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Nie daæ siê
burzy cytokin
Serce 77-letniej S³owenki zatrzyma³o siê w kilka minut
po tym, jak pielêgniarka wstrzyknê³a jej szczepionkê przeciwko grypie AH1N1, tzw. œwiñskiej grypie. Chora znalaz³a siê w szpitalu. Powszechnie ju¿ wiadomo, jakie profity czerpi¹ koncerny farmaceutyczne, które produkuj¹
szczepionkê. Te profity drastycznie rosn¹ w sytuacji, gdy
og³asza siê pandemiê. A ta zosta³a og³oszona przez WHO
w czerwcu tego roku.
Niewielu lekarzy ma odwa- reakcje na nie s¹ bardzo
gê przyznaæ, ¿e szczepionka zmienne. Niektóre ze skutków
przeciwko œwiñskiej grypie nie ubocznych mog¹ wynikaæ z
jest bezpieczna. Nie przesz³a niecelowej stymulacji ró¿nych
badañ, które mog¹ potwier- mechanizmów systemu immudziæ bezpieczeñstwo jej sto- nologicznego, zaœ inne mog¹
sowania, testy, jakie przesz³a, powodowaæ niepo¿¹dane dzias¹ krótkotrwa³e i pobie¿ne. ³ania i reakcje farmakologiczne.
Szczepionka zawiera obcy Spoœród kilku typów adjuwandla cz³owieka materia³ gene- tów, najpowszechniej dziœ stotyczny, zwi¹zki rtêci i inne nie- sowanymi œrodkami wspomabezpieczne komponenty. Pra- gaj¹cymi w preparatach przegn¹cy zachowaæ anonimo- znaczonych dla ludzi s¹ wodowoœæ lekarz, obawiaj¹cy siê rotlenek glinu, fosforan glinu i
ostracyzmu œrodowiska lekar- fosforan wapnia. Inne adjuwanskiego, zatrudniony w firmie ty powstaj¹ na bazie emulsji
farmaceutycznej, powiedzia³ olejowych, uzyskuje siê je
NGP – Pod ¿adnym pozorem
dokoñczenie na str. 3
nie nale¿y poddawaæ siê
szczepieniu. Preparat jest niebezpieczny dla zdrowia i
¿ycia. Ostracyzmu œrodowiska lekarskiego nie musi siê
obawiaæ amerykañski neurochirurg dr Russell Blaylock.
Jego pozycja w œwiecie naWszystkie osoby maj¹ce
ukowym jest na tyle mocno
trudnoœci ze s³yszeniem
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
ugruntowana, ¿e kontrowers³uch i zasiêgn¹æ fachowej
syjne opinie nie s¹ w stanie
porady audioprotetyka w
ni¹ zachwiaæ. Dr Blaylock
gabinecie firmy Fonikon,
wystosowa³ do kolegów po
który mieœci siê vis a` vis
fachu list otwarty – w postaSzpitala Bródnowskiego
ci maila – i zobowi¹za³ ich
przy ulicy Kondratowicza 37,
do przekazywania informanr tel. 22 353 06 20.
cji w nim zawartych jak najFonikon jest laureatem wyszerszym krêgom lekarzy.
ró¿nienia Firma Godna ZaufaWedle amerykañskiego neunia 2008. Proponuje szeroki
rochirurga niebezpieczeñwybór nowoczesnych aparastwo czai siê w tzw. adjutów s³uchowych i akcesoriów
wantach, w szczególnoœci w
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
jednym z nich – skwalenie.
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
Adjuwanty, œrodki wspomagaj¹ce, to substancje chemiczZ tym og³oszeniem
ne, które maj¹ wzmagaæ odbadanie s³uchu gratis
powiedŸ immunologiczn¹ na
i 5% rabatu
szczepionkê. Ich chemiczna
na aparat s³uchowy!
natura, sposób dzia³ania i

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Dwadzieœcia lat
dla ulic
W Domu Spotkañ z Histori¹ odby³a siê konferencja
naukowa, poœwiêcona 20-leciu dzia³alnoœci Zespo³u Nazewnictwa Miejskiego.
Zespó³ sk³ada siê ze spo- ni miasta – jest nie tylko ele³eczników, znawców Warsza- mentem praktycznie u¿yteczwy, specjalistów z ró¿nych nym, pozwalaj¹cym odnaleŸæ
dziedzin - historyków War- siê w przestrzeni, ale przede
szawy i historyków sztuki, ar- wszystkim niematerialnym
chitektów, urbanistów, karto- zabytkiem kultury narodowej.
grafów, in¿ynierów komunika- Dobitnie œwiadcz¹ o tym przycji i innych. Zespo³owi od po- k³ady z okresu II wojny œwiacz¹tku jego istnienia prze- towej, kiedy prowadzono z
wodniczy jêzykoznawca, pro- okupantem swoist¹ sabota¿ow¹ „wojnê warszawskofesor Kwiryna Handke.
Dwadzieœcia lat dzia³alno- niemieck¹”, polegaj¹c¹ na
œci zaowocowa³o wydaniem niszczeniu b¹dŸ zamalowyponad dwóch tysiêcy opinii, waniu zmienionych przez
dotycz¹cych zg³aszanych Niemców nazw ulic i placów.
wniosków nazewniczych, Nadawano tak¿e starym uliutworzono pe³ny katalog com nowe nazwy bohaterów
dokoñczenie na str. 3
obiektów terenowych Warszawy, a tak¿e dwa opracowania pomocnicze dotycz¹ce
nazw. Obecna, jubileuszowa
konferencja by³a kontynuacj¹
poprzednich, poœwiêconych
dziejom i roli nazewnictwa
miejskiego oraz systemowi
miejskiej informacji.
Cz³onkowie zespo³u zwracaj¹ uwagê na ogromn¹ rolê,
jak¹ pe³ni nazewnictwo miejskie w spo³ecznej przestrze-

Zbadaj Dziesiêciolatek
s³uch i osesek
W paŸdzierniku Oddzia³ Rejonowy Warszawa Targówek Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów obchodzi³ swe 10-lecie; 20 listopada œwiêtowa³
Dzieñ Seniora. Uroczystoœæ, w szczelnie wype³nionej
Sali Kinowej Domu Kultury „Œwit”, rozpoczê³a siê wystêpem Dzieciêcego Zespo³u Pieœni i Tañca „Varsovia”.
Tañce i œpiewy, zbiorowe i solowe, w ludowych strojach
z ró¿nych regionów Polski, przypomnia³y seniorom lata,
gdy oni sami œpiewali „Hej, bystra woda” czy „Jam przekupka z Mariensztatu”. Dowodzi³o tego rytmiczne klaskanie ca³ej widowni. By³y popisy po krakowsku, po
³owicku, po góralsku; by³y gromkie brawa i porywaj¹cy
taniec na bis.
SYLWESTER
Oficjaln¹ czêœæ uroczystoœci otworzy³ Hymn SenioPRZY ORKIESTRZE!
rów, ze s³owami Leonarda
TANIO!
Maœniaka i muzyk¹ Jerzego
022 679-36-30
Kuszakiewicza.
dokoñczenie na str. 2

0603-956-654

Podziêkowanie
za cztery k¹ty
„Za wyj¹tkow¹ ¿yczliwoœæ i zrozumienie losu ludzi bezdomnych, podejmuj¹cych trud budowania normalnego
¿ycia oraz pomoc w rozwi¹zaniu kwestii mieszkaniowej szczêœliwi posiadacze kluczy do mieszkañ socjalnych”
– z dyplomami tej treœci przyszli do Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc: Aneta Wi¹cek, Wioletta Szewczyk, Stefan Gruca i S³awomir Kamela, w imieniu 14 uczestników zrealizowanego przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” Programu Reintegracji Spo³ecznej „Powrót”. Dyplomy wrêczono: Jolancie Koczorowskiej, burmistrz Pragi Pó³noc, Bogumile Sosiñskiej - naczelnik Wydzia³u Zasobów Lokalowych oraz pracownikom tego Wydzia³u.
Spotkanie z pani¹ bur- blemami cz³owiek pozostaje
mistrz by³o okazj¹ do rozmo- sam, trudno mu uwierzyæ w
wy o problemach ludzi, któ- siebie i aktywnie dzia³aæ na
rzy – czêsto nie ze swej winy rzecz poprawy sytuacji ¿ycio– znaleŸli siê w bardzo trud- wej. Dla wielu pomocny okanej sytuacji: bez mieszkania, za³ siê „Powrót”.
bez pracy, bez œrodków do
W dwóch edycjach progra¿ycia. Bywa, ¿e wtedy odsu- mu „Powrót” wziê³o udzia³
waj¹ siê od nich rodzina i 118 mieszkañców Warszawy;
przyjaciele. Gdy z takimi prodokoñczenie na str. 3

Klezmer Jazz
Project
22 listopada w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury odby³ siê
wyj¹tkowy koncert. Wirtuoz klarnetu Wojciech Mrozek
wraz z zespo³em wprowadzi³ nas w klimaty muzyki
¿ydowskiej, uwspó³czeœnionej jazzowymi aran¿acjami.
Program Klezmer Jazz programie tym, obok instruProject to synteza muzyki mentów charakterystycznych
¿ydowskiej, jazzowej i medy- dla muzyki ¿ydowskiej, takich
tacyjnej. W niezwyk³y sposób jak klarnet, skrzypce i cymba³¹czy te¿ muzykê klezmersk¹ ³y, u¿yte zosta³y równie¿ inz motywami cygañskimi. Jest strumenty obecne zwykle w
wiêc swoist¹ mieszank¹ ró¿- muzyce jazzowej, a wiêc fornych kultur muzycznych. W
dokoñczenie na str. 6
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Sybiracy na Zaciszu

Restauracja Mega Bait

Czterdziestu cz³onków Ko³a Sybiraków Warszawa Praga Pó³noc przyby³o w niedzielê, 22 listopada, do koœcio³a
Œwiêtej Rodziny na Zaciszu, na uroczystoœæ i mszê œwiêt¹
dziêkczynn¹ za kanonizacjê œw. Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego i za to, ¿e zosta³ on patronem Ko³a. W czêœci
artystycznej wyst¹pi³o 11 uczniów klasy VI D z zespo³u
teatralnego Szko³y Podstawowej nr 82. Scenariusz opowieœci o drodze, jak¹ przeszed³ Patron oraz teksty piosenek napisa³a nauczycielka tej szko³y, Izabella Pyœk.
Jedna z wyœpiewanych przez uczniów refleksji: „¯eby
Ÿród³o odnaleŸæ, trzeba iœæ pod pr¹d do góry”.

ul. Modliñska 199 (wejœcie od ul. Produkcyjnej) tel. 22 744 50 33
e-mail: biuro@megabait.pl; manager@megabait.pl; www.megabait.pl
Restauracja Mega Bait - po³o¿ona w cieniu stuletnich dêbów
(w s¹siedztwie Ratusza Bia³o³êka)
zaprasza na Kuchniê Miêdzynarodow¹.
♦ Mi³a atmosfera,przytulne wnêtrze i profesjonalna obs³uga.
♦ Organizujemy przyjêcia okolicznoœciowe i spotkania firmowe.
♦ Od pn. do pt. w godz. 12.00-16.00 oferujemy zestawy lunchowe.
♦ Przyjmujemy zamówienia na wynos, dowozimy do klienta.
♦ Restauracja czynna od godz.12.00
do ostatniego goœcia.
♦ W godz. 12.00-13.30 mo¿na u nas
zjeœæ póŸne œniadanie.
♦ Piwo beczkowe Heineken.
♦ Du¿y wybór drinków alkoholowych
i bezalkoholowych.

Dziesiêciolatek i osesek

Mszê œwiêt¹ odprawi³ ks. infu³at Lucjan Œwiêszkowski, który w kazaniu opowiedzia³ o losach swojej rodziny, doœwiadczonej cierpieniem w wiêzieniu
i na zes³aniu. Z ciep³ym s³owem kap³an zwróci³ siê do Sybiraków: Wasza organizacja
jest potrzebna; rozumiecie siê,
mimo up³ywu czasu.
Pieœni podczas mszy œwiêtej zaœpiewa³ chór Szko³y
Podstawowej nr 52.
O Zygmuncie Szczêsnym
Feliñskim, jako o cz³owieku,
który by³ blisko ludzi i Boga,
opowiedzia³a Danuta Kominiak, prezes Ko³a Sybiraków
(na zdjêciu powy¿ej): by³ cz³owiekiem opatrznoœciowym

TERMEK

Ma³a poligrafia
i elektrogrzejnictwo
• Ksero
• Bindowanie
• Foliowanie
• Piecz¹tki
w 5 minut - 35 z³
• Dorobimy
ka¿d¹ grza³kê

wszêdzie, gdzie siê zjawi³; ziemiañski dom, bardzo religijna
rodzina; po œmierci ojca i wywiezieniu matki na Syberiê zostaje z rodzeñstwem bez dachu
nad g³ow¹; koñczy studia matematyczne w Moskwie i humanistyczne na paryskiej Sorbonie; przyjaŸni siê z Juliuszem
S³owackim; po ukoñczeniu Seminarium Duchownego w ¯ytomierzu i Akademii Duchownej
w Petersburgu wyœwiêcony na
kap³ana w 1855 roku, mianowany arcybiskupem warszawskim 6 stycznia 1862 roku, po
16 miesi¹cach otrzymuje zakaz
pe³nienia tej funkcji oraz aktywnoœci; za³o¿yciel Zgromadzenia
Sióstr Rodziny Maryi, sierociñca i szko³y dla ubogich dzieci;
na wygnaniu w g³êbi Rosji spêdzi³ 20 lat. Wszêdzie, gdzie by³,
zostawi³ po sobie wspania³e
wspomnienia i aurê mi³oœci.
„Nadanie imienia Zygmunta
Szczêsnego Feliñskiego to dla
nas zobowi¹zanie” – powiedzia³a Danuta Kominiak. Jako
najwa¿niejsze zadania wymieni³a: mi³oœæ bliŸniego i opiekê
nad starszymi cz³onkami Ko³a.
16 grudnia o godz. 16 Sybiracy spotkaj¹ siê w Domu
Kultury „Zacisze”, by podzieliæ siê op³atkiem.
K.

EKSPRESOWE
PO¯YCZKI
POD ZASTAW

LOMBARD
SKUP / SPRZEDA¯
Z£OTA

(róg Brzeskiej)

22 670-29-12
880-424-686
ul. Targowa 33A

www.termek.pl

czynne pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

ul. Z¹bkowska 13

Zapa³u i si³ w dalszej dzia³alnoœci ¿yczy³a Ewa Antas, prezes Klubu Seniora w Czosnowie. Podziêkowaniem za dotychczasow¹ wspó³pracê by³ list
od seniorek tego Klubu i upominek – album „Polska, Polska”.
Z okazji jubileuszu Zarz¹d
Oddzia³u Rejonowego wyst¹pi³
do Zarz¹du G³ównego o uhonorowanie instytucji, wspieraj¹cych dzia³ania na rzecz seniorów oraz najbardziej aktywnych
cz³onków Kó³. Z³ote Odznaki
Honorowe otrzymali: Biuro Polityki Spo³ecznej m.st. Warszawy; Rady i Zarz¹dy Dzielnic:
Targówek i Bia³o³êka; Rady
Nadzorcze i Zarz¹dy: SM
„Bródno” i RSM „Praga”; Samodzielny Zespó³ Publicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej Targówek; Rada Osiedla i Administracja Osiedla Kondratowicza.
Z³ote Honorowe Odznaki wrêczono szesnastu osobom z Kó³.
Dyplomami uznania Zarz¹d
Oddzia³u podziêkowa³ Wan-

dokoñczenie ze str. 1

Seniorów i oficjalnych goœci
powita³ przewodnicz¹cy Zarz¹du Oddzia³u Rejonowego
Remigiusz Sikora.
Historiê Oddzia³u wszyscy
mogli poznaæ dziêki prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez Mieczys³awa Marka
Zakrzewskiego. Dorobek 10lecia to 15 Kó³, licz¹cych ok.
1900 cz³onków. 14 paŸdziernika, z 5 Kó³ powo³any zosta³
Oddzia³ Rejonowy Warszawa
Bia³o³êka. Na przewodnicz¹cego wybrano Ludwika Kosiaka.
Oddzia³ Rejonowy Warszawa Targówek realizowa³ 3 programy: „Integracja i aktywizacja”, „Promocja zdrowia”,
„£¹czymy pokolenia – seniorzy i wnuki razem”. Organizowano m.in. wycieczki i pikniki.
9 grup seniorów uczestniczy
w zajêciach na p³ywalni. Oddzia³ œwiadczy te¿ pomoc rzeczow¹ i ¿ywnoœciow¹.
Za wielk¹, nie zawsze ³atw¹
pracê, kole¿ankom i kolegom
podziêkowa³ Remigiusz Sikora,
podkreœlaj¹c; „Nie tylko ¿¹damy,
ale sami tworzymy”. Za troskê
o polepszenie ¿ycia œrodowiska
seniorów, dyplom jubileuszu 10lecia Oddzia³u Rejonowego

Warszawa Targówek PZERiI
otrzyma³a El¿bieta Arciszewska, przewodnicz¹ca Zarz¹du
G³ównego PZERiI. „Ceniê sobie
to wyró¿nienie” – powiedzia³a
laureatka, ¿ycz¹c seniorom jak
najwiêcej uœmiechów i jak najmniej trosk, a Zarz¹dowi Oddzia³u – wiele inicjatywy i chêci.
Wyrazy najwy¿szego uznania dla Zarz¹du Oddzia³u i
wszystkich, którzy go wspieraj¹, przekaza³ Janusz Czy¿,
przewodnicz¹cy Zarz¹du
Okrêgowego PZERiI. Gratulacje z³o¿yli: w powa¿nych s³owach przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Targówek Zbigniew
Poczesny, ¿artobliwie – wiceburmistrz S³awomir Antonik.
„Wy macie 10 lat, my jesteœmy
w fazie oseska. Bêdziemy korzystaæ z Waszych rad i wskazówek, razem organizowaæ imprezy – zapowiedzia³ wiceburmistrz Bia³o³êki Andrzej Opolski. – To niby rozstanie, ale
nadal trwaj¹ce po³¹czenie.”
Dalsze wspieranie dzia³añ
na rzecz seniorów – mieszkañców Targówka, zadeklarowali: prezes zarz¹du RSM
„Praga” Andrzej Pó³rolniczak
i zastêpca prezesa SM „Bródno” Barbara Estkowska.

dzie Krzewiñskiej z Ko³a nr 10
i Jadwidze Stêpniak z Ko³a nr
1 oraz Spó³dzielni BudowlanoMieszkaniowej „Technika”. Za
spo³eczn¹ pracê na rzecz emerytów i rencistów dyplomy
uznania otrzyma³o tak¿e 26
osób – cz³onków Zarz¹du Oddzia³u i Kó³. Upominki dla nich
ufundowa³ Urz¹d Dzielnicy Targówek. Sponsorem wystêpu
„Varsovii” by³ Wydzia³ Kultury
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka.
Z r¹k Marianny Ostaszewskiej z komisji kultury i organizacji wolnego czasu kwiaty
otrzyma³ Remigiusz Sikora.
Wszyscy uczestnicy spotkania
obdarowani zostali s³odycz¹,
nie szkodz¹c¹ zdrowiu seniorów – gorzk¹ czekolad¹.
Z histori¹ Oddzia³u Rejonowego Warszawa Targówek PZERiI
mo¿na siê zapoznaæ na stronie internetowej www.pzeri-targowek.pl;
kontakt z cz³onkami zarz¹du
nawi¹zaæ podczas dy¿urów we
wtorki i czwartki w godz. 11–14 w
siedzibie przy ul. Turmonckiej 10,
tel. 22 811 49 48.
K.
fot. M. Zakrzewski

www.sztucce.sklep.pl

Z t¹ reklam¹ 5% rabatu na ca³y asortyment!

Bezp³atne czipy
Tylko do 15 grudnia w³aœciciele psów, którzy mieszkaj¹ na terenie
m.st. Warszawy mog¹ skorzystaæ z mo¿liwoœci bezp³atnego zaczipowania psa w jednej z wybranych lecznic weterynaryjnych, których spis mo¿na
znaleŸæ na stronie www.bip.warszawa.pl/bos. Koszt zabiegu pokrywa
Urz¹d m.st. Warszawy. Warunkiem bezp³atnego oznakowania psa jest:
* wype³nienie przez w³aœciciela wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego
oznakowania psa,
* okazanie dowodu to¿samoœci,
* okazanie ksi¹¿eczki szczepieñ psa, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzaj¹cego
prawa do zwierzêcia, a w przypadku jego braku z³o¿enie stosownego oœwiadczenia.
Po zaczipowaniu w³aœciciel otrzymuje dowód elektronicznego oznakowania psa,
a dane dotycz¹ce psa i jego w³aœciciela s¹ wprowadzane do elektronicznej bazy
danych AnimalUM. Czipowanie to doskona³a metoda zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t umo¿liwiaj¹ca szybkie ustalenie w³aœciciela psa. W chwili znalezienia psa, mo¿na specjalnym czytnikiem odczytaæ numer i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie
uzyskaæ informacje o w³aœcicielu i powiadomiæ go o odnalezieniu czworonoga. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkoœci ziarenka
ry¿u, nie przeszkadza zwierzêciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on wprowadzany podskórnie na szyi lub miêdzy ³opatkami i mo¿e dzia³aæ nawet kilkadziesi¹t lat. Elektroniczne oznakowanie jest równie¿ niezbêdnym wymogiem, aby podró¿owaæ z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.

Nie daæ siê burzy cytokin
dokoñczenie ze str. 1

równie¿ z syntetyzowanych
bakterii i bakterii grammujemnych, endotoksyn, kwasów
t³uszczowych itp. Skwalen jest
wêglowodorem, polimerem
organicznym, zaœ mechanizm
jego dzia³ania najproœciej
mo¿na opisaæ jako immunostymulacjê. By³ stosowany w
eksperymentalnych szczepionkach i w 2000 roku zosta³
podany du¿ej grupie uczestników wojny w Zatoce Perskiej. W szczepionce znajdowa³a siê dwuprocentowa
emulsja skwalenu. Adjuwant
spowodowa³ grupê reakcji
zwanych „syndromem wojny
w Zatoce”, który stwierdzono
u ¿o³nierzy, bior¹cych udzia³
w eksperymencie. Symptomy,
jakie u nich zaobserwowano,
obejmowa³y zapalenie stawów, zapalenie wsierdzia,
bóle tkanki ³¹cznej, zapalenie
nerwu wzrokowego, powiêkszenie wêz³ów ch³onnych, k³êbuszkowe zapalenie nerek,
wysypki uczuleniowe, uczulenie na œwiat³o, chroniczne
zmêczenie, bóle g³owy, utratê ow³osienia, nie poddaj¹ce
siê leczeniu ubytki skóry,
owrzodzenia aftowe, zawroty
g³owy, os³abienie, utratê pamiêci, zmiennoœæ nastrojów,
problemy neuropsychiatryczne, uszkodzenia tarczycy,
anemiê, podwy¿szony opad,
liszaj rumieniowaty, stwardnienie rozsiane (SM), stwardnienie zanikowe boczne (ALS),
zespó³ Raynauda, biegunkê,
nocne pocenie i stany podgor¹czkowe. Wed³ug Blaylocka
ta d³uga lista reakcji wskazuje, jak wielkie szkody powoduj¹ szczepionki, szczególnie,
gdy ich dzia³anie jest wspomagane przez bardzo silne œrodki zwiêkszaj¹ce reakcjê immunologiczn¹, takie w³aœnie jak
skwalen i pozosta³e adjuwanty.
Mechanizm dzia³ania wirusa grypy AH1N1 Blaylock
okreœla mianem „burzy cytokin” (cytokiny – cz¹steczki bia³kowe wp³ywaj¹ce na wzrost,
rozprzestrzenianie siê i pobu-

dzenie komórek, bior¹cych
udzia³ w odpowiedzi odpornoœciowej). Wirus stymuluje
uk³ad odpornoœciowy do nadmiernej reakcji. Tym t³umaczy
wiêksz¹ umieralnoœæ na
œwiñsk¹ grypê wœród dzieci i
m³odych ludzi, których uk³ad
immunologiczny reaguje ze
swej natury mocniej, a ponadto nie mia³ kontaktu z podobnym wirusem. Uk³ad odpornoœciowy ludzi w œrednim wieku
i starszych z natury reaguje
s³abiej. I co wa¿ne, ich organizmy mia³y ju¿ kontakt z podobnym wirusem grypy –
H1N1 (wirus nies³awnej hiszpanki). Russell Blaylock zwraca uwagê na fakt, i¿ w materiale genetycznym wirusa nowej
grypy znajduje siê zarówno wirus hiszpanki jak i wirus ptasiej
grypy – H3N, spekuluj¹c ostro¿nie, ¿e byæ mo¿e jest on tworem genetycznych manipulacji.
Czy¿by ziœci³ siê koszmarny scenariusz rodem z powieœci Robina Cooka? Wirus wymkn¹³ siê z laboratoriów? Niekoniecznie. Zdolnoœæ wirusów
grypy do mutacji i ci¹g³ych
przemian jest powszechnie
znana. Wiadomo równie¿, ¿e
mo¿e on przemieszczaæ siê
pomiêdzy gatunkami.
Szczepionki przeciw grypie
AH1N1 to pieni¹dze, gigantyczne pieni¹dze, p³yn¹ce
szerokim strumieniem do kieszeni, a raczej kas dwóch koncernów farmaceutycznych,
które je produkuj¹. Oba maj¹
podpisane umowy ze Œwiatow¹ Organizacj¹ Zdrowia.
Og³oszenie pandemii grypy
zwielokrotni³o dochody obu
koncernów. Szczepionka jednego z tych koncernów, podana 14 œwinkom morskim zabi³a 13 z nich! Powtórzenie eksperymentu da³o ten sam wynik. Trudno wiêc siê dziwiæ, ¿e
negocjacje polskiego rz¹du,
maj¹ce doprowadziæ do tego,
by koncern farmaceutyczny
wzi¹³ na siebie odpowiedzialnoœæ za ewentualne skutki
uboczne szczepionki, zakoñczy³y siê fiaskiem.

Jeœli nie szczepionka, to
co? Blaylock proponuje zdrowe od¿ywianie, stosowanie
wzmacniaj¹cych suplementów diety, unikanie du¿ych
skupisk ludzi, zachowywanie
bardzo starannej higieny i
przyjmowanie du¿ych dawek
witaminy C i D3, tej ostatniej
nawet do 15 tys. jednostek na
dobê, w okresach zwiêkszonej zachorowalnoœci na grypê.
Witamina D3 moduluje reak-

Dr Russell Blaylock - neurochirurg, autor podrêczników, wyk³adowca. Studiowa³ w LSU School of Medicine w Nowym Orleanie i odby³ ogólny sta¿ chirurgiczny i neurologiczny w Medical University of South Carolina w Charleston. Wspó³pracowa³
z wybitnym neurochirurgiem, Ludwigiem Kempe. Wspólnie stworzyli unikatow¹ metodê usuwania guzów mózgu i wszczepiania
zastawek w procesie leczenia wodog³owia, a tak¿e prowadzili
badania neuroanatomiczne w celu zapewnienia doskonalszych
metod chirurgii naczyñ wewn¹trzczaszkowych. Na pewnym etapie swojej kariery zainteresowa³ siê aspektami ¿ywieniowymi w
kontekœcie okreœlonych schorzeñ i te zagadnienia znalaz³y siê
w jego publikacjach ksi¹¿kowych – Excitotoxins: The Taste That
Kills, Secrets That Can Save Your Life. Ta ostatnia porusza szereg zagadnieñ – m.in. toksycznoœci metali ciê¿kich, herbicydów
i pestycydów, kontrowersji wokó³ szczepionek. Publikuje w
Journal of the American Nutraceutical Association i Journal
of American Physicians and Surgeons. Jest cz³onkiem wielu
amerykañskich, medycznych stowarzyszeñ i fundacji.

Informacje - na Bankowym
Punkt Informacyjny Urzêdu m.st. Warszawy zmieni³ swój adres.
Od 24 listopada mieszkañcy stolicy mog¹ uzyskaæ profesjonaln¹ i
kompleksow¹ informacjê dot. funkcjonowania sto³ecznego ratusza
na pl. Bankowym 3/5, a nie jak dotychczas przy ulicy Miodowej 6/8.
Punkt jest czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8-16.
Zmianie nie uleg³ numer infolinii: 0 800 707 047, która bezp³atnie obs³uguje po³¹czenia z numerów stacjonarnych z ca³ego kraju oraz po³¹czenia z telefonów komórkowych (zgodnie z
taryf¹ operatora). W Punkcie Informacyjnym Warszawiacy uzyskaj¹ pe³n¹ wiedzê (na miejscu oraz telefonicznie) w zakresie:
- danych teleadresowych poszczególnych biur merytorycznych, wydzia³ów i delegatur w dzielnicach Miasta oraz jednostek miejskich
- kompetencji poszczególnych biur merytorycznych oraz jednostek Miasta z podaniem numeru telefonu, miejsca urzêdowania
(adres, nr pok.) osób, zajmuj¹cych siê okreœlonymi sprawami
- wydawania i wymiany dowodu osobistego, paszportu czy
dowodu rejestracyjnego.

Podziêkowanie
za cztery k¹ty
dokoñczenie ze str. 1

ul. Kondratowicza 23
CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

JESTEŒMY LEPSI
OD FIRM ZAGRANICZNYCH!!!
0,5 godz. wykonanie
OPTOKAN to

okularów
Najwiêkszy wybór
oprawek 2500
Soczewki kontaktowe
z filtrem UV
Komputerowo-optyczne
w Warszawie badanie wzroku
Lekarze

NR

1

Warszawa
ul. Kondratowicza 23
tel. 22 674 29 29
22 675 44 33
czynne w dni robocze w godz. 10.00-19.00
w soboty w godz. 10.00-14.00

cjê immunologiczn¹, zmniejszaj¹c ryzyko nadmiernej reakcji, tej nazywanej przez niego „burz¹ cytokin” i pobudza
organizm do produkcji peptydów antybakteryjnych, które
s¹ silnymi zabójcami wirusów.
I ostatnie, ale nies³ychanie
istotne rady Blaylocka – nie
poddawaæ siê panice, zachowaæ spokój i równowagê. Bardzo dobre rady.
El¿bieta Gutowska

po³owê stanowi³y kobiety, 2/3 osoby uzale¿nione od alkoholu i innych u¿ywek. W ka¿dej
turze 30 osób przesz³o 4-miesiêczne szkolenie, przygotowuj¹ce do zawodu. Program obejmowa³ te¿ pomoc w odbyciu
sta¿u i zalezieniu pracy. Ponad
50% uczestników chcia³o siê
doszkoliæ w dziedzinie administracyjno-biurowej. Niektórych
program zmobilizowa³ tak¿e do
podjêcia nauki i zdania egzaminu maturalnego.
Troje beneficjentów zapytaliœmy, jak dowiedzieli siê o programie „Powrót”?
Kobietê, która by³a w przytu³ku, poinformowa³ o nim psycholog. Mê¿czyzna, przebywaj¹cy

w oœrodku monarowskim na
Bia³o³êce, dowiedzia³ siê z plakatu, jaki pozwoli³a rozwiesiæ dyrektor Koczurowska. Druga kobieta, oczekuj¹c z dzieckiem w
przychodni lekarskiej, przegl¹da³a „Now¹ Gazetê Prask¹” i
tam przeczyta³a informacjê o
programie „Powrót”. Dziœ wspomina: „Pomyœla³am: mo¿e warto spróbowaæ?” Spróbowa³a,
zrobi³a maturê, z trójk¹ dzieci
przenios³a siê do wiêkszego
mieszkania socjalnego na ul.
Stalowej. Obserwacje i doœwiadczenia z udzia³u w programie sk³aniaj¹ pani¹ Wiolettê do
refleksji: powinno byæ wiêcej takich miejsc kompleksowej pomocy, nie tylko materialnej, tak¿e – psychologicznej.
K.

LI sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Lokale na sprzeda¿
To nie by³a d³uga sesja. Radni pozytywnie zaopiniowali do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej wykaz lokali w budynku przy Œreniawitów 6. Mieszkañcy lokali 7 i 24 zadeklarowali wolê ich nabycia, miasto wyrazi³o na to zgodê i zwróci³o siê do samorz¹du dzielnicy z proœb¹ o zaopiniowanie sprawy. Lokale by³y w³asnoœci¹ miasta od momentu ich przejêcia w 2007 roku, od Polskich Kolei Pañstwowych, zgodnie z wyrokiem s¹du okrêgowego w Warszawie.
G³osowano równie¿ nad zmianami w bud¿ecie dotycz¹cymi Wieloletniego Programu Inwestycyjnego m. st. Warszawy.
(egu)
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
EW
N
protezy nylonowe
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 powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

Dwadzieœcia lat dla ulic
dokoñczenie ze str. 1

walki zbrojnej, które w spo³ecznym obiegu, a tak¿e w
meldunkach wojskowych,
funkcjonowa³y jeszcze podczas Powstania Warszawskiego. Okupanci przyk³adali do
sprawy nazewnictwa du¿¹
wagê, o czym œwiadczy fakt,
¿e zaledwie w miesi¹c po
przejêciu w³adzy przez komunistów Aleje Jerozolimskie
przemianowano na Alejê Stalina. W demokracji sprawa ta
zdaje siê schodziæ na plan
dalszy, ale czy s³usznie?
O roli nazewnictwa pamiêtaj¹ mieszkañcy praskiej
Szmulowizny, którzy od dawna domagali siê przywrócenia
na jej czêœci historycznej nazwy „Micha³ów”. Wiedz¹ oni,
¿e zatracanie historycznej pamiêci miejsc i nazw lokalnych
jest bardzo groŸne dla to¿samoœci miasta i jego mieszkañców. Staje siê ono anonimowym zbiorem obiektów, przestrzeni¹ niczyj¹, w któr¹ mo¿na dowolnie ingerowaæ, do
której nie sposób mieæ inny
stosunek ni¿ ca³kiem obojêtny. Sytuacjê mo¿e dodatkowo
gmatwaæ nieprzemyœlane
wprowadzanie nowych nazw.
Sk¹d np. „¯erañ-FSO” na historycznej PelcowiŸnie i Golêdzinowie?
Patrz¹c wstecz, Praga ma
siê czym pochwaliæ. Najwczeœniej na terenach dzisiejszej
Warszawy, bo w X-XI wieku, istnia³ gród Bródno. Na praskim
brzegu od XII wieku rozwija siê
prê¿nie wieœ Kamion, a w XIII
powstaje lokowana na prawie
che³miñskim wieœ Targowe.

Wraz z rozwojem miasta i
przy³¹czaniem kolejnych ju¿
zagospodarowanych terenów
powstaje problem dublowania
siê najbardziej popularnych
nazw ulic. Zazwyczaj ulegaj¹
one zmianie. Wyj¹tkiem jest
przy³¹czona niedawno do
Warszawy Weso³a. Miasto
by³o na tyle du¿e, ¿e koszty
takich zmian by³yby ogromne.
Zdecydowano siê na pozostawienie dotychczasowego nazewnictwa. Rozró¿nieniem w
tym wypadku pozostaje wy³¹cznie oznaczenie kodowe.
Skoro dzia³a Zespó³ Nazewnictwa Miejskiego, to dlaczego wci¹¿ powstaj¹ nazewnicze koszmarki?
Zespó³ jest tylko gronem doradczym, a nie decyzyjnym.
Jednak przygl¹daj¹c siê geografii tych nazewniczych bubli,
wydaje siê, ¿e jest ich znacznie wiêcej w dzielnicach ostatnio w³¹czanych do Warszawy,
ni¿ w tych pozostaj¹cych od
dawna w granicach miasta.
Kontrola jest wiêc doœæ skuteczna. Dziêki temu na nowych
warszawskich osiedlach mamy
szansê zobaczyæ bardziej
przemyœlane nazwy ulic.
A jakie pojawiaj¹ siê ostatnio najczêœciej?
Chêtnie widziane s¹ nazwy
przyrodnicze, weso³e, pogodne i kolorowe. Ktoœ mo¿e powiedzieæ, ¿e to zaklinanie miejsca, ktoœ inny, ¿e chwyt marketingowy dewelopera. I pewnie pozostanie to prawd¹ dopóty, dopóki jakoœæ przestrzeni miejskiej, domów i osiedli od
tych nazw bêdzie wci¹¿ znacznie odbiegaæ.
Kr.

DOSiR „Prawy Brzeg”, ul. Jagielloñskiej 7, zaprasza 6 grudnia
w godz. 9.00-14.00 na X Miko³ajkowe Integracyjne Zawody
P³ywackie Amatorów.

Za³¹cznik
do Uchwa³y
Zarz¹du
Dzielnicy Praga Pó³noc
4 nowa
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m.st. Warszawy Nr 1717/2009 z dnia 10.11.2009 r.

OG£OSZENIE
Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy og³asza I otwarty konkurs ofert na realizacjê
zadañ publicznych, z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 2010 polegaj¹cych
na: organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych, szkolenie i
wspó³zawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i m³odzie¿y oraz zaprasza do sk³adania ofert.
Zlecenie realizacji zadañ publicznych nast¹pi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie realizacji zadañ lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie 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 926 rozdzia³ 92605).
Lp. Rodzaj zadania i szczegó³owe warunki realizacji Wysokoœæ œrodków
1. Zadania z obszaru upowszechniania kultury fizycznej, w tym: 200 000,00 z³
1. organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo
– rekreacyjnych.
50 000,00 z³
a) wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowych,
rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych.
2. szkolenie i wspó³zawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci
i m³odzie¿y.
a) wsparcie szkolenia sportowego dzieci i m³odzie¿y.
150 000,00 z³
b) wsparcie zgrupowañ szkoleniowych.
c) powierzenie eliminacji dzielnicowych Warszawskiej
Olimpiady M³odzie¿y w relacji szkolnej.
d) wsparcie wspó³zawodnictwa sportowego dzieci i m³odzie¿y.
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. W przypadku wsparcia dofinansowanie nie mo¿e przekraczaæ 80% ca³kowitych kosztów
zadania, w przypadku powierzenia dofinansowanie pokrywa ca³kowity koszt 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, organizator konkursu zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmniejszania wielkoœci przyznanego dofinansowania.
III. Termin realizacji zadania
Zadania musz¹ byæ zrealizowane w terminie:
1a), 2a), 2c), 2d) do dnia 31 grudnia 2010 roku,
1b) do dnia 31 sierpnia 2010 roku.
IV. Warunki realizacji zadania
1. Dzia³ania, których realizacjê nale¿y uwzglêdniæ przy planowaniu zadania (pkt II 4 oferty):
- przygotowanie programu szkolenia sportowego,
- przygotowanie programu planowanej imprezy sportowej lub rekreacyjnej,
- zapewnienie dostêpu do bazy sportowej,
- zapewnienie w³aœciwego sprzêtu sportowego,
- prowadzenie dokumentacji z 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. 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 publicznej lub nie prowadz¹ca dzia³alnoœci gospodarczej osoba fizyczna, która wspó³uczestniczy 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 wsparcia w realizacji zadania.
4. Podmioty, które nie maj¹ mo¿liwoœci samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16
ust. 4 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku i o wolontariacie, powinny przedstawiæ 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) poprzez 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, 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 zadania zosta³o/jest zrealizowane/realizowane dziêki
finansowaniu/dofinansowaniu ze œrodków m.st. Warszawy”; „Publikacja 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 przyrzeczenia najmu/u¿yczenia):
umo¿liwiaj¹c¹ realizacjê zadania.
7. Dopuszcza siê pobieranie op³at od adresatów zadania pod warunkiem, ¿e podmiot
realizuj¹cy zadanie publiczne prowadzi dzia³alnoœæ odp³atn¹ po¿ytku publicznego,
z której zysk przeznacza na dzia³alnoœæ statutow¹.
Kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opieraæ siê o ww. kryteria.
Praca wolontariuszy stanowi wk³ad osobowy organizacji i powinna byæ ujêta w pkt. IV. 3
oferty – wycena pracy wolontariuszy mo¿e stanowiæ finansowy wk³ad w³asny organizacji,
w wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 10 % ca³oœci wk³adu w³asnego.
8. 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, 03-708 Warszawa, ul. Ks. I. K³opotowskiego 15 w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 16 grudnia 2009 roku do godz. 16.00 (decyduje data wp³ywu
do kancelarii) lub przesy³aæ na adres: Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy,
03-708 Warszawa, ul. Ks. I. K³opotowskiego 15 (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 Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy mog¹ udzielaæ stosownych wyjaœnieñ, na pytania oferenta, dotycz¹cych zadañ konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydzia³ Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy, 03-708 Warszawa, ul. Ks. I. K³opotowskiego 15, pok. nr 426, 427,
nr telefonu 22 59 00 135, 22 59 00 136, 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 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 nie posiadaj¹ce 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 nie
posiadaj¹cych 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
skreœlone/usuniête wszystkie niepotrzebne sformu³owania oznaczone gwiazdk¹ oraz zostan¹ podane wszystkie ¿¹dane informacje.
Za³¹czniki sk³adane w przypadku, gdy projekt tego wymaga:
1. 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, przedstawienie
ww. dokumentów nie jest wymagane.
2. Dokument(y) poœwiadczaj¹ce zgodê na zajêcie przestrzeni, w której ma byæ
realizowany program, na czas jego trwania np. zgoda na zajêcie chodnika. 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 oferencie
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 nie przyjêciu 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 Sportu i Rekreacji 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.
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.
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 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 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. 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 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 przydatne i atrakcyjne dla beneficjentów;
- kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu
rzeczowego) zadania;
- zadeklarowany zosta³ udzia³ finansowych œrodków w³asnych;
- osoby, przy udziale których podmiot ma realizowaæ zadanie, posiadaj¹ w³aœciwe kwalifikacje;
- podmiot dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym;
- przewidziany zosta³ wk³ad pracy wolontariuszy w realizacjê zadania.
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. 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 na realizacjê zadañ tego samego rodzaju w Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy w 2008 roku i 2009 roku.
2008 r.
2009 r.
dzia³ 926 rozdzia³ dzia³ 926 rozdzia³
92605, § 2820 92605, § 2820

organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych
i sportowo-rekreacyjnych
szkolenie i wspó³zawodnictwo sportowe,
szczególnie dzieci i m³odzie¿y
sport i rekreacja osób niepe³nosprawnych
Suma

18 000 z³

40 000 z³

176 000 z³

160 000 z³

6 000 z³
200 000 z³

0 z³
200 000 z³

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

UCHWA£A NR 1717/2009
Zarz¹du Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie og³oszenia I otwartego konkursu ofert na realizacjê
zadañ publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy w 2010 roku.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003
r. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.1) oraz § 27 uchwa³y Nr XLVI/1422/2008 Rady
m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom
m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadañ i kompetencji m.st. Warszawy
uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1. 1. Og³asza siê I otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy w 2010 roku.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszcz¹ siê w zakresie obszarów wspó³pracy wskazanych w § 28 pkt 5 Programu wspó³pracy m.st. Warszawy w 2010
r. z organizacjami pozarz¹dowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie.
3. Treœæ og³oszenia o otwartym konkursie ofert stanowi za³¹cznik do uchwa³y.
§ 2. Zleca siê realizacjê zadañ publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 w formie
wspierania z udzieleniem dotacji, które nie bêd¹ pokrywaæ pe³nych kosztów
realizacji zadania lub w formie powierzania, które bêd¹ pokrywaæ pe³ne koszty
realizacji zadania.
§ 3. Og³oszenie o konkursie publikuje siê poprzez jego zamieszczenie:
1) w dzienniku o zasiêgu lokalnym,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy,
4) na stronie internetowej Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy,
5) na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/ngo
§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy.
§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
5 grudnia, godz. 16 - Otwarte Mistrzostwa Warszawy
i Turniej Rock’n’rolla Sportowego. Wstêp 8 z³.
6 grudnia, godz. 16-19 - „Moje Miko³aje” artystyczne przygotowanie do Œwi¹t – zabawy plastyczne:
„Karp na choinkê” wyciête ryby ma³e i du¿e;
„Koralikowa bombka”; „List do Œwiêtego Miko³aja” malowane pragnienia i marzenia w kolorowych kopertach;
„W krainie œniegu” bajkowa choinka;
„Œwi¹teczna pocztówka” dekorowana brokatem, cekinami i
plastelin¹;
„Bajkowa ozdoba” bombki z baloników; „Malowane czekolad¹ pierniczki”;
„Mini-decoupage” artystycznie i œwi¹tecznie.
Wstêp wolny. Zapraszamy dzieci i rodziców.
8 grudnia, godz. 17.30 - Przedœwi¹teczne spotkanie z poezj¹ i sztuk¹. Us³yszymy wiersze w wykonaniu amatorów
z Ko³a Poetyckie Rymowanie. Wieczór uœwietni koncert
muzyki powa¿nej. Po spotkaniu zapraszamy na wspólne
dzielenie siê op³atkiem.
12 grudnia „SOBOTA DLA CIEBIE”
* Bombki rêcznie malowane – warsztaty dla doros³ych i
m³odzie¿y. Godz. 10-13. Ka¿dy maluje 2 du¿e bombki. Koszt
20 z³. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy.
* „Dotknij sztuki” – Plastyka: dzieci wykorzystuj¹c wyobraŸniê
bawi¹ siê ró¿nymi materia³ami. Realizuj¹ swoje pomys³y.
Rozwijaj¹ siê manualnie. Bawi¹c siê jednoczeœnie poznaj¹
coœ nowego. Taniec i zabawa – ruch, muzyka, rytm i uœmiech.
Wstêp wolny.
I grupa 2-3 lata: 10-10.30 plastyka, 10.30-11 taniec;
II grupa 3,1-4 lata: 10.30-11 plastyka, 11-11.30 taniec;
III grupa powy¿ej 4 lat: 11-11.30 plastyka, 11.30-12 taniec.
* Warsztaty fotograficzne dla m³odzie¿y i doros³ych,
godz. 11-14. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy. Koszt 20 z³.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
2 grudnia, godz. 16 - Koncert poœwiêcony rosyjskim bardom w wykonaniu Leonida Volodko.
7 grudnia, godz. 12 - Wyk³ad „¯ycie i twórczoœæ Jacka Malczewskiego” - Katarzyna Liwak-Rybak.
10 grudnia - Wyjœcie kulturalno-integracyjne do Muzeum
Narodowego z okazji 80. rocznicy œmierci Jacka Malczewskiego. Spotykamy siê o godz. 11 przed Domem Kultury
„Zacisze” lub o godz. 12 przed Muzeum Narodowym.
14 grudnia, godz. 12 - Op³atkowe spotkanie studentów
UTW. Wspólne kolêdowanie, ¿yczenia œwi¹teczne. Obowi¹zuj¹ zapisy. Bilet wstêpu 10 z³.
21 grudnia, godz. 12 - Wyk³ad „Œwiêta w krêgu rodzinnym”
- Roman Zawadzki – psycholog.
28 grudnia - 1 stycznia - Przerwa œwi¹teczna
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Przystanek Sejm na Pradze
Biuro Poselskie pose³ Alicji D¹browskiej - Platforma Obywatelska
ul. Targowa 81 tel. (22) 670 05 20, e-mail: biuro@alicjadabrowska.pl
W poniedzia³ki w godzinach od 15.00 do 19.00 pe³ni dy¿ur poselski
pani pose³ Alicja D¹browska.
Przyjmuje w sprawach wa¿nych dla pra¿an i nie tylko.
Umów siê na spotkanie.
Radni Rady Dzielnicy Praga Pó³noc z Platformy Obywatelskiej
przyjmuj¹ w Biurze Poselskim w poniedzia³ki i wtorki.
Jeœli potrzebujesz porady prawnika lub psychologa, dzwoñ do Biura.
Zapraszamy

Ró¿ne ceny za to samo - Telewizje kablowe
Przed rokiem opisaliœmy k³opoty czytelników Nowej
Gazety Praskiej z operatorami telewizji kablowych. Teraz
zwróciliœmy siê o opinie o funkcjonowaniu kablówek.
Przypominam, ¿e opisali- ceny. Ceny promocyjne kieroœmy sytuacjê posiadaczy tele- wane by³y do nielicznych zawizorów po zaprzestaniu wy- miast do ogó³u. Bezpoœrednio
sy³ania sygna³u z Pa³acu Kul- po ubieg³orocznej publikacji
tury („Sygna³ TV do popraw- klienci uzyskali mo¿liwoœæ skoki”). Jakoœæ odbioru, jeœli w rzystania z promocyjnej ceny.
Teraz sprawdzamy co siê
ogóle by³a, okaza³a siê dramatycznie niska. Ratunkiem dla zmieni³o. Oferta promocyjna
wielu okaza³y siê propozycje Aster: Internet 2 Mb/s telewizji kablowych. Niestety 19,00 z³, telewizja kablowa wiele do ¿yczenia pozostawia³ 33,00 z³. Umowa na 24 miesposób kontaktowania siê po- si¹ce z gwarantowan¹ cen¹.
Œródmieœcie: Promocja dotencjalnych klientów z operatorami telewizji kablowych. stêpna przy ul. Krochmalnej 3,
Wyjaœnienia, co do sposobu 2. Promocja niedostêpna przy
korzystania oraz zawierania ul. Pereca 2.
Ochota: Promocja dostêpna
umów by³y w znacz¹cym stopniu niejasne b¹dŸ niezrozu- w Al. Jerozolimskich 131 do
mia³e. W publikacji „Aster tañ- 141. Promocja niedostêpna w
szy dla wybranych” podaliœmy, Al. Jerozolimskich 145, 147.
¿e w ró¿nych dzielnicach op³aMokotów: Promocja doty abonamentowe mia³y ró¿ne stêpna przy ul. Broniwoja 8,

10. Promocja niedostêpna
przy ul. Zawrat.
Ursynów: Promocja dostêpna na ul. Pileckiego
130,130A,132. Promocja niedostêpna na przy al. Komisji
Edukacji Narodowej 47.
Dziêkujemy czytelnikom za
dostarczone informacje.
Przy ul. Stok³osy 2/4 na
Ursynowie w jednym czasie
znalaz³y siê ulotki Aster. Na
jednej mê¿czyzna, przedstawiaj¹cy siê jako mieszkaniec
osiedla, proponowa³ Internet
za 19 z³ za sta³e ³¹cze bez
limitów œci¹gania i wysy³ania,
telewizja za 33 z³ (za 51 kana³ów) i telefon za 19 z³ (30
minut w abonamencie). Inny
goœæ, informuj¹cy, ¿e jest
opiekunem budynku, oferowa³ te same us³ugi: Internet
za 35 z³, telewizjê 33 z³ (za
53 kana³y), telefon za 21 z³.

Czytelnicy, podobnie jak w
ubieg³ym roku, skar¿¹ siê na
trudnoœci w porozumieniu siê z
operatorami telewizji kablowych. Wielu nie potrafi skorzystaæ z oferowanych mo¿liwoœci.
Kto pomo¿e czytelnikom
gazety? Kto wyjaœni ró¿nice
cenowe?
Andrzej Rogiñski

OKNA PCV
RABAT DO 30%
Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦ ¯aluzje
Verticale ♦ Parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
22 675-05-03
501-108-297

Inwestor:

Dzielnice:

Biuro Projektowe:

Miasto Sto³eczne Warszawa
Zarz¹d Miejskich Inwestycji
Drogowych
www.zmid.waw.pl

Urzêdy Dzielnicy
Praga Pó³noc i Targówek,
m.st. Warszawy
www.praga-pn.waw.pl
www.targowek.waw.pl

Transprojekt Gdañski Sp. z o.o.:
www.tgd.pl
Pracownia w Warszawie:
www.tgd.waw.pl

ZAPRASZAJ¥ NA SPOTKANIA INFORMACYJNE
dotycz¹ce

Projektu budowy wêz³a „¯aba” uwzglêdniaj¹cego koniecznoœæ przebudowy
w zwi¹zku z w³¹czeniem projektowanej ul. Tysi¹clecia,
przebudowanej ul. Œw. Wincentego i Obwodnicy Œródmiejskiej
Spotkania informacyjne odbêd¹ siê:

8 grudnia 2009 r. o godz. 1730
w Akademii Leona KoŸmiñskiego
ul. Jagielloñska 57/59

11 grudnia 2009 r. o godz. 17 30
w Urzêdzie Dzielnicy Targówek
ul. Kondratowicza 20
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Czarodziejskie skrzypce
„Za górami, za lasami by³o sobie Królestwo Muzyki” – tak
mog³aby siê zaczynaæ piêkna bajka. Mog³aby, tylko ¿e to
królestwo istnieje naprawdê i to nie „za górami, za lasami”,
ale w Bia³o³êce. Ka¿de dziecko mo¿e odwiedziæ Królestwo
Muzyki, wystarczy przyjœæ do Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury przy ul. Van Gogha 1 na niedzielny bajkowy koncert.

22 listopada o godzinie 12.00
odby³o siê w BOK-u ju¿ drugie
spotkanie z cyklu interaktywnych
koncertów-bajek, które opowiadaj¹ o Królestwie Muzyki, zamieszkiwanym przez Królow¹
Muzykê, Damê Dworu Pauzê i
Pazia Trylika. Tym razem koncert zatytu³owany „Czarodziejskie skrzypce” poœwiêcony by³
instrumentom smyczkowym.
Oto PaŸ Trylik znalaz³ tajemnicz¹ skrzyniê. Nie móg³

jej otworzyæ ani kluczem wiolinowym, ani basowym, ani
nawet batut¹ dyrygenta.
Wreszcie pomog³a mu Dama
Dworu Pauza i wtedy okaza³o siê, ¿e w œrodku s¹ stare
skrzypce. Niestety, nie mo¿na
by³o na nich graæ. Trzeba by³o
je naprawiæ. Trylik nie wiedzia³, kto naprawia skrzypce.
Dzieci zgromadzone na sali
poradzi³y, aby zaprosi³ lutnika.
- Jak zbudowane s¹ skrzypce? Z jakiego drewna siê je
robi? Jak d³ugo robi siê skrzypce, a jak d³ugo kontrabas? Na
te i inne pytania, zadawane
przez dzieci odpowiada³ mistrz
Marek Pielaszek, prezes
Zwi¹zku Polskich Artystów
Lutników. Opowiedzia³ te¿
dzieciom historiê o czarodziejskich skrzypcach, jakie kiedyœ
zrobi³ na proœbê ma³ego ch³opca, który bardzo chcia³ piêknie
graæ. Ale przecie¿ lutnik nie
jest czarodziejem, on tylko robi
instrumenty. Aby z tego instrumentu wydobyæ czarodziejski

Jakoœæ ASO, cena warsztatu niezale¿nego

VW

AUDI

SKODA

SEAT

Mechanika pojazdowa - serwis opon
Blacharstwo - Lakiernictwo
tu
Sprzeda¿ czêœci
ba !
ra ³ugi
wszystkie marki
5% us
na
Stacja Kontroli Pojazdów
Warszawa, ul. Radzymiñska 82, tel. 670 17 07
www.e-carservice.pl

dŸwiêk, muzyk musi byæ wytrwa³y, pracowity i musi w³o¿yæ
w grê ca³e swoje serce, musi
po prostu pokochaæ muzykê.
Mali widzowie mogli siê o
tym przekonaæ, s³uchaj¹c wystêpów m³odych skrzypkówKlary Lewandowskiej, Macieja
Onucha, Mateusza Onucha i
Michaliny Szczepkowskiej z
Zespo³u Pañstwowych Szkó³
Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie
oraz Klary Gronet i Miry Marton z Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. Nr 4 im. Karola
Kurpiñskiego w Warszawie. Na
zakoñczenie zagra³ te¿ dla nich
skrzypek-wirtuoz, wspania³y
artysta, Janusz Wawrowski.
Autork¹ scenariusza tego niezwyk³ego muzycznego spektaklu by³a aktorka scen warszawskich Ewa Szaw³owska. Ona te¿
wyre¿yserowa³a koncert oraz
zagra³a rolê sympatycznego mi³oœnika muzyki, Pazia Trylika.
W postaæ Królowej Muzyki
wcieli³a siê Anna BarañskaWróblewska, dyrektor Bia³o³êckiej Orkiestry „Romantica”. Jej
Dam¹ Dworu Pauz¹, wiecznie
znudzon¹ pianistk¹ by³a Monika Polaczek-Przestrzelska.
Trzeba te¿ zwróciæ uwagê na
piêkn¹, „muzyczn¹” scenografiê, dzie³o Barbary Skorzyñskiej.
Cykl bajkowych koncertów o
Królestwie Muzyki to kolejna
muzyczna inicjatywa Anny Barañskiej-Wróblewskiej. Mo¿na
powiedzieæ, szczególnie cenna, bo adresowana do dzieci,
którym proponuje ¿ywy kontakt
z muzyk¹ i artystami. Celem
tych koncertów jest edukacja
muzyczna poprzez zabawê,
rozwijanie wyobraŸni muzycznej, kszta³cenie kreatywnoœci.
M³odzi widzowie sami swoimi
pomys³ami wype³niaj¹ ramy
koncertu, z grubsza tylko nakreœlone przez Pazia Trylika.
Przygody prze¿ywane w Królestwie Muzyki rozwijaj¹ wra¿liwoœæ i poczucie piêkna.
Dzisiaj, kiedy edukacja muzyczna w szko³ach pozostawia
wiele do ¿yczenia, dzieci maj¹
coraz mniej kontaktu z muzyk¹.
A przecie¿, jak mówi skrzypek
Janusz Wawrowski - muzyka,
jak ma³o która dziedzina sztuki
ma ogromny wp³yw na rozwój
osobowoœci cz³owieka. Takie
koncerty-bajki, jak „Czarodziejskie skrzypce” znakomicie wype³niaj¹ braki wychowania muzycznego, wprowadzaj¹c dzieci w zaczarowany œwiat muzyki i ucz¹ tej szczególnej wra¿liwoœci, która nam wszystkim
bardzo jest potrzebna.
Nastêpny koncert z cyklu „Królestwo Muzyki” pt. „Miko³ajowa
pomy³ka” odbêdzie siê 6 grudnia
o godzinie 12.00 w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury, przy ul. Van
Gogha 1. Bilety (15z³) dostêpne
s¹ w sekretariacie BOK-u, tel.:
(22) 884-46-25; (22) 884-46-26.
Joanna Kiwilszo

Klezmer Jazz Project

dokoñczenie ze str. 1

tepian, wibrafon, kontrabas i
perkusja. Efektem tego po³¹czenia by³o niezwyk³e brzmienie, piorunuj¹ca dawka emocji, ró¿norodnoœci stylistycznej
i instrumentalnej wirtuozerii.
Do udzia³u w Klezmer Jazz
Project uda³o siê zaprosiæ plejadê wybitnych polskich muzyków, Krzysztofa Przyby³owicza,
Zbigniewa Wrombla, Katarzynê
Stroiñsk¹, Karola Szymanowskiego oraz dwóch niezwyk³ych
artystów z Ukrainy, Ihora Lomahê i Adriana Bodnara. Liderem
zespo³u by³ znany ju¿ bia³o³êckiej publicznoœci z koncertu
„Tañce œwiata” Wojtek Mrozek.
Wojtek Mrozek, jeden z najwybitniejszych polskich klarnecistów, s³yn¹cy z niekonwencjonalnych pomys³ów i nieposkromionej wyobraŸni, nieustannie szuka nowych œrodków wyrazu i wykracza poza
schematy, dziel¹ce muzykê na
popularn¹ i elitarn¹. Absolwent
Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
studiowa³ te¿ w Monachijskiej
Hochschule fur Musik. Laureat
wielu konkursów i festiwali muzycznych, wspó³pracuje z najlepszymi orkiestrami polskimi i
zagranicznymi. Koncertuje i nagrywa na ca³ym œwiecie. W projekcie Klezmer Jazz Project
³¹czy³ role wszechstronnego instrumentalisty, dyrygenta i konferansjera, przedstawiaj¹cego
towarzysz¹cych mu muzyków.
Na fortepianie gra³a Katarzyna Stroiñska, poznañska pianistka jazzowa, laureatka I
miejsca Komeda Jazz Festival.
Na kontrabasie - Zbigniew
Wrombel, instrumentalista,
kompozytor i aran¿er. Wspania³e solówki na perkusji wykonywa³ Krzysztof Przyby³owicz,
profesor Akademii Muzycznej

im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, kierownik Zak³adu Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej.
Unikatow¹ technik¹ gry zadziwia³, nosz¹cy s³awne w historii
polskiej muzyki nazwisko, Karol Szymanowski, czo³owy polski wibrafonista, uwa¿any za
jednego z najwybitniejszych w
Europie. Ten kompozytor i
aran¿er, wyk³adowca Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy, jest
twórc¹ i pierwszym w œwiecie
wibrafonist¹ pos³uguj¹cym siê
szeœciopa³kow¹ technik¹ gry
na wibrafonie. W koncercie
wziê³o te¿ udzia³ dwóch artystów z Ukrainy: Ihor Lomaha,
wybitny wirtuoz cymba³ów i flecista oraz niezwykle utalentowany skrzypek, Adrian Bodnar.
Podczas bia³o³êckiego koncertu muzycy przedstawili szereg znanych i mniej znanych
utworów muzyki klezmerskiej,
takich jak „Klezmer open the
concerto”, „Tarras Frailah”,
„Belz” czy „Klezmer czardasz”.
Muzyka klezmerska niegdyœ
zwi¹zana by³a z obrzêdami re-

ligijnymi. Widaæ to jeszcze w tytu³ach niektórych utworów. Podczas koncertu „Klezmer Jazz
Project” mieliœmy okazjê wys³uchaæ utworu zatytu³owanego
„Col Nidre”. Col Nidre to modlitwa ¿ydowska, uniewa¿niaj¹ca
przysiêgi religijne, które zosta³y z³o¿one zbyt pochopnie. Z
czasem muzyka klezmerska
przerodzi³a siê w muzykê rozrywkow¹, gran¹ w czasie œlubów i uroczystoœci rodzinnych,
by wreszcie po³¹czyæ siê z jazzem. Koncert zakoñczy³ taniec
¿ydowski „Samuel Frailah” czyli
„Œmiech Samuela”.
Koncert „Klezmer Jazz Project” mia³ niepowtarzalny nastrój. Z jednej strony przeniós³
nas w klimaty œwiata ju¿ nieistniej¹cego, œwiata ¿ydowskich
obrzêdów i uroczystoœci, a z
drugiej strony w duszn¹, wrêcz
hipnotyczn¹ atmosferê jazzowych improwizacji. W œwiat tej
muzyki wprowadzi³ publicznoœæ
lektor i prezenter Polskiego Radia, Andrzej Krusiewicz.
Joanna Kiwilszo

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. 22 394-54-74, fax 22 357-84-09,
tel. kom. 508-164-939

Pluszaki ze sklepu IKEA Targówek
na rzecz dzieci i ma³ych pacjentów
2 listopada sklep IKEA Targówek przy³¹czy³ siê do akcji UNICEF, która wspiera edukacjê dzieci z najbiedniejszych rejonów œwiata. Dodatkowo w ramach akcji klienci
sklepu maj¹ mo¿liwoœæ zebrania pluszaków dla ma³ych
pacjentów z Warszawskiego Szpitala Dla Dzieci.
Dzieñ Pluszowego Misia
obchodzony 25 listopada to
idealny czas aby porozmawiaæ
o potrzebach i problemach
dzieci. Prawo ka¿dego dziecka do zdrowego i bezpiecznego dzieciñstwa oraz dostêpu
do edukacji jest dla IKEA jednym z najwa¿niejszych celów.
Aby go zrealizowaæ w 2005 r.
powo³ano Inicjatywê Spo³eczn¹ IKEA, która wraz z
UNICEF i organizacj¹ Save
the Childern, dzia³a na rzecz
polepszenia warunków ¿yciowych najm³odszych.
Dziêki wspó³pracy ruszy³a
kolejna kampania „1 euro to
maj¹tek” w ramach której sklepy IKEA w Polsce przeka¿¹ 1
euro ze sprzeda¿y ka¿dego
pluszaka na rzecz pomocy
dzieciom ¿yj¹cym w najbiedniejszych rejonach œwiata.
Dodatkowo, klienci sklepu
IKEA Targówek maj¹ mo¿liwoœæ przekazania zakupionej
maskotki ma³ym pacjentom
Warszawskiego Szpitala Dla
Dzieci przy ul. Kopernika 43.
Wystarczy, ¿e w czasie trwania kampanii (2 listopada – 23
grudnia) wrzuc¹ j¹ do specjalnego pojemnika ustawionego
tu¿ przy kasach.
Dobro dzieci jest bliskie
polskim klientom IKEA. W ze-

sz³ym roku udowodnili to kupuj¹c w analogicznej akcji
niemal 170 tysiêcy pluszaków, co oznacza 170 tysiêcy
euro. „Dla nas 1 euro to niewiele, tymczasem kwota ta
wystarcza, aby zapewniæ piêciorgu dzieciom podrêczniki
szkolne na ca³y rok. Natomiast zabawki przekazane
szpitalom, mog¹ pomóc wielu dzieciom w szybkim powrocie do zdrowia. Mo¿liwoœæ
przytulenia siê do ulubionego
misia, mo¿e pomóc dzieciom
w tym trudnym momencie,
kiedy s¹ daleko od domu i
rodziców.” – zauwa¿a Dariusz Osetek z IKEA Targówek. „Dlatego zachêcamy do
kupowania naszych pluszaków oraz opowiadañ dla dzieci, które od tego roku równie¿
wspieraj¹ akcjê „1 euro to
maj¹tek”.– dodaje Monika
Orluta-Kula.
Kampaniê wspieraj¹
tak¿e same pluszaki, tañcz¹c i œpiewaj¹c dla lepszego œwiata na specjalnie
przygotowanej na tê okazjê stronie internetowej:
www.IKEA.pl/dolacz_do_choru.
„Zapraszamy wszystkich
do odwiedzania naszej strony i wspólnego stworzenia
najwiêkszego chóru na œwie-

cie. Wystarczy wybraæ na
stronie pluszaka, który bêdzie
nas reprezentowa³ i nagraæ
swój g³os. Natomiast osoby,
które nie posiadaj¹ mikrofonu mog¹ przy u¿yciu myszki
kierowaæ ruchami zwierz¹tka
i zatañczyæ z pluszakami.” –
zachêca Aleksandra Sikora z
Biura Prasowego IKEA.
W tegorocznej kampanii „1
euro to maj¹tek” bierze
udzia³ 267 sklepów IKEA na
ca³ym œwiecie, w tym wszystkie polskie sklepy. Pocz¹wszy od 2003 roku, przez dwa
miesi¹ce w okresie przedœwi¹tecznym, IKEA przeznacza 1 euro z ka¿dej sprzedanej pluszowej zabawki,
niezale¿nie od jej ceny, na
rzecz programów realizowanych przez UNICEF i organizacjê Save the Children.
W zesz³ym roku, klienci
IKEA na ca³ym œwiecie pomogli zebraæ a¿ 5.3 miliona euro.
Pieni¹dze wspar³y projekty
na rzecz polepszenia szans
rozwoju intelektualnego
wœród dzieci. Podsumowuj¹c
dzia³ania od pierwszej edycji
kampanii „1 euro to maj¹tek”,
IKEA przeznaczy³a ju¿ ponad
16.7 milionów euro na poprawê szans ¿yciowych dzieci w
ponad 30 krajach w Afryce,
Azji oraz Œrodkowej i
Wschodniej Europie. W marcu 2009 r. IKEA zosta³a uznana za najwiêkszego korporacyjnego partnera UNICEF.
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Informacje na temat akcji „1
euro to maj¹tek” oraz Inicjatywy Spo³ecznej IKEA znajduj¹ siê na: www.IKEA.pl
TS

Co dalej z praskim brzegiem Wis³y?
Urz¹d miasta na ten w³aœnie temat zorganizowa³
spotkanie przy moœcie Œwiêtokrzyskim.
Praski brzeg, ostoja natural- wiêkszych wjazdach nad rzenej przyrody, jest fragmentem kê. W 2009 r. ustawiono 80
najcenniejszych przyrodniczo nowych koszy na œmieci. O
obszarów Europy. ¯adna ze utrzymanie czystoœci terenu
stolic europejskich nie posia- dba s³u¿ba brzegowa, która
da na swoim obszarze podob- od przysz³ego roku bêdzie
nych terenów. Objête s¹ one obecna nad Wis³¹ codziennie, na przydzielonych sobie
Programem Natura 2000.
W programie „Wis³a” miasto odcinkach, we wszystkich
podejmowa³o i podejmuje dzielnicach wzd³u¿ Wis³y.
dzia³ania poprawiaj¹ce stan i
Prowadzona bêdzie ochrowarunki ochrony tych terenów, na naturalnych drzewostazarówno w celu zabezpiecze- nów ³êgowych (topole, wierznia w³aœciwego bytowania by) poprzez oczyszczanie terzadkich gatunków ptaków renów z inwazyjnych, obcych
(kapturki pokrzywnice, drozdy, temu siedlisku drzew, takich
ziêby, dziêcio³y, mewy, rybitwy, jak klon jesionolistny czy ronurogêsi) i zwierz¹t jak rów- binie akacjowe. Prace w tym
nie¿ rekreacji w warunkach zakresie roz³o¿ono na najbli¿naturalnych dla mieszkañców. sze trzy lata.
Prace te poprawi¹ warunki
Do chwili obecnej, w ramach rekultywacji terenu, wy- przep³ywu wód powodziokonano prace porz¹dkowe na wych, które na odcinku cenponad 100 ha, z których usu- tralnym miasta musza przeniêto prawie 40 tys. m3 odpa- p³yn¹æ przez najwê¿szy oddów (gruzu, œmieci i ziemi z cinek doliny œrodkowej Wis³y.
budów). W celu zapobiegania
W miejscach naturalnie
dalszej dewastacji, ustawio- wydeptanych przez miesznych bêdzie dodatkowo 31 kañców œcie¿ek, zostan¹ rozszlabanów na wszystkich sypane pokawa³kowane ga-

³êzie, dziêki czemu powstanie ponad szeœciokilometrowy odcinek miêkkich, wygodnych do biegania i spacerowania œcie¿ek.
Pla¿e, oczyszczone z gatunków inwazyjnych drzew,
bêd¹ s³u¿y³y zarówno ptactwu jak i mieszkañcom.
W czasie krótkiej wycieczki widzieliœmy tereny zamieszka³e przez bobry, jak
równie¿ œlady kopyt saren
oraz pozostawione przez nie
odchody (w które o ma³o nie
weszliœmy!). W przysz³oœci
bêd¹ tu prowadzone tak¿e
lekcje przyrody.
Plany przewiduj¹, ¿e zostan¹ zawieszone tablice
edukacyjne, obrazuj¹ce najcenniejsze siedliska i ptaki,
wyznaczone zostan¹ szlaki
krajoznawcze, tak aby w pe³ni ukazaæ m³odym i doros³ym
mieszkañcom naszego miasta oraz turystom tê niepowtarzaln¹ w skali Europy wartoœæ, jak¹ stanowi zachowana ostoja naturalnej przyrody
w ponad dwumilionowej stolicy naszego kraju.
(KS)

Za³¹cznik
do Uchwa³y
Zarz¹du
Dzielnicy Praga Pó³noc
8 nowa
gazeta
praska
m.st. Warszawy Nr 1741/2009 z dnia 24.11.2009 r.

OG£OSZENIE
Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê
zadañ publicznych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy w 2010 roku polegaj¹cych na dzia³aniach profilaktycznych w zakresie
przeciwdzia³ania alkoholizmowi oraz zaprasza do sk³adania ofert.
Zlecenie realizacji zadañ publicznych nast¹pi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie 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).
Lp. Rodzaj zadania i szczegó³owe warunki realizacji Wysokoœæ œrodków
1. Zadanie z obszaru przeciwdzia³ania uzale¿nieniom i zapobieganie
HIV i AIDS poprzez dzia³ania w zakresie profilaktyki - wspieranie
programów profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych i dzia³añ 270 200,00 z³
w ramach edukacji publicznej oraz ograniczenia rozmiaru ryzykownych zachowañ, zw³aszcza wœród dzieci i m³odzie¿y, w tym:
Wspieranie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdzia³ania alkoholizmowi wœród dzieci i m³odzie¿y
na terenie Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy.
Cel: zmniejszenie skali dysfunkcyjnych i ryzykownych zachowañ
dzieci i m³odzie¿y w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy.
Wymagane formy realizacji:
• warsztaty profilaktyczne,
• warsztaty socjoterapeutyczne,
• zajêcia edukacyjno – wychowawcze,
• zajêcia rozwijaj¹ce zainteresowania w ramach zagospodarowania czasu wolnego i promowania zdrowego stylu ¿ycia,
• dzia³ania podejmowane przez pedagogów ulicy,
• imprezy profilaktyczno - edukacyjne,
• innowacyjnoœæ, atrakcyjnoœæ form realizacji,
• do¿ywianie.
Warunki realizacji zadania:
• miejsce realizacji na terenie Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
(nie dotyczy np. wycieczek profilaktyczno - edukacyjnych),
• kadra specjalistów i wychowawców o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach,
• dobór zajêæ rozwijaj¹cych zainteresowania zgodny ze zdiagnozowanymi oczekiwaniami dzieci i m³odzie¿y,
• prowadzenie dokumentacji realizacji zadania,
• organizacja mo¿e z³o¿yæ wy³¹cznie jedn¹ ofertê na realizacjê zadania.
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. 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, organizator konkursu
zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmniejszania wielkoœci przyznanego dofinansowania.
III. Termin realizacji zadania
Zadania musz¹ byæ zrealizowane w terminie do 30 grudnia 2010 roku.
IV. Warunki realizacji zadania
1. Dzia³ania, których realizacjê nale¿y uwzglêdniæ przy planowaniu zadania (pkt II 4 oferty):
- tryb naboru uczestników,
- przygotowanie programu wraz z harmonogramem planowanych dzia³añ i kosztorysem,
- okreœlenie adresatów, nabór uczestników, zak³adane rezultaty realizacji programu,
- zapewnienie materia³ów edukacyjnych i innych wykorzystywanych do prowadzenia zajêæ,
- udzia³ wolontariuszy,
- ewaluacja programu,
- prowadzenie dokumentacji z 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. 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
publicznej lub nieprowadz¹ca dzia³alnoœci gospodarczej osoba fizyczna, która wspó³uczestniczy 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 wsparcia 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 przedstawiæ 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) poprzez 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, 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 zadania zosta³o/
jest zrealizowane/realizowane dziêki dofinansowaniu ze œrodków m.st. Warszawy”; „Publikacja zosta³a wydana dziêki 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.
Praca wolontariuszy stanowi wk³ad osobowy organizacji i powinna byæ ujêta w pkt. IV. 3
oferty – wycena pracy wolontariuszy mo¿e stanowiæ finansowy wk³ad w³asny organizacji, w
wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 40% ca³oœci wk³adu w³asnego.
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 terminie do dnia
28 grudnia 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 zadañ konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. K³opotowskiego 15 w
Warszawie, pokój 204, nr telefonu 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 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
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, przedstawienie
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 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. - 8.).
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 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¿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 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 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. 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 m.st. Warszawy, w szczególnoœci
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;
-zadeklarowany zosta³ udzia³ finansowych œrodków w³asnych;
- osoby, przy udziale których podmiot ma realizowaæ zadanie, posiadaj¹ w³aœciwe kwalifikacje;
-podmiot dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym;
-przewidziany zosta³ wk³ad pracy wolontariuszy w realizacjê zadania.
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. 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.
Dzia³ Paragraf

851

§ 2810
§ 2820
§ 2830

KWOTA DOTACJI KWOTA DOTACJI
ORGANIZACJE
w 2009 r.
w 2008 r.
POZARZ¥DOWE
--------FUNDACJE
339 300,00 z³
----STOWARZYSZENIA
11 100,00 z³
----POZOSTA£E
350 400,00 z³
0 z³
RAZEM

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

Lewa strona medalu
Rada wielu

Po trzech latach
Kolejny rok kadencji za nami. Trzy
lata temu jako Lewica podpisaliœmy w
Warszawie porozumienie programowe z
Platform¹ Obywatelsk¹ i Hann¹ Gronkiewicz – Waltz, jako prezydent miasta.
Pomimo ró¿nic programowych, uda³o siê
zidentyfikowaæ wspólne cele, z których
najwa¿niejszym by³o wyprowadzenie
Warszawy z zapaœci, do jakiej doprowadzi³y miasto rz¹dy Lecha Kaczyñskiego
i PiS. Czy uda³o siê to zrealizowaæ? Generalnie tak.
W ramach porozumienia Lewica wziê³a odpowiedzialnoœæ za socjaln¹ stronê
miasta, czyli edukacjê, sport i pomoc
spo³eczn¹. Dziêki nam powstaj¹ nowe
szko³y, przedszkola, ¿³obki i modernizowane s¹ ju¿ istniej¹ce. O efekcie najlepiej œwiadczy fakt, ¿e w ci¹gu 3 lat przyby³o a¿ 7500 nowych miejsc w przedszkolach. Jednoczeœnie obni¿yliœmy o
po³owê op³aty przedszkolne dla najmniej
zarabiaj¹cych rodziców i chcemy, aby
docelowo by³y one zniesione ca³kowicie
dla wszystkich. Dbamy, aby warszawskie
dzieci nie chodzi³y g³odne – dziêki nam

œrodki na do¿ywianie wzros³y dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego. Z
myœl¹ o osobach starszych wprowadziliœmy bilet dla seniora, uprawniaj¹cy do
prawie darmowych przejazdów œrodkami komunikacji miejskiej dla osób powy¿ej 65 roku ¿ycia. Radykalnie zwiêkszyliœmy wydatki na sport - nak³ady na
ten cel wzros³y czterokrotnie. Realizowaliœmy nasz program wyborczy, wspieraj¹c programy inwestycyjne, jak chocia¿by dokoñczenie pierwszej linii metra i zapocz¹tkowanie drugiej, budowê
Mostu Pó³nocnego i wymianê taboru komunikacji miejskiej.
Wspó³praca z Platform¹ Obywatelsk¹
i w³adzami miasta nie jest ³atwa. Ró¿nice
pomiêdzy nami widaæ by³o szczególnie
wtedy, kiedy sprzeciwialiœmy siê podwy¿kom czynszów za mieszkania komunalne i gdy zablokowaliœmy zmiany w s³u¿bie zdrowia, gro¿¹ce jej prywatyzacj¹. Na
szczêœcie, nasze spory mia³y zawsze charakter tylko i wy³¹cznie merytoryczny.
Czy wszystko jest tak, jak zamierzaliœmy? Oczywiœcie, ¿e nie. Osobiœcie czu-

Seans gratis
Kino Œwit (ul. Wysockiego 11) zaprasza emerytów i rencistów do Kina
Z³otego Wieku w poniedzia³ki i œrody o godz. 13:45. Cena biletu: 8 z³.
Uwaga! Dla czytelników Nowej Gazety Praskiej, którzy przyjd¹
7 grudnia z tym wydaniem gazety, na seans filmu prod. rosyjskiej
„Dzieñ w Juriewie” Kirilla Serebrennikowa w ramach Kina Z³otego Wieku wstêp wolny.
„Dzieñ w Juriewie” opowiada o Lubie, piêknej, wyrafinowanej œpiewaczce operowej, która bierze kilka dni urlopu, ¿eby odwiedziæ wraz z synem swoje rodzinne miasto Juriew. Wyjecha³a z Rosji wiele lat wczeœniej, ¿eby rozwijaæ miêdzynarodow¹ karierê. Jej syn, który jeŸdzi z ni¹ po ca³ym œwiecie, wyrzuca jej, ¿e poœwiêca mu za
ma³o uwagi. Kiedy docieraj¹ do Juriewa, nie spotykaj¹ siê z mi³ym przyjêciem - jakby
czas zatrzyma³ siê tam kilkadziesi¹t lat temu. W pewnej chwili syn Luby znika…
Kolejne seanse w Kinie Z³otego Wieku: 14 i 16 grudnia – film pt. „Mniejsze z³o”.
Kino Œwit - najwy¿sza jakoœæ dŸwiêku i obrazu i najni¿sze ceny biletów w Warszawie
(kino nale¿y do sieci kin studyjnych i lokalnych).
www.kinoswit.pl

Prosto z mostu

Wizje antyekranowe
Niedawna manifestacja w obronie
ruchu pieszego na Placu Wileñskim ma
g³êbszy sens ni¿ tylko protest przeciwko
zmuszeniu pieszych do korzystania z
przejœæ podziemnych. Pomys³ w³adz miasta, by usun¹æ ruch pieszy z centralnego
praskiego skrzy¿owania, ³¹cz¹cego Park
Praski z centrum handlowym i z maj¹c¹
stuletnie tradycje bulwarowe ulic¹ Targow¹ jest po prostu chory. Ani Targowa,
ani Aleja Solidarnoœci nie s¹ dziœ ulicami
przelotowymi, a stan¹ siê nimi po likwidacji przejœæ dla pieszych. W œlad za wizj¹
pieszych schodz¹cych do podziemia pojawia siê zatem wizja ekranów. Nie chodzi o fantazje re¿yserskie, lecz o ekrany akustyczne.
Obserwuj¹c przemiany warszawskich
ulic jestem pewien, ¿e w kilka lat po zrobieniu z Alei Solidarnoœci ulicy przelotowej pojawi¹ siê na niej ekrany dŸwiêkoch³onne, stosowane w Warszawie bez
³adu i sk³adu. Tak w³aœnie dzieje siê na
Bemowie. W zwi¹zku z budow¹ trasy S8 wyremontowano tam kawa³ek ul. Powstañców Œl¹skich i przy okazji ustawiono ekrany dŸwiêkoch³onne powoduj¹ce,
¿e ta ulica, nazywana niegdyœ w planach
bemowsk¹ Marsza³kowsk¹, stanie siê tunelem szybkiej jazdy. Gangrena siê rozszerza. Ze zdumieniem dowiedzia³em
siê, ¿e ekrany akustyczne pojawi¹ siê
równie¿ przy ul. Górczewskiej, na odcinku pomiêdzy Wola-Parkiem a ul. Konarskiego. Rzekomo na skutek skarg
mieszkañców osiedli Górce i PrzyjaŸñ.
Jest to o tyle dziwne, ¿e na tym odcinku
osiedla te domów mieszkalnych nie maj¹
bezpoœrednio przy ulicy. Jest dom kultury, niedawno starannie odnowiony od
strony Górczewskiej, jest kilka warsztatów oraz osiedle budowniczych Pa³acu
Kultury, czyli drewnianych domków pe³ni¹cych dziœ rolê akademików.

Oba ekrany, przy Powstañców Œl¹skich i przy Górczewskiej, dzieli trzysta
metrów od centralnego skrzy¿owania
Bemowa, z reprezentacyjnym naro¿nym
ratuszem i projektowanym koœcio³em.
Nieodwracalnie odbior¹ temu terenowi
œródmiejski charakter.
Odrêbny temat to skandaliczna niechlujnoœæ kolorystyczna ekranów w Warszawie. Poszczególne tafle maj¹ kompletnie niedobrane kolory, a ka¿da inny.
To estetyka po³atanej hali fabrycznej, a
nie ulicy nowoczesnego miasta. Nie tak
wygl¹daj¹ ekrany akustyczne w europejskich metropoliach: od strony jezdni
estetyczne, a na zewn¹trz przes³oniête
¿ywop³otem b¹dŸ drzewami tak, ¿e autostrady przebiegaj¹cej przez podmiejskie osiedle nie tylko nie s³ychaæ, ale i
nie widaæ.
Nie wiadomo, czy projektanci Placu
Wileñskiego bardziej nie lubi¹ ludzi, czy
zwierz¹t. Na pewno szczególn¹ niechêci¹ darz¹ misie, zwiastuj¹ce co roku wiosnê przechodniom i pojazdom w Alei
Solidarnoœci.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl
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Praga dla TIR-ów czy dla ludzi?

jê przede wszystkim ogromny niedosyt,
zw³aszcza z powodu wieloletnich zaniedbañ po prawej stronie Wis³y, które
mimo obietnic Hanny Gronkiewcz –
Waltz ci¹gle nie s¹ nadrabiane. Miêdzy
innymi dlatego oceniaj¹c dokonania
pani prezydent wystawiliœmy jej, jako
Lewica, czwórkê z minusem. Z tego równie¿ powodu SLD zaproponuje w przysz³orocznych wyborach w³asnego kandydata, którego g³ównym celem bêdzie
przyspieszenie zmian dokonuj¹cych siê
w Warszawie. Takiego, który tchnie w
miasto energiê i sprawi, ¿e Warszawa
stanie siê nowoczesn¹, europejsk¹ stolic¹. Kandydatem tym bêdzie Wojciech
Olejniczak.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
Klub Radnych LEWICA (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Wed³ug koalicji PO/SLD i Hanny
Gronkiewicz-Waltz, reprezentacyjne ulice, place przyjazne pieszym i skwery
powinny znajdowaæ siê tylko w lewobrze¿nej Warszawie. „Trudno po³¹czyæ
funkcje eleganckiej przestrzeni publicznej i istotnej funkcji komunikacyjnej” –
stwierdzi³ wiceprezydent miasta Jacek
Wojciechowicz i autorytatywnie wykluczy³ przeprowadzenie konkursu urbanistycznego na projekt Placu Wileñskiego.
Centralne, reprezentacyjne miejsce
Pragi jest od dawna tylko zapuszczonym
wêz³em komunikacyjnym. Komuchy zostawi³y na œrodku placu pomnik sowieckich okupantów, libera³owie blaszak Cen-

D • Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
R • Drzwi wewnêtrzne
Z Porta, Dre
W • Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
I PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

O Transport i obmiar gratis!
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,
N
600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

POzytywnie

Magicznie
Zacznê od podziêkowania Szanownemu Panu Maciejowi Maciejowskiemu,
radnemu PIS, za poprzedni felieton na
³amach NGP, a szczególnie za przypomnienie czytelnikom o jego interwencji
z 15 stycznia br. w sprawie odbudowy
mostku nad Kana³em ¯erañskim w ulicy
Kobia³ka. Ka¿dy nawet pusty i podszyty
politycznym fa³szem gest w tej sprawie
ma swoje znaczenie, je¿eli mo¿e przyczyniæ siê do rozwi¹zania tego istotnego
dla mieszkañców Zielonej Bia³o³êki problemu. Jak mawia³ Marsza³ek Pi³sudski
„nie ma lepszej po¿ywki chorobotwórczej dla bakteryj fa³szu i legend, jak
strach przed prawd¹ i brak woli”, a „z
szanowania wzajemnego wyp³ywa moc
wielka w chwilach trudnych”. Nie chc¹c
jednak zbli¿aæ siê do moralizatorskiego
tonu felietonu Pana Radnego Maciejowskiego dodam tylko informacyjne (bo to
jest istotne dla mieszkañców), ¿e mostek
na Kobia³ce z pewnoœci¹ do po³owy przysz³ego roku nie zostanie zamkniêty, a
do tego czasu s¹ du¿e szanse na przygotowanie nowej inwestycji.
Panu Radnemu Maciejowskiemu dedykujê do sztambucha (jednak moralizatorsko), jak poni¿szy przyk³ad POzytywnej postawy w stosunku do istniej¹cej rzeczywistoœci, a nie tylko puste, polityczne gesty, mog¹ przyczyniæ siê do
rozwi¹zania realnych problemów mieszkañców. Swoj¹ drog¹, przykre jest, ¿e
PiS na Bia³o³êce na ³amach NGP, odbierany jest tylko przez pryzmat postawy
Pana Radnego Maciejowskiego. Radni
tego ugrupowania w Radzie Bia³o³êki
daj¹ czêsto przyk³ad, pozytywnej i apolitycznej wspó³pracy – o któr¹ apelowa³em w poprzednim felietonie w kontekœcie odbudowy mostku na nad Kana³em
¯erañskim w ulicy Kobia³ka.
18 listopada br. Rada Dzielnicy Bia³o³êka podjê³a uchwa³ê o zwiêkszeniu bud¿etu inwestycyjnego o blisko milion z³otych z przeznaczeniem ich na wykup
gruntów pod budowê ulic: Wilkowieckiej,
Talarowej i „Projektowanej 18 KD”. Œrodki te zosta³y wp³acone w ca³oœci przez
deweloperów z przeznaczeniem w³aœnie
na ten cel. Tak¿e deweloperzy wybuduj¹
za swoje œrodki znacz¹ce fragmenty tych
ulic. Jak wynika z mojej wiedzy, to pierwszy taki przypadek na terenie Warszawy, gdy deweloperzy wp³acaj¹ do bud¿etu dzielnicy œrodki na wykup gruntów
pod budowê dróg. Oznacza to istotn¹

oszczêdnoœæ w wydatkach dzielnicy –
tym bardziej, ¿e np. ul. Wilkowiecka
mia³a byæ budowana ze œrodków Dzielnicy Bia³o³êka.
W lipcu br. dziêki innemu POzytywemu nastawieniu do rzeczywistoœci, oddano do u¿ytku istotn¹ ulicê ³¹cz¹c¹ ul.
Skarbka z Gór z ul. G³êbock¹. Ulica zosta³a wybudowana przez dewelopera, a
nastêpnie nieodp³atnie przekazana
dzielnicy Bia³o³êka. Co ciekawe, nastêpnie na wniosek mieszkañców, otrzyma³a nazwê Magiczna. Oszczêdnoœæ dla
dzielnicy bardzo wymierna – 1,5 mln
z³. Dla mieszkañców - znacz¹ce u³atwienie wyjazdu z osiedla Derby.
Dobry samorz¹d charakteryzuje siê
tym, ¿e w sytuacji kryzysu, wynikaj¹cego z braku wystarczaj¹cych œrodków
na inwestycje, potrafi nieszablonowo i
skutecznie wspó³pracowaæ z ka¿dym. W
poprzednich kadencjach niechêæ do pozytywnej wspó³pracy skutkowa³a tym,
¿e mamy na Bia³o³êce „prywatne” ulice, wybudowane przez deweloperów, za
których przekazanie Dzielnicy Bia³o³êka ¿¹daj¹ obecnie wiele milionów z³otych. Wystarczy w tym miejscu wspomnieæ o przyk³adzie ul. Miko³aja Tr¹by
na D¹brówce Wiœlanej, na której dziêki
takiej sytuacji panuje zupe³ny chaos komunikacyjny. Có¿, mo¿e i w tej sprawie
uda siê sk³oniæ dewelopera do pozytywnej wspó³pracy dla dobra jego wizerunku i mieszkañców. Panu Radnemu Maciejowskiemu, w sprawie ba³aganu na
ul. Miko³aja Tr¹by, jako mieszkañcowi
tej czêœci Bia³o³êki, proponujê z³o¿yæ interpelacjê (znów moralizatorsko). Zawsze bêdzie móg³ w przysz³oœci stwierdziæ, ¿e przecie¿ on te¿ pozytywnie siê
zachowa³.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
mojabialoleka@wp.pl

trum Handlowego. Od 20 lat mamy
woln¹ Polskê, a na Pradze ci¹gle brud,
smród i ubóstwo. Ogromn¹ zas³ug¹ HGW
w utrwaleniu obecnego stanu rzeczy s¹
plany przebudowy Placu Wileñskiego w
zwi¹zku z budow¹ metra.
Piesi zostan¹ zepchniêci pod ziemiê,
„Czterech Œpi¹cych” rzucaæ bêdzie granatami w cerkiew, a na powierzchni królowaæ bêd¹ samochody i tramwaje. I nic,
¿e jest to sprzeczne z przyjêt¹ niedawno jednog³oœnie przez Radê Warszawy
Strategi¹ Zrównowa¿onego Rozwoju
Transportu i innymi dokumentami programowymi miasta. „Plac Wileñski nigdy nie bêdzie Placem Trzech Krzy¿y”
og³osi³ rzecznik prasowy Pani Prezydent.
Jako reprezentant Pragi Pó³noc w
Radzie Warszawy nie zgadzam siê na
takie potraktowanie tej dzielnicy. Placowi Wileñskiemu trzeba przywróciæ funkcjê miejskiego placu, z przejœciami dla
pieszych, zieleni¹, fontannami. Pomnik
sowieckiej soldateski powinien zast¹piæ
monument, upamiêtniaj¹cy jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ w historii Polski:

RzeŸ Pragi. Lokale na stacji metra i w jej
pobli¿u musz¹ byæ przeznaczone na kafejki, trafiki, klubokawiarnie przyjazne
matkom z dzieæmi. W przysz³oœci przy
Pl. Wileñskim bêdzie mieœci³ siê reaktywowany Instytut Kresowy.
Jest tylko jeden warunek: panie
Gronkiewicz-Waltz i Koczorowska musz¹
odejœæ.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

PRYWATNE CENTRUM DZIENNEGO POBYTU
DLA OSÓB STARSZYCH
I Z CHOROB¥ ALZHEIMERA
ROZPOCZYNA ZAPISY.
tel. 601-160-184

Ch³odnym okiem

Plac Wileñski
Dla jednych Plac Wileñski, dla innych
skrzy¿owanie najwa¿niejszych ulic na
Pradze. Obszar, który - gdyby czytaæ tylko i wy³¹cznie gazety - budzi ostatnio
na Pradze du¿e emocje. „Na Pradze zawrza³o” napisa³a jedna z nich. Trochê z
sentymentu (Plac Wileñski uzyska³ swoj¹
nazwê, gdy by³em na Pradze dyrektorem zarz¹du dzielnicy), trochê z obowi¹zku jako radny dzielnicy i trochê z
ciekawoœci, jako mieszkaniec i u¿ytkownik owego skrzy¿owania obserwowa³em
ów „stan wrzenia” na spotkaniu zorganizowanym 20 listopada w urzêdzie
dzielnicy, a poœwiêconym koncepcji zagospodarowania tego terenu po wybudowaniu tam stacji metra. Po wejœciu na
salê rzuci³a mi siê przede wszystkim w
oczy dysproporcja urzêdników w stosunku do zainteresowanych mieszkañców.
Obecnoœæ prezydenta Jacka Wojciechowicza spowodowa³a, i¿ pojawi³o siê ca³e
jego technokratyczne zaplecze. Prezes
warszawskiego metra Lejk, koordynator
miejskich inwestycji Witek, dyrektor Zarz¹du Transportu Miejskiego Ruta, dyrektor biura drogownictwa i komunikacji Reksnis, zespo³y planistyczne, opracowuj¹ce zarówno miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowej
Pragi (Czereda) jak i autorzy projektu
organizacji ruchu po zakoñczeniu budowy stacji metra (Sarna) ze swoimi zespo³ami. Urzêdnicy iloœci¹ wygrali. Dyskusja, w której nielicznie przybyli mieszkañcy mieli marne szanse by zaprezentowaæ swoje stanowisko, by³a raczej polemik¹ pomiêdzy ró¿nymi wizjami zagospodarowania tego terenu prezentowanymi przez ró¿ne grupy architektów.
G³ówny problem, czy na skrzy¿owaniu Targowej i Solidarnoœci ruch pieszy
ma siê odbywaæ w przejœciach podziemnych, czy na powierzchni zosta³ podsumowany s³owami prezydenta – „wszystkie przedstawione propozycje zostan¹
przemyœlane”. Prezydent nadmieni³ jednak, ¿e przetarg na budowê metra zosta³ rozstrzygniêty, a w nim okreœlono
przysz³¹ koncepcjê organizacji ruchu na
tym terenie, czyli mówi¹c krótko, bêdzie
jak zaplanowano. Trudno siê z takim stanowiskiem nie zgodziæ, tak ruchliwy
punkt na mapie Warszawy to nie miej-

sce do sportu i rekreacji. Plac Wileñski
nigdy nie pe³ni³ i z racji olbrzymiej iloœci
emitowanych w tym rejonie spalin, kurzu, ha³asu i nie powinien pe³niæ roli miejskiego zieleñca. Skrzy¿owanie to, czy
nam siê podoba, czy nie pe³ni funkcjê
tranzytow¹ dla ruchu wchodz¹cego do
Warszawy od strony wschodniej. 40 tysiêcy pasa¿erów przewijaj¹cych siê codziennie w okolicach dworca Warszawa
Wileñska wytwarza „potok ludzki”, skutecznie blokuj¹cy to skrzy¿owanie w
okresach najwiêkszych szczytów komunikacyjnych. Od strony Marek dociera do
skrzy¿owania ponad 1700 samochodów
na godzinê, niewiele mniej próbuje siê
przez nie przebiæ jad¹cych z Targówka,
Bia³o³êki i wreszcie z samej Pragi. Rozwi¹zañ alternatywnych na dziœ brak. Na
pewno nie s¹ nimi próby zarysowane w
koncepcji pana Czeredysa zamkniêcia
ulicy Cyryla i Metodego, a tak¿e zamkniêcia ³¹cznika od Wileñskiej do Targowej po stronie zachodniej i utworzenia w tym miejscu placu miejskiego. Do
mojej wyobraŸni przemawiaj¹ pomys³y
zwê¿enia ulicy Targowej, ograniczenia
tam ruchu samochodowego i poszerzenia przestrzeni dla pieszych po uprzednim umo¿liwieniu odci¹¿enia tej arterii
poprzez zbudowanie Nowo-Jagielloñskiej, Alei Tysi¹clecia i wschodniej obwodnicy Pragi. Z pewnoœci¹ nie uda siê reinkarnowaæ starych miejsc (kto dziœ jeszcze pamiêta Wis³ê, Oazê czy Wiktoriê
przy Targowej), ale przyk³ad Z¹bkowskiej pokazuje, ¿e jak jest klimat, to ciekawe miejsca tworz¹ siê same.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimnazjum, nauka, 609-631-186
ANGIELSKI, niemiecki, w³oski, hiszpañski, korepetycje,
konwersacje, egzaminy
606-744-724
ANGIELSKI profesjonalnie,
Praga Pó³noc 608-501-911
CHEMIA , matematyka,
nauczycielka 698-414-705
LEKCJE muzyki, ró¿ne
instrumenty 511-486-484
MATEMATYKA nauczyciel z
doœwiadczeniem 504-384-936
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 696-085-381
MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, chirurg ortopeda,
laryngolog, psychiatra, leczenie
na³ogów, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
SPECJALISTYCZNE us³ugi
lekarskie w miejscu wezwania
- wizyty domowe, terapia w
ka¿dym wieku równie¿ ginekologia i po³o¿nictwo, mobile:
501-093-502, 606-906-515
US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
BIURO rachunkowe Sp. z o.o.,
licencja, pe³en zakres us³ug,
tanio, solidnie (Tarchomin,
Powiœle) 505-909-782,
22 42-43-100
CYKLINOWNIE, solidnie
22 751-96-01
CZYSZCZENIE dywanów,
tapicerki, karcherem, tanio
605-726-258

CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem - profesjonalnie
694-825-760
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, profesjonalnie, dojazd gratis, tel.
22 619-40-13, 502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 22 756-52-43
i 698-916-118
HYDRAULIKA, remonty, naprawy, instalacje w domach
jednorodzinnych 504-944-852
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów dojazd, 602-216-943
NIEODP£ATNIE odbieram zu¿yty sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic.Tel. 22 499-20-62
PRANIE pierza i puchu (poduszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17, tel. 22 619-10-67
PRZEPROWADZKI 503-788-934
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi krawieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
ŒWIADECTWA energetyczne
budynków, audyty termomodernizacyjne 603-514-783

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
z § 4 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu
lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres
do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania w najem
lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres
d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat

og³asza
na dzieñ 30 grudnia 2009 r.
KONKURS OFERT
(okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM
KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH I GARA¯Y
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Og³oszenie z list¹ lokali wystawionych do konkursu
wywieszone jest od dnia 26 listopada 2009 r. na tablicach
informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy ul. Canaletta 2,
Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Pó³noc,
ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy, ul. Jagielloñskiej 23 i w jego administracjach
obs³ugi mieszkañców; na stronie internetowej: m.st.
Warszawy www.um.warszawa.pl i Dzielnicy Praga Pó³noc
www.praga-pn.waw.pl oraz na lokalach, gara¿ach
wyznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce konkursu mo¿na uzyskaæ u
p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty w Wydziale
Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15, p. 438,
tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.

TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 18-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Radzymiñska 98, tel.
22 679-60-81, 604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
501-285-268
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 22
677-71-36, 502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
INNE
POSZUKUJÊ rodziny lub
krewnych Tymoteusza
Chwiedoszczeni 609-504-621

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

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

Tomek wygra³ po polskiemu
Proszê Szanownych Pañstwa, w 1988 roku spêdzi³em
wakacje z koleg¹ Tomkiem. Tomek jest do tej pory w³aœcicielem sklepiku warzywnego w
Warszawie. Na co dzieñ pos³uguje siê gwar¹ prask¹, a tak¿e
gwar¹ gie³dy warzywnej. Wed³ug Tomka, Tomek handluje
jab³kiem, porem, selerem, winogronem, ziemniakiem, pomidorem, œliwk¹... Mimo ¿e Tomek
skoñczy³ odpowiednie szko³y,
nigdy nie wykroczy³ poza liczbê pojedyncz¹. Moje polonistyczne „flaki” skrêca³y siê z
bólu, ale co tam, Tomek fajny
ch³op. Minê³o 21 lat i podczas
weekendowych zakupów na
pó³kach sklepowych widzê nastêpuj¹ce nazwy soków: jab³ko,
pomarañcza, wiœnia, czarna
porzeczka, aronia. Oczom nie
wierzê, ¿e wszystkie koncerny
owocowo- warzywne tak nazywaj¹ swoje soki jab³kowe, pomarañczowe, wiœniowe, z czarnej porzeczki czy z aronii. Aliœci jest u nas ustawa o ochronie jêzyka polskiego.
USTAWA z dnia 22 lipca
1999 r. o jêzyku polskim
Jêzyk polski jest dobrem
kultury narodowej i wyrazem
narodowej to¿samoœci.
Ochrona jêzyka polskiego jest
obowi¹zkiem wszystkich organów Rzeczypospolitej Polskiej i
powinnoœci¹ jej obywateli.
Ludzie, szanujmy to, co jest
i byæ musi. Coraz mniej Polski
w nas, niestety.
Szanowni Pañstwo, odk¹d
NGP publikuje moje felietony,
staram siê nie kaleczyæ Waszych oczu slangiem medycznym. Czêsto muszê u¿ywaæ
jêzyka fachowego, ale w nim
odmieniam przez przypadki,
nie u¿ywam s³ów „wzi¹œæ”, „w
ka¿dym b¹dŸ razie”, „posz³em”,
„w³anczam”, „wy³anczam”.

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (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. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 81/CP/2009 z dnia 06 listopada 2009 r. na
wniosek osoby fizycznej, o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu
œredniego ciœnienia, na dzia³kach ew. nr: 10/1, 14/2 i 101
w obrêbie 4-16-37, przy ul. Piasta Ko³odzieja na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie;
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 307, w poniedzia³ki w godz. 08.00-16.00 oraz
w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.
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 zagospodarowaniu 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.

Zamiast krótkiego wyk³adziku
o chorobach zwierz¹t, chcia³bym tym razem opisaæ anegdotê z profesorem warszawskiego
wydzia³u weterynarii Stanis³awem Piwowarskim w roli g³ównej. Urodzony w 1907 roku, pos³ugiwa³ siê piêkn¹, aczkolwiek
szczególn¹ polszczyzn¹. Rogowe okulary, marynarka z kamizelk¹, pod szyj¹ muszka niech
dope³ni¹ obrazu profesora.
Pewnej wiosny wraz z grup¹
studentów spacerowa³ po Puszczy Kampinoskiej. W poszukiwaniu ³adnych widoków i ¿yj¹cych tam zwierz¹t zszed³ z
oznaczonych œcie¿ek i zgubi³
drogê powrotn¹. Po kilku godzinach znalaz³ siê na skraju lasu i
zobaczy³ chodz¹cego za ci¹gnionym przez konia p³ugiem
ch³opa podczas wiosennej orki.
Wyprzedzi³ studentów, id¹c
szybko przez bruzdy zapyta³
rolnika w ten oto sposób: oraczu polski, kêdy ta droga wiedzie? W odpowiedzi us³ysza³

sp... mi z pola (tzn. niech pan
szybko odejdzie i nie przeszkadza w pracy - tylko, ¿e w jednym s³owie). Studenci zaczêli
podœmiewaæ siê z zaistnia³ej sytuacji, a niewzruszony profesor,
odwróci³ siê do nich i powiedzia³:
to¿ to cham, a nie oracz polski.
Mo¿emy ciê¿ko pracowaæ i
gubiæ siê w lesie, ale przy
szklaneczce soku pomidorowego w naszych kuchniach
niechaj le¿¹ smaczne ziemniaki, pory, selery, œliwki i wszelakie dary pól i lasów w liczbie
takiej, w jakiej s¹. W mnogiej.

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

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (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 80/CP/2009 z dnia 4.11.2009 r. ustalaj¹cej warunki
i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie
gazoci¹gu œredniego ciœnienia PE 40mm na dzia³kach
nr ew. 272, 262, 271, 268 w obrêbie 4-06-35 w pasie
drogowym ul. P³ochociñskiej na odcinku od ul. Modliñskiej
do ul. Drucianej oraz na czêœci ul. Drucianej w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek osoby fizycznej
z dnia 07.09.2009 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 zwi¹zane 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 wtorkipi¹tki od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st.
Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze,
w poniedzia³ek 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 022 51-03-225.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu 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).

S³awni dla zwierz¹t
Zapraszamy wszystkich mi³oœników, by³ych i obecnych opiekunów zwierz¹t lub dopiero marz¹cych o towarzystwie pupila na
I imprezê otwart¹ „S³awni dla zwierz¹t”, która odbêdzie siê w
sobotê 5 grudnia w warszawskiej Galerii REMBIELIÑSKA przy
ul. Rembieliñskiej 20. W godzinach 10.30-18.30 na odwiedzaj¹cych bêdzie czeka³o wiele atrakcji. Mo¿na bêdzie równie¿ skorzystaæ z bezp³atnych porad lekarzy weterynarii, behawiorystek:
Joanny £apiñskiej i Antoniny Kondrasiuk oraz treserów zwierz¹t.

M³odzi turyœci na szlaku pamiêci ofiar II wojny œwiatowej
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W paŸdzierniku, ju¿ po raz trzeci, Szkolne Ko³o Krajoznawczo-Turystyczne, dzia³aj¹ce przy Zespole Szkó³ Specjalnych
nr 98 przy ul. Bartniczej 2 zaprosi³o kolegów ze szkó³ specjalnych i integracyjnych na rajd z cyklu „Jesteœmy razem”.
Trasa Rajdu Pamiêci Poleg³ych i Pomordowanych Warszawiaków w 70. rocznicê wybuchu II Wojny Œwiatowej bieg³a
szlakiem najwa¿niejszych miejsc uœwiêconych krwi¹ Polaków, a jednym z celów rajdu by³o zdobycie przez m³odzie¿
Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK.
Nie jest to pierwsza impre- ci zyskuj¹ tu umiejêtnoœci, któza turystyczno-edukacyjna, re przygotowuj¹ je do samozorganizowana przez tê znan¹ dzielnego ¿ycia. Uczniowie
z ciekawych inicjatyw i szczy- mog¹ ponadto rozwijaæ swoje
c¹c¹ siê 60-letni¹ tradycj¹ zainteresowania na zajêciach
szko³ê. Zespó³ Szkó³ Specjal- pozalekcyjnych, gdy¿ na terenych nr 98 przy Bartniczej, nie szko³y dzia³aj¹ liczne ko³a:
obejmuj¹cy szko³ê podsta- komputerowe, jêzykowe, plawow¹ i gimnazjum kszta³ci styczne, teatralne, wokalno-indzieci i m³odzie¿ w wieku od 7 strumentalne i turystyczne.
do 21 lat z niepe³nosprawnoTym ostatnim opiekuje siê
œci¹ intelektualn¹ w stopniu Ma³gorzata Wojtatowicz, nalekkim i umiarkowanym, ze uczycielka przyrody, historii,
sprzê¿eniami i autyzmem. geografii i WOS, a zarazem
Poza przerabianiem materia³u zami³owana turystka, cz³onek
normalnych przedmiotów dzie- Komisji Krajoznawczej PTTK.

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
3 grudnia godz. 20 - EtnoPraga - Sedativa feat. Dawid Portasz. Koncert w Teatrze
Wytwórnia ul. Markowska, wstêp 10 PLN. Wielka gratka dla mi³oœników muzyki dub
reggae. Na scenie Teatru Wytwórnia wyst¹pi rzadko koncertuj¹cy, polsko – syryjski sk³ad
Sedativa, ³¹cz¹cy jamajskie rytmy z bluesem, jazzem, muzyk¹ arabsk¹, funky i rockiem.
Charyzmatyczny wokalista Dawid Portasz jest pierwszym Polakiem, który nagrywa³ w
studiu Boba Marleya „Toff Gong” na Jamajce.
3 grudnia godz. 18 - „USN¥Æ” - spektakl autorski Kingi Madej w wykonaniu Teatru
„Baza 50”. Wystêpuj¹: Kinga Madej i Sylwia Prandol, re¿yseria Barbara Sroka. Sala Koncertowa DK „PRAGA” IV piêtro wstêp wolny.
4 grudnia godz. 19.30 - „Spotkania 3” - wernisa¿ wystawy malarstwa, grafiki i rysunku. Wystawê mo¿na zwiedzaæ do 29 grudnia (poniedzia³ek - pi¹tek) w godz. 10-18.
7 grudnia godz. 17.30 - Program edukacyjno-przyrodniczy z cyklu „Animal Planet na
¿ywo” pt. „Korale”.
8 grudnia godz. 18 - Promocja M³odych Talentów – koncert uczniów klasy fortepianu
Ma³gorzaty Gambrych (ZPSM nr. 1 przy ul. Miodowej oraz ZPSM nr. 4 przy ul. Krasiñskiego).
9 grudnia godz. 18 - Wyk³ady po³¹czone z pokazem slajdów: „Tam, gdzie lec¹ ¿urawie”
- popularnonaukowe podró¿e po kulturach œwiata: „¯ycie codzienne w Tybecie” - prof.
Stanis³aw Godziñski (Wydzia³ Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego); „¯ycie codzienne
mieszkañców Mongolii” - Agnieszka Wachnik. Wyk³ady po³aczone z pokazem slajdów.
10 grudnia godz. 18 - Promocja M³odych Talentów - koncert uczniów sekcji instrumentów dêtych ZPSM nr. 4 przy ul. Krasiñskiego w W-wie.
11 grudnia godz. 17.30 - Spotkanie Klubu Praskich Twórców prowadzenie Marek
£awrynowicz
12 i 13 grudnia godz. 10-16 - Praskie Impresje Bo¿onarodzeniowe - warsztaty dla
dzieci i dla doros³ych prowadzone przez artystów i twórców ludowych oraz kiermasz œwi¹teczny. Jeœli chcesz podzieliæ siê swoj¹ amatorsk¹ twórczoœci¹ - zaprezentuj i sprzedaj
stworzone przez siebie dzie³a podczas kiermaszu. Zapraszamy twórców amatorów niezale¿nie od wieku. Zg³oszenia przyjmujemy do 10 grudnia. Liczba miejsc ograniczona.
13 grudnia godz. 19 - TUVIAN GREEK FREAKS - JORGOS SKOLIAS & GENDOS. Klub Sen
Pszczo³y; ul. In¿ynierska 3, wstêp 10 PLN.
Wra¿liwoœæ, talent, poczucie humoru sk³adaj¹ siê na niezwyk³¹, pe³n¹ ekspresji i emocji,
radosn¹ muzykê œwiata, wspó³czesn¹, wyrafinowan¹ i wysmakowan¹.
Styl zespo³u jest syntez¹ ró¿nych gatunków muzycznych, w których najwa¿niejsze jest
odniesienie siê do w³asnych korzeni, ich ró¿norodnej rytmiki i kolorytu. W muzyce duetu
znajdujemy nastrój bluesa, balladow¹ narracjê, wokaln¹, soulow¹ ekspresjê. ¯adnych
ograniczeñ, pe³na spontanicznoœæ, swobodna, wrêcz intuicyjna improwizacja.
Punktem spójnym dla obu muzyków jest niespotykane wykorzystanie g³osu ludzkiego.
Oparte o alikwotowy œpiew, wokalne eksperymenty Jorgosa Skoliasa nawi¹zuj¹ do szamañskiego œpiewu Gendosa, powi¹zanego z archaicznym œwiatem duchów.
14 grudnia godz. 17.30 - Spotkanie z pisarzem Maciejem Cis³o w ramach Galerii
Pisarzy i Poetów pt. „Jak byæ poet¹ w dzisiejszych czasach”. Spotkanie prowadzi Marek
£awrynowicz
14 i 15 grudnia godz. 19 - Kropka Theatre w DK PRAGA - „Judyta jak¹ by³a”. Spektakl
oparty na motywach apokryficznej historii z Ksiêgi Judyty w po³¹czeniu z fragmentami
„Niewolnika’ wg. I.B.Singera oraz Pieœni nad Pieœniami. Spektakl wystawiany w ramach
konkursu „Literatura Dawna” powo³anego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, organizowanego przez Instytut Teatru im. Z. Raszewskiego.
15 grudnia godz. 18 - Praskie Spotkania z Gwiazd¹ - Goœciem spotkania bêdzie Wojciech Siemion. Gospodarzem wieczoru bêdzie Jerzy WoŸniak. UWAGA !!! SPOTKANIE WYJ¥TKOWO ODBÊDZIE SIÊ W GALERII DK PRAGA; II PIÊTRO
16 grudnia godz. 17.30 - Pokaz slajdów „Indonezja: Sumatra, Jawa, Bali”, prowadzenie:
Bo¿ena Ostrowska
16 grudnia godz. 19 - Poddasze Literackie - zoologiczny slam poetycki - pszczo³y, ryby
oraz goœcie specjalni slamu: Ryba i Kury z Opola. Miejsce: Klub „Sen Wywo³any Przez Lot
Pszczo³y Wokó³ Owocu Granatu Na Sekundê Przed Przebudzeniem” ul; In¿ynierska 3.
Pomys³: Poddasze Literackie/Tu Praga Dom Kultury
18 grudnia godz. 19 - Jolanta ¯ó³kowska w DK PRAGA. Spektakl „Lifting”, sala
koncertowa DK Praga, wstêp wolny.
20 grudnia godz. 16 - „Koncert dla ma³ych i du¿ych”. Zapraszamy dzieci z rodzicami
na kolejne spotkanie z muzyk¹ klasyczn¹. Bajkowo - koncertowo. W programie pieœni i
piosenki do tekstów polskich bajkopisarzy. Zapraszamy dzieci z rodzicami na kolejne
spotkanie z muzyk¹ klasyczn¹.
20 grudnia godz. 20 - Na Pradze Jest Jazz - Gra¿yna Auguœcik „Lulaj¿e…” koncert
kolêd, Bazylika NSJ ul. Kawêczyñska 53
21 grudnia godz. 17.30 - „Miko³aje wszystkich krajów – ³¹czcie siê”. Spektakl
teatralny dla dzieci /plan ¿ywy po³¹czony z lalkami/ Teatr Arkadia z Bia³egostoku.

To ona zaszczepi³a w m³odzie¿y turystyczn¹ pasjê. W latach
ubieg³ych w rajdach z cyklu
„Jesteœmy razem” jej wychowankowie zdobyli Warszawsk¹ Odznakê Krajoznawcz¹ i Jubileuszow¹ Odznakê Turysty-Przyrodnika.
Podobnie jak wtedy, obecny
Rajd Pamiêci Poleg³ych i Pomordowanych odby³ siê dziêki
wsparciu Biura Edukacji w ramach Warszawskich Inicjatyw
Edukacyjnych. Wziê³o w nim
udzia³ 7 szkó³ i oœrodków
szkolno-wychowawczych, wystawiaj¹c 9 dru¿yn.
Rajd sk³ada³ siê z dwóch
czêœci: trasy w Palmirach i w
Warszawie. 2 paŸdziernika
uczniowie byli w Puszczy
Kampinoskiej. Na starcie w
Truskawiu otrzymali mapy,
zadania rajdowe do wykonania na trasie oraz ksi¹¿eczki
Regionalnej Odznaki Krajoznawczej. Wêdrowali szlakami turystycznymi do cmentarza w Palmirach. D³u¿ej zatrzymali siê przy grobach Janusza Kusociñskiego i Macieja Rataja. Nastêpnie udali
siê do Pociechy, do Krzy¿a
„Jerzyków”.

Tydzieñ póŸniej, 8 paŸdziernika, odby³a siê druga czêœæ
rajdu, której trasa bieg³a szlakiem miejsc pamiêci narodowej w Warszawie. Uczniowie
wyruszyli z Cmentarza Wojskowego na Pow¹zkach. Korzystaj¹c z planu i fotografii,
samodzielnie szukali pomników i kwater ¿o³nierskich. Nastêpnie spod pomnika Bohaterów Getta udali siê do Muzeum
Wiêzienia Pawiak. Id¹c dalej
tym historycznym szlakiem zatrzymywali siê przy Arsenale,
Pomniku Powstania Warszawskiego, w katedrze polowej

Wojska Polskiego, w miejscach masowych egzekucji,
pomniku barykady zniszczonej
od wybuchu czo³gu-pu³apki,
Pomniku Ma³ego Powstañca,
by wreszcie dotrzeæ na metê
wyznaczon¹ przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza.
Rajd by³ trudny. Ka¿da
czêœæ wymaga³a 8-9 godzin
marszu. Uczestnicy musieli
przejœæ wszystkie szczeble i
punkty, które przechodzi ka¿dy zdobywaj¹cy Regionaln¹
Odznakê Krajoznawcz¹. Poradzili sobie œwietnie! Odpowiedzieli na wszystkie pytania,
które znalaz³y siê na ich kartach rajdowych, wykonali
wszystkie zadania. By³a to dla
nich nie tylko wspania³a lekcja
historii, ale równie¿ nauka pos³ugiwania siê map¹ i orientacji w terenie.
Zapytani o wra¿enia z rajdu,
Damian i Robert, uczniowie
Zespo³u Szkó³ przy ul. Bartniczej, odpowiedzieli, ¿e najbardziej utkwi³ im w pamiêci
cmentarz w Palmirach, i choæ
wêdrówka by³a trochê mêcz¹ca, na pewno wróc¹ jeszcze
kiedyœ w to miejsce.
25 listopada w siedzibie Zespo³u Szkó³ Specjalnych nr 98
odby³a siê mi³a uroczystoœæ
wrêczenia uczestnikom rajdu
Regionalnych Odznak Krajoznawczych, pucharów dla dru-

¿yn oraz nagród dla zwyciêzców. Obecny na sali prezes
Oddzia³u PTTK „Mazowsze”,
Mieczys³aw ¯ochowski wrêczy³
grupie uczniów legitymacje
cz³onkowskie. Przypominaj¹c
bogate tradycje PTTK ¿yczy³
im, aby na szlakach turystycznych zdobywali coraz szersz¹
wiedzê i czerpali radoœæ z wêdrówek. Uroczystoœæ uœwietni³
wystêp zespo³u wokalno-instrumentalnego. Dyrektor Anna
Zygan-Kijewicz podziêkowa³a
wszystkim uczestnikom rajdu
za wytrwa³oœæ i dyscyplinê i jednoczeœnie zaprosi³a chêtnych
na kolejny rajd, który odbêdzie
siê na wiosnê – tym razem
„Œladami Chopina”, w zwi¹zku
z obchodami 200. rocznicy urodzin kompozytora.
Joanna Kiwilszo

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK
ul. Jagielloñska 1
tel. 22 818-00-83

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13
www.jubilermwiniarek.pl

Konsultacje dla dzieci
Serdecznie zapraszamy rodziców z dzieæmi na
bezp³atne konsultacje logopedyczne w Przedszkolu
Nr 165 przy ul. Ratuszowej 8A w Warszawie, które
odbêd¹ siê 9 grudnia w godzinach 11.30–15.00
Konsultacje poprowadzi mgr Dorota Kurek. Zapisy
przyjmowane s¹ osobiœcie lub telefonicznie pod numerem
22 619 28 04 do 8 grudnia w godzinach 8.00–16.00

Smerfy u seniorów
12 nowa gazeta praska

Klub Z³otego Wieku przy ul. Jagielloñskiej 56 jest miejscem
spotkañ ró¿nych grup ludzi starszych: codziennie po po³udniu przychodz¹ niezrzeszeni bywalcy, przed po³udniem cz³onkinie „Solidarnoœci”, regularnie grono z „Praktycznej Pani”,
raz w miesi¹cu – kombatanci z Kedywu. Odbywaj¹ siê tu tak¿e okolicznoœciowe spotkania, takie jak podsumowanie projektu Ligi Kobiet Polskich „Namaluj jesieñ ¿ycia”.

Spotkanie 24 listopada by³o
okazj¹ do przypomnienia historii praskiego Klubu Z³otego
Wieku. Otwarto go 40 lat temu
przy ul. Brechta, z inicjatywy
Rady Narodowej. 20 lat temu
zosta³ w³¹czony w struktury
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
Przed 10 laty w³aœciciel budynku przy ul. Brechta zmieni³ jego
przeznaczenie i Klub musia³
opuœciæ dotychczasow¹ siedzibê. Z kilku ofert wybrano lokal
przy Jagielloñskiej 56, gdzie
wczeœniej mieœci³a siê pracow-

nia artystyczna. „Zmieni³o siê
miejsce, lokal; panie siê nie
zmieni³y” - zauwa¿y³ Wojciech
Gajewski, dyrektor Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej. – Z³oty
wiek nie jest ³atwym okresem
w ¿yciu cz³owieka. Chcemy, by
ka¿dy, kto przyjdzie do tego
Klubu, mi³o i po¿ytecznie spêdzi³ czas; byœmy mogli œwiêtowaæ kolejne jubileusze.” Do
tego ¿yczenia do³¹czy³y siê
obecne na spotkaniu: Gra¿yna Auguœcik, kierowniczka
Dzia³u Pomocy Spo³ecznej

OPS i Maryla Majchrzak, kierowniczka Domu Dziennego
Pobytu na ul. Brzeskiej.
Œwiêtowanie jubileuszu 40lecia po³¹czone by³o z Dniem
Seniora. (W sali klubowej przewaga pañ by³a tak znacz¹ca,
¿e nale¿a³oby u¿yæ ¿eñskiej
nazwy, ale nie funkcjonuje ona
w jêzyku polskim) Seniorki
mia³y monopol w wystêpach
artystycznych. Rolê sceny pe³ni³y schody. Na takim wzniesieniu panie: Irena, Janeczka,
Ala i Zosia œpiewaj¹co przenios³y wszystkich w lata m³odoœci, gdy jarzêbina czerwona
doradza³a sercu, a w zielonym
gaju œpiewa³y ptaszki. „Nie ma
szczêœcia bez mi³oœci” – zapewnia³a solistka, wyznaj¹c w
nastêpnej piosence, ¿e na imiê
ma Halinka – ka¿dy o tym wie.
By³y te¿ wyznania proz¹:
rysujemy, malujemy, salê
ozdabiamy; to wszystko nas
bawi, wycieczki ciesz¹; czujemy siê szczêœliwi; w Dzieñ
Seniora bardzo dobrze siê bawimy. Potwierdzi³o to wspólnie
odœpiewane „Sto lat”.
Za zrozumienie, wyrozumia³oœæ i ¿yczliwoœæ, z jak¹ spotykaj¹ siê w Klubie cz³onkinie
„Solidarnoœci”, podziêkowa³a
Jadwiga Juszkiewicz.
Potem nast¹pi³a artystyczna, pokoleniowa zmiana warty. Dla seniorek i seniorów wyst¹pi³a grupa teatralna Ogniska Kazimierza Lisieckiego
„Dziadka” przy ul. Œrodkowej.
To by³a bajka dla tych, co siê
lubi¹ baæ – o ciekawych smerfach i z³ym Gargamelu. M³odzi

IV Festiwal Sto³ów Wigilijnych
W dniach 28–29 listopada w Centrum Kultury Koneser przy ul. Z¹bkowskiej odby³
siê IV Festiwal Sto³ów Wigilijnych, zorganizowany przez Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy, Mazowieck¹ Regionaln¹ Organizacjê Turystyczn¹, Stowarzyszenie
Polskich Mediów oraz Redakcjê TTG Polska.
Celem przedsiêwziêcia by³a
promocja i kultywowanie wigilijnych tradycji z ró¿nych regionów kraju. Wystawcy zaprezentowali regionalne potrawy
oraz piêkne nakrycia i wystrój
sto³ów wigilijnych, zgodnie z lokalnymi obyczajami. Publicznoœæ mia³a okazjê zapoznaæ
siê ze staropolsk¹ kuchni¹, porównaæ kulinarne przepisy, aby
potem, byæ mo¿e, wypróbowaæ
je w swoich domach. Prezentacji sto³ów towarzyszy³ kiermasz bo¿onarodzeniowy z bogat¹ ofert¹ lokalnych produktów i ciekawostek regionalnych.
Imprezê uœwietni³y wystêpy
zespo³ów regionalnych, Kapeli
Praskiej oraz chóru parafii prawos³awnej œw. Marii Magdaleny.
Nastêpna gazeta - 16 grudnia
W niedzielê 29 listopada naRedaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, mon- st¹pi³o rozstrzygniêcie konkursu
ta¿ elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i ob- na naj³adniejszy stó³ wigilijny
róbka Maciej Pilipczuk. Druk EDYTOR Sp. z o.o. Zastrzegamy oraz konkursu dla publicznoœci
sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w z atrakcyjnymi nagrodami.
tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Materia³y
Nagrodê publicznoœci otrzylub TS. Za treœæ reklam, og³o- ma³ stó³ Muzeum w Ciechanowp³atne oznaczone s¹ znakiem
szeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.
cu. Poza tym uhonorowano wyRedakcja: 03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2 ró¿nieniami m.in.: DOM POLONII W PU£TUSKU - Za szczególtel./faks 22 618-00-80, 22 618-24-38
ny kunszt kulinarny i zmys³ artyponiedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14 styczny w dekoracji dañ z ryb;
strona internetowa - www.ngp.pl
MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ
W SIERPCU - Za kultywowanie
e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl
polskich tradycji w³oœciañskich;
dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
STÓ£ PARAFII PRAWOS£AWredakcja: redakcja@ngp.pl
NEJ - Za efektown¹ prezentacjê

nowa gazeta praska

OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i godziny jak wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:

Bogumi³a 507-257-824,
Jagoda 605-037-515
Pawe³ 609-490-949
oraz biuro og³oszeñ:
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA
tel. 22 423-63-64, 606-969-280

tradycji wigilijnych powszechnych m.in. w Bu³garii i Grecji
Spoœród licznie zgromadzonej publicznoœci wylosowano
trzy nagrody w postaci pobytów
weekendowych w oœrodkach
wypoczynkowych dla dwóch
osób oraz nagrodê pocieszenia
– babkê „panelowe”, która przyjecha³a z Sycylii i jest lokaln¹
specjalnoœci¹ kulinarn¹.
J.

wykonawcy mieli bardzo ograniczon¹ przestrzeñ do wystêpu. Mimo to, poruszali siê
¿ywo, tañczyli rytmicznie, mówili piêknie. Dostali zas³u¿one
podziêkowania, w formie braw
i czekoladek.
Jubileuszowym akcentem
by³o uhonorowanie dwóch
osób za najd³u¿szy sta¿ w Klubie Z³otego Wieku. Godnoœæ
Zas³u¿onego Seniora, potwierdzon¹ dyplomem, otrzymali:
Cecylia Wichrowska i Zdzis³aw
Replin. Pami¹tkowe dyplomy
wrêczono przedstawicielom
grup dzia³aj¹cych w Klubie.
Inicjatorem kolejnej, tym razem tanecznej rundy spotkania by³ pan Stanis³aw, który do
tañca poderwa³ pani¹ Danusiê, zachêci³ te¿ pana Zdzis³awa z partnerk¹. Potem w tanecznym krêgu wokó³ zastawionego smacznymi daniami
sto³u, zawirowa³y panie. One
te¿ dominowa³y w ostatniej fazie uroczystoœci, wype³nionej
zbiorowym œpiewaniem i poczêstunkiem.
Zapytana o najwa¿niejsze zajêcia klubowe, pani Cecylia Wichrowska wymieni³a prace rêczne, gimnastykê, prelekcje w bibliotece, pokazy filmów wed³ug
¿yczeñ seniorów. We wszystkich
imprezach pomocy udziela kierowniczka Klubu Z³otego Wieku
Katarzyna Kossowska.
Czas poka¿e, czy do wymienionych ciekawych zajêæ klubowych do³¹czy rzucona przez
dyrektora Gajewskiego inicjatywa pod nazw¹ „Œpiewaj¹cy
mikrofon”? Czy bêd¹ to piosenki? Gawêdy? Dowcipy?
Kto zagra pierwsze skrzypce?
Zapytamy o to za jakiœ czas,
bez uroczystej okazji.
K.

O „skrawkach ziemi”
Z uczuciem goryczy czyta³am artyku³ zawarty w NGP 21/
2009, w którym Pan Zbigniew Poczesny rozdaje „resztki ziemi”, które by³y w³asnoœci¹ rodzin osiad³ych na Bródnie jeszcze za czasów carskich (z tego okresu niektórzy legitymuj¹ siê aktami w³asnoœci). W czasach komuny wyw³aszczono ich za marne grosze, dzie³a zniszczenia dope³ni³a
inflacja i blokada kont, wyp³at odszkodowañ. Za czêœæ ziemi w ogóle nie wyp³acono rekompensat, w mojej rodzinie
te „skrawki” to 4000 m2 (w tym dzia³ka przy ul. Osiedlowej
o pow. 2000 m2). Staranie o rekompensatê zakoñczy³o siê
fiaskiem. Tak trudno odzyskaæ to, co tak ³atwo inni rozdaj¹.
Mo¿e Rada Warszawy podejmie sprawiedliw¹ decyzjê?
Imiê i nazwisko do wiadomoœci redakcji

