiêkszony ¿o³¹dek
uciska tak¿e na przeponê, a przez ni¹
na p³uca, zmniejszaj¹c ich powierzch-
niê i wydajnoœæ. Dlatego w³aœnie powin-
no siê udzieliæ pomocy jak najszybciej.
Je¿eli nie ma technicznych mo¿liwoœci
na szybki transport do przychodni dla
zwierz¹t, w ostatecznoœci nale¿y w
szczycie wybrzuszenia przek³uæ pow³o-
ki ostrym narzêdziem i upuœciæ gazy.

Najlepiej, jak dysponujemy ja³ow¹ ig³¹
o rozmiarze minimum 1,2 mm, któr¹
nale¿y przytrzymywaæ dopóty, dopóki
œciany jamy brzusznej nie powróc¹ do
swojej miêkkiej normy. Je¿eli jest taka
mo¿liwoœæ, nale¿y ig³ê przytrzymywaæ
non stop do czasu spotkania z leka-
rzem. Dobre efekty daje wstrzykniê-
cie 100-500 ml 40% alkoholu, a tak¿e
p³ynów, które w swojej nazwie maj¹ do-
datek „cola”. Reszta poczynañ nale¿y
ju¿ do lekarza. Chcia³bym uprzedziæ
Pañstwa, ¿e bez wzglêdu na umiejêt-
noœci i doœwiadczenie doktorów OR¯ i
skrêt ¿o³¹dka czêsto koñcz¹ siê œmier-
ci¹. Prze¿ywalnoœæ po zabiegach jest
wysoka, ale lawina zapocz¹tkowanych
wczeœniej zaburzeñ kr¹¿enia i oddy-
chania skutkuje lawin¹ zaburzeñ na
poziomie p³ynów ustrojowych, tkanek
i komórek. Mechanizmy zwyrodnieñ i
martwic narz¹dów mi¹¿szowych bar-
dzo trudno cofn¹æ, mimo wszystkich
mo¿liwych wysi³ków. Dlatego najwa¿-
niejsza jest profilaktyka.

OR¯ i koledzy

Tanio sprzedam

biurko drewniane d³. 160 cm

i ³ó¿ko 160x200 cm

z materacem.

Tel. 0 602 228 113
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W sk³ad zarz¹du równie¿
wybrano osoby, które pe³ni³y
funkcje w poprzedniej kaden-
cji. Czes³aw Czarkowski zosta³
wiceprezesem, Anna Basiñska
– sekretarzem, Tatiana Gra¿ul
– skarbnikiem. Powo³ano ze-
spó³ redakcyjny do kontaktów
z redakcj¹ Biuletynu „Sybirak”
i redakcj¹  Biuletynu ZG Zwi¹z-
ku, w sk³adzie: Lucyna Daab,
Danuta Kominiak, Anna Basiñ-
ska, Maria Czarkowska oraz
zespó³ gospodarczy w sk³a-
dzie: Apolonia Pyzowska, Ta-
deusz Zujko, Jan Gajewski,
Maria Czarkowska, Maria Zuj-
ko. Szefem komisji rewizyjnej
zosta³ dr Benedykt Kuprjano-
wicz, cz³onkami: Kazimiera
Bodaszewska i Tatiana Gra¿ul.

Danuta Kominiak wyrazi³a
g³êbok¹ wdziêcznoœæ wszyst-
kim kole¿ankom i kolegom,
którzy aktywnie uczestniczyli w
pracach Ko³a, a tak¿e dyrek-
tor Domu Kultury „Zacisze”,
Bo¿ennie Dydek za udostêp-
nianie Sybirakom sali na spo-
tkania oraz wzbogacanie ich
programem artystycznym.

Wybór na prezesa, na pi¹t¹
ju¿  kadencjê, pani Danuta ko-
mentuje z uœmiechem: „Chyba
nie umia³am wychowaæ sobie
nastêpcy; a mo¿e Zwi¹zek
przesta³ ju¿ byæ atrakcyjny?
Otrzymaliœmy uprawnienia, na
jakie staæ by³o Ojczyznê, a
nasze nieszczêœcie i g³ówny
winowajca – Rosja – nadal
udaje, ¿e nic nam siê nie nale-
¿y; ¿e wystarczy nam to, ¿e
Armia Czerwona nas wyzwoli-
³a. A mo¿e misja Sybiraków ju¿
siê skoñczy³a? Ale w dalszym
ci¹gu s¹ Polacy, którzy myœl¹,
¿e byliœmy na Sybirze na bez-
p³atnych urlopach…

Uk³adaj¹c plan pracy na
now¹ kadencjê, na pierwszym
miejscu postawiê wspó³pracê z
m³odzie¿¹ szkoln¹ i ze Zwi¹z-
kiem Harcerstwa Polskiego.

Niestrudzona Sybiraczka
16 wrzeœnia Danuta Kominiak zosta³a wybrana na prezesa

Ko³a Terenowego Warszawa Praga Zwi¹zku Sybiraków. Jed-
nomyœlny wybór potwierdzi³ zaufanie, jakim cieszy siê, pe-
³ni¹c tê funkcjê od pocz¹tku istnienia Ko³a, tj. od roku 1989.

Musimy przekazywaæ spo³e-
czeñstwu wiedzê o losach Sy-
biraków na zes³aniu, walce o
przetrwanie, o zachowanie wia-
ry i jêzyka, polskich zwyczajów
i tradycji. Na drugim miejscu
postawiê wspó³pracê ze œrodo-
wiskiem i spo³ecznoœci¹ Bród-
na i Targówka oraz naszymi
Sybirakami – najstarszymi,
schorowanymi, którzy potrze-
buj¹ naszej pomocy. Muszê
ulepszyæ nasz kontakt z redak-
cjami czasopism: „Sybirak” i
gazetami lokalnymi, które bêd¹
informowaæ spo³ecznoœæ o na-
szych uroczystoœciach i osi¹-
gniêciach Ko³a”

Na pytanie, sk¹d czerpie
energiê do tej pracy, Danuta
Kominiak odpowiada: „Nie
wiem. To chyba skrzywienie
zawodowe. Funkcjê prezesa
Ko³a objê³am bezpoœrednio po
przejœciu na emeryturê. Wcze-
œniej by³am nauczycielk¹, po-
tem przez 12 lat pracowa³am
na stanowisku dyrektora szko-
³y, do której uczêszcza³o pra-
wie tysi¹c uczniów. By³o co
robiæ! Przez siedem lat nie
mia³am urlopu. Niektórzy
mówi¹, ¿e to uczyni³o mnie
cz³owiekiem z ¿elaza. Mam
jednak obawy, czy podo³am.”

Ju¿ w sierpniu pani Danuta
sporz¹dzi³a  kalendarz comie-
siêcznych spotkañ praskich
Sybiraków w Domu Kultury
„Zacisze”. 14 paŸdziernika
omawiane bêd¹ przygotowa-
nia do uroczystoœci nadania
Ko³u imienia ks. biskupa Zyg-
munta Feliñskiego, który w
okresie Powstania Stycznio-
wego, za swoj¹ dzia³alnoœæ
duszpastersk¹ i spo³eczn¹ zo-
sta³ wywieziony w g³¹b Rosji,
do Jaros³awia nad Wo³g¹;
przez 20 lat prowadzi³ tam sze-
rok¹ dzia³alnoœæ apostolsk¹
wœród zes³añców i miejscowej
ludnoœci. O ustanowienie  tego
patrona prezes Ko³a zwróci³a
siê do abp. Henryka Hosera,
ordynariusza Diecezji War-
szawsko-Praskiej.

Lata spêdzone na Syberii
Danuta Kominiak opisa³a w
ksi¹¿ce „By³am w raju sowiec-
kim”. Wspólnie z mê¿em Kazi-
mierzem opracowa³a „Ksiêgê

poezji sybirackiej”, zawieraj¹c¹
400 wierszy stu autorów.

Dzie³o rodziców chce konty-
nuowaæ córka pañstwa Kominia-
ków, Dorota Golêdzinowska, któ-
ra opracowa³a scenariusz ani-
mowanego filmu o Sybirakach.
Zwi¹zek Sybiraków zaakcepto-
wa³ scenariusz; na realizacjê, na
razie, nie ma funduszy.                K.

Bródnowski Uniwersytet
Dzieci (7-12 lat).

Dzieciñstwo to wiek pytañ,
które s¹ pocz¹tkiem poznania
otaczaj¹cego œwiata, a tym sa-
mym - nauki. Jest to szczegól-
ny moment rozwijania okreœlo-
nych predyspozycji i talentów,
które z czasem, je¿eli nie zo-
stan¹ dostrze¿one, mog¹ byæ
bezpowrotnie utracone. Uniwer-
sytet w formie interaktywnych
wyk³adów zamierza podsycaæ
naturaln¹ ciekawoœæ dzieci,
uczyæ poprzez zabawê, rozwi-
jaæ talenty, kszta³towaæ osobo-
woœæ cz³owieka poszukuj¹ce-
go, cz³owieka - odkrywcy.

W Bródnowskim Uniwersy-
tecie Dzieci nie bêdzie nud-
nych wyk³adów, ¿mudnego
sporz¹dzania notatek. Nie bê-
dzie kolokwiów, czyli klasó-
wek, zaliczeñ i egzaminów.
Zaproponowana bêdzie intry-
guj¹ca podró¿ w œwiat wiedzy.
Niezwykle rozleg³ej, bo odno-
sz¹cej siê do zagadnieñ z

dziedziny kultury, sztuki, mate-
matyki, geografii, filozofii, etno-
grafii, astronomii, paleontologii
i przyrody. Ka¿dy wyk³ad bê-
dzie wyg³oszony w bardzo
przystêpny sposób i w tym celu
upogl¹dowiony zostanie licz-
nymi pokazami multimedialny-
mi, przegl¹dami slajdów, a tak-
¿e doœwiadczeniami naukowy-
mi. Bêdzie te¿ czas na pyta-
nia, na które zawsze zostanie
udzielona odpowiedŸ. Wszyst-
kiego mo¿na bêdzie dotkn¹æ,
wszystko zbadaæ, mo¿na bê-
dzie obaliæ obowi¹zuj¹ce teo-
rie i wyg³osiæ w³asne.

Mamy nadziejê, ¿e w ten
sposób uda nam siê wesprzeæ
rodziców w ich codziennej tro-
sce o w³aœciwy rozwój dzieci, a
tak¿e szko³y, które z uwagi na
koniecznoœæ realizacji obfitych
treœci programowych, czêsto
trac¹ z pola widzenia indywidu-
alne zainteresowania ucznia.

Dzia³alnoœæ Bródnowskiego
Uniwersytetu Dzieci zostanie
uroczyœcie zainaugurowana w

sobotê 10 paŸdziernika o godz.
11.00 w sali widowiskowo-ki-
nowej Domu Kultury Œwit.

Zajêcia odbywaæ siê bêd¹
dwa razy w miesi¹cu, w sobo-
ty od godz. 11.00. Op³ata za
pierwszy semestr (10 paŸ-
dziernika – 23 stycznia) wyno-
si 90 z³. W przypadku zainte-
resowania pojedynczym tema-
tem, karta wstêpu na jeden
wyk³ad kosztowaæ bêdzie 20 z³.

PLAN WYK£ADÓW
W I SEMESTRZE:

10.X – Geografia – „Per³a
Afryki - park Serengeti” (wyk³ad
inauguracyjny) – Tematem spo-
tkania bêd¹ wspania³e zwierzê-
ta Afryki, jej unikalne krajobra-
zy oraz pierwotni mieszkañcy.
Odwiedzimy s³ynny Park Se-
rengeti (lwy, s³onie, hipopota-
my, ¿yrafy), wioski Masajów,
niezwyk³¹ wyspê Madagaskar
- królestwo lemurów i kamele-
onów, a tak¿e zobaczymy naj-
wy¿sze wydmy œwiata na Pu-
styni Namib, której brzegi sty-
kaj¹ siê z oceanem. (mgr
Krzysztof Dworczyk)

24.X – Literatura – „Litera-
tura w praktyce czyli dawno,
dawno temu” – Celem zajêæ
bêdzie rozwój twórczego my-
œlenia i æwiczenie wyobraŸni
za pomoc¹ sztuki s³owa. W
interaktywny sposób uczestni-
cy wyk³adu podejm¹ próbê
stworzenia w³asnej opowieœci,
nakreœlenia sylwetki bohatera,
jego œwiata i historii, która mu
siê przydarzy. Inspiracj¹ bêd¹
baœnie, mity i zaludniaj¹ce je
postaci. Inspiruj¹cym tworzy-
wem bêdzie równie¿ codzien-
noœæ, któr¹ bogata wyobraŸnia
dzieciêcej publicznoœci, mo¿e
w magiczny sposób przeobra-
ziæ. Bêdzie bardzo ciekawie.
(mgr Sylwia Siedlecka)

14.XI – Historia sztuki – „Na
pocz¹tku malowano niemal
wy³¹cznie zwierzêta, czyli
rzecz o sztuce najdawniejszej”
– (mgr Marek Machowski)

28.XI – Paleontologia – „Czy
prapradziadek ¿aby móg³by
zjeœæ cz³owieka?” – Odkrycie
wielkich skamienia³ych p³azów
podczas wykopalisk na terenie
Polski. (dr Tomasz Sulej)

5.XII – Etnografia – „Trady-
cje Bo¿ego Narodzenia” –
m.in. szopki, kolêdnicy, tajem-
nica œwi¹tecznych symboli,
otr¹bianie adwentu na ligaw-
kach. (mgr Agnieszka Tomasz-
czuk-Roso³owska)

19.XII – Geografia – „Turcja
– pierwszy krok do orientu” –
Zapis fascynuj¹cej, pe³nej
przygód, miesiêcznej podró¿y
po Turcji. Ukazany zostanie
wielowymiarowy portret wyj¹t-
kowego kraju pomiêdzy
Wschodem a Zachodem.
Oprócz ró¿norodnych miejsc
(np. s³one jezioro, XIX-wiecz-
na drewniana zabudowa otto-
mañska, fantastyczna Kapa-
docja, dzikie wybrze¿e) poka-
zany zostanie te¿ rytm zwyk³e-
go ¿ycia: od 12-milionowego

Stambu³u do zapomnianej wsi.
Bêdzie mowa m.in. o herbacia-
nych barach, o zwyczajach
meczetowych i narodowych, o
ró¿nicach w mentalnoœci. (mgr
Leszek Szczasny)

9.I – Matematyka – „Próba
pobicia nowego rekordu- czyli o
dodawaniu wielkich liczb” – Ta-
jemnice b³yskawicznego doko-
nywania dzia³añ arytmetycznych
bez u¿ycia urz¹dzeñ licz¹cych.
(dr hab. Jerzy Tyszkiewicz)

23.I – Astronomia – „Kosmicz-
ne ZOO” – Meteory, komety,
gwiazdy, czyli tajemnice cia³ nie-
bieskich. (dr Stanis³aw Bajtlik)

Poranki Muzyczne
Adresatem s¹ dzieci w wie-

ku przedszkolnym, ich rodzice
oraz wszyscy melomani. Ich
celem jest propagowanie edu-
kacji muzycznej wœród dzieci
poprzez zabawê, rozwijanie
wra¿liwoœci na piêkno oraz
kontakt z najlepszymi wyko-
nawcami i muzyk¹ na ¿ywo.

W programie poranków
znajd¹ siê m.in. ciekawostki
zwi¹zane z budow¹ instrumen-
tów (tych znanych i mniej zna-
nych), histori¹ muzyki, ¿yciem i
twórczoœci¹ s³ynnych kompozy-
torów, poznawaniem odleg³ych
kultur i ró¿norodnych gatunków
muzycznych (np. muzyka kla-
syczna, folk, blues, gospel, hip-
hop, rock&roll, jazz tradycyjny).
Przewidziane zosta³y równie¿
quizy i konkursy z nagrodami.
A wszystko to podane „na we-
so³o” w formie ok. 45-minuto-
wych spotkañ, raz w miesi¹cu,
w niedzielne po³udnie, w sali wi-
dowiskowo-kinowej.

Poranki Muzyczne i nowy
sezon Muzycznej Sceny Tar-
gówka zostanie uroczyœcie za-
inaugurowane 25 paŸdziernika
o godz. 12.00 koncertem pt.
„M³ode Talenty” w wykonaniu
m³odych laureatów konkursów
muzycznych oraz Warszaw-
skiej Orkiestry Kameralnej im.
Zenona Brzewskiego pod dy-
rekcj¹ Wojciecha Mrozka.

W kolejnych miesi¹cach ko-
niecznie trzeba us³yszeæ kon-
cert pt. „Muzyczne Baœnie” w
wykonaniu Orkiestry Symfo-
nicznej pod dyrekcj¹ Adama
Koz³owskiego oraz przekonaæ
siê „Do czego s³u¿y dyrygent?”,
któr¹ to zagadkê ostatecznie
dzieciom i doros³ym wyjaœni
dzia³aj¹ca przy Domu Kultury
ŒWIT Unplugged Orchestra
pod batut¹ Micha³a Œmigiel-
skiego. Bilety na koncerty, w
cenie 10 z³, do nabycia w ka-
sie biletowej Domu Kultury
„Œwit” w przedsprzeda¿y i bez-
poœrednio przed koncertem.

Wiêcej informacji mog¹
Pañstwo uzyskaæ pod nume-
rami telefonów:
22 811-01-05, 22 811-11-09
w godzinach 9:00 – 20:00

lub na stronie internetowej:
www.dkswit.com.pl.

Dyrektor Domu Kultury Œwit
Jacek Bia³ek

Nowe atrakcje dla dzieci w Domu Kultury „Œwit”
Nowy sezon kulturalny w Domu Kultury „Œwit” obfituje w

wiele interesuj¹cych zajêæ i imprez praktycznie dla wszyst-
kich i bez ograniczeñ wieku. Wœród nich spora liczba to
projekty ca³kiem nowe, które ju¿ na pierwszy rzut oka wy-
daj¹ siê bardzo atrakcyjne. Wœród nich wyró¿niaj¹ siê dwie
cykliczne imprezy dla dzieci – Bródnowski Uniwersytet Dzie-
ci i Poranki Muzyczne. Ich celem jest rozwój potencja³u in-
telektualnego dzieci, rozwój zainteresowañ, predyspozycji
twórczych i gotowoœci do czynnego uczestnictwa w kultu-
rze. Brzmi to mo¿e bardzo powa¿nie, ale do realizacji wspo-
mnianych projektów zaanga¿owani s¹ wysokiej klasy spe-
cjaliœci, którzy w przyjazny, przekonuj¹cy i niekiedy zabaw-
ny sposób potrafi¹ podzieliæ siê swoj¹ wiedz¹ z najm³odsz¹
publicznoœci¹.
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lekarski, pomieszczenie ambu-
latoryjne, szatnie, sanitariaty.
Ca³y obiekt przystosowany jest
do potrzeb osób niepe³nospraw-
nych. Boisko ma nawierzchniê
ze sztucznej trawy, uzupe³nionej
granulatem; murawa ma drena¿
do odprowadzania wody.

W uroczystym otwarciu
obiektu udzia³ wziêli m.in.: pre-
zydent Warszawy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, pos³anka Alicja
D¹browska, rektor Wy¿szej
Szko³y Mened¿erskiej prof.
Stanis³aw Dawidziak, radni
Rady Warszawy i Dzielnicy
Praga Pó³noc oraz wiceburmi-
strzowie: Artur Buczyñski i Ja-
ros³aw Sarna. Modlitwê odpra-
wi³ i poœwiêcenia boiska doko-
na³ biskup pomocniczy Diece-
zji Warszawsko-Praskiej Stani-
s³aw Kêdziora. Za œwiêcon¹
wod¹ na boisko trafi³a pi³ka,
rzucona przez Pani¹ Prezy-
dent. Obiekt na Kawêczyñskiej
wybudowany zosta³ w ci¹gu 14
miesiêcy. Kosztowa³ dzielnicê
12 mln z³. Wchodzi w sk³ad
Dzielnicowego Oœrodka Spor-
tu i Rekreacji Praga Pó³noc.

Zdaniem dyrektora DOSiR,
Zbigniewa Korcza, to najlepiej
zbudowany i wyposa¿ony, z
dobr¹ infrastruktur¹, kompleks

sportowy na Pradze: ma dobry
dojazd; dziêki murawie i od-
wodnieniu, na boisku mo¿na
bêdzie rozgrywaæ mecze od
wiosny do póŸnej jesieni; dziê-
ki oœwietleniu – tak¿e wieczo-
rem. Du¿ym walorem jest infra-
struktura techniczna. „Mo¿emy
teraz wspó³pracowaæ z innymi
klubami i oœrodkami sportowy-
mi w Warszawie, wymieniaæ
doœwiadczenia. Ten obiekt po-
zwoli nam roz³adowaæ silne
przeci¹¿enie innych placówek.
W godzinach 8 – 16 na boisku
graæ bêd¹  uczniowie, 16 – 19
– Uczniowskie Kluby Sportowe
(MUKS, Orze³, B³yskawica), od
19 - wykorzystanie komercyjne.
Dziêki boisku na Kawêczyñ-
skiej, „rozkrêci siê” na Pradze
pi³ka no¿na”.

Dyrektor Korcz cieszy siê z
tej pere³ki wœród obiektów
DOSiR, ale mówi te¿ o braku
hali widowiskowo-sportowej.
Dziêkuje w³adzom dzielnicy i
miasta za obiekt, który dzie-
ciom z biednych rodzin daje
szansê uprawiania sportu, w
skali spo³ecznej – ogranicze-
nia zjawisk patologicznych.

Boisko na Kawêczyñskiej to
trzeci obiekt, oddany na Pradze
do u¿ytku we wrzeœniu bie¿¹-
cego roku. W dniu rozpoczêcia

roku szkolnego otwarte zosta-
³o boisko na ul. Kowieñskiej 12/
20, 24 wrzeœnia – „Orlik” przy
Zespole Szkó³ nr 33 przy Tar-
gowej 86. Nied³ugo przybêdzie
kolejny „Orlik”, na ul. Szanajcy.

Podczas inauguracji na Ka-
wêczyñskiej mecze pokazowe
rozegra³y dru¿yny Szkó³ Pod-
stawowych: nr 30, nr 73, nr 50,
nr 258, nr 127 i MUKS Praga.
Mecz reprezentacji  aktorów z
reprezentacj¹ policjantów z
Pragi wygrali policjanci 7:3.

W sobotê 25 wrzeœnia Mi-
cha³ów œwiêtowa³ muzycznie i
tanecznie w parku na Kawê-
czyñskiej. W oratorium Bazyli-
ki Stowarzyszenie „Micha³ów”
zorganizowa³o panel dyskusyj-
ny o historii, przestrzeni i to¿-
samoœci; dla uczniów – konkurs
na wypowiedzi o tym, czego im
brakuje w „ma³ej OjczyŸnie”.
Materia³y z dyskusji i zdjêcia
opublikowane zostan¹ w ksi¹¿-
ce, która uka¿ê siê w grudniu.

Niedzielne œwiêtowanie w
parku zaplanowano jako rodzin-

dokoñczenie ze str. 1

ne, historyczne, sentymentalne.
O refleksje na temat Pragi po-
proszono kilku zamieszka³ych tu
obcokrajowców: Szwajcarkê
Jolê, Argentyñczyka Matiasa,
W³ocha Samuele i Niemca Jone.
Z odpowiedzi wynika, ¿e s³ysze-
li, ¿e Praga jest niebezpieczna,
ale sami tego nie doœwiadczyli.
Podobaj¹ im siê takie miejsca,
jak Koneser, ulice Z¹bkowska i
Otwocka oraz domy na ulicy
Okrzei (szkoda, ¿e popadaj¹ce
w ruinê). Jakie obyczaje ze swo-
ich rodzinnych krajów kontynu-
uj¹? U Samuele zawsze na œnia-
danie jest kawa i ciasto. Matias
nie mo¿e krêciæ siê za kobieta-
mi i przestaæ jeŸdziæ na rowerze
po winie. Ulubione danie Jony to
pierogi; po pracy lubi wypiæ piwo.
W Szwajcarii wszystkie sprawy
rozstrzyga siê drog¹ g³osowania
– wspomina Joanna.

Ostanie akordy festynu za-
brzmia³y wieczorem w Bazyli-
ce, podczas koncertu Krzysz-
tofa Krawczyka.                    K.

Fot. Andrzej Bia³ow¹s

W ramach projektu „Miasto
– przestrzeñ dialogu” w Gale-
rii N’69 przy ul. Tarchomiñskiej
9, 2 paŸdziernika otwarta zo-
sta³a wystawa malarstwa Zbi-
gniewa Sikory pt. „Miasto –
cz³owiek”. Jest to ju¿ druga
ekspozycja z tego cyklu. Pro-
jekt rozpoczê³a 28 sierpnia
wystawa Sabiny Twardow-
skiej, zatytu³owana „Miasto ni-
gdy nie jest szare”.

Projekt „Miasto – przestrzeñ
dialogu” obejmuje dzia³ania
wystawowe, pokazy slajd
show oraz projekcje multime-
dialne, realizowane w Galerii
N’69 od sierpnia do grudnia
2009. W projekcie uczestnicz¹
m³odzi artyœci malarze i foto-
graficy z ró¿nych œrodowisk
twórczych. Ich prace spaja je-
den temat przewodni: miasto,
ujête jako przestrzeñ szeroko
rozumianego dialogu.

Miasto jest równie¿ Ÿród³em
fascynacji dla Zbigniewa Siko-
ry. Ten urodzony w 1985 Ra-
domianin, absolwent tamtej-
szego Liceum Sztuk Plastycz-
nych im. Józefa Brandta, od
2005 r. mieszka i studiuje w
Warszawie na Wydziale Ma-
larstwa Akademii Sztuk Piêk-
nych, w pracowni prof. Jaro-
s³awa Modzelewskiego oraz w

pracowni rysunku, prof. W³o-
dzimierza Szymañskiego przy
Wydziale Nowych Mediów.
Specjalizacjê robi w Pracow-
ni Sztuki w Przestrzeni Pu-
blicznej, prowadzonej przez
prof. Miros³awa Duchowskiego.

W latach 2007-2009 bra³
udzia³ w kilku wystawach zbio-
rowych, m.in. w wystawach
rysunku studentów prof. W³o-
dzimierza Szymañskiego w
Galerii Aspekt i w warszaw-
skiej Domotece, w wystawie
„100 % malarstwa” na ASP w
Warszawie oraz w wystawie w
Centrum Sztuki De Terp w
Waalwijk w Holandii. W 2008
r. otrzyma³ wyró¿nienie za pro-
jekt zagospodarowania okolic
Pa³acu Kultury i Nauki w War-
szawie a w 2009 r. wygra³ V
edycjê konkursu fundacji „Po-
ci¹g do sztuki” na wielki mu-
ral ozdabiaj¹cy stacjê metra
Marymont.

Na wystawie „Miasto – cz³o-
wiek” w Galerii N’69 Zbigniew
Sikora prezentuje obrazy z
tego roku. Wiêkszoœæ z nich
zosta³a przygotowana specjal-
nie na tê wystawê. S¹ malo-
wane przewa¿nie akrylami,
ale artysta stosuje te¿ inne
techniki, jak o³ówek, kredka,
sitodruk, czêsto ³¹cz¹c je w

jednej pracy. W swoich obra-
zach po³¹czy³ te¿ dwa tema-
ty, które go interesuj¹: miasto
i cz³owieka.

- Lubiê Warszawê, du¿e,
têtni¹ce ¿yciem miasto –
mówi artysta. – Tu bardzo
du¿o siê dzieje, mo¿na wiele
osi¹gn¹æ. Miasto jest jednak
tylko pretekstem do pokaza-
nia cz³owieka. Zwykle malujê
swoich przyjació³, znajomych
na tle wymyœlonego fragmen-
tu miasta.

Prezentowane prace
przedstawiaj¹ m³odych ludzi
na tle bloków. Artysta stosuje
nie tylko ciekawe pomiesza-
nie technik, ale i czasu. Na
obrazie zatytu³owanym „W
mieœcie” dziewczyna ubrana
jest w letni¹ sukienkê, a ch³o-
pak, rozstawiaj¹cy dla niej le-
¿ak – w zimowy, narciarski
strój. Ona jest z lata, on – z
zimy. Obraz „Spacer” nawi¹-
zuje do malowania na murze.
To te¿ aspekt ¿ycia wspó³cze-
snego miasta. Ale nie tylko
wspó³czesne miasto przed-
stawia Zbigniew Sikora. Na
obrazie „Siatka miasta ‘44”
artysta w ciekawy sposób
przedstawi³ fragment zburzo-
nej Warszawy. Pos³u¿y³ siê
szablonem, wykonanym na
bazie zdjêcia ̄ oliborza z cza-
sów Powstania Warszawskie-
go i malowa³ sprayem.

W innej „Siatce miasta” za-
stosowa³ sitodruk. Sitodruk jest
to metoda wielokrotnego odbi-
jania, któr¹ czêsto stosowa³
Andy Warhol. Zbigniew Siko-
ra po³¹czy³ j¹ z malarstwem i
uzyska³ bardzo ciekawy efekt.

- W odbitkach najciekawsze
s¹ niedoci¹gniêcia – twierdzi
artysta. – Na przyk³ad napisy
z piecz¹tek – czasami coœ siê
Ÿle, niewyraŸnie odbije. Dla
mnie te niedoci¹gniêcia maj¹
w sobie du¿o subtelnoœci,
energii. W sitodruku te¿ nigdy
do koñca nie wiadomo, co wyj-
dzie. Gdyby odbitka by³a ide-
alna, chyba by mi siê tak nie
podoba³a.

Odbitki, napisy na murze,
„wlepki” w autobusach - to co-
dzienna rzeczywistoœæ nasze-
go ¿ycia. Do tego nawi¹zuj¹
prace Zbigniewa Sikory i dla-
tego s¹ tak mocno osadzone
w realiach wielkiego miasta.
Artysta przedstawi³ te¿ dwa
obrazy z serii „Inspiracje”. S¹
one wynikiem jego fascynacji
twórczoœci¹ Josepha Beuysa
i Andrzeja Wróblewskiego.

Wystawê prac Zbigniewa
Sikory „Miasto – cz³owiek” w
Galerii N’69 przy ul. Tarcho-
miñskiej 9 mo¿na ogl¹daæ do
18 paŸdziernika po uzgod-
nieniu telefonicznym, Tel.:
0501 013 835, 0513 027 620.

Joanna Kiwilszo

Miasto - cz³owiek
Malarstwo Zbigniewa Sikory

Fundacja Artbarbakan udziela g³osu m³odym twórcom.
To przecie¿ do nich nale¿eæ bêd¹ w najbli¿szym czasie sale
wystawowe i kolekcje. To oni nadawaæ bêd¹ ton i wyzna-
czaæ nowe trendy w sztuce.

Fundacja Hereditas zaprasza 24 paŸdziernika (sobota), o
godz. 11.00 na wêdrówkê pt. „Nowa Praga przemys³owa
(spotkanie przy wejœciu g³ównym DOKP, ul. Targowa 74).

Wêdrówkê poprowadzi Micha³ Sokolnicki (Stowarzyszenie
Nowa Praga). Spotkanie odbywa siê w ramach projektu „War-
szawskie dziedzictwo postindustrialne. Warsztaty - wyk³ady –
prezentacje” Festiwal 2009.

Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Miasta Sto³ecznego
Warszawy.

Micha³ów œwiêtuje


