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Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i za-
siêgn¹æ fachowej porady au-
dioprotetyka w gabinecie fir-
my Fonikon, który mieœci siê
w przychodni Wojewódzkiego
Szpitala Bródnowskiego przy
ulicy Kondratowicza 8 (gabi-
net nr 139, tel. 022 326 56 20).

Fonikon jest laureatem wy-
ró¿nienia Firma Godna Zaufa-
nia 2005. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych apara-
tów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj
s³uch

Z tym og³oszeniem

badanie s³uchu gratis

i 5% rabatu

na aparat s³uchowy!
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Z okazji 18 rocznicy

powstania lecznicy - PROMOCJE!

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94

ul. Targowa 2, tel. 022 618-40-50

ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43

www.demeter.com.pl

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej

Metra¿ segmentu ok. 130 m2

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53

tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939
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U burmistrza
w poniedzia³ek

Apokalipsa czy „dobra
opieka zdrowotna”?

Na Pradze zawrza³o. W
obronê muzeum zaanga¿owa-
³y siê zarówno stowarzysze-

dokoñczenie na str. 7

dokoñczenie na str. 7

dokoñczenie na str. 12

Mieszkañcy Pragi s¹ cierpliwi. Najpierw próbowano im
zabraæ Stadion Narodowy, potem na wyrost obiecane me-
tro, ale kiedy odebrano pieni¹dze na pierwsze po praskiej
stronie Warszawy muzeum, miarka siê przebra³a.

nia, jak i pojedynczy mieszkañ-
cy z ca³ej prawobrze¿nej War-
szawy. Fala niezadowolenia
przybra³a powa¿ne rozmiary –
tylko w ci¹gu dwóch pierw-
szych dni protestu zebrano
ponad dwa tysi¹ce podpisów
mieszkañców w obronie mu-
zeum, na listach wy³o¿onych w
kioskach, sklepach spo¿yw-
czych, warzywniakach i ka-
wiarniach. Swoje poparcie wy-
razi³o te¿ 29 organizacji, w tym
Cerkiew prawos³awna.

Zwi¹zek Stowarzyszeñ Pra-
skich wspólnie z dyrekcj¹ Mu-
zeum Warszawskiej Pragi pró-
bowa³ przekonaæ komisjê bu-
d¿etow¹ Rady Warszawy o
koniecznoœci zachowania pie-
niêdzy na ten cel. W posiedze-
niu uczestniczy³a delegacja kil-
kunastu osób z transparentem.
Mimo to, komisja pozosta³a

W roku 2009 pomys³em na
fatalny stan warszawskiej s³u¿-
by zdrowia ma byæ wymyœlo-
ny przez prezydenta Kocha-
niaka – program „DOBRA
OPIEKA ZDROWOTNA”

Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz w czasie kampanii pre-
zydenckiej, obiecywa³a mieszkañcom Warszawy „zwiêksze-
nie dostêpnoœci do œwiadczeñ zdrowotnych w zakresie pod-
stawowym i specjalistycznym poprzez pilota¿owy program
odpublicznienia wybranych ZOZ-ów oraz stworzenie syste-
mu kontroli i nadzoru w³aœcicielskiego nad jednostkami or-
ganizacyjnymi, które uleg³y lub ulegn¹ przekszta³ceniu” (cy-
tat pochodzi z fragmentu programu wyborczego Hanny Gron-
kiewicz-Waltz – „Pokonamy nie¿yciowe przepisy”).

Zamierzenia te próbuje siê
konsekwentnie realizowaæ wbrew
woli pracowników, organizacji
zwi¹zkowych, a tak¿e samych dy-
rektorów szpitali i przychodni.

- Z jakimi sprawami naj-
czêœciej siê do Pani pra¿a-
nie zwracaj¹?

- Sprawy, które do mnie tra-
fiaj¹, to przede wszystkim spra-
wy mieszkaniowe. Od czasu do
czasu zdarzaj¹ siê inne proble-
my jak np. zad³u¿enie, które ktoœ
chcia³by roz³o¿yæ na raty, czy
te¿ k³opot z lokalem u¿ytkowym,
który ktoœ inny chcia³by wyko-
rzystaæ inaczej ni¿ dotychczas.
Ale jest to 1% spraw, nie wiê-
cej. 99% wszystkich odwo³añ na
Pradze dotyczy mieszkañ. Trze-
ba pamiêtaæ, ¿e problemy loka-
lowe, które istniej¹ na Pradze,
s¹ nieporównywalne z proble-
mami lokalowymi w ¿adnej in-
nej czêœci Warszawy. Nigdzie
nie ma takiej iloœci budynków w
z³ym stanie jak na Pradze. Po
lewej stronie Wis³y by³y kiedyœ
gruzy. Domy odbudowano. Na-

W ka¿dy poniedzia³ek, w godz. 14.30-16, Jolanta
Koczorowska, burmistrz Dzielnicy Praga-Pó³noc
przyjmuje interesantów. Tym razem, po godzinach,
ma dodatkowe spotkanie - z „Now¹ Gazet¹ Prask¹”.

wet z podobnych cegie³, ale od-
budowano, czyli wzniesiono zu-
pe³nie nowe domy. Prawobrze¿-
na Warszawa nie zosta³a znisz-
czona podczas wojny. Budynki,
zbudowane sto lat temu czy na-
wet jeszcze wczeœniej, stoj¹
nadal. One nie by³y rekonstru-

Muzeum uratowane

Uwaga, konkurs z nagrodami!
Zarz¹d Transportu Miejskiego organizuje konkurs i

funduje nagrody dla Czytelników, którzy do 28 lutego
prawid³owo odpowiedz¹ na pytania. Kupon konkurso-
wy publikujemy na str. 11.

Nowa Gazeta Praska jest patronem tego przedsiêwziêcia.

Losowanie nagród odbêdzie siê w siedzibie ZTM.

Wrêczaæ je bêdzie osobiœcie dyrektor Leszek Ruta.
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ul. Kawêczyñska 44
• kompleks boisk w budowie

www.dosir.waw.pl

ul. Szanajcy 17/19

tel. (22) 619 11 20

 (22) 670 20 61
• hala sportowa

   wynajem, imprezy

• sauna (kameralna)

• aerobik

• program senior

• gimnastyka zdrowotna

• gimnastyka geriatryczna

• zajêcia sportowe dla dzieci i m³odzie¿y

ul. Jagielloñska 7

tel. (22) 619 81 38, (22) 619 76 98

• p³ywalnia:

- basen sportowy (12,5 m x 25 m)

- basen rekreacyjny (sztuczna rzeka, masa¿e, kaskada)

- nauka p³ywania, aqua aerobik

• zajêcia dla niepe³nosprawnych (w wodzie)

• si³ownia (nowoczesne przyrz¹dy)

• sauny (parowa i sucha)

• masa¿e

• bilard i krêgielnia

• hala sportowa

   wynajem, imprezy

BEZP£ATNY PARKING

od ul. Wrzesiñskiej

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.

Najwiêkszy wybór aparatów i baterii

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Praga Pó³noc

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

tel. (022) 670-29-26, 618-83-60

Bródno

ul. Wyszogrodzka 1

(róg Rembieliñskiej)

tel. (022) 674-66-06, 674-19-02

MEBLE KUCHENNE
„EMILKA”

- Fronty meblowe
- MDF-DREWNO-FORNIR

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

Ceny konkurencyjne!

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

www.meblekuchenne-emilka.pl

Z inicjatywy Zarz¹du Woje-
wódzkiego NSZZ Policjantów i
przy ogromnym wsparciu szefów
Centralnego Biura Œledczego
przy KGP odby³y siê I Mistrzostwa
Warszawy wszystkich formacji
mundurowych  w Pi³ce Halowej.

Komenda G³ówna Policji
wystawi³a swoje 4 dru¿yny.
Prócz nich reprezentowane
by³y: Biuro Operacji Antyterro-
rystycznych, CBŒ, Biuro Spraw
Wewnêtrznych i Biuro Logisty-
ki Policji. Komenda Sto³eczna
wystawi³a zawodników z war-
szawskich oddzia³ów prewen-

Mundurowi do boju
W ostatni weekend (6-7 lutego) w Hali Sportowej DOSiR

Praga Pó³noc przy ul. Szanajcy mia³o miejsce wydarzenie
sportowe, które przyæmi³o wszystkie inne.

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05

Od 13 do 25 lutego - Wystawa malarstwa, rysunku i grafiki
przedstawiaj¹ca dorobek artystyczny uczestników pracowni
malarskiej Leszka Gêsiorskiego (DK Praga)
16 lutego (pn), godz. 17.00 - Spotkanie Klubu Praskich Twórców
16 lutego (pn), godz. 17.30 - Zabawa karnawa³owa dla
krasnoludków
17 lutego (wt.), godz. 18.00 - „Praskie spotkania z Gwiazd¹” -
KRZYSZTOF KOWALEWSKI; gospodarz wieczoru - Jerzy WoŸniak
17 lutego (wt.), godz. 20.00 - „Na Pradze jest Jazz” - Grze-
gorz Karnas Vocal Cello Qiuntet; Grzegorz Karnas - vocal,
Micha³ Tokaj - piano, Adam Oleœ - cello, Micha³ Jaros - double
bass, Micha³ Miœkiewicz - drums. Teatr Academia, ul. 11 listo-
pada 22. WSTÊP WOLNY
18 lutego (œr), godz. 17.30 - Prelekcja i pokaz slajdów „Od
kwitn¹cych pustyñ do gejzerów Yellowstone”
23 lutego (pn), godz. 17.00 - Spotkanie z pisarzem Markiem
Kochanem
24 lutego (wt.), godz. 18.00 - „Wieczór z operetk¹ – Po¿e-
gnanie z Karnawa³em” - „Operetki czar”. Wieczór znanych i
lubianych pieœni, przebojów operetkowych i musicalowych
26 lutego (czw.), godz. 18.00 - „Promocja m³odych talentów”
- Koncert sekcji instrumentów dêtych ZPSM nr 4 i Szko³y Mu-
zycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Warszawie

XXXIX sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Trzon kolejnej sesji stanowi-
³o g³osowanie nad zmianami w
bud¿ecie na 2009 rok i nad
zmianami w Wieloletnim Pro-
gramie Inwestycyjnym m.st.
Warszawy. Jeœli chodzi o ten
rok,  wzrosn¹ œrodki na prowa-
dzenie publicznych przedszko-
li, szkó³ podstawowych i pu-
blicznych gimnazjów, wzrosn¹
dotacje dla przedszkoli niepu-
blicznych, zwiêkszeniu ulegn¹
œrodki na remonty w szko³ach i
przedszkolach. Zmiany w pla-
nie wydatków maj¹tkowych
bêd¹ skutkowaæ zwiêkszeniem
œrodków na konkretne zadania
inwestycyjne. 3,75 mln z³ zo-
stanie przeznaczone na termo-
modernizacjê budynku szko³y
podstawowej nr 314 przy Po-
rajów, o 2,9 mln z³ zwiêkszy siê
kwota na przebudowê skrzy¿o-
wania ulic G³êbocka – Ma³ej
Brzozy, 2,6 mln z³ poch³onie
monta¿ ¿aluzji w Zespole Szkó³
nr 106 przy Van Gogha, o bli-
sko 2,1 mln z³ nale¿y zwiêkszyæ
œrodki na budowê hali sporto-
wej z zespo³em boisk dla gim-
nazjum nr 121 przy P³u¿nickiej.
O 750 tys. z³ wzroœnie koszt
modernizacji boiska przy szko-
le podstawowej nr 344 na Era-
zma z Zakroczymia, zwiêkszy
siê – o 350 tys. z³ – koszt bu-
dowy drugiego etapu ulicy

Zmiany w bud¿ecie, Tarchominek
Sprawnej, o 256 tys. z³ wzro-
œnie koszt budowy Nowodwor-
skiej – Odkrytej.

W Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym m.st. Warsza-
wy na lata 2009 – 2013 znala-
z³a siê m.in. przebudowa
skrzy¿owania G³êbocka – Ma-
³ej Brzozy, na któr¹ to inwesty-
cjê zwiêkszono œrodki o 2,9
mln z³. Ostatecznie ta inwesty-
cja poch³onie 11,9 mln z³, za-
miast planowanych 9 mln z³.
Budowa ulic Nowodworskiej –
Odkrytej bêdzie kosztowaæ 3,7
mln z³, drugi etap budowy uli-
cy Sprawnej - 3,3 mln z³, na
wykup gruntu pod ulicê Miko-
³aja Tr¹by przeznacza siê 1,85
mln z³, na wykup gruntów pod
Skarbka z Gór – 50 tys. z³, zaœ
na wykup gruntów pod ulicê
Ma³ego Rycerza 650 tys. z³. W

wieloletnim programie znalaz³y
siê równie¿ m.in. budowa œcie-
¿ek rowerowych i chodników,
przebudowa ulicy Wspó³cze-
snej, przebudowa przedszko-
la 226 przy Strumykowej, a
tak¿e inwestycje wymienione
powy¿ej, przewidziane rów-
nie¿ w tegorocznym bud¿ecie.

Radni pozytywnie zaopinio-
wali now¹ nazwê ulicy zapro-
ponowan¹ przez w³aœcicieli
drogi i mieszkañców Warsza-
wy. Ulica Dziwna bêdzie prze-
biegaæ równolegle do Babini-
cza i znajdzie siê w towarzy-
stwie ulic – Oleñki, Wierzbiny i
Ketlinga. Odpowiedni¹ uchwa³¹
bia³o³êccy radni wnioskowali do
Rady Warszawy o nadanie na-
zwy Tarchominek przedszkolu
nr 65 przy Pancera.

              (egu)

cji oraz z Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie.

Nie mniej mocne dru¿yny re-
prezentowa³y Nadwiœlañski Od-
dzia³ Stra¿y Granicznej, Wojska
Polskiego, Warszawski Garni-
zon MON, Biura Ochrony Rz¹-
du, ABW, CBA i Stra¿y Miej-
skiej. W ostatniej chwili wyco-
fa³a siê reprezentacja Stra¿y
Po¿arnej m.st. Warszawy.

O 9.00 w pi¹tek do sporto-
wej fair play zachêca³ rzecznik
PZPN (b. szef reprezentacji
Polski) - dla wielu do dziœ guru
pi³ki no¿nej - Andrzej Strejlau.

Naprawdê by³a to przys³owio-
wa „szybka pi³ka”, co potwierdza-
³o tylko znakomit¹ kondycjê, wy-
sportowanie i znakomite przygo-
towanie zawodników. Dotych-
czasowe rozgrywki pi³karskie
policja organizowa³a w swoim
gronie. Pierwszy raz pomys³ po-
licyjnych zwi¹zkowców Komen-
dy G³ównej z jej przewodnicz¹-
cym Andrzejem Kuczyñskim na
czele oraz podinsp. Sebastia-
nem Michalkiewiczem z CBŒ
wprowadzono w ¿ycie. Pomys³
nie tylko wypali³, ale spodoba³ siê
wszystkim uczestnikom rozgry-
wek. Pierwszy raz na boisku mo-
g³y siê zmierzyæ formacje, które
ze sob¹ wspó³pracowa³y jedynie
na p³aszczyŸnie zawodowej.

Puchar dla zwyciêzców (I i II
miejsce) ufundowa³ Komendant
G³ówny Policji gen. Andrzej
Matejuk. W jego imieniu nagro-
dy dru¿ynom: Biura Operacji An-
tyterrorystycznych KGP (I) i
Centrum Szkolenia Policji w Le-
gionowie (II) wrêcza³ z pose³
Alicj¹ D¹browsk¹ zastêpca KGP
gen. Kazimierz Szwajcowski.

Puchar od PZPN i prezesa
Grzegorza Lato przekaza³
wraz z pose³ D¹browsk¹ An-
drzej  Strejlau dla trzeciej dru-
¿yny reprezentacji KSP.

Puchary i upominki od
ZW.NSZZ Policji za kolejne
miejsca otrzymali: Centralne
Biuro Œledcze KGP (IV), Nad-
wiœlañski Oddz. Stra¿y Gra-
nicznej (V) i CBA (VI).

Królem strzelców zosta³ Pawe³
Obszañski (CSP), a najlepszym
bramkarzem - Robert Ziêba (BOA).

Pierwsze mistrzostwa zakoñ-
czy³y siê ogromnym sukcesem
zarówno w opinii organizatorów,
uczestników i licznych kibiców,
do tego stopnia, ¿e zdecydowali
siê powtórzyæ je znów za rok –
niewykluczone, ¿e znów  w
DOSiR Praga Pó³noc. Zapra-
szamy ju¿ dziœ, bo ich gra po-
kaza³a, ¿e  naprawdê warto.
Foto i tekst: Andrzej Bia³ow¹s

Pawe³ Althamer, ur. w 1967
r. w Warszawie, jest rzeŸbia-
rzem, twórc¹ instalacji i perfor-
merem. 17.02.2000 r., wieczo-
rem poprosi³ mieszkañców
bródnowskiego bloku przy Kra-
snobrodzkiej 13 o zapalenie
lub zgaszenie œwiate³ w odpo-
wiednich miejscach. I zamie-
ni³ wieloklatkowy budynek w
œwiec¹c¹ liczbê 2000.

Przed tym samym blokiem,
w grudniu zesz³ego roku, Al-
thamer postawi³ nie-pomnik
ch³opca z tul¹cym siê do nie-
go pieskiem „Artur i Buruœ”.
RzeŸba powsta³a z przekory
wobec monumentalnych, pod-
nios³ych i pe³nych powagi po-
s¹gów, których w Warszawie
jest ponad szeœædziesi¹t.

„Artur” nie pretenduje do by-
cia pomnikiem, bo jest niewiel-
ki; liczy oko³o 120 cm wzrostu.

Artur i Buruœ
A po drugie, zosta³ ustawiony
na skraju przyblokowego traw-
nika, w niezbyt – powiedzmy -
poczesnym miejscu.

Instalacje Paw³a Althamera
czêsto maj¹ równie¿ drugie
¿ycie. Tym razem artysta

wpad³ na pomys³, ¿eby „Artur”
trzyma³ naturalny patyk, który
w³aœciciele okolicznych psów
mogliby wypo¿yczaæ sobie na
spacer. W miesi¹c od posta-
wienia patyk znikn¹³. A rzeŸba
zosta³a oblana bia³¹ farb¹ (na
zdjêciu). Szkoda.

Czy jest nadzieja, ¿e „Artur
i Buruœ” odzyskaj¹ pierwotny
wygl¹d?            Ludmi³a Milc

11 lutego (œroda) - godz. 16.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków;
godz. 18.00 - Spotkanie Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Ko³a
nr 5 – Zacisze.
14 lutego (sobota) godz. 20.00- 5.00 - Bal Walentynkowy dla
doros³ych. Sprzeda¿ zaproszeñ w sekretariacie. Wstêp 120 z³
od osoby (w tym 2 gor¹ce posi³ki + przystawki).
18 lutego (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla Se-
niorów. (Wstêp 8 z³, dla s³uchaczy UTW – 6 z³).
14 -15 lutego (sobota-niedziela) godz. 10.00-15.00 - Walen-
tynkowe spotkanie z witra¿em. Warsztaty. Obowi¹zuj¹ wcze-
œniejsze zapisy i wp³aty. Op³ata za dwa dni zajêæ 110 z³ od
osoby. Liczba miejsc ograniczona - max 6 osób.
18 lutego (œroda) godz. 12.00 - Uroczyste og³oszenie wyni-
ków II Konkursu Piosenki Solo Senior oraz VIII Festiwalu Chó-
rów, Kabaretów i Zespo³ów Seniora.
21-22 lutego (sobota-niedziela) godz.11.00-17.00 - ARTy-
styczna radoœæ tworzenia z Zaciszem. Warsztaty taneczne.
Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zg³oszenia.
22 lutego (niedziela) godz. 18.00 - Scena Muzyczna Tade-
usza Kondora z cyklu „Jeszcze nieznani”.
28 lutego - 1 marca (sobota-niedziela) godz. 10.00-18.00 -
10. SPOTkania Teatrów M³odych.

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza
ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl

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

Teatr Wytwórnia, ul. Z¹bkowska 27/31 (wejœcie od ul. Markowskiej 18)
zaprasza na festiwal „W³ochy na Pradze”.

W ramach festiwalu: Polscy aktorzy czytaj¹ Dario Fo
16 lutego (godz. 19:00) - Czytanie dramatu „Nie wszyscy z³odzieje przy-
chodz¹ kraœæ”. Tekst: Dario Fo; opieka re¿yserska: Bart³omiej Potoczny.
23 lutego (godz. 19:00) - Czytanie dramatu „Zwi¹zek otwarty”

Tekst: Dario Fo; opieka re¿yserska: Jakub Porcari.

Pokaz tañca wspó³czesnego
21 lutego (godz. 19:00) - Congiungimenti (Zjednoczenia)

ALEPH – teatr tañca nowoczesnego (W³ochy)

25 lutego (godz.20:00) - Koncert jazzowy - Luca Nosto Unser Quartet (W³ochy)

Na wszystkie czytania wstêp wolny. Bilety na pokaz tañca oraz koncert
jazzowy mo¿na odebraæ w Bibliotece Instytutu W³oskiego (ul. Marsza³kowska 72)
od poniedzia³ku do czwartku w godzinach 15-18.
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 70-80 z³

- korony porcelanowe 370 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

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

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

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

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³ama-
nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-

nia 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 prote-

zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-

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

nie powoduj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

Sklep: ul. £odygowa 20, Warszawa
tel. 022 498-48-04

Zapraszamy na:

- domowe pierogi i inne wyroby garma¿eryjne

- wiejskie, tradycyjne wêdliny

- produkty ekologiczne

- inne

Realizujemy zamówienia œwi¹teczne i indywidualne

SPI¯ARNIA U HELI

- PIEROGARNIA

Czynne:
pn.-pt. 10-19,
sob. 10-14

ZAWIADOMIENIE

O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1 ustawy z dnia
14.06.1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania, ¿e zosta³y wydane de-
cyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

• Decyzja Nr 1/CP/2009 z dnia 07.01.2009 r. na wnio-
sek Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyj-
nego Sp. z o.o. w Warszawie, z³o¿ony 25.03.2008 r.
dla inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu
œredniego ciœnienia na dzia³ce ew. nr 30/7 w obrêbie
4-05-01, w drodze dojazdowej do ulicy Orneckiej, na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka w m.st. Warszawie.
• Decyzja Nr 2/CP/2009 z dnia 08.01.2009 r. na wnio-
sek Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyj-
nego Sp. z o.o. w Warszawie, Oddzia³ Zak³ad Gazow-
niczy Warszawa, z³o¿ony 19.05.2008 r., dla inwesty-
cji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ci-
œnienia na na dzia³kach ew. nr 2, 7/6, 7/14 w obrêbie
4-05-12 oraz na dzia³ce ew. nr 9 w obrêbie 4-05-07, w
drodze dojazdowej w³¹czonej do ulicy Orneckiej, na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka w m.st. Warszawie.
• Decyzja Nr 4/CP/2009 z dnia 08.01.2009 r., umarza-
j¹ca postêpowanie prowadzone na wniosek Zastêp-
cy Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka, z³o¿ony 30.01.2006
r., dla inwestycji polegaj¹cej na budowie drogi – uli-
cy Lemiesz – wraz z oœwietleniem i odwodnieniem
powierzchniowym, na dzia³kach ew. nr:
70/6, 70/7, 71/34, 71/44, 71/45, 71/46, 71/47, 71/49, 71/
50, 71/51, 71/52, 71/53, 71/54, 71/55, 71/56, 72, 76/1,
76/3, 76/4, 76/5 i 76/6 w obrêbie 4-05-15;
1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 11/41, 15/1, 15/2, 35/2,15/3, 15/
46, 15/47, 15/48, 15/49 i 18 w obrêbie 4-05-16;
9/3, 10/3, 14/1, 15/2, 15/3, 25, 35/3, 35/7, 35/8, 35/9 i 35/
10 w obrêbie 4-05-21
w projektowanych liniach rozgraniczaj¹cych drogê
– ulicê Lemiesz, na odcinku od ulicy Smugowej do
po³udniowej granicy miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego osiedla Lemiesz oraz na
odcinku od pó³nocnej linii rozgraniczaj¹cej ulicê Zyn-
drama z Maszkowic (pó³nocnej granicy miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
Lemiesz) do po³udniowej granicy miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego osiedli Bia³o-
³êka Dworska (czêœæ zachodnia) i D¹brówka Grzy-
bowska, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
• Decyzja nr 8/CP/2009 z dnia 30.01.2009r na wniosek
GRUPA LAR REAL ESTATE POLONIA II Sp. z o.o. z sie-
dzib¹ w Warszawie z dnia 23.07.2008 r. dla inwestycji po-
legaj¹cej na przebudowie przewodu parowego, przewo-
du wodoci¹gowego, przebudowie (przestawienie) s³upa
teletechnicznego w rejonie ul. Kowalczyka na terenie
dzia³ek nr ew. 115/2, 115/4, 115/5, 115/6, 115/7, 115/8,
115/9, 115/10, 111/7, 110/2, 117, 118, 126 w obrêbie 4-06-08
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawie.
• Decyzja nr 9/CP/2009 z dnia 30.01.2009 r. na wniosek
Aresztu Œledczego Warszawa Bia³o³êka z dnia
04.08.2008 r. dla inwestycji polegaj¹cej na budowie bu-
dynku zakwaterowania osadzonych wraz z polami spa-
cerowymi i ³¹cznikiem komunikacyjnym  podziemnym
na dzia³ce nr ew. 30/3 w obrêbie 4-05-11 przy ul. Ciupa-
gi 1 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w m.st. Warszawie.
• Decyzja nr 10/CP/2009 z dnia 30.01.2009 r. na wnio-
sek RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Warszawie z dnia 09.10.2008 r. Pe³nomocnik P.
Krzysztof Jurzykowski dla inwestycji polegaj¹cej na
budowie linii kablowej SN-15kV na dzia³kach nr ew.
2, 5, 10/15, 12/5, 21/9 w obrêbie 4-04-05 i nr ew. 74 z
obrêbu 4-04-04 przy ul. Klasyków/Krokwi na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

POUCZENIE
Od decyzji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kole-
gium Odwo³awczego za poœrednictwem Wydzia³u Archi-
tektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, w termi-
nie 14 dni od dnia jej dorêczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z
2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) odwo³anie powinno za-
wieraæ 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 do Wydzia³u Architek-
tury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa, za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi
Mieszkañców w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka przy ul. Mo-
dliñskiej 197, 03-122 Warszawa lub za poœrednictwem poczty.

Zawiadomienie lub dorêczenie wszczêcia uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia
w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dziel-
nicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw win-
dy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ul. Kondratowicza 23

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

JESTEŒMY LEPSI

OD FIRM ZAGRANICZNYCH!!!

Warszawa

ul. Kondratowicza 23

tel. 022 674 29 29

022 675 44 33

czynne w dni robocze w godz. 9.00-19.00

w soboty w godz. 10.00-14.00

0,5 godz. wykonanie

okularów

Najwiêkszy wybór

oprawek 2500

Soczewki kontaktowe

z filtrem UV

Komputerowo-optyczne

badanie wzroku

(lekarze non stop)

�

�

�

�

OPTOKAN to

w Warszawie
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XXXI sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Piêtnaœcie minut trwa³a me-
rytoryczna czêœæ XXXI sesji
rady Dzielnicy Praga Pó³noc,
bowiem tyle czasu zajê³o rad-
nym podjêcie decyzji w spra-
wie podzia³u dodatkowych
œrodków, które otrzyma³a dziel-
nica od miasta. Radni zdecy-
dowali, i¿ 4,5 miliona z³otych
zasili praskie inwestycje. Po-
nad 4,7 miliona z³otych pójdzie
na oœwiatê, z czego prawie 3
miliony na remonty obiektów
oœwiatowych. Pozosta³e pra-
wie 3 miliony zdecydowano siê
skierowaæ na szereg pomniej-
szych zadañ. Przyk³adowo:
kultura otrzyma dodatkowo
750 tys. z³otych, pomoc spo-
³eczna 600 tys. z³otych, a sport
i rekreacja - 300 tys. z³otych.
Podkreœliæ trzeba, ¿e uchwa³a
ta, jak ma³o która na Pradze,
przesz³a jednog³oœnie.

Gdyby w tym momencie
rada zakoñczy³a swoje prace,
o sesji tej mo¿na by mówiæ

jako o jednej z najbardziej me-
rytorycznych. Lecz w tym mo-
mencie wkroczy³ do akcji, jak
zwykle spóŸniony, radny Wa-
chowicz, któremu zdarzy³o siê
najwyraŸniej przeczytaæ arty-
ku³ na temat muzeum Pragi w
Gazecie Wyborczej i temu wy-
darzeniu poœwieci³ czas rady
przez kolejn¹ godzinê, zag³u-
szaj¹c nieœmia³o przebijaj¹ce
siê inne w¹tki pytañ, miêdzy
innymi o plagê po¿arów na
Pradze i udzielan¹ mieszkañ-
com pomoc. Próby wszelakich
odpowiedzi, udzielanych
przez cz³onków zarz¹du dziel-
nicy radnego Wachowicza nie
satysfakcjonowa³y i zapewne
w tym stanie ów radny sesjê
rady opuœci³.                  DCH

Dwanaœcie milionów
w piêtnaœcie minut

ZABAWA

KARNAWA£OWA

(24 lutego)

ORKIESTRA, TANIO!

tel. 022 679-36-30,

0603-956-654

LOMBARD

- PO¯YCZKI POD ZASTAW

NAJNI¯SZE

OPROCENTOWANIE

W WARSZAWIE

ul. Kêpna 8 lok. 42
tel. 022 818-52-67
pn.-pt. 9.15-17.45, sob. 9.15-13.45

Obecnie pasa¿er, który
sk³ada wniosek o wyrobienie
karty spersonalizowanej (ze
zdjêciem, imieniem i nazwi-
skiem w³aœciciela) mo¿e wy-
bieraæ spoœród piêciu ró¿-
nych, zdefiniowanych wcze-
œniej wzorów graficznych. Od
10 lutego ka¿dy bêdzie móg³
sam stworzyæ projekt swoje-
go noœnika biletów okreso-
wych. Na karcie bêdzie mo¿-
na umieœciæ w³asne zdjêcia,

Zaprojektuj sobie kartê
Marzysz o Warszawskiej Karcie Miejskiej ze zdjêciem

swojego kochanego samochodu? Chcesz sprawiæ ukocha-
nej osobie prezent z okazji zbli¿aj¹cych siê Walentynek i
podarowaæ jej kartê z wielkim czerwonym sercem? Nic
prostszego! Ju¿ od 10 lutego uruchomiony jest na stronie
internetowej ZTM kreator WKM. Dziêki niemu ka¿dy mo¿e
zaprojektowaæ kartê wed³ug swojego uznania. Spersona-
lizowana WKM jeszcze nigdy nie by³a tak osobista.

rysunki czy ró¿nego rodzaju
logotypy.

Sposób dzia³ania kreatora jest
bardzo prosty. Najpierw wcho-
dzimy na stronê internetow¹:

http://personalizacja.ztm.waw.pl.
Nastêpnie klikamy opcjê: „wy-
pe³nij wniosek”. Potem wype-
³niamy wniosek podaj¹c wy-
magane dane: imiê, nazwi-
sko, PESEL, adres, kod pocz-
towy, miejscowoœæ i adres e-
mail. Potem do³¹czamy aktu-
alne zdjêcie legitymacyjne,
zaznaczamy opcjê „stwórz
swój wzór osobistej karty”, wy-
ra¿amy zgodê na przetwarza-
nie danych osobowych i mo-
¿emy zaczynaæ „zabawê” z
kreatorem.

Po odpowiednim ustawie-
niu i wykadrowaniu zdjêcia
g³ównego, mo¿emy przejœæ
do czêœci w³aœciwej. Mo¿e-
my albo za³adowaæ zdjêcie
z puli obrazków komunika-
cyjnych (w ró¿nych katego-
riach), albo za³adowaæ swoj¹

fotografiê z dysku kompute-
ra. Za³adowane zdjêcie mo-
¿emy dowolnie rozci¹gaæ,
przesuwaæ, obracaæ, zwiêk-
szaæ, zmniejszaæ. To na-
prawdê œwietna zabawa!
Mo¿na równie¿ na karcie
umieœciæ rysunki, pod warun-
kiem, ¿e bêd¹ w postaci
elektronicznej. Gdy skoñczy-
my projektowaæ, wzór karty
razem z wnioskiem jest prze-
sy³any do produkcji. Na po-
dany przy wype³nianiu wnio-

sku adres mailowy, otrzyma-
my wiadomoœæ z informacj¹
o terminie odbioru karty.

Obecnie w obiegu jest ju¿
ok. 13 tys. kart spersonalizo-
wanych. Przypominamy, ¿e
zgodnie z uchwa³¹ Rady Mia-
sta, od pocz¹tku przysz³ego
roku, bêdzie to jedyny obowi¹-
zuj¹cy noœnik dla biletów 30-
i 90-dniowych imiennych. Bi-
lety na kartach „anonimo-
wych” bêd¹ mog³y byæ u¿ywa-
ne wy³¹cznie do koñca czerw-
ca 2010 r. Niewykorzystane
bilety okresowe mo¿na obec-
nie przekodowaæ na kartê
spersonalizowan¹ bezp³atnie.
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II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Postêpowanie konkursowe 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. Jeden podmiot mo¿e z³o¿yæ na dane zadanie tylko jedn¹ ofertê.
3. Dofinansowanie nie mo¿e przekraczaæ 80% ca³kowitych kosz-
tów zadania.
4. Œrodki pochodz¹ce z dotacji mog¹ byæ przeznaczone wy-
³¹cznie na pokrycie kosztów wynikaj¹cych bezpoœrednio z re-
alizacji zadania.
5. 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, koszty utrzy-
mania biura organizacji oraz dzia³alnoœæ polityczn¹ i religijn¹.
6. W przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania,
wynikaj¹ca ze z³o¿onych ofert przekracza wysokoœæ œrodków
przeznaczonych na realizacjê zadania organizator konkursu za-
strzega sobie mo¿liwoœæ zmniejszania wielkoœci dofinansowa-
nia w stosunku do wynikaj¹cego z poszczególnych ofert.

III. Termin realizacji zadania.

Zadanie musi byæ zrealizowane w 2009 roku.
Uwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okre-
sem rozliczania kosztów ze œrodków dotacji. Rozliczane s¹ kosz-
ty ponoszone od dnia zawarcia umowy.

IV. Warunki realizacji zadania.

1. Dzia³ania, których realizacjê nale¿y uwzglêdniæ przy plano-
waniu zadania:
- przygotowanie programu wraz z harmonogramem planowa-
nych dzia³añ i kosztorysem,
- okreœlenie adresatów i zak³adanych rezultatów realizacji programu,
- ewaluacja programu.
- prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania.
2. W przypadku otrzymania dotacji wnioskodawca zobowi¹za-
ny jest w terminie do 14 dni od daty podpisania zarz¹dzenia o
rozstrzygniêciu konkursu, dostarczyæ wszystkie niezbêdne do-
kumenty potrzebne do podpisania umowy:
- oœwiadczenie o przyjêciu b¹dŸ nie przyjêciu dotacji,
- zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stano-
wi¹ce za³¹czniki do umowy. Za³¹czniki powinny byæ zaktualizowane
stosownie do przyznanej dotacji, prawid³owo wype³nione i zgodne
ze z³o¿on¹ ofert¹. Aktualizacja kosztorysu nie mo¿e dotyczyæ zmniej-
szenia udzia³u w³asnego wnioskodawcy w realizacji zadania.
3. 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 podaæ w ofercie informa-
cjê na temat podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu w
jakim bêd¹ oni uczestniczyæ w realizacji zadania (pkt V.4. oferty).
Pouczenie: Za podwykonawcê nale¿y uznaæ podmiot, który re-
alizuje istotn¹ (kluczow¹) dla ca³oœci projektu czêœæ zadania, mo-
g¹c¹ samodzielnie stanowiæ wyodrêbnion¹ ca³oœæ. Przy wyborze
podwykonawcy podmioty, które otrzymaj¹ dotacjê bêd¹ zobowi¹-
zane stosowaæ ustawê z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wieñ publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
Podwykonawcami nie mog¹ byæ osoby fizyczne podlegaj¹ce kie-
rownictwu realizuj¹cego zadanie, tj. pracownicy, jak równie¿ zle-

ceniobiorcy (z wy³¹czeniem przedsiêbiorców) czy wolontariusze.
Podwykonawcy mog¹ realizowaæ jedynie do 30 % ogó³u zadania

4. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne warun-
ki i doœwiadczenie w realizacji zadañ o podobnym charakterze tj.:
- kadrê merytoryczn¹
- specjalistów o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do
realizacji zadania,
- przeszkolonych wolontariuszy,
- bazê lokalow¹ (w³asn¹ lub potwierdzon¹ umow¹ przyrzecze-
nia najmu/u¿yczenia) lub dostêp do takiej bazy umo¿liwiaj¹cy
realizacjê zadania.
5. Kalkulacja kosztów zadania powinna opieraæ siê o ww. kryteria.
6. Podmiot, realizuj¹c zadanie, zobowi¹zany jest do stosowa-
nia ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo
zamówieñ publicznych.

V. Termin i warunki sk³adania ofert.

1. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie na drukach zgodnych z rozpo-
rz¹dzeniem 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).
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców dla
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy ul. Ks. I. K³opotowskie-
go 15 /parter sala WOM/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3
marca 2009 roku do godz. 15.00 (decyduje data na piecz¹tce
kancelarii) lub przesy³aæ na adres: Wydzia³ Spraw Spo³ecznych
i Zdrowia dla Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy ul. Ks. I.
K³opotowskiego 15, 03-708 Warszawa (oferta, która wp³ynie
poczt¹ po ww. terminie, nie bêdzie objêt¹ procedur¹ konkursow¹).
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie, w miejscu i cza-
sie okreœlonym w og³oszeniu.
Koperta powinna byæ opisana z oznaczeniem: nazwy i adresu pod-
miotu oraz nazwy zadania okreœlonego w og³oszeniu o konkursie.
Pouczenie: Wszystkie strony oferty wraz za³¹cznikami musz¹
byæ ze sob¹ po³¹czone (np. zszyte) i ponumerowane. Do z³o¿o-
nej dokumentacji nale¿y do³¹czyæ zestawienie za³¹czników wraz
z ogóln¹ liczb¹ stron.

Oferty z³o¿one nie podlegaj¹ uzupe³nieniu ani korekcie.

Uwaga: Przed z³o¿eniem oferty, pracownik Urzêdu Dzielnicy Pra-
ga Pó³noc m.st. Warszawy mo¿e udzielaæ stosownych wyjaœnieñ,
na pytania oferenta dot. wymogów formalnych: Wydzia³ Spraw
Spo³ecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. War-
szawy ul. Ks. I. K³opotowskiego 15, pok. nr 203, tel. 022 59 00
142, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 – 16.00.

VI. Wymagana dokumentacja.

Dokumenty podstawowe:
1. Prawid³owo i kompletnie wype³niony formularz oferty podpisa-
ny przez osoby upowa¿nione do sk³adania oœwiadczeñ woli, zgod-
nie z wyci¹giem z Krajowego Rejestru S¹dowego (ewidencji).
Pouczenie: Oferta oraz za³¹czniki musz¹ byæ z³o¿one w jednym
egzemplarzu. Wszystkie pola oferty musz¹ zostaæ czytelnie wy-
pe³nione. W pola, które nie odnosz¹ siê do oferenta nale¿y wpi-
saæ „nie dotyczy”. W dokumencie nie wolno dokonywaæ skreœleñ i
poprawek, poza wyraŸnie wskazanymi rubrykami. W przypadku
opcji „niepotrzebne skreœliæ” nale¿y dokonaæ w³aœciwego wyboru.

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 mie-
si¹ce od daty wystawienia.
3. Sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoœci (zgodnie z zakre-
sem dzia³alnoœci okreœlonym w art. 4 ustawy o dzia³alnoœci po-
¿ytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubieg³y lub w przy-
padku krótszej dzia³alnoœci – za okres od dnia rejestracji do
dnia z³o¿enia oferty.
4. Sprawozdanie finansowe sk³adane do wewnêtrznych orga-
nów nadzoruj¹cych za ostatni rok obrachunkowy. Sprawozda-
nie finansowe musi byæ sporz¹dzane na podstawie ustawy z
dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr
76, poz. 694 z póŸn. zm) – musi sk³adaæ siê z trzech elemen-
tów: bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, in-
formacja dodatkowa. Jeœli termin sk³adania ofert przypada przed
31 marca 2009 roku i podmiot nie posiada jeszcze sprawozda-
nia finansowego za 2008 rok, nale¿y z³o¿yæ wówczas dodatko-
wo informacjê finansow¹ za rok 2008 sporz¹dzon¹ zgodnie ze
wzorem zawartym w za³¹czniku nr 1 do niniejszego og³oszenia.
Dopuszcza siê mo¿liwoœæ z³o¿enia informacji finansowej w in-
nej formie w nastêpuj¹cych przypadkach:
- organizacje dzia³aj¹ce krócej ni¿ rok sk³adaj¹ sprawozdanie
na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszego og³osze-
nia, z podaniem okresu, za jaki zosta³o sporz¹dzone;
- koœcielne osoby prawne nie posiadaj¹ce statusu organizacji
po¿ytku publicznego sk³adaj¹ oœwiadczenie zgodne ze wzorem
z za³¹cznika nr 3 do niniejszego og³oszenia.
5. Statut organizacji.
6. Umowa partnerska lub oœwiadczenie partnera w przypadku
wskazania we wniosku partnera (pkt V.1 oferty).
7. Oœwiadczenie podmiotu zgodne ze wzorem za³¹cznika nr 2
do niniejszego og³oszenia.
Za³¹czniki dodatkowe:
Dokument(y) poœwiadczaj¹ce prawo zajmowania lokalu (loka-
li), w którym/których realizowany ma byæ program np: akt w³a-
snoœci, umowa najmu, umowa u¿yczenia lub porozumienie w
sprawie udostêpnienia lokalu. W przypadku realizowania pro-
gramu w kilku miejscach, nale¿y do³¹czyæ dokumenty poœwiad-
czaj¹ce prawo zajmowania wszystkich lokali.
Do oferty mog¹ byæ za³¹czone inne rekomendacje lub opinie o
oferencie lub o przedk³adanym projekcie.
Pouczenie: Ofertê, wszystkie oœwiadczenia i inne dokumenty
za³¹czone do oferty musz¹ podpisywaæ osoby, uprawnione do

reprezentowania danego podmiotu i sk³adania oœwiadczeñ woli
w jego imieniu, ujête w odpowiednim rejestrze Krajowego Reje-
stru S¹dowego (ewidencji).

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

W przypadku za³¹czników sk³adanych w formie kserokopii, ka¿da
strona za³¹cznika musi byæ potwierdzona za zgodnoœæ z orygi-
na³em przez osoby uprawnione /zgodnie z zapisami w wymie-
nionym w pkt 2 dokumencie rejestrowym/. Upowa¿nienia do
potwierdzania dokumentów za zgodnoœæ z orygina³em, dla osób
innych ni¿ ww. musz¹ byæ do³¹czone do oferty.

Je¿eli osoby uprawnione nie dysponuj¹ piecz¹tkami imienny-
mi, ka¿da strona musi byæ podpisana pe³nym imieniem i nazwi-
skiem (czytelnie) z zaznaczeniem pe³nionej funkcji.

Ka¿da strona winna byæ opatrzona równie¿ dat¹ potwierdzania
za zgodnoœæ z orygina³em.

Za³¹czone kopie dokumentów, na zasadach ogólnych (art. 96
pkt 2 i art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. o notariacie),
mog¹ równie¿ poœwiadczaæ notariusze.

Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem
przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej
wysokoœci (niezale¿nie od oczekiwanej kwoty).

VII. Termin i tryb wyboru oferty.

- Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz sprawdzenie
ich kompletnoœci i prawid³owoœci, zgodnie z wymaganiami po-
danymi w pkt VI, w niniejszym og³oszeniu nast¹pi w ci¹gu 14
dni po up³ywie terminu sk³adania ofert, w obecnoœci co najmniej
dwóch pracowników, upowa¿nionych przez Burmistrza Dzielni-
cy Praga Pó³noc m.st. Warszawy.
- Oceny formalnej ofert dokonaj¹ pracownicy urzêdu upowa¿nieni
przez Burmistrza Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy. Oferty
nie spe³niaj¹ce wymogów formalnych nie bêd¹ dalej rozpatrywane.
- Oceny merytorycznej z³o¿onych ofert, w oparciu o przepisy usta-
wy 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 og³oszenia, dokona Zespó³ ds. Opiniowania Ofert
powo³any Zarz¹dzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.
- Po analizie z³o¿onych ofert Zespó³ ds. Opiniowania Ofert
przed³o¿y rekomendacje co do wyboru ofert Prezydentowi m.st.
Warszawy nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 30 dni, licz¹c od ostatniego
dnia sk³adania ofert.
- Rozstrzygniêcia konkursu ofert dokona Prezydent m.st. War-
szawy w drodze zarz¹dzenia.
- Wyniki otwartego konkursu ofert zostan¹ podane do wiado-
moœci publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy).
- Od rozstrzygniêcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dota-
cji nie stosuje siê trybu odwo³awczego. Zarz¹dzenie Prezyden-
ta m.st. Warszawy jest podstaw¹ do zawarcia pisemnej umowy
z podmiotem, którego oferta zosta³a wybrana.
- Œrodki finansowe zostan¹ rozdzielone pomiêdzy podmioty
uprawnione, których oferty bêd¹ wy³onione w drodze ww. kon-
kursu. Mo¿liwe jest dofinansowanie wiêcej ni¿ jednej oferty, dofi-
nansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie ¿adnej z ofert.
Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pie-
nia od rozstrzygniêcia konkursu ofert bez podania przyczyn.

VIII. Kryteria wyboru ofert.

1. Kryteria formalne
a. Podmiot sk³adaj¹cy ofertê spe³nia wymogi formalne okreœlone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).
b. Cele statutowe podmiotu musz¹ byæ zbie¿ne z zadaniem
okreœlonym w niniejszym og³oszeniu.
c. Oferta musi zostaæ z³o¿ona prawid³owo i terminowo, tj. zgod-
nie z wymogami pkt V i VI.
Przekazane do rozpatrzenia pod wzglêdem merytorycznym bêd¹
jedynie oferty spe³niaj¹ce wszystkie kryteria formalne.
2. Kryteria merytoryczne
a. Zadanie adresowane do mieszkañców Warszawy, w szczególnoœci
do dzieci i m³odzie¿y z terenu Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy.
b. Z³o¿ona oferta zgodna z zadaniem okreœlonym w niniejszym
og³oszeniu
- planowanie zadania: przydatne, realne i innowacyjne, dla du-
¿ej liczby potencjalnych odbiorców,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania adekwatna do harmono-
gramu (zakresu rzeczowego) zadania,
- zadeklarowany udzia³ finansowych œrodków w³asnych,
- w³aœciwe kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma
realizowaæ zadanie i odpowiednie zaplecze lokalowe,
- wk³ad pracy wolontariuszy w realizacjê zadania.
c. Pozytywna ocena wiarygodnoœci finansowej podmiotu (na pod-
stawie dokumentów i wczeœniejszej wspó³pracy z m.st. Warszawa).
d. Pozytywna ocena realizacji zadañ zleconych dotychczas z
uwzglêdnieniem rzetelnoœci i terminowoœci oraz sposobu rozli-
czenia otrzymanych na ten cel œrodków.
e. Doœwiadczenie w realizacji zadañ bêd¹cych przedmiotem oferty.

IX. Dotacje na realizacjê podobnych zadañ w latach

/dwóch ostatnich/

Za³¹cznik nr 1 do Zarz¹dzenia Prezydenta nr 2584/2009 z dnia 31.01.2009 r.

OG£OSZENIE
Prezydent m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert

na realizacjê zadañ publicznych, z zakresu przeciwdzia³ania
uzale¿nieniom i zapobiegania HIV i AIDS wœród dzieci i m³o-
dzie¿y w roku 2009 w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
polegaj¹cych na dzia³aniach profilaktycznych z zakresu prze-
ciwdzia³ania alkoholizmowi, zapobiegania narkomanii i zaka-
¿eniom HIV oraz zaprasza do sk³adania ofert. Zlecenie reali-
zacji zadañ publicznych nast¹pi w formie ich wspierania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadañ.

Dzia³ania profilaktyczne z zakresu przeciwdzia-
³ania alkoholizmowi wœród dzieci i m³odzie¿y
Dzia³ania z zakresu zapobiegania zaka¿eniom
HIV wœród dzieci i m³odzie¿y
Dzia³ania z zakresu zapobiegania narkomanii
wœród dzieci i m³odzie¿y

2008 r.
0

0

0

2007 r.
0

0

0

Zadanie 1: Wspieranie programów profilaktycz-
nych z zakresu przeciwdzia³ania alkoholizmo-
wi wœród dzieci i m³odzie¿y, w tym:

/klasyfikacja bud¿etowa: dzia³ 851, rozdzia³ 85154/

1) programów i warsztatów profilaktycznych,
2) programów socjoterapeutycznych,
3) programów zagospodarowania czasu wolnego
i promowania zdrowego stylu ¿ycia,
4) organizacji imprez profilaktycznych.
Zadanie 2: Wspieranie programów z zakresu zapo-
biegania narkomanii wœród dzieci i m³odzie¿y, w tym:

/klasyfikacja bud¿etowa: dzia³ 851, rozdzia³ 85153/

1) œrodowiskowych programów i warsztatów profi-
laktycznych, kierowanych do dzieci i m³odzie¿y po-
dejmuj¹cej ryzykowne zachowania,
2) dzia³añ informacyjnych i edukacyjnych prowa-
dzonych w formalnych i nieformalnych miejscach
spotkañ m³odzie¿y.
Zadanie 3: Wspieranie programów z zakresu zapobie-
gania zaka¿eniom HIV wœród dzieci i m³odzie¿y, w tym:

/klasyfikacja bud¿etowa: dzia³ 851, rozdzia³ 85152/

1) programów i warsztatów profilaktycznych,
2) programów informacyjno – pomocowych kiero-
wanych do dzieci i m³odzie¿y ze œrodowisk przeja-
wiaj¹cych zwiêkszone ryzyko zaka¿enia HIV.

Przeciwdzia³anie uzale¿nieniom i zapobieganie HIV i AIDS
wœród dzieci i m³odzie¿y.

268 000 z³

20 000 z³

10 000 z³

I Rodzaj zadania i wysokoœæ œrodków publicznych, które
Miasto ma zamiar przeznaczyæ na realizacjê tego zadania.

Formularz oferty oraz druk oœwiadczenia wymieniony w og³o-
szeniu dostêpne s¹ na stronie internetowej m.st. Warszawy:
www.um.warszawa.pl/ngo



nowa gazeta praska  5

Kana³ Bródnowski, wraz z Kana³em
Zaciszañskim, Rowem Drewnowskiego
oraz sieci¹ rowów melioracyjnych, wy-
budowany zosta³ w celu odbioru wód
opadowych z terenów Kawêczyna, Elsne-
rowa, Zacisza, Bródna i Bia³o³êki. By³y
to dawne tereny o charakterze rolni-
czym. Wody opadowe odbierane s¹ z te-
renu o powierzchni 48,2 km2. Zlewnia
Kana³u Bródnowskiego pe³ni równie¿
wa¿ne funkcje przeciwpowodziowe,
przyrodnicze oraz mo¿e pe³niæ funkcje
rekreacyjno – wypoczynkowe. Pocz¹tek
Kana³u Bródnowskiego znajduje siê na
terenie Dzielnicy Rembertów, tu¿ przy
granicy z Dzielnic¹ Targówek, a ujœcie
do Kana³u ̄ erañskiego na terenie Dziel-
nicy Bia³o³êka. Ca³kowita d³ugoœæ Kana-
³u Bródnowskiego wynosi 10,9 km, z
czego 7,6 km przypada na Dzielnicê Tar-

gówek. Posiadanie tak wa¿nego obiek-
tu wodnego, stanowi wyzwanie dla w³adz
dzielnicy, tak by zosta³ wykorzystany z
po¿ytkiem dla mieszkañców. Rozwój bu-
downictwa mieszkaniowego w rejonie
Kana³u Bródnowskiego, przyczyni³ siê do
podjêcia dzia³añ w zakresie wykorzysta-
nia tego rejonu w celach rekreacyjnych.

Wspó³praca Zarz¹du Dzielnicy Targówek
z Komisj¹ Rozwoju, Inwestycji i Ochrony
Œrodowiska Rady Dzielnicy Targówek oraz
merytorycznymi biurami w Urzêdzie Mia-
sta Sto³ecznego Warszawy, w zakresie upo-
rz¹dkowania spraw administracyjno –
prawnych dotycz¹cych Kana³u Bródnow-
skiego, zmierza do szczêœliwego koñca.
Równie¿ inicjatywa Zarz¹du Dzielnicy, po-
pierana przez Radê Dzielnicy Targówek, do-
tycz¹ca zagospodarowania terenów przy-
kana³owych, zaczyna przynosiæ efekty.

Na styczniowym posiedzeniu Komisji
Rozwoju Inwestycji i Ochrony Œrodowiska
zaprezentowana zosta³a „Koncepcja zago-
spodarowania przestrzennego Kana³u Bród-
nowskiego” (opracowana na zlecenie Dziel-
nicy Targówek przez architektów krajobra-
zu – Wojciecha Trzópka i Ewê Doneck¹ –
Chmiel). Opracowanie stanowi wstêpn¹ kon-
cepcjê programowo – przestrzenn¹ zago-
spodarowania terenów o powierzchni ok. 42
ha wzd³u¿ Kana³u Bródnowskiego na tere-
nie Dzielnicy Targówek (odcinek o d³ugoœci
7,6 km) w pasie do 10 m od korony Kana³u
Bródnowskiego na odcinku od Trasy Toruñ-
skiej do torów kolejowych oraz w pasie do
20 m od torów kolejowych do granic Dziel-
nicy Targówek z Dzielnic¹ Rembertów. Na
terenach przyleg³ych do Kana³u Bródnow-
skiego planowane jest przeprowadzenie ci¹-
gów spacerowych, œcie¿ek rowerowych, wy-
budowanie stylowych mostków drewnianych
przerzuconych przez kana³, urz¹dzenie
miejsc z punktami œwietlnymi i ³awkami do
odpoczynku. Uzupe³niona zostanie równie¿
zieleñ w rejonie kana³u poprzez dodatkowe
nasadzenia drzew i krzewów.

W rejonie ulicy Bardowskiego, plano-
wana jest budowa zbiornika retencyjne-

go o powierzchni 1,3 ha, który bêdzie
pe³ni³ rolê magazynu wodnego dla Ka-
na³u Bródnowskiego oraz miejsca rekre-
acyjno – sportowego. Na terenie zbior-
nika bêdzie zbudowana przystañ dla
kajaków, a teren w obrêbie zbiornika wy-
posa¿ony w ci¹gi spacerowe i w³¹czony
do sieci œcie¿ek rowerowych na terenie
Dzielnicy Targówek. Zagospodarowanie
rejonu Kana³u Bródnowskiego w okoli-
cy ulic Bardowskiego, Skorpiona i Gwar-
ków, bêdzie mia³o wp³yw na urz¹dzenie
terenów leœnych w zakresie ustanowie-
nia ci¹gów pieszych, œcie¿ek edukacyj-
nych dla mieszkañców Dzielnicy Targó-
wek. Du¿e zainteresowanie spo³eczne
„programem zagospodarowania tere-
nów wzd³u¿ Kana³u Bródnowskiego”
œwiadczy o tym, ¿e zmierzamy we w³a-
œciwym kierunku, by Kana³ Bródnowski,
oprócz funkcji odbiornika wód opado-
wych, pe³ni³ funkcje rekreacyjne.

Wac³aw Kowalski
Zastêpca Burmistrza

Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Witold Harasim

Przewodnicz¹cy Komisji Rozwoju,
Inwestycji i Ochrony Œrodowiska

Kana³ Bródnowski dla ludzi i przyrody
To, co by³o od lat marzeniem wielu mieszkañców Targówka, Bródna i

Zacisza, a tak¿e pisz¹cych ten artyku³, wreszcie zacznie siê spe³niaæ. Od
pocz¹tku obecnej kadencji  zagospodarowanie terenów wzd³u¿ Kana³u
Bródnowskiego sta³o siê jednym z priorytetów w³adz samorz¹dowych
Dzielnicy Targówek. W okresie minionych dwóch lat uda³o siê pokonaæ
szereg barier, które uniemo¿liwia³y przyst¹pienie do opracowania i re-
alizacji programu rewitalizacji Kana³u Bródnowskiego. Dziœ ju¿ mo¿na
powiedzieæ, ¿e przystêpujemy do realizacji tego programu.

Kino Œwit zaprasza emerytów i rencistów do Kina Z³otego
Wieku. Od 13 lutego zapraszamy w dni powszednie o godz.
13.45. Cena biletu: 8 z³. Uwaga! W dniach 13 – 19 lutego
zapraszamy na Karnawa³owy Tydzieñ Kina Muzycznego.
Z tym wydaniem gazety, na seans filmu „Across The Universe”
prod. USA, w dniu 16 lutego (poniedzia³ek) w ramach Kina Z³ote-
go Wieku wstêp wolny! „Across The Universe” to wspania³y mu-
sical o mi³oœci, antywojennych protestach, walce o prawa cywil-
ne. Œcie¿ka dŸwiêkowa filmu to piosenki zespo³u The Beatles.
Kino Œwit to najwy¿sza jakoœæ dŸwiêku i obrazu i najni¿-
sze ceny biletów w Warszawie.
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Profesjonalne Zarz¹dzanie

Wspólnotami Mieszkaniowymi na Pradze

Ma³gorzata KOC
Licencja zawodowa nr 11388

D³ugoletnie doœwiadczenie

Warszawa, ul. Askenazego 4 lok. 32

e-mail: malgosiakoc@wp.pl   kom.: O 606 250 528

Zapewniamy minimalizacjê kosztów utrzymania
oraz pozyskiwanie dodatkowych przychodów Wspólnoty

Pelson, ur. w 1978 r. wycho-
wywa³ siê na warszawskim
osiedlu Tarchomin. To tutaj za-
interesowa³ siê kultur¹ hip-ho-
pow¹. Na czeœæ swojego ulu-
bionego pi³karza przybra³ pseu-
donim Pele, zmieniony z cza-
sem na Pelson. W po³owie lat
90. zwi¹za³ siê z za³o¿on¹ w
1994 r. ursynowsk¹ grup¹ „Mo-
lesta”. W latach 1998-2008 na-
grali razem 11 p³yt, m.in.: „Skan-
dal” (1998), „Ewenement”
(1999), „Taka p³yta” (2000), „Au-
tentyk” I, II, i III (2002-2005),
„Sensi” (2005), „Nigdy nie mów
nigdy” (2006), „Molesta i Kum-
ple” (2008). Pelson jest wspó-
³za³o¿ycielem wytwórni Ano-
nimgrupa.pl, której dzia³alnoœæ
niesie miêdzy innymi pomoc dla
dzieci z domów dziecka. Miesz-
ka i pracuje na Pradze.

W przerwie miêdzy koncerta-
mi znalaz³ czas, aby przybli¿yæ
czytelnikom Nowej Gazety Pra-
skiej tajniki hip-hopu i rapu oraz
opowiedzieæ o dzia³alnoœci ze-
spo³u „Molesta Ewenement”.

- Prawdopodobnie dla Wa-
szych fanów bêdzie to pyta-
nie naiwne. Zak³adaj¹c jed-
nak, ¿e nie wszyscy czytel-
nicy Nowej Gazety Praskiej
orientuj¹ siê w tej dziedzinie,
muszê zacz¹æ od spraw pod-
stawowych: co to jest hip-
hop, czy jest to tylko kieru-
nek w muzyce, czy te¿ szer-
szy ruch? Co to jest rap i dla-
czego zainteresowa³eœ siê
w³aœnie rapem?

- Hip-hop to ruch kulturowy,
stworzony przez Afroameryka-
nów i Latynosów we wcze-
snych latach 70. XX wieku w
nowojorskim Brooklynie. W
sk³ad tego ruchu wchodz¹ trzy
podstawowe elementy: rap,
breakdance oraz graffiti. Nie-
którzy dodaj¹ do tego na swo-
je potrzeby deskorolkê, snow-
board czy jakiœ inny sport.

Do kultury masowej hip-hop
zacz¹³ przenikaæ na pocz¹tku lat
80. Wtedy te¿ zaczê³y powsta-
waæ zespo³y rapuj¹ce. Muzyka
rap wywodzi siê od emigrantów
z Jamajki, puszczaj¹cych muzy-
kê na ulicach Bronksu. Jamaj-
scy DJ-e pierwsi zaczêli mikso-
waæ p³yty. Pocz¹tkowo do robie-
nia hip-hopowych imprez u¿y-
wano przede wszystkim mikro-
fonu i dwóch gramofonów. S³u-
¿y³y one do „scratchowania” –
szybkiego poruszania w przód i
w ty³ p³yt¹ po³o¿on¹ na talerzu
gramofonu i uzyskiwania w ten
sposób charakterystycznego
dŸwiêku „szurania”.

DJ szura³ p³yt¹, tworzy³ jakiœ
rytm. Do tego podk³adu ktoœ
zacz¹³ rymowaæ, czyli rapo-
waæ. W ten sposób powsta³o
coœ nowego, nowy kierunek w
muzyce. DJ mo¿e wykorzysty-
waæ brzmienie wszystkich in-
strumentów muzycznych ist-
niej¹cych na œwiecie, bo „szu-
ra” p³yt¹, na której jest ju¿ coœ
nagrane. On po prostu gra po
swojemu na wszystkich instru-
mentach. Obecnie tworzenie
podk³adów pod melorecytacjê
raperów to ju¿ jest wielki prze-
mys³. Rap produkuj¹ najlepsi
producenci na œwiecie.

Zainteresowa³em siê ra-
pem, bo jest to naprawdê do-
bra, rytmiczna muzyka, po-
przez któr¹ œwietnie mo¿na
wyra¿aæ swoje emocje.

- Zwi¹za³eœ siê z grup¹ „Mo-
lesta”. Sk¹d taka nazwa, czy
ma ona coœ wspólnego z mo-
lestowaniem? W jakim mo-
mencie wst¹pi³eœ do zespo³u?

- „Molesta” powsta³a na Ursy-
nowie w 1994 roku z inicjatywy
raperów W³odiego i Wienia, któ-
rych pozna³em w klubie „Hybry-
dy”. Nazwa rzeczywiœcie zwi¹-
zana jest z molestowaniem, ale
chodzi tu raczej o molestowanie
s³owami, prowokowanie do

pewnych dzia³añ, zachowañ.
„Molesta” to nazwa dosyæ moc-
na, jednak jak najbardziej ade-
kwatna. My przecie¿ musimy
wykrzyczeæ swoje emocje!

Pierwsza nazwa zespo³u
brzmia³a zreszt¹ „Mistic Mole-
sta”, czyli „mistyczne molestowa-
nie”, pobudzenie do dzia³ania.

Oficjalnie do³¹czy³em do ze-
spo³u przy nagrywaniu trzecie-
go albumu pt. „Taka p³yta”, w
2000  r. Jednak by³em obecny
ju¿ przy nagrywaniu pierwszej i
drugiej p³yty („Skandal” – 1997
r., „Molesta Ewenement” –1998
r.), gdzie goœcinnie pojawi³em
siê w kilku utworach. Zawsze,
od pocz¹tku istnienia Molesty
jeŸdzi³em z ch³opakami w tra-
sê, bra³em udzia³ w koncertach
jako hipeman. Hipeman to cz³o-
wiek, który pomaga rapuj¹cemu
przez „podbijanie” wersów koñ-
cowych. Daje to, po pierwsze,
lepszy efekt brzmieniowy, a po
drugie, odci¹¿a rapuj¹cego.

My nie jesteœmy zespo³em
popowym, który u¿ywa ok. 40
s³ów w ca³ej piosence. W na-
szych utworach wystêpuje 200
s³ów w jednej zwrotce. Wyko-
nawca musi byæ w bardzo do-
brej kondycji i musi dobrze pra-
cowaæ przepon¹, ¿eby to
wszystko lepiej brzmia³o. Tak
wiêc, choæ przy dwóch pierw-
szych p³ytach nie by³em w ze-
spole oficjalnie, z ch³opakami
by³em zwi¹zany od pierwsze-
go koncertu.

- Jak powstaj¹ wasze utwo-
ry? Kto tworzy warstwê mu-
zyczn¹, a kto pisze teksty?

- Jak ju¿ wczeœniej wspo-
mnia³em, obecnie istnieje ca³y
przemys³ produkcji podk³adów
muzycznych. Teraz DJ-e rzad-
ko produkuj¹ beaty. S¹ spe-
cjalni producenci, którzy zaj-
muj¹ siê tylko tym. Kiedy chce-
my nagraæ p³ytê, zwracamy siê
do tych producentów, a oni
przysy³aj¹ nam swoje propozy-
cje. PóŸniej nastêpuje etap
s³uchania tych instrumentali,
dopasowywania tematów.

Teksty piszemy oczywiœcie
sami. Je¿eli raperowi ktoœ napi-
sze tekst, to nie mo¿na go na-
zwaæ prawdziwym raperem.
Napisanie tekstu i wyrapowanie
go to jest wyra¿enie w³asnych
emocji, pokazanie w³asnego sty-
lu. Na Zachodzie to jest nawet
popularne, ¿e raperzy korzystaj¹
z czyichœ tekstów. W Polsce taki
raper nie mia³by racji bytu. W
utworze „Tak mia³o byæ” ka¿dy
z nas rapuje jedn¹ zwrotkê. To,
co rapuje, to jest jego.

Inspiracj¹ do napisania tek-
stu mo¿e byæ jedno zdanie,
s³owo-klucz, które istnieje
gdzieœ w przestrzeni. Przycho-
dzi z ksi¹¿ki, z telewizji, od
kogoœ us³yszane. Trzeba je
tylko uchwyciæ i rozwin¹æ. „Tak
mia³o byæ” to jest slogan, któ-
ry ka¿dy powiedzia³ w swoim
¿yciu ze sto razy. A my to roz-
winêliœmy w ten sposób, ¿e
wyrzuciliœmy swoje wnêtrze.

- Wasze teksty s¹ mocne.
Rapujecie o codziennym ¿yciu
na osiedlowych podwórkach.
To nie s¹ weso³e, optymi-
styczne obrazki, np.: „trawka”
i alkohol jako sposób na zabi-
cie osiedlowej nudy. Czy pisa-
nie takich tekstów to wyraz
buntu przeciwko takiej sytu-
acji, czy usi³ujecie kogoœ
przestrzec, nawróciæ?

- Mo¿e kiedyœ tak by³o. Te-
raz mamy po 30 lat i ju¿ siê nie
buntujemy. W ka¿dym razie ja
nie jestem buntownikiem. Jest

parê rzeczy, które chcia³bym
zmieniæ, ale s¹ to rzeczy, które
chcia³bym zmieniæ w swoim
¿yciu, a nie w czyimœ. Nie chcê
nikomu mówiæ, co ma robiæ.
Unikam moralizowania. Rapu-
jê tylko to, co z³ego widzê w
sobie. Buntujê siê przeciwko
swoim zachowaniom, swoim
b³êdom. Chcê mówiæ o swoich
emocjach po to, ¿eby ktoœ je
poczu³. Nikt przecie¿ nie wyt³u-
maczy osiemnastolatkowi, ¿e
nie jest najm¹drzejszy na œwie-
cie. Dopóki sam czegoœ nie
doœwiadczy, nie zrozumie.

Nie chcê nikomu udzielaæ
recepty na ¿ycie. Ja tylko opi-
sujê to, co widzê wokó³ siebie.
To mo¿e byæ przyk³ad dla in-
nych, którzy wyci¹gn¹ wnioski.
Je¿eli tak bêdzie – to dobrze,
je¿eli nie – nie bêdê z tego
powodu p³aka³.

- Bez ogródek mówicie o
trudnych sprawach, pokazu-
jecie brudy ¿ycia. Czy w ten
sposób protestujecie prze-
ciwko ogólnie przyjêtemu
systemowi wartoœci?

- Oczywiœcie bywa, ¿e w
naszych tekstach negujemy
jakieœ postawy, które s¹ dla
nas nie do przyjêcia. Ale sta-
ramy siê to powiedzieæ bez
moralizowania, w sposób bar-
dziej przystêpny, próbujemy
ubraæ w jak¹œ historiê, zazna-
czyæ jak¹œ fajn¹ przenoœni¹, a
czasem, gdy wymaga tego sy-
tuacja, zaakcentowaæ prze-
kleñstwem.

- No w³aœnie, te przekleñ-
stwa i wulgaryzmy w tek-
stach raperów s¹ straszne.
Po co ich u¿ywacie?

- ¯eby oddaæ emocje, pod-
kreœliæ to, co wa¿ne. Rap to jest
przecie¿ jêzyk ulicy. Trudno so-
bie wyobraziæ, ¿eby uliczny ra-
per mówi³ do drugiego: „kurcze
blade, no wiesz, to nie wypada”.
Gdzieœ musi byæ ten autentyzm,
„kurka wodna” jednak w tym wy-
padku nie pasuje.

- W utworze „Tak mia³o byæ”
Wilku œpiewa: „jestem, gdzie
jestem, tu moje miejsce”, a w
refrenie s³yszymy: „ka¿dy do-
brze wie, tego, co nam zapi-
sane nie da zmieniæ siê”. Czy
rzeczywiœcie uwa¿asz, ¿e
¿ycie cz³owieka jest przes¹-
dzone, ¿e nie mo¿na niczego
zmieniæ na lepsze i wyrwaæ siê
ze z³ego œrodowiska?

 - Nieprawda! My jesteœmy
najlepszym dowodem na to, ¿e
mo¿na coœ zmieniæ w swoim
¿yciu. W trzeciej zwrotce mó-
wiê o swojej przesz³oœci, trud-
nej, czêsto przynosz¹cej wstyd
i proszê, ¿eby nie obarczaæ za
to win¹ dzielnicy, w której siê
wychowa³em, tylko mnie. Bo to
by³y moje wybory, moje decy-
zje, moje g³upoty. Dzielnica
jest tylko miejscem urodzenia.
Czasami stwarza presjê, ale
nie mo¿e blokowaæ ambicji i
marzeñ. Mo¿na zmieniaæ swo-
je ¿ycie, a nawet trzeba.
Wszystko zale¿y od ambicji.

- „Tak mia³o byæ” to utwór
o Was. O ka¿dym z Was z
osobna i o „Moleœcie”. Dla-
czego zespó³ mia³ kilkuletni¹
przerwê?

- To rzeczywiœcie bardzo oso-
bisty utwór. Ja z Pelego zmie-
ni³em siê w Pelsona dlatego, ¿e
pewien etap ¿ycia trzeba by³o
zakoñczyæ, a rozpocz¹æ nowy.
Coœ umar³o, ¿eby mog³o rozpo-
cz¹æ siê coœ nowego.

„Molesta” mia³a przerwê ze
wzglêdów czysto praktycz-
nych. Chcieliœmy, aby wygas³

kontrakt z wytwórni¹ Pomaton
EMI. Zawiesiliœmy dzia³alnoœæ
zespo³u, podzieliliœmy siê na
kilka innych projektów. Równo-
czeœnie za³o¿yliœmy w³asn¹
wytwórniê Respect records.
Wtedy „Molesta” powróci³a.
Teraz jesteœmy niezale¿ni.

- Œpiewacie o tym w utwo-
rze „Powrót”. Kto jest tym
zdetronizowanym królem, do
którego siê zwracacie: „królu
mam dla ciebie komunikat”?

- „Molesty” nie by³o przez 6
lat. Wtedy powsta³o mnóstwo
spekulacji na ten temat. Tym
królem jest w³aœnie ten speku-
lant-plotkarz, który, aby na
moment zab³ysn¹æ, wymyœla³
bajki na temat „Molesty” i dziê-
ki temu mia³ swoje 5 minut. Ale
oto „Molesta” powróci³a i oba-
li³a wszystkie nieprawdziwe
teorie. Mówimy: „To ju¿ jest
koniec twój, twoje 5 minut siê
skoñczy³o”. My nie ulegamy
modom, nie jesteœmy chor¹-
giewkami na wietrze, robimy
prawdziwy rap.

- W ci¹gu wielu lat swojej dzia-
³alnoœci „Molesta” wspó³praco-
wa³a z wieloma raperami i inny-
mi muzykami. We wspomnia-
nym utworze „Tak mia³o byæ”
refren œpiewa Jamal. Czy on jest
raperem i czy bêdziecie z nim
nadal wspó³pracowaæ?

- Jamal jest przedstawicielem
nurtu zwanego regge. Czasami
takie mieszane spotkania s¹ jak
najbardziej na miejscu. Rap do-
brze brzmi razem z regge, po-
niewa¿ oba te gatunki maj¹ wie-
le wspólnego. Jamal pojawia siê
równie¿ na naszej p³ycie „Mole-
sta i Kumple”. Czy bêdziemy
dalej wspó³pracowaæ? Nie wia-
domo. Pewnie tak, to wszystko
jest bardzo spontaniczne.

- Co teraz robi „Molesta” i ja-
kie macie plany na przysz³oœæ?

- We wrzeœniu ubieg³ego
roku nagraliœmy now¹ p³ytê
„Molesta i Kumple”. Dajemy
du¿o koncertów. Trasê koncer-
tow¹ po ca³ej Polsce mamy
ustalon¹ do kwietnia. Cieszy-

Wykrzyczeæ emocje – Pelson z zespo³u „Molesta Ewenement”
Nie moralizuj¹, nie ulegaj¹ modom, bez upiêkszeñ opi-

suj¹ to, co widz¹ wokó³ siebie, ³ami¹ stereotypy. Polscy ra-
perzy, podobnie jak mieszkañcy murzyñskich dzielnic ame-
rykañskich miast, na gruncie naszych blokowisk propaguj¹
kulturê hip-hop. Z pocz¹tkiem lat 90. zaczê³y siê pojawiaæ
polskie zespo³y hip-hopowe. Jedn¹ z pierwszych tego typu
grup by³a „Molesta Ewenement”. Od pocz¹tku wspó³pra-
cuje z ni¹ raper Pelson.

Artyœci z prawego brzegu

my siê, ¿e mo¿emy graæ nowe
kawa³ki, ¿e jest w nas nowa
energia. Mamy swoich fanów,
którzy regularnie kupuj¹ p³yty,
regularnie przychodz¹ na kon-
certy. Dla nich chce siê ¿yæ.

Nasze plany na przysz³oœæ
to w³aœnie zagraæ jak najwiê-
cej koncertów. Podró¿e kszta-
³c¹ i rozwijaj¹.

- Mówicie o sobie, ¿e nie
ulegacie modom, co nie zna-
czy chyba jednak, ¿e siê nie
zmieniacie. W utworze „Po-
wrót” rapujecie: „Molesta
niszczy hip-hopu prymityw”
i „Ewenement pluje na rap za-
cofany”. A wiêc rap ewolu-
uje? Na czym polega w³aœci-
wie dobry, prawdziwy rap?

- Ta muzyka musi mieæ rytm,
dobre rymy i w³asny styl –
brzmienie rapowe. No i musi
siê w niej czuæ autentyzm. Rap
to wyra¿anie autentycznych
emocji. Ludzie, jak wyczuj¹, ¿e
coœ jest prawdziwe – przyjd¹
na koncert.

Oczywiœcie, rap ewoluuje z
ka¿dym rokiem. Jak mia³em 18
lat – by³ chuligañski i agresyw-
ny. Teraz mam 30 lat i jest bar-
dziej refleksyjny. Jaki bêdzie za
10 lat? Nie wiem, czy w ogóle
bêdzie. Nie podpisywa³em ¿ad-
nej umowy, ¿e zawsze bêdê
robi³ rap. Na razie jest to dobra
droga do wyra¿ania siebie.

Dziêkujê za rozmowê
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo
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DOM WESELNY „M£ODA PARA”

wesela ♦♦♦♦♦ bankiety ♦♦♦♦♦ przyjêcia okolicznoœciowe

Zacisze, ul. Woliñska 20A

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

„GAMA”

PRZYJAZNE

Biuro Rachunkowe

• Za³o¿ymy firmê, doradzimy

• Poprowadzimy ksiêgowoœæ

• Ka¿dy rodzaj rozliczeñ

• Sp. z o.o. KPiR, rycz³t, ZUS

Liczymy
naprawdê dok³adnie!!!
Ksi¹¿kowa 7E m. 101

022 398-29-50, 0608 533 033

www.biurogama.pl

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

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

♦♦♦♦♦     Spadki

♦♦♦♦♦     Badanie stanu prawnego nieruchomoœci

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

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

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

♦♦♦♦♦     Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515

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

Firma oferuje us³ugi

w zakresie wymiany drzwi.

Oferta zawiera:

♦♦♦♦♦ drzwi drewniane i antyw³amaniowe
♦♦♦♦♦ zamki GERDA
♦♦♦♦♦ futryny, klamki, wizjery, uszczelki

    i progi
♦♦♦♦♦ materia³y do monta¿u i demonta¿u
♦♦♦♦♦ bardzo du¿y wybór modeli
♦♦♦♦♦ fachowe doradztwo i pomiar gratis
♦♦♦♦♦ mo¿liwe raty od 39 z³ miesiêcznie

Kontakt: 0510 978 392

022 372 10 20

Micha³ Sawicki Oddzia³ Warszawa

dokoñczenie ze str. 1

Apokalipsa czy „dobra opieka zdrowotna”?
Prezydent Kochaniak przez

ostatnie kilka miesiêcy prowa-
dzi³ tzw. konsultacje spo³ecz-
ne, wydawa³ publiczne pieni¹-
dze na bzdurne ekspertyzy i
broszurki, maj¹ce potwierdziæ
s³usznoœæ jego koncepcji.

Jako wiceprzewodnicz¹cy
Komisji Zdrowia w Radzie
Warszawy mia³em przyjem-
noœæ uczestniczyæ w kilku ta-
kich spotkaniach. Spotkania
by³y burzliwe. Pracownicy i
dyrektorzy jednostek s³u¿by
zdrowia zadawali wiele pytañ.
Ze strony prezydenta Kocha-
niaka pada³y czêsto wyklucza-
j¹ce siê odpowiedzi. Wiele za-
danych pytañ pozosta³o bez
odpowiedzi. Myœlê, ¿e dla
mieszkañców Pragi najwa¿-
niejsze jest pytanie, co stanie
siê ze Szpitalem Praskim w
kontekœcie pomys³u Pana Pre-
zydenta? Jak to ju¿ opisywa-
³em w artykule „Szpital Praski
znów ma pecha – epilog” pre-
zydent Kochaniak, wielokrot-
nie podwa¿a³ wiarygodnoœæ
Szpitala Praskiego, os³abiaj¹c
jego pozycjê w stosunkach z
partnerami zewnêtrznymi.
Szpital Praski ma byæ ³atwym
alibi dla planowanych dzia³añ
prywatyzacyjnych prezydent
Hanny Gronkiewicz – Waltz.
Szpital Praski sta³ siê typowym
„ch³opcem do bicia”, przedsta-
wiany jest jako ten najgorszy
w Warszawie, Ÿle zarz¹dzany,
bez ¿adnych perspektyw, jedy-
nym zaœ sposobem na jego
uratowanie jest powo³anie
spó³ki prawa handlowego i
wymiana kolejnego dyrektora.

W pierwotnej wersji pomy-
s³u, Szpital Praski po prze-
kszta³ceniu mia³ wchodziæ w
sk³ad jednej wielkiej spó³ki
utworzonej po likwidacji  Zak³a-
dów Opieki Zdrowotnej, dla
których m.st. Warszawa jest
organem za³o¿ycielskim. Na
spotkaniach organizowanych
przez miasto, nazywanych
szumnie konsultacjami spo-
³ecznymi, wielokrotnie pada³y
argumenty innych dyrektorów
szpitali, g³ównie tych niezad³u-

¿onych, ¿e nie maj¹ zamiaru
sp³acaæ zad³u¿enia Szpitala
Praskiego. Pod wp³ywem tych
sugestii i w¹tpliwych analiz,
przygotowanych za ciê¿kie
pieni¹dze przez firmy ze-
wnêtrzne, w chwili obecnej
Szpital Praski ma zostaæ po-
³¹czony ze Szpitalem na Sol-
cu, który ma porównywalne
zad³u¿enie. Pomys³ jest taki,
aby po³¹czyæ w jeden niepu-
bliczny ZOZ dwa zak³ady, któ-
re kumuluj¹ po³owê zad³u¿e-
nia wszystkich zak³adów, dla
których miasto jest organem
za³o¿ycielskim. Poza infor-
macj¹ o utworzeniu zad³u¿onej
po uszy spó³ki nie wiemy, co
stanie siê z jej zad³u¿eniem.
Na ubieg³orocznym posiedze-
niu Komisji Zdrowia prezydent
Kochaniak twierdzi³, ¿e zobo-
wi¹zania spó³ki/spó³ek sp³aci
miasto, w innym momencie
dyskusji pytany odpowiada³,
¿e mo¿e zostan¹ sp³acone
przez bud¿et pañstwa, a jesz-
cze w innym, ¿e zobowi¹zania
sp³aci spó³ka z kredytu porê-
czonego przez miasto. Reasu-
muj¹c: i tak pieni¹dze bêd¹
pochodzi³y od warszawskich
podatników. Nie bêdzie ju¿ do-
tacji, ale dalej bêdzie istnia³a
mo¿liwoœæ dokapitalizowania
nowej spó³ki przez w³aœcicie-
la, czyli miasto. Nie mamy
przecie¿ ¿adnej pewnoœci, ¿e
nowa spó³ka miejska bêdzie
dobrze zarz¹dzana, nie mamy
pewnoœci, ¿e nie bêdzie gene-
rowa³a strat, nie mamy tak¿e
pewnoœci, ¿e nie zostanie,
zgodnie z obietnicami wybor-
czymi Pani Prezydent, sprze-
dana za bezcen inwestorowi
prywatnemu. Nie wiemy, jakie
bêd¹ koszty finansowe tego
po³¹czenia. Nie wiemy, jakie
bêd¹ koszty spo³eczne i pra-
cownicze tego po³¹czenia. Nie
wiemy, za ile i na ile wycenio-
no maj¹tek Szpitala Praskiego
w jaki zosta³ wyposa¿ony
przez samorz¹d, czyli przez
wszystkich mieszkañców War-
szawy. Tych niewiadomych
jest bardzo wiele i myœlê, ¿e
dopóki nie uzyskamy na nie
odpowiedzi, nie powinniœmy
wyra¿aæ zgody na takie prze-
kszta³cenia.

Jeszcze w roku 2008 Han-
na Gronkiewicz-Waltz zapew-
nia³a, ¿e tzw. spó³ki strategicz-
ne nie bêd¹ prywatyzowane.
Zapewnienia takie sk³ada³ tak-
¿e prezydent Kochaniak, któ-
ry twierdzi³, ¿e do miasta
nale¿¹ inne spó³ki ze 100%
udzia³em samorz¹du, zarz¹-
dzaj¹ce na przyk³ad wodoci¹-
gami czy transportem i nie
bêd¹ one prywatyzowane. Za-
pewnienia te stoj¹ w wyraŸnej
sprzecznoœci i s¹ ma³o wiary-

godne w obliczu obietnic Han-
ny Gronkiewicz-Waltz z kam-
panii prezydenckiej, w której
zapowiada³a prywatyzacjê
spó³ek miejskich jako tworów
„nieefektywnie i Ÿle zarz¹dza-
nych”. Zwracam uwagê na
fakt, i¿ w kampanii prezydenc-
kiej Pani Prezydent uwa¿a³a,
¿e spó³ki miejskie nale¿¹ce do
m.st. Warszawy s¹ nieefektyw-
ne i Ÿle zarz¹dzane. Pytam
publicznie Pani¹ Prezydent, co
takiego wydarzy³o siê przez
dwa lata sprawowania w³adzy,
¿e teraz Pani Prezydent uwa-
¿a inaczej? Pytam, czy przy-
padkiem nie jest tak, ¿e Pani
Prezydent  w sposób œwiado-
my próbuje utworzyæ spó³ki
miejskie z Publicznych ZOZ
tylko po to, by za kilka miesiê-
cy stwierdziæ, ¿e s¹ nieefek-
tywnie zarz¹dzane i trzeba je
sprzedaæ?

W obliczu, na szczêœcie,
nieudanej próby sprzedania
100% udzia³ów SPEC-u na
ostatniej sesji Rady Warsza-
wy 18 stycznia br. i zapewnieñ
Pani Prezydent, i¿ do tego po-
mys³u wróci za pó³ roku, je-
stem wrêcz przekonany, ¿e do
podobnej sprzeda¿y mo¿e
dojœæ za kilkanaœcie miesiêcy
w przypadku utworzenia spó-
³ek miejskich z Publicznych
Zak³adów Opieki Zdrowotnej,
dla których m.st. Warszawy
jest organem za³o¿ycielskim.
Przewrotnoœæ tych dzia³añ po-
lega miedzy innymi na tym, i¿
w zale¿noœci od sytuacji te
same zdarzenia Pani Prezy-
dent t³umaczy w odmienny
sposób. Nale¿y utworzyæ spó-
³kê miejsk¹ z Publicznych
ZOZ, bo te s¹ w tej chwili Ÿle
zarz¹dzane i to spó³ka miej-
ska rozwi¹¿e wszystkie pro-
blemy. W kampanii wyborczej
wzywa do sprzeda¿y spó³ek
miejskich, bo s¹ nieefektywne
i Ÿle zarz¹dzane i tego same-
go argumentu u¿ywa t³uma-
cz¹c sprzeda¿ SPEC–u jako
spó³ki nieefektywnej, przyzna-
j¹c jednoczeœnie dla zarz¹du
spó³ki wysokie nagrody rocz-
ne za dobre efekty finansowe
za rok 2008 – jednym s³owem
paranoja.

Wczytuj¹c siê w orzecznic-
two dotycz¹ce przekszta³ceñ
dokonywanych w innych mia-
stach Polski mam wiele w¹tpli-
woœci, czy plan przygotowany
przez prezydenta Kochaniaka
jest zgodny z obowi¹zuj¹cym
prawem. Nale¿y zadaæ Panu
Prezydentowi pytanie, czy z
przepisów prawa wynika jedno-
znaczna mo¿liwoœæ przekszta-
³ceñ organizacyjnych w ochro-
nie zdrowia, polegaj¹cych na
tym, i¿ zostanie zlikwidowany
samodzielny publiczny zak³ad
opieki zdrowotnej, dla którego
m.st. Warszawa jest podmio-
tem tworz¹cym, a jego zada-
nia przejmie niepubliczny za-
k³ad opieki zdrowotnej, dla któ-
rego podmiotem tworz¹cym
bêdzie spó³ka kapita³owa (jed-
noosobowa) utworzona przez
tê sam¹ jednostkê samorz¹du
terytorialnego. Chcia³bym tak-
¿e zapytaæ, w jaki sposób pre-
zydent Kochaniak zamierza
przekazaæ mienie likwidowane-
go samodzielnego publicznego
zak³adu opieki zdrowotnej
nowo utworzonej spó³ce two-
rz¹cej niepubliczny zak³ad w
kontekœcie art. 53 i art. 60 ust
4b pkt 3 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1991r. o zak³adach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr
14, poz 89 ze zm.) oraz normy
prawnej wynikaj¹cej z paragra-
fu 53, rozporz¹dzenia Ministra

Zdrowia z 10 listopada 2006 r.
w sprawie wymagañ, jakim po-
winny odpowiadaæ pod wzglê-
dem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urz¹dzenia
nowo utworzonych zak³adów
(Dz. U. Nr 123, poz. 1568 ze
zm.)? Pytañ natury legalizmu
planowanych dzia³añ jest bar-
dzo wiele. Istniej¹ce orzecznic-
two dotyczy tylko pojedynczych
zak³adów. Podobnego ekspe-
rymentu ze s³u¿b¹ zdrowia nikt
w Polsce nie przeprowadzi³. Z
tego, ¿e dokonano kilku poje-
dynczych przekszta³ceñ, nie
wynika wcale, i¿ zosta³y one
dokonane zgodnie z obowi¹zu-
j¹cym prawem. Orzeczenia
sugeruj¹ raczej, ¿e przekszta-
³cenia omijaj¹ prawo w myœl
zasady „wszystko, co nie jest
zakazane, jest dozwolone”

Uwa¿am, ¿e mieszkañcy
Warszawy, jako obecni i przyszli
pacjenci, maj¹ prawo wiedzieæ,
jaka przysz³oœæ ich czeka.
Mieszkañcy chc¹ wiedzieæ, czy
bêd¹ mieli bezp³atn¹ opiekê
zdrowotn¹, któr¹ gwarantuje im
Konstytucja. Mieszkañcy chc¹
wiedzieæ, czy maj¹tek wypraco-
wany przez pokolenia warsza-
wiaków nie zostanie przekaza-
ny za przys³owiow¹ z³otówkê
prywatnym podmiotom. Miesz-
kañcy Warszawy s¹ suwerenem
w tej sprawie i to oni, a nie
urzêdnicy powinni rozstrzygn¹æ
kwestiê, czy s³u¿ba zdrowia ma
byæ prywatyzowana.

Zbigniew Cierpisz

wiceprzewodnicz¹cy

Komisji Zdrowia Rady Warszawy

Muzeum uratowane
dokoñczenie ze str. 1

g³ucha na argumenty. Jedynym
efektem by³o przesuniêcie in-
westycji do kolejki czekaj¹cych
na finansowanie, bez okreœle-
nia czasu jego przyznania.

Protesty jednak nie ustawa-
³y, tak¿e ze wzglêdu na kata-
strofalny stan budynków przy
Targowej, które po remoncie
maj¹ staæ siê siedzib¹ Mu-
zeum Warszawskiej Pragi.
Pada³y coraz powa¿niejsze
argumenty; w sprawie wypo-
wiedzia³ siê miejski konserwa-
tor zabytków, jednoznacznie
domagaj¹c siê jak najszybsze-
go podjêcia prac ratuj¹cych
bliskie zawalenia zabytkowe

budynki. Pod tak¹ presj¹, po
konferencjach prasowych, w
atmosferze burzy medialnej,
miasto zmieni³o front, a tym-
czasow¹ siedzibê Muzeum
Warszawskiej Pragi przy Tar-

Sprzedam dzia³ki budowlane

na terenie gminy Puszcza Mariañska,

cena 28 PLN/m2.

Tel. 0 694 967 288

gowej 45 i docelow¹ przy Tar-
gowej 52 odwiedzi³a sama
pani prezydent.

Ca³kowity koszt remontu i
adaptacji budynków na potrze-
by muzeum wyceniono na 45
milionów. Miasto zwróci³o siê
do ministra kultury o pokrycie
czêœci kosztów ze œrodków
unijnych. Wniosek miasta po-
par³ w specjalnym piœmie
Zwi¹zek Stowarzyszeñ Pra-
skich. Decyzja w³aœnie zapa-
d³a – na szczêœcie jest pozy-
tywna, ale do koñca nie by³o
to pewne. Ministerstwo Kultu-
ry przeznaczy na Muzeum
Pragi 15 milionów, pozosta³¹
kwotê dop³aci miasto – obie-
ca³a Hanna Gronkiewicz-
Waltz. Ciekawe, czy tym ra-
zem dotrzyma s³owa...       Kr.
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II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Postêpowanie konkursowe 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. Jeden podmiot mo¿e z³o¿yæ tylko jedn¹ ofertê, na ka¿de z zadañ.
3. Dofinansowanie nie mo¿e przekraczaæ 80% ca³kowitych
kosztów zadania.
4. Œrodki pochodz¹ce z dotacji mog¹ byæ przeznaczone wy-
³¹cznie na pokrycie kosztów wynikaj¹cych bezpoœrednio z re-
alizacji zadania.: (np. utrzymanie kadry szkol¹cej, transport,
nocleg, wy¿ywienie na zgrupowania b¹dŸ turnieje wyjazdowe,
wynajem bazy sportowej na treningi b¹dŸ op³acenie kosztów
eksploatacyjnych bazy w³asnej, op³aty startowe, obs³ugê sê-
dziowsk¹ i medyczn¹ przy organizowanych rozgrywkach, za-
kup niezbêdnego sprzêtu sportowego, zakup nagród w zakre-
sie organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych, itp.).
5. 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, koszty utrzy-
mania biura organizacji oraz dzia³alnoœæ polityczn¹ i religijn¹.
6. W przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania,
wynikaj¹ca ze z³o¿onych ofert przekracza wysokoœæ œrodków
przeznaczonych na realizacje zadania organizator konkursu
zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmniejszania wielkoœci dofinanso-
wania w stosunku do wynikaj¹cego z poszczególnych ofert.
7. Zespó³ ds. opiniowania ofert bêdzie bra³ pod uwagê rozstrzy-
gniêcie konkursu og³oszonego przez Urz¹d m.st. Warszawy
(m.in. program „Sportowy Talent”) i weryfikowa³ podzia³ dotacji
na podstawie otrzymanych przez Stowarzyszenie dotacji ze œrod-
ków miejskich (dot. tych samych ofert np. szkolenia danej grupy
wiekowej, i tak w przypadku otrzymania dotacji na szkolenie w
ramach „sportowego talentu” w pi³ce no¿nej grupy wiekowej -
trampkarzy m³odszych, ze œrodków dzielnicy nie bêdzie udzie-
lona dotacja na tê sam¹ grupê æwiczebn¹). Dotacja udzielona
ze œrodków dzielnicy nie mo¿e byæ uzupe³nieniem dotacji uzy-
skanej ze œrodków m.st. Warszawy.

III. Termin realizacji zadania:

Zadanie musi byæ zrealizowane do 31 grudnia 2009 r.
Uwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okre-
sem rozliczania kosztów ze œrodków dotacji. Rozliczane s¹ kosz-
ty ponoszone od dnia zawarcia umowy.

IV. Warunki realizacji zadania:

1. Dzia³ania, których realizacjê nale¿y uwzglêdniæ przy plano-
waniu zadania (pkt. 4 oferty):
• Rzeczowy oraz osobowy wk³ad w³asny w realizacjê zadania,
• Ewaluacja programu,
• Prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania.
2. 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 podaæ w ofercie informa-
cjê na temat podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu w
jakim bêd¹ oni uczestniczyæ w realizacji zadania (pkt V.4. oferty).
Pouczenie: Za podwykonawcê nale¿y uznaæ podmiot, który re-
alizuje istotn¹ (kluczow¹) dla ca³oœci projektu czêœæ zadania, mo-
g¹c¹ samodzielnie stanowiæ wyodrêbnion¹ ca³oœæ. Przy wyborze
podwykonawcy podmioty, które otrzymaj¹ dotacjê bêd¹ zobowi¹-
zane stosowaæ ustawê z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wieñ publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
Podwykonawcami nie mog¹ byæ osoby fizyczne podlegaj¹ce kie-
rownictwu realizuj¹cego zadanie, tj. pracownicy, jak równie¿ zle-
ceniobiorcy (z wy³¹czeniem przedsiêbiorców) czy wolontariusze.
Podwykonawcy mog¹ realizowaæ jedynie do 30 % ogó³u zadania.

Za³¹cznik nr 1 do Zarz¹dzenia Prezydenta nr 2614/2009 z dnia 6.02.2009 3. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne
warunki i doœwiadczenie w realizacji zadañ o podobnym cha-
rakterze tj.:
• Kadrê:
• Specjalistów z potwierdzonymi kwalifikacjami, uprawnionymi
do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportowych,
• Przeszkolonych wolontariuszy,
• Bazê lokalow¹ (w³asn¹ lub potwierdzon¹ umow¹ przyrzeczenia
najmu/u¿yczenia): umo¿liwiaj¹c¹ prowadzenie ca³orocznego
szkolenia.
Kalkulacja kosztów zadañ powinna opieraæ siê o ww. kryteria.
4. Podmiot, realizuj¹c zadanie, zobowi¹zany jest do stosowa-
nia ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo
zamówieñ publicznych.

V. Termin i warunki sk³adania ofert:

1. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie na drukach zgodnych z roz-
porz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grud-
nia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicz-
nego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicz-
nego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
Nr 264, poz. 2207).
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy ul. Kondratowicza 20, sekretariat pok. 225 II piêtro,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.03. 2009 roku do godz.
15.00 lub przesy³aæ na adres: Urz¹d Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy ul. Kondratowicza 20 Wydzia³ Sportu, Rekreacji i
Zdrowia dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, kod: 00-983,
Warszawa. (Oferta, która wp³ynie poczt¹ po ww. terminie, nie
bêdzie objêta procedur¹ konkursow¹).
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie, oddzielnie na
ka¿de zadanie, w miejscu i czasie okreœlonym w og³oszeniu. Ko-
perta powinna byæ opisana z oznaczeniem: nazwy i adresu pod-
miotu oraz nazwy zadania okreœlonego w og³oszeniu o konkur-
sie. Np. I, II itd. Za³¹czniki do oferty nale¿y do³¹czyæ w osobnej
zamkniêtej kopercie, niezale¿nie od liczby sk³adanych ofert – opi-
sanej nastêpuj¹co: za³¹czniki do oferty i dalej nazwa podmiotu.
Pouczenie: Wszystkie strony oferty winny byæ ze sob¹ po³¹czo-
ne (np. zszyte) i ponumerowane oraz za³¹czniki winny byæ ze
sob¹ po³¹czone i ponumerowane. Do z³o¿onej dokumentacji na-
le¿y do³¹czyæ zestawienie za³¹czników wraz z ogóln¹ liczb¹ stron.

Oferty z³o¿one nie podlegaj¹ uzupe³nieniu ani korekcie.

Uwaga: Przed z³o¿eniem oferty, pracownik Urzêdu Dzielnicy Tar-
gówek m.st. Warszawy mo¿e udzielaæ stosownych wyjaœnieñ, na
pytania oferenta dot. wymogów formalnych (ul. Kondratowicza 20.
pok. Nr 435  od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-16.00).

VI. Wymagana dokumentacja:

Dokumenty podstawowe:
1. Prawid³owo i kompletnie wype³niony formularz oferty podpi-
sany przez osoby upowa¿nione do sk³adania oœwiadczeñ woli,
zgodnie z wyci¹giem z Krajowego Rejestru S¹dowego.
Pouczenie: Oferta oraz za³¹czniki musz¹ byæ z³o¿one w jednym
egzemplarzu. Wszystkie pola oferty musz¹ zostaæ czytelnie wy-
pe³nione. W pola które nie odnosz¹ siê do oferenta nale¿y wpisaæ
„nie dotyczy”. W dokumencie nie wolno dokonywaæ skreœleñ i po-
prawek, poza wyraŸnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji
„niepotrzebne skreœliæ” nale¿y dokonaæ w³aœciwego wyboru. 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 mie-
si¹ce od daty wystawienia.
3. Sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoœci (zgodnie z zakre-
sem dzia³alnoœci okreœlonym w art. 4 ustawy o dzia³alnoœci po-
¿ytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubieg³y lub w przy-
padku krótszej dzia³alnoœci – za okres od dnia rejestracji do
dnia z³o¿enia oferty.
4. Sprawozdanie finansowe sk³adane do wewnêtrznych orga-
nów nadzoruj¹cych za ostatni rok obrachunkowy. Sprawozda-
nie finansowe musi byæ sporz¹dzane na podstawie ustawy z
dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr
76, poz. 694 z póŸn. zm) – musi sk³adaæ siê z trzech elemen-
tów: bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, in-
formacja dodatkowa. Jeœli termin sk³adania ofert przypada przed
31 marca 2009 roku i podmiot nie posiada jeszcze sprawozda-
nia finansowego za 2008 rok, nale¿y z³o¿yæ wówczas dodatko-
wo informacjê finansow¹ za rok 2008 sporz¹dzon¹ zgodnie ze
wzorem zawartym w za³¹czniku nr 1 do niniejszego og³oszenia.
Dopuszcza siê mo¿liwoœæ z³o¿enia informacji finansowej w in-
nej formie w nastêpuj¹cym przypadku:
• organizacje dzia³aj¹ce krócej ni¿ rok sk³adaj¹ sprawozdanie
na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszego og³osze-
nia, z podaniem okresu, za jaki zosta³o sporz¹dzone.
5. Statut organizacji.
6. Umowa partnerska lub oœwiadczenie partnera w przypadku
wskazania we wniosku partnera (pkt V.1 oferty).
7. Oœwiadczenie podmiotu zgodne ze wzorem za³¹cznika  nr 2
do niniejszego og³oszenia o otwartym konkursie ofert.
8. Arkusz, na formularzu „Arkusz informacyjny”  w przypadku
sk³adania ofert na realizacjê zadania II wsparcie ukierunkowa-
nego i specjalistycznego szkolenia ca³orocznego m³odzie¿y
uzdolnionej sportowo.
Za³¹czniki dodatkowe:
Dokument (y) poœwiadczaj¹ce prawo zajmowania lokalu (loka-
li), w którym / których realizowany ma byæ program np: akt w³a-
snoœci, umowa najmu, umowa u¿yczenia lub porozumienie w
sprawie udostêpnienia lokalu. W przypadku realizowania pro-
gramu w kilku miejscach, nale¿y do³¹czyæ dokumenty poœwiad-
czaj¹ce prawo zajmowania wszystkich lokali / miejsc – je¿eli
zadanie, na które og³oszony jest konkurs, tego wymaga.

Do oferty mog¹ byæ za³¹czone inne rekomendacje lub opinie o
oferencie lub o przedk³adanym projekcie.

Pouczenie: Ofertê, wszystkie oœwiadczenia i inne dokumenty
za³¹czone do oferty musz¹ podpisywaæ osoby, uprawnione do
reprezentowania danego podmiotu i sk³adania oœwiadczeñ woli
w jego imieniu, ujête w odpowiednim rejestrze Krajowego Reje-
stru S¹dowego.

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

W przypadku za³¹czników sk³adanych w formie kserokopii, ka¿da
strona za³¹cznika musi byæ potwierdzona za zgodnoœæ z orygi-
na³em przez osoby uprawnione /zgodnie z zapisami w wymie-
nionym w pkt 2 dokumencie rejestrowym/. Upowa¿nienia do
potwierdzania dokumentów za zgodnoœæ z orygina³em, dla osób
innych ni¿ ww. musz¹ byæ do³¹czone do oferty.

Je¿eli osoby uprawnione nie dysponuj¹ piecz¹tkami imienny-
mi, ka¿da strona musi byæ podpisana pe³nym imieniem i nazwi-
skiem (czytelnie) z zaznaczeniem pe³nionej funkcji.

Ka¿da strona winna byæ opatrzona równie¿ dat¹ potwierdzania
za zgodnoœæ z orygina³em.

Za³¹czone kopie dokumentów, na zasadach ogólnych (art. 96
pkt 2 i art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. o notariacie),
mog¹ równie¿ poœwiadczaæ notariusze.

Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przy-
znania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wy-
sokoœci (niezale¿nie od oczekiwanej kwoty).

VII. Termin i tryb wyboru oferty:

1. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz sprawdzenie
ich kompletnoœci i prawid³owoœci, zgodnie z wymaganiami po-
danymi w pkt VI, w niniejszym og³oszeniu nast¹pi w ci¹gu 7 dni
po up³ywie terminu sk³adania ofert, w obecnoœci co najmniej
dwóch pracowników, upowa¿nionych przez Burmistrza Dzielni-
cy Targówek m.st. Warszawy.
2. Oceny formalnej ofert dokonuj¹ pracownicy wydzia³u upowa¿-
nieni przez Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Oferty
nie spe³niaj¹ce wymogów formalnych nie bêd¹ rozpatrywane.
3. Oceny merytorycznej z³o¿onych ofert, w oparciu o przepisy usta-
wy 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 og³oszenia, dokona Zespó³ ds. Opiniowania Ofert
powo³any Zarz¹dzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.
4. Rozstrzygniêcia konkursu ofert dokona Prezydent m.st. War-
szawy w drodze zarz¹dzenia.
5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostan¹ podane do wiado-
moœci publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy).
6. Od rozstrzygniêcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia do-
tacji nie stosuje siê trybu odwo³awczego. Zarz¹dzenie Prezy-
denta m.st. Warszawy jest podstaw¹ do zawarcia pisemnej
umowy z podmiotem, którego oferta zosta³a wybrana.
7. Œrodki finansowe zostan¹ rozdzielone pomiêdzy podmioty
uprawnione, których oferty bêd¹ wy³onione w drodze ww. kon-
kursu. Mo¿liwe jest dofinansowanie wiêcej ni¿ jednej oferty, dofi-
nansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie ¿adnej z ofert.
Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pie-
nia od rozstrzygniêcia konkursu ofert bez podania przyczyn

VIII. Kryteria wyboru ofert:

1. Kryteria formalne:
a. Podmiot sk³adaj¹cy ofertê spe³nia wymogi formalne okreœlone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).
b. Cele statutowe podmiotu musz¹ byæ zbie¿ne z zadaniem
okreœlonym w niniejszym og³oszeniu.
c. Oferta musi zostaæ z³o¿ona prawid³owo i terminowo, tj. zgod-
nie z wymogami pkt V i VI.
Przekazane do rozpatrzenia pod wzglêdem merytorycznym bêd¹
jedynie oferty spe³niaj¹ce wszystkie kryteria formalne.
2. Kryteria merytoryczne:
a. Zadanie adresowane do mieszkañców Warszawy g³ównie
obejmuj¹cych swym zasiêgiem mieszkañców Dzielnicy Targó-
wek m.st. Warszawy.
b. Z³o¿ona oferta zgodna z zadaniem okreœlonym w niniejszym
og³oszeniu:
- planowanie zadania: przydatne, realne i innowacyjne, dla du¿ej
liczby potencjalnych odbiorców,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania adekwatna do harmono-
gramu (zakresu rzeczowego) zadania,
- zadeklarowany udzia³ finansowych œrodków w³asnych,
- w³aœciwe kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma
realizowaæ zadanie i odpowiednie zaplecze lokalowe,
- wk³ad pracy wolontariuszy w realizacjê zadania.
c. Pozytywna ocena wiarygodnoœci finansowej podmiotu (na pod-
stawie dokumentów i wczeœniejszej wspó³pracy z m.st. Warszawa).
d. Pozytywna ocena realizacji zadañ zleconych dotychczas z
uwzglêdnieniem rzetelnoœci i terminowoœci oraz sposobu rozli-
czenia otrzymanych na ten cel œrodków.
e. Doœwiadczenie w realizacji zadañ bêd¹cych przedmiotem oferty.

IX. Dotacje na realizacjê podobnych zadañ w latach:

OBSZAR PRIORYTETOWY (zgodnie z programem wspó-
³pracy na rok 2009): Upowszechnienie kultury fizycznej w
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na 2009 rok.

Kwota:

35 000 z³

325 000 z³

19 000 z³

Zadania:

I. Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych
i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoria³y, itp.)
II. Szkolenie i wspó³zawodnictwo sportowe, poprzez:
wsparcie ukierunkowanego i specjalistycznego szkole-
nia ca³orocznego m³odzie¿y uzdolnionej sportowo
III. Szkolenie i wspó³zawodnictwo sportowe,
poprzez: wsparcie (letnich) zgrupowañ szkoleniowych
IV. Szkolenie i wspó³zawodnictwo sportowe, poprzez:
wsparcie udzia³u we wspó³zawodnictwie sportowym
V. Sport i rekreacja osób niepe³nosprawnych, w tym:
wsparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego
oraz udzia³u we wspó³zawodnictwie sportowym

I. Rodzaj zadania i wysokoœæ œrodków publicznych, które
Miasto ma zamiar przeznaczyæ na realizacjê tego zadania
/wg klasyfikacji bud¿etowej: dzia³ 926 rozdzia³ 92605/

§ 2810 Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinan-
sowanie zadañ zleconych do realizacji fundacjom - 19 000 z³
§ 2820 Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinanso-
wanie zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 360 000 z³

Prezydent m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert na
realizacjê zadañ publicznych, z zakresu upowszechniania kul-
tury fizycznej w roku 2009 polegaj¹cych na: organizowaniu
imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych,
szkoleniu i wspó³zawodnictwie sportowym, szczególnie dzie-
ci i m³odzie¿y, sporcie i rekreacji osób niepe³nosprawnych,
oraz zaprasza do sk³adania ofert. Zlecenie realizacji zadañ
publicznych nast¹pi w formie ich wspierania wraz z udziele-
niem dotacji na dofinansowanie realizacji zadañ.

OG£OSZENIE

Realizacja zadañ publicznych z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej w latach:

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

2008 r.

30 000

320 000

15 000
365 000

2007 r.

25 000

281 021

11 000
317 021

Formularz oferty oraz druk oœwiadczenia wymieniony w og³o-
szeniu dostêpne s¹ na stronie internetowej m.st. Warszawy:
www.um.warszawa.pl/ngo
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Rada wielu

Ch³odnym okiem

Prosto z mostu

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

POzytywnie

Sprzedam dzia³ki budowlane

na terenie gminy Radziejowice,

cena 80 PLN/m2.

Tel. 0 504 256 644

ELEKTRYKA

HYDRAULIKA

- 24h

•Prace remontowe

•Wystawiam

faktury VAT

tel. 0517-793-701

022 226-34-47

022 818-89-68

0602-616-877
www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A

ul. Jagielloñska 38

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”
022 811-15-43

Swój ostatni felieton o bud¿ecie dziel-
nicy na 2009 rok koñczy³em takim zda-
niem. „Dramatu wiêc nie ma, choæ za-
pewne przyda³yby siê jeszcze wiêksze
pieni¹dze...”. Felieton ledwo zd¹¿y³ siê
ukazaæ, a otrzymaliœmy sygna³, i¿ bud¿et
mo¿emy zwiêkszyæ o kolejne 12 milio-
nów. Pokrycie wydatków znajdowaæ siê
bêdzie w „zwiêkszeniu œrodków do dys-
pozycji dzielnicy”, czyli gwarantuje je bu-
d¿et Warszawy - g³osi³o otrzymane pi-
smo. Na sesji rady uchwa³a bud¿etowa
przesz³a jednog³oœnie, mamy wiêc po
stronie wydatków 276 milionów z³otych.
Po raz kolejny sprawdzi³a siê stara woj-
skowa maksyma „im wiêcej potu na æwi-

czeniach ....”. W sprawie tej korekty radni
spotykali siê wielokrotnie zarówno na
komisjach, jak i poza nimi w ramach ko-
alicji PO-SLD. Kszta³t zmian jest wypad-
kow¹ wielu elementów, z których najwa¿-
niejsze to chêæ zaspokojenia niezbêdne-
go poziomu wydatków sta³ych i zamknie-
cie trwaj¹cych niekiedy od lat remontów
i inwestycji. Osobiœcie liczê, ¿e po zwiêk-
szeniu wydatków o 2,3 miliona z³otych
bêdê œwiadkiem otwarcia w tym roku
trzech obiektów sportowych na Pradze -
hali sportowej przy SP 127 Kowieñska
12/20, kompleksu sportowego przy Ka-
wêczyñskiej 44 i „Orlika” przy Targowej
86. Zwiêkszyliœmy do kwoty 5,3 miliona

O praskich pieni¹dzach ci¹g dalszy

„Rada wielu – zguba celu” – motto
tej rubryki mog³oby staæ siê tak¿e tytu-
³em niniejszego felietonu. Zapewne s³y-
szeli ju¿ Pañstwo o propozycji mojego
ugrupowania, by zmniejszyæ liczbê sto-
³ecznych radnych. Obecnie obowi¹zuj¹-
ca ustawa o ustroju m.st. Warszawy z
2001 r. (wytwór PO i SLD) w du¿ej mie-
rze powiela model ustrojowy, który funk-
cjonowa³ w Warszawie wczeœniej, a opie-
ra³ siê o zwi¹zek samodzielnych gmin.
Dzisiejsze rozwi¹zania prawne ustano-
wi³y 18 warszawskich dzielnic jako nie-
mal odpowiednik gminy, szczególnie je-
œli chodzi o iloœæ radnych. Rady warszaw-
skich dzielnic licz¹ od 15 do 28 radnych,
a Rada Warszawy ma 60 cz³onków. Na
tê liczbê przypada w Radzie Warszawy

oko³o 30 nierobów, 20 œredniaków i 10
naprawdê aktywnych radnych.

Nasi przeciwnicy, obawiaj¹c siê odciê-
cia od koryta, zarzucaj¹ nam demago-
giê. W koñcu jak bêdzie mniej radnych,
to czêœæ obecnych nie ma szans na re-
elekcjê. Jednak ja, jako radny, mam du¿e
w¹tpliwoœci czy wiêksza liczba przedsta-
wicieli mieszkañców w radach rzeczywi-
œcie wp³ywa na lepszy dostêp wyborcy do
swojego przedstawiciela i wiêksz¹ kon-
trolê spo³eczn¹ nad ich poczynaniami.

M¹droœæ ludowa g³osi, ¿e iloœæ nie za-
wsze przechodzi w jakoœæ. Indywidual-
ne zaanga¿owanie radnych w s³u¿bê pu-
bliczn¹ nie zale¿y przecie¿ od tego, ilu
cz³onków liczy dana rada. Mo¿na jed-
nak stworzyæ mechanizmy sprzyjaj¹ce

rozwojowi i wzmocnieniu lokalnej demo-
kracji. Mniejsza iloœæ radnych to prze-
cie¿ ich wiêksza rozpoznawalnoœæ i sil-
niejszy zwi¹zek z lokaln¹ spo³ecznoœci¹.

Rada miejska w przesz³o 8-miliono-
wym Nowym Jorku liczy 51 cz³onków, 3,5-
milionowe Los Angeles ma tylko 20 rad-
nych. Czy to znaczy, ¿e spo³eczeñstwo USA
jest mniej obywatelskie od polskiego?

Dlatego proponujemy dziœ ogranicze-
nie liczby warszawskich radnych. Uwa¿a-
my, ¿e liczebnoœæ rad dzielnic powinna zo-
staæ zmniejszona o po³owê, a sk³ad Rady
Warszawy o 25% - z 60 do 45 radnych.

Mo¿na te¿ rozwa¿yæ, czy radni nie po-
winni mieæ zakazu zajmowania siê podczas
pe³nienia mandatu prac¹ zawodow¹. Po-
winni byæ lepiej dostêpni dla mieszkañców
i bardziej zaanga¿owani w sprawy miasta.

Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Iloœæ czy jakoœæ?

Oœrodek STTC - Miedziana 11 - 7 nowych grup
Miêdzyborska 70 - poniedzia³ek 18:00-20:00 - od 2 II

Bora Komorowskiego 31 - czwartek 18:15-20:15 - od 12 II
Leszczynowa 5 - czwartek 19:00-21:00 - od 5 II

Æwiczymy te¿ w innych dzielnicach.
Zapisy na zajêciach przez pierwsze 3 tygodnie.

Sk³adka miesiêczna: 25 z³. Dodatkowe informacje:
0-664 767 646, 0-22 636 9093, 0-22 620 6646, www.taichi.pl

Stowarzyszenie Taoistycznego

TAI CHI
chiñskie æwiczenia zdrowotne dla pocz¹tkuj¹cych

z³otych wydatki na rewitalizacjê praskich
kamienic i byæ mo¿e uda siê wejœæ w tym
roku z programem na ulicê Stalow¹. Li-
czê, ¿e kolejne placówki oœwiatowe, m.in.
z Namys³owskiej i Objazdowej bêd¹ po
wakacjach wygl¹da³y zdecydowanie lepiej
ni¿ przed nimi. Po raz kolejny zabezpie-
czaj¹c w bud¿ecie ponad 1 milion z³otych
spróbujemy siê zmierzyæ z modernizacj¹
terenów wewn¹trzosiedlowych,  w ramach
zadania „rewitalizacja praskiej przestrze-
ni publicznej”. W niniejszej korekcie nie
zapomnieliœmy o kulturze, sporcie i re-
kreacji, a tak¿e o pomocy spo³ecznej.
Zwiêkszyliœmy o 600 000 z³otych do kwo-
ty 2,4 miliona z³otych zabezpieczenie
œrodków finansowych na wyp³atê dodat-
ków mieszkaniowych. Ostatnio bowiem,
o czym tak¿e pisa³em, Rada Warszawy
podnios³a stawki czynszowe i nale¿y liczyæ
siê ze zwiêkszonym popytem na dodatki
mieszkaniowe. Warto przypomnieæ tak-
¿e, ¿e tego typu us³ugi realizuj¹ wydzia³y
lokalowe urzêdów dzielnic. Wraz z pod-
niesieniem czynszów liczyæ nale¿y na
zwiêkszenie dochodów dzielnicy z tego
tytu³u. Jeœli takie œrodki siê pojawi¹,
musz¹ na Pradze byæ przeznaczone na
dalsze remonty kamienic

PS. Szanowni Pañstwo, dotar³y do mnie
sygna³y na temat b³êdów w ostatnio wrê-
czanych Wam nowych umowach najmu.
Najczêstszy z nich to nienaliczenie zni¿ki
5% za brak centralnej ciep³ej wody w
mieszkaniach, gdzie wodê podgrzewa siê
piecami gazowymi. W razie jakichkolwiek
w¹tpliwoœci proszê o kontaktowanie siê z
w³aœciwymi administracjami.

Ireneusz Tondera
Radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Przez tydzieñ czu³em siê nieswojo. By-
³em w stolicy europejskiego kraju, pe³nej
przybyszy na krócej i d³u¿ej z ca³ego œwia-
ta; ró¿nokolorowy t³um przewala³ siê uli-
cami, na ogó³ w celu dokonania mniej-
szej lub wiêkszej transakcji handlowej; w
zasiêgu wzroku nie by³o jednak ¿adnej
reklamy „outdoor”, ¿adnego billboardu.
¯adnego gargantuicznego nadmuchane-
go misia reklamuj¹cego czekoladopodob-
ne pastylki ani pi¹tego sequela hollywo-
odzkiej superprodukcji. Czu³em siê jak
mieszkaniec kamienicy przylegaj¹cej do
torowiska tramwajowego w dniu, w któ-
rym wy³¹czono pr¹d w trakcji - nieswojo.

Poniewa¿ z³otówka, mimo deklarowa-
nego przez rz¹d braku kryzysu, straci³a w
ostatnich dniach jedn¹ trzeci¹ swojej war-
toœci, obejrzawszy wystawy sklepowe na
g³ównych ulicach, wybra³em siê na zaku-
py do podmiejskiej galerii handlowej. Uda-
³em siê we wskazanym przez tuziemca kie-
runku, ale hipermarketu tam nie znala-
z³em. Uratowa³ mnie przypadek. Gdy prze-
gl¹da³em na wyœwietlaczu aparatu cyfro-

wego zrobione zdjêcia, na jednym ze sfo-
tografowanych budynków zauwa¿y³em
niedu¿e logo sieci handlowej. ̄ adnych ko-
lorowych p³acht, ¿adnych pstrych reklam
sklepów znajduj¹cych siê w galerii. Po pro-
stu logo nad wejœciem do galerii.

U nas jest inaczej. ¯yjemy ci¹gle fascy-
nacj¹ kolorowymi drukami, które przecie-
ka³y do nas z Zachodu w szaroburych cza-
sach PRL. Ch³opcy zbierali wtedy prospekty
samochodowe, a mê¿czyŸni ró¿nobarwne
puszki - niejeden salon w M-3 mia³ wówczas
œcianê wy³o¿on¹ rzêdami puszek po piwie
(nie ma pewnoœci, ¿e mieszkañcy tych salo-
nów wypijali uprzednio zawartoœæ wszyst-
kich puszek; najwa¿niejsze by³o zbieractwo).

Dziœ œciany domów i galerii handlo-
wych s¹ wy³o¿one kolorowymi p³achta-
mi. Byæ mo¿e w tej estetyce reklamowe-
go kiczu naj³atwiej zobaczyæ, co lubi homo
sovieticus - w czasach reklam Spó³dzielni
Spo¿ywców Spo³em i Centrali Rybnej wy-
chowany na œmieciach z Zachodu.

Wylewa³em te ¿ale po powrocie do Pol-
ski. „Oni tam po prostu zakazali reklam”

- wyjaœni³ mi znajomy. „Oni” - o, tak po-
wiedzia³by homo sovieticus; - „tam” s¹
normalni ludzie, którzy, gdyby mogli, tak
jak u nas zastawiliby ulice billboardami i
trzymetrowymi puszkami reklamuj¹cymi
napoje, oraz s¹ ci „oni”, którzy na to nie
pozwalaj¹. Nie bierze pod uwagê, ¿e
„tam” nie g³osuje siê na tego, kto wy¿ej
pluje albo kto przyniesie do studia tele-
wizyjnego wiêkszy œwiñski ryj. Politycy re-
prezentuj¹ mieszkañców, nie ¿ycz¹cych
sobie puszek i billboardów na ulicach.
Chc¹cych mieszkaæ w ³adnym mieœcie.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

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

www.bialecki.net.pl

Puszki na ulicach

Ju¿ za parê dni dowiemy siê, co z
przetargiem na drug¹ liniê metra, której
centralny odcinek prowadziæ ma na Pra-
gê. Mam nadziejê, ¿e nie podzieli on losu
Mostu Pó³nocnego. Rozpoczêcie jego bu-
dowy znów zosta³o opóŸnione tysi¹cem
pytañ z³o¿onych przez potencjalnych wy-
konawców. A to by³by dla prawobrze¿-
nej Warszawy prawdziwy dramat, zw³asz-
cza ¿e  lokalizacja stadionu narodowego
na EURO 2012 daje tej czêœci stolicy nie-
powtarzaln¹ szans¹ nadrobienia wielo-
letnich zaniedbañ. Najbardziej irytuj¹ce
w tym wszystkim jest to, ¿e obecne w³a-
dze miasta reprezentowane przez Plat-
formê Obywatelsk¹ i Lewicê rzeczywiœcie
chc¹ tych inwestycji i wk³adaj¹ ogromny

wysi³ek w ich przygotowanie. W przeci-
wieñstwie do rz¹dów Lecha Kaczyñskie-
go oraz Prawa i Sprawiedliwoœci, którzy
miastem jedynie administrowali, w tej
kadencji naprawdê od pocz¹tku by³a
ogromna wola i zapa³ do modernizacji
miasta. Niestety, nie zawsze to wystar-
cza – zw³aszcza w obliczu z³ego prawa,
niesprzyjaj¹cego publicznym inwesty-
cjom, którego mimo obietnic do dziœ nie
uda³o siê zmieniæ rz¹dz¹cej krajem Plat-
formie Obywatelskiej. W tym kontekœcie
wymalowany na œcianie biura pewnej
pani pose³ PO zarzut „gdzie jest metro?”,
wydaje siê jak najbardziej zasadny.

Nie jest to jednak zarzut jedyny, bo
inny postawiæ mo¿na chocia¿by w zwi¹z-
ku z przygotowywan¹ reform¹ s³u¿by
zdrowia. Niezale¿nie od projektu rz¹do-
wego, który w pierwszej wersji przepad³
w Sejmie, swój w³asny pomys³ na rato-
wanie lecznictwa w Warszawie próbuje te¿
znaleŸæ miasto. Prace nad nim ci¹gn¹ siê
ju¿ od pocz¹tku kadencji, jednak do dnia
dzisiejszego nie przybra³ on formy osta-
tecznej. Trudno czyniæ z tego zarzut, bo
uwa¿am, ¿e takie decyzje powinny byæ
g³êboko przemyœlane i szeroko skonsul-
towane. Niemniej jednak, chyba wszyscy
wiedz¹, ¿e tak dalej byæ nie mo¿e i czas
postawiæ s³u¿bê zdrowia wreszcie na nogi.

Nie bêdzie katastrofy

Aczkolwiek nie ma chyba jednej prostej
recepty na wszystkie jej bol¹czki. Na Pra-
dze Pó³noc mamy Samodzielny Zespó³
Publicznych Zak³adów Lecznictwa Otwar-
tego, który radzi sobie doskonale, a za-
raz obok Szpital Praski z wielomiliono-
wym zad³u¿eniem.  Na czele obu placó-
wek stoj¹ doskonali mened¿erowie, w
ka¿dym z tych miejsc znajdziemy do-
œwiadczony, oddany pracy personel. A
mimo to jednym siê udaje, a drudzy
resztk¹ si³ walcz¹ o przetrwanie, choæ
trzeba tu jasno powiedzieæ, ¿e rzeczywi-
stoœæ jest daleka od apokaliptycznych
wizji rozpowszechnianych wszem i wobec
przez dzia³aczy Prawa i Sprawiedliwoœci.
Jakoœ dziwnie szybko zapomnieli oni, ¿e
to w³aœnie ich partia, rz¹dz¹c kilka lat
temu Warszaw¹ w ogromnej mierze przy-
czyni³a siê do fatalnej sytuacji, w jakiej
jest dziœ Szpital Praski.  Nag³e zaintere-
sowanie jego problemami jest wiêc ewi-
dentnie elementem gry politycznej, któ-
ry PiS wykorzystuje cynicznie. Dlatego,
aby przeci¹æ wszelkie spekulacje, chcê
mieszkañców stolicy uspokoiæ i zapewniæ,
¿e Sojusz Lewicy Demokratycznej i jego
radni nie dopuszcz¹ do upadku i likwi-
dacji Szpitala Praskiego. Ta placówka
by³a, jest i bêdzie, wbrew temu, co g³osz¹
dziœ politycy Prawa i Sprawiedliwoœci. I
kuriozalnie stanie siê tak w³aœnie dlate-
go, ¿e nie maj¹ ju¿ na to wp³ywu, i mam
nadziejê ¿e nigdy mieæ nie bêd¹ dzia³a-
cze z partii Jaros³awa Kaczyñskiego.

Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
(Klub Radnych LEWICA)

www.sebastianwierzbicki.pl

Tym razem nie bêdzie pozytywnie.
11 grudnia 2008 r. Rada Dzielnicy Bia-

³o³êka w zwi¹zku z licznymi postulatami
mieszkañców zwróci³a siê do Rady m.st.
Warszawy z wnioskiem o skierowanie do
Zarz¹du Transportu Miejskiego uchwa³y
dotycz¹cej przywrócenia kursowania z No-
wodworów w Bia³o³êce autobusów linii eks-
presowych przez plac Wilsona.

Niedawno otrzymaliœmy odpowiedŸ, ¿e
przywrócenie kursowania jest niemo¿liwe,
poniewa¿ propozycjê tê negatywnie przyj-
muje Dzielnica ¯oliborz i jej w³adze sa-
morz¹dowe, a dojazd autobusów do Pla-
cu Wilsona by³ tylko tymczasow¹ tras¹.

No có¿, jak widaæ, s¹ dzielnice w War-
szawie lepsze i gorsze. Mieszkañcy Bia-
³o³êki mog¹ staæ w korkach na Trasie Ar-
mii Krajowej i t³oczyæ siê na pêtli Mary-
mont, bo przecie¿ przez ¯oliborz prze-
jechaæ nie wolno.

To jednak nie koniec uprzywilejowania
¯oliborza. Nawi¹zuj¹c do wczeœniej uchwa³y
Rady Dzielnicy ¯oliborz z 2007 r. – swoj¹
drog¹ uchwa³y popartej przez Stowarzysze-
nie Zielone Mazowsze - burmistrzowie ̄ oli-
borza Janusz Warakomski i jego zastêpca
Witold Sielewicz w strachu przed nawa³¹ sa-
mochodów po otwarciu Mostu Krasiñskie-
go zaapelowali kilka dni temu do Prezy-
dent Hanny Gronkiewicz-Waltz i do ca³ego
Zarz¹du Warszawy o przeprojektowanie
tego mostu  tak, by mog³y nim jeŸdziæ tyl-
ko tramwaje, karetki pogotowia i rowery.
Có¿, nale¿y skomentowaæ, ¿e propaganda
polityczna ma swoje regu³y, ale jednak po-
winna byæ oparta na zdrowym rozs¹dku –
tutaj z pewnoœci¹ go brak³o.

Rada Dzielnicy Bia³o³êka ju¿ w stycz-
niu 2008 r. w swoim stanowisku wyrazi-
³a nadziejê, ¿e  inicjatywa radnych ¯oli-
borza, maj¹ca na celu zablokowanie bu-
dowy Mostu Krasiñskiego, by³a tylko jed-
norazowym przejawem braku zrozumie-
nia dla problemów komunikacyjnych in-
nych dzielnic oraz Warszawy jako ca³o-
œci. Podobne stanowisko wyrazili przed-
stawiciele Stowarzyszenia SISKOM. Jak
widaæ – niewiele to da³o.

W sumie, gdyby dosz³o do takiego prze-
projektowania Mostu Krasiñskiego, to z
pewnoœci¹ mieszkañcy Bia³o³êki mog¹ siê
okazaæ pomocni. Stowarzyszenia lokalne
na Bia³o³êce maj¹ ju¿ pewn¹ wprawê w pro-

testach przeciwko lub za okreœlonymi de-
cyzjami. Wpisuj¹c siê w ten nurt uprzywi-
lejowania jednych kosztem drugich pospa-
cerujemy wtedy kilka razy wiêksz¹ grup¹
po pasach na ul. Modliñskiej i P³ochociñ-
skiej - wtedy to z pewnoœci¹, przynajmniej
czasowo, nikt nie dojedzie i rozjedzie ̄ oli-
borza, a mo¿e nawet ca³ej Warszawy.

Wierzê jednak w rozs¹dek Jacka Woj-
ciechowicza, wiceprezydenta Warszawy,
który jako d³ugoletni burmistrz Gminy
Weso³a zna problemy „peryferyjnych”
dzielnic i nie dopuœci do tego, ¿eby g³upo-
ta rozprzestrzenia³a siê szybciej ni¿ zdro-
wy rozs¹dek. Panie Jacku, Pan siê nie boi,
poza mieszkañcami Bia³o³êki i Targówka,
zdrowy rozs¹dek za Panem stoi. Czeka-
my jeszcze w 2009 r. na rozstrzygniêcie
przetargu na most, a nawet na dwa mo-
sty – Pó³nocny i Krasiñskiego.

Swoj¹ drog¹, kilka dni temu w ostat-
niej chwili przed zamkniêciem wiaduktu
przy Dworcu Gdañskim (grozi zawale-
niem, poniewa¿ Stowarzyszenie Zielone
Mazowsze blokowa³o jego remont) oka-
za³o siê, ¿e ¯oliborz wcale nie musi byæ
odciêty na dwa lata od centrum Warsza-
wy. Eksperci zdecydowali, ¿e nad rozsy-
puj¹cym siê przejazdem mo¿na zbudo-
waæ tymczasow¹ konstrukcjê wojskow¹
dla pieszych, aut i autobusów.  Ciekawe,
czy tak¿e w tej sprawie podnios¹ siê g³o-
sy, ¿e po takim wiadukcie nie powinny
jeŸdziæ samochody. Przecie¿ to mo¿e spo-
têgowaæ strach przed nawa³¹ samocho-
dów, jakie mog¹ jeŸdziæ przez ¯oliborz.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka

piotr.jaworski@mojabialoleka.pl
www.jaworski.waw.pl

Panie Jacku,
Pan siê nie boi ...
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematy-
ki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-885

ANGIELSKI, matury, gimna-
zjum, nauka, 0609-631-186

CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 0698-414-705

J.POLSKI - nauczycielka
022 322-60-32

KOREPETYCJE - historia,
z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl

NIEMIECKI - egzaminator
naturalny, autor ksi¹¿ek, 21
lat praktyki, 0603-881-419,
www.naukaniemieckiego.pl

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortope-
da, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwniko-
wych, laryngolog, psychiatra,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wi-
zyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,5 z³/km,
0512-139-430
CATERING, sala weselna,
Wola Kie³piñska/Serocka
0602-187-104

CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, profe-
sjonalnie, dojazd gratis, tel.
022 619-40-13, 0502-928-147

DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 022 642-96-16

DRZWI - naturalne drewno -
produkcja, pomiar, monta¿,
tel. 0508-202-051

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

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

� biurka, sto³y, krzes³a, szafki, komódki w ró¿nych kolorach

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI - TANIEJ 10%, 30%, 50%

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

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

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

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.

D

R
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W
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ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-43 i
0698-916-118

NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om w
ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic.Tel. 022
499-20-62

PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
REMONTY, glazura, solidnie,
uczciwie 0506-482-345

SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi kra-
wieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
STUDNIE - abisynki, g³êbi-
nowe. Deszczownie, pod³¹-
czenia, tel. 022 789-33-89,
0506-938-201
US£UGI œlusarskie,
pogotowie zamkowe
24h, tel. 0506-179-661,
0505-445-876
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013

KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
0501-285-268

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

NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina ku-
piæ, sprzedaæ, wynaj¹æ za-
dzwoñ 8118070, 8110491 (9-
19), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Ist-
nieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Ta-
nio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
BEZPOŒREDNIO sprzedam
mieszkanie - 2 pok. 49 m2

na I piêtrze, osiedle za-
mkniête, strze¿one z 2000 r.
na ul. Wyspowej, cena
410 000 z³, tel. 0602-316-151

PRACA
DO BUFETU, kuchni, zmywak
0513-851-423
FRYZJERKÊ Tarchomin
0606-206-370

ZATRUDNIÊ kucharza
na wesela (Bia³o³êka)
0506-009-677

ZAGINÊ£A
EMI - œrednia, czarna sucz-
ka, bia³a krawatka, zaginê-
³a 3 lutego na Bia³o³êce. Ma
wszczepiony czip i tatua¿ w
uchu. Tel. 0508-815-133,
0501-150-040. NAGRODA!

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4  w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu 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 nie-
ruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej in-
westycji, o wszczêciu postêpowania administracyjnego
dla wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego dla inwestycji polegaj¹cej na:
- budowie linii kablowej SN na dzia³kach: nr ew.40 z
obrêbu 4-07-03 rejon ul. Przykoszarowej; nr ew. 79,
27, 2/16, 2/17, 2/15, 2/19 w obrêbie 4-07-05; rejon ul.
Szlacheckiej i Przykoszarowej; nr ew. 97/1, 97/2, 97/3,
96, 93/1, 93/2, 5, 27, 20, 28, 94, 45, 48 w obrêbie 4-07-18
rejon ulic Szklarniowej , P³ochociñskiej i Cieœlewskich;
nr ew. 33 z obrêbu 4-05-18 rejon ul. Boreckiej; nr ew.
1, 28, 5/4, 5/2 w obrêbie 4-05-23 rejon ul. Boreckiej,
Orneckiej; nr ew. 8 obrêb 4-05-22 ul. Borecka na tere-
nie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek
RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o. z siedzib¹ w War-
szawie, z³o¿ony w dniu 23.12.2008 r. w imieniu które-
go wystêpuje Pe³nomocnik MAX-EL Jacek Rajz sie-
dzib¹ w Warszawie,
- budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia PE o œred-
nicy 40 mm i d³ugoœci 161 m i przy³¹czy gazowych
PE o œrednicy 25 mm i d³ugoœci 8 m w celu zasilania
w paliwo gazowe odbiorców indywidualnych na dzia-
³kach nr ew. 38, 36, 13/2 w obrêbie 4-07-14 w ul. Ojca
Aniceta na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warsza-
wy, na wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa z³o-
¿ony w dniu 23.12.2008r,
- budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia dn 40 PE o
d³ugoœci ok. 90,0 m w pasie drogowym ulicy Dêbinki
w celu zaopatrzenia budynków mieszkalnych w pali-
wo gazowe na dzia³ce nr Ew. 43/45 w obrêbie 4-02-26
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na
wniosek Mazowieckiego Operatora Systemu Dystry-
bucyjnego Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy War-
szawa z³o¿ony dnia 13.08.2008 r.,
- budowie drogi publicznej z oœwietleniem, odwod-
nieniem, miejscami postojowymi, chodnikami i traw-
nikami oraz pod³¹czeniem z ul. Myœliborsk¹ na po-
trzeby projektowanej inwestycji mieszkaniowej na
dzia³kach nr ew. 7, 3/2, 3/5, 6/4, w obrêbie 4-06-34, 82/2,
26/3 w obrêbie 4-06-09 oraz na dzia³kach nr ew. 3/3, 2,
1 w obrêbie 4-06-12 przy ul. Zab³ockiej na wniosek
Przedsiêbiorstwa Budowlanego Konstanty Strus z
siedzib¹ w Warszawie z³o¿ony w dniu 08.12.2008 r.

pouczenie
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia ewentual-
nych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej spra-
wie w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka z siedzib¹ przy ul. Modliñskiej 197, (III p.) w
poniedzia³ki i czwartki od 8:00 do 16:00, w terminie 14
dni od daty otrzymania niniejszego pisma lub pod nume-
rem telefonu 022 510 31 93.
Zawiadomienie lub dorêczenie wszczêcia uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia
w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dziel-
nicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw win-
dy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, nie wiem, dlaczego w
Pakistanie œciêto  naszego ro-
daka. Niczym nie zawini³. Niby
talibowie, terroryzm i polityka.
U nas te¿ wystêpuj¹ frakcje bli-
skie granicy prawa i zdrowego
rozs¹dku. Szkoda, ¿e w ra-
mach has³owej akcji Polska
dla Polaków, nasza wszech-
m³odzie¿ nie przywioz³a na-
szego in¿yniera do domu.
Wszyscy wiemy, ¿e biernoœæ
lub wymachiwanie praw¹ rêk¹
nie robi na desperatach ¿ad-
nego wra¿enia. Szkoda warto-
œciowego, wykszta³conego
cz³owieka, zostawionego w
biedzie samemu sobie.

Wróæmy jednak do pojêcia
stresu i mechanizmów, który-
mi siê rz¹dzi. Uczonym, który
wprowadzi³ to pojêcie i poœwiê-
ci³ ok. 50 lat badañ by³ Kana-
dyjczyk Hans Selye. Za swoje
osi¹gniêcia nigdy nie otrzyma³
nagrody Nobla, choæ by³ wie-
lokrotnie nominowany.

Zacznijmy mo¿e od eustre-
su, czyli bodŸców pozytywnie
mobilizuj¹cych do dzia³ania.

Ka¿dy z nas widzia³ na fil-
mach przyrodniczych, jak dra-
pie¿nik skradaj¹cy siê i ataku-
j¹cy stado np. antylop, wywo-
³uje u wszystkich osobników
nieprawdopodobn¹ si³ê do
ucieczki. Prêdkoœæ biegu w
akcie obrony w³asnego ¿ycia
nie jest osi¹galna w czasie
biegania powodowanego za-
baw¹ czy chêci¹ zdobywania
pokarmu. BodŸce docieraj¹ce
do mózgu wywo³uj¹ w przy-
sadce mózgowej wydzielenie
kortykotropiny (ACTH). Hor-
mon ten powoduje wydzielenie
w nadnerczach innego hormo-
nu – kortyzolu. Ta w³aœnie sub-
stancja powoduje dalszy wa-
chlarz objawów, czyli wzrost
pobudzenia emocjonalnego,
przyspieszenia akcji serca,
wzrost ciœnienia krwi  i wzrost
poziomu glukozy. Wszystkie te
czynniki umo¿liwiaj¹ organi-
zmowi maksymaln¹ mobiliza-
cjê umys³owo-somatyczn¹ i
ucieczkê przed zagro¿eniem.

Co wa¿nego ró¿ni zwierzê-
ta i ludzi w prze¿ywaniu eustre-
su? Aliœci zaatakowana anty-
lopa jeszcze d³ugo biegnie
przed siebie. Przeciwnik za-
koñczy³ atak i nie ma zagro¿e-
nia, a zwierzê wci¹¿ ucieka.
Potencjalna ofiara podœwiado-
mie metabolizuje, czyli spala
wszystkie substancje bior¹ce
udzia³ w mechanizmie powsta-
wania i przebiegu stresu. Od-
reagowuje te¿ psychicznie.

Stres (2)
Uczy siê póŸniejszego dosto-

sowywania wysi³ku w podob-

nych  sytuacjach. Zastanówcie

siê, Szanowni Pañstwo, czy

Wy w sytuacjach stresowych

poœwiêcacie odpowiedni¹ iloœæ
czasu na metabolizm substan-
cji stresorodnych.  Nasze me-
chanizmy obronne i mobiliza-
cyjne znakomicie  sprawdzaj¹
siê w stresach pojedynczych.
Czêste nasilaj¹ce siê stresy
mog¹ pokazaæ ciemn¹ stronê
mechanizmów, stworzonych
dla naszego dobra.
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ZAWIADOMIENIE

O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4  w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie plano-
wanej inwestycji o wydanej decyzji nr 6/CP/2009 z
dnia 12.01.2009 r. po ponownym rozpatrzeniu wniosku
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A. o ustaleniu lokalizacji inwesty-
cje  celu publicznego z³o¿onego dnia 21.01.2008 r. i
zweryfikowanego dnia 21.05.2008 r., zgodnie z decyzj¹
Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego z dnia 25
wrzeœnia 2008 r. KOC/4058/Ar/08 orzekaj¹c¹ na pod-
stawie art. 138 § 2 kpa uchyliæ w ca³oœci zaskar¿on¹
decyzjê nr 90/CP/2008 r. z dnia 31.07.2008 r. i przeka-
zaæ sprawê do ponownego rozpatrzenia przez organ I
instancji dla inwestycji polegaj¹cej na budowie prze-
wodu wodoci¹gowego:
• DN 200 mm L ca 600 m w ul. Polnych Kwiatów na
odcinku od istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego
DN 200 mm w ul. Parowozowej do ul. Mehoffera,
• DN 200 mm L ca 900 m w ul. Mehoffera na odcinku
od przewodu wodoci¹gów DN 200 mm w ul. Polnych
Kwiatów do ul. Lidzbarskiej,
• DN 200 mm L ca 1400 m w ul. Piwoniowej i w ul.
Deseniowej [z wy³¹czeniem przejœcia przez tory ko-
lejowe (tereny zamkniête)] na odcinku od przewodu
wodoci¹gowego DN 200 mm w ul. Mehoffera do przy-
³¹cza wodoci¹gowego do oczyszczalni „Czajka”,
• DN 150 mm L ca 250 m w ul. Zawiœlañskiej i ul. Me-
hoffera na odcinku od przewodu wodoci¹gowego DN
200 mm w ul. Deseniowej do z³¹cza z koñcówk¹ ist-
niej¹cego przewodu wodoci¹gowego DN 150 mm w
ul. Mehoffera (HP 40627)
na dzia³ce nr ew. 3 w obrêbie 4-02-05, na dzia³ce nr
ew. 2/3 w obrêbie 4-02-06, na dzia³kach nr ew. 2/1, 11,
20, 22/1, 23/1, 24/1, 26/1, 27/1, 28/1, 30/3, 34 w obrêbie
4-02-11, na dzia³kach nr ew. 2/3, 69/2, 69/3 w obrêbie
4-02-12, na dzia³ce nr ew. 1 w obrêbie 4-02-16, na dzia-
³kach nr ew. 1, 2, 4/1, 6/1, 15 w obrêbie 4-02-17, na
dzia³kach nr ew. 1/ 4, 29/1 w obrêbie 4-04-24, na dzia-
³kach nr ew. 2 w obrêbie 4-05-02, na dzia³kach nr ew.
19, 27, 35 w obrêbie 4-17-05, na dzia³kach nr ew. 33,
42/2, 59 w obrêbie 4-17-06, na dzia³ce nr ew. 85/1 w
obrêbie 4-17-07, na dzia³ce nr ew.1, 36 w obrêbie 4-
17-08, na dzia³ce nr ew. 98 w obrêbie 4-17-10 wraz z
infrastruktur¹ techniczn¹ towarzysz¹c¹ przedmioto-
wej inwestycji.
Inwestycja wspó³finansowana z Funduszu Spójno-
œci na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z³o¿ony
dnia 21.01.2008 r.

pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomo-
œci w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³a-
nie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za po-
œrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka w terminie 14 dni od daty dorêczenia
niniejszego zawiadomienia, je¿eli maj¹ zastrze¿enia
zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów w przypadku re-
alizacji inwestycji. Dokumenty nale¿y sk³adaæ w Wydzia-
le Obs³ugi Mieszkañców w Dzielnicy Bia³o³êka przy ul.
Modliñskiej 197, 03-122 Warszawa w poniedzia³ki od 8:00
do 18:00 i wtorki – pi¹tki od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Bu-
downictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 301C, w poniedzia³ki w godz. 08.00 do 16.00 oraz
w czwartki od 8.00 do 16.00, tel. 022 51-03-193.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za do-
konane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³o-
szenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprze-
ciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

�

�

Sprzedam grunt rolny
z mo¿liwoœci¹ zmiany

pod budownictwo mieszkaniowe
w okolicy MSZCZONOWA,

¯YRARDOWA i SKIERNIEWIC.
Cena 25 z³/m2.

Tel. 0783 680 783

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN

ul. Mehoffera 52, tel. 022 428-27-32

ca³odobowe pogotowie pogrzebowe

tel. 0609-231-229, 0608-332-406

XXXIV sesja Rady Dzielnicy Targówek

Protokó³ z poprzedniej sesji
przyjêto jednomyœlnie.

Odpowiedzi na interpelacje
Macieja Jankiewicza, Jana
Mamaja, Macieja Danko i Se-
bastiana Koz³owskiego udzie-
la³ wiceburmistrz Janusz Janik.
Prace na ul. Stra¿ackiej wyko-
nawca rozpocz¹³ w paŸdzierni-
ku 2008, zakoñczy w koñcu
czerwca br. (bêdzie œcie¿ka
rowerowa). W³adze dzielnicy
nie otrzymuj¹ informacji na te-
mat II linii metra; wyst¹pi¹  ofi-
cjalnie z tym pytaniem, jeœli rad-
ny z³o¿y arkusz interwencyjny.
Trwa likwidacja spó³ki „Goœci-
niec Mazowsze”; do koñca
kwietnia budynek powinien byæ
przekazany dzielnicy. W lutym
do bud¿etu Targówka ma wró-
ciæ, zdjêta 18 grudnia ub.r. kwo-
ta 6 mln z³; wtedy og³oszony
zostanie przetarg na II etap bu-
dowy budynków komunalnych.
Budowa trasy tramwajowej Ka-
wêczyñska – rondo ¯aba jest
godna poparcia, ale decyden-
tem jest m.st. Warszawa. Spra-
wa bêdzie omawiana na posie-
dzeniu komisji rozwoju inwesty-
cji i ochrony œrodowiska. Budo-
wa sali gimnastycznej i hali
sportowej na ul. Oszmiañskiej
bêdzie kosztowaæ 46 mln z³ –
tyle, ile wynosi³ roczny bud¿et
Targówka w „t³ustych” latach;
na dokumentacjê dzielnica wy-
da³a 1,7 mln z³; wiceburmistrz
Krzysztof Bugla wyst¹pi³ do
miasta, by inwestycja zosta³a
sfinansowana z rezerwy oœwia-
towej m.st. Warszawy.

Pierwszy omawiany projekt
uchwa³y dotyczy³ zaopiniowa-
nia zmian za³¹cznika dzielni-
cowego do bud¿etu m.st.
Warszawy. W zwi¹zku z prze-
kazaniem przez skarbnika
miasta dodatkowej kwoty –
zwiêkszono dochody Targówka
o 12 316 603 z³; dziêki prze-
kazaniu przez Biuro Fundu-
szy Europejskich – o kwotê
552 259 z³ zwiêkszono œrodki
wyrównawcze na realizacjê
projektu „Aktywny Targówek”.

Zwiêkszone wydatki prze-
znaczone zostan¹ m.in. na re-
mont dróg gminnych (1 248 631
z³), administracjê publiczn¹
(770 000 z³), remonty i moder-
nizacjê obiektów szkolnych i
przedszkoli (2 577 986 z³),
oczyszczanie niezagospodaro-
wanych terenów Targówka Prze-
mys³owego i Zacisza (500 000
z³), kulturê fizyczn¹ i sport
(317 030 z³), drogi publiczne
powiatowe (2 050 298 z³), dro-
gi publiczne gminne (1 110 087
z³), gospodarkê mieszkaniow¹
(2 442 716 z³, w tym 2 300 000
z³ na budowê mieszkañ komu-
nalnych), oœwiatê i wychowa-
nie (933 802 z³), w tym na
przedszkola: ul. Drewnowskie-
go róg Sternhela 356 912 z³,
ul. Syrokomli 26 – 541 614 z³).
Projekt uchwa³y pozytywnie za-
opiniowa³y komisje: rozwoju in-
westycji i ochrony œrodowiska;
oœwiaty, wychowania i kultury;
gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej oraz bud¿etu i fi-
nansów. Na zapytania i uwagi
Jana Mamaja i Macieja Jankie-
wicza, na sesji odpowiadali wi-
ceburmistrzowie: Janusz Janik
i S³awomir Antonik oraz skarb-
nik dzielnicy. Uchwa³ê popar³o
8 radnych, 6 by³o przeciw, 4
wstrzyma³o siê od g³osu.

Bez dyskusji, 18 g³osami,
przy 2 wstrzymuj¹cych siê,

podjêto skierowan¹ równie¿ do
Rady Warszawy uchwa³ê opi-
niuj¹c¹ aktualizacjê Mikropro-
gramu Rewitalizacji Dzielnicy
Targówek. Zmiany polegaj¹ na
dopisaniu tabel ze wskaŸnika-
mi opisuj¹cymi kryteria wybo-
ru obszarów wsparcia wybra-
nych przez dzielnicê (zgodnie
z wytycznymi Ministra Rozwo-
ju Regionalnego) oraz do³¹-
czeniu do Mikroprogramu –
projektu, zg³oszonego przez
beneficjenta zewnêtrznego
SM „Merkury” – rewitalizacji
wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Goœcie-
radowskiej 13.

Rada przychyli³a siê do
wniosku Jacka Duczmala i od-
wo³a³a go z komisji rozwoju
inwestycji i ochrony œrodowi-
ska. Za uchwa³a g³osowa³o 17
radnych, 1 by³ przeciw, 2
wstrzyma³o siê od g³osu.

Przed podjêciem ostatnie
uchwa³y przewodnicz¹cy Zbi-
gniew Poczesny og³osi³ prze-
rwê, po której zajêto siê po-
wo³aniem sta³ej komisji Rady
Dzielnicy Targówek. Chêæ
pracy w komisji bezpieczeñ-
stwa i porz¹dku publicznego

zg³osili: Jacek Duczmal, Anna
Kuczyñska, Krzysztof Mi-
szewski, Alicja Sadowska i
Danuta Winnicka.

Po wyjaœnieniu w¹tpliwoœci
Kamili Kardas i Sebastiana
Koz³owskiego, za powo³aniem
komisji bezpieczeñstwa i po-
rz¹dku publicznego, w poda-
nym sk³adzie, opowiedzia³o siê
13 radnych, 4 wstrzyma³o siê
od g³osu. Do zakresu dzia³ania
komisji nale¿y: porz¹dek pu-
bliczny i bezpieczeñstwo oby-
wateli; ochrona przeciwpo¿aro-
wa i przeciwpowodziowa; opi-
niowanie projektów przepisów
porz¹dkowych, niezbêdnych
dla zapewnienia ochrony ¿ycia

lub zdrowia obywateli oraz dla
zapewnienia porz¹dku, spoko-
ju i bezpieczeñstwa publiczne-
go; opiniowanie spraw z zakre-
su pomocy spo³ecznej.

Nowo powo³ana komisja
odby³a posiedzenie, na którym
Jacek Duczmal wybrany zosta³
na przewodnicz¹cego.        K.

Nie tylko o pieni¹dzach
Oko³o pó³torej godziny, przy zmiennej frekwencji (17 –

18 – 20 – 17) obradowali radni Targówka 3 lutego.

OKNA PCV

DRZWI
WEJŒCIOWE

rolety ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ¿aluzje

verticale ♦♦♦♦♦ parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3
022 675-05-03

0501-108-297
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owane, s¹ dok³adnie te same od
ponad wieku! A wiêc ich sub-
stancja jest z³a, zgrzybia³a, ciê¿-
ko adoptowalna, bardzo trudno
w nich zainstalowaæ np. ubika-
cje. Wiemy, w jakich warunkach
ludzie mieszkaj¹. Mamy œwiado-
moœæ jak trudno jest im pomóc.
Próbujemy to robiæ na tyle, na
ile jesteœmy w stanie. W tym
roku rozpoczynamy budowê
przynajmniej jednego budynku
komunalnego, bêdzie tam oko-
³o 70 mieszkañ. Przygotowuje-
my du¿y projekt na ponad 400
mieszkañ komunalnych, czyli
dobrych, choæ nie o bardzo wy-
sokim standardzie. Mam na-
dziejê, ¿e nam siê to uda bar-
dzo szybko zrealizowaæ. Oczy-
wiœcie zobaczymy, na ile miasto
bêdzie w stanie ten projekt z tzw.
programu budownictwa komu-
nalnego sfinansowaæ. Nasze
dzia³ania s¹ wpisane do tego
programu i my, przygotowuj¹c
wszystkie sprawy dokumenta-
cyjne, realizujemy ten program.
Jest to bardzo du¿y projekt, wiêc
potrzeba na to du¿o pieniêdzy,
a mamy w tej chwili kryzys. Mam
nadziejê, ¿e uda nam siê jesz-
cze wstrzeliæ w jakiœ program
unijny. Na pewno sprawa miesz-
kañ jest dla Pragi bardzo du¿ym

wyzwaniem i wierzê, ¿e przyj-
dzie taki moment, ¿e wreszcie
bêdzie ich wystarczaj¹co du¿o.
Staramy siê, by ten czas nast¹-
pi³ jak najszybciej.

- Jak w praktyce wygl¹da
za³atwianie podañ? Za ka¿-
dym urzêdowym papierkiem
stoi ¿ywy cz³owiek…. 

- Oczywiœcie! Moi pracownicy
za³atwiaj¹ ka¿d¹ sprawê zgod-
nie z przepisami zawartymi w
uchwa³ach. Droga s³u¿bowa jest
œciœle okreœlona. Ale jeœli spra-
wa nie zosta³a za³atwiona pozy-
tywnie, to ka¿dy mieszkaniec
Pragi ma prawo odwo³aæ siê do
instancji wy¿szej, która zweryfi-
kuje to, czego ni¿sza instancja
nie za³atwi³a. Ja wtedy spraw-
dzam, co konkretnie zrobiono w
danej sprawie i bardzo czêsto siê
zdarza, ¿e - po takiej kontroli -
przyznajê racjê moim meryto-
rycznym pracownikom. Oni po
prostu post¹pili prawid³owo! Ale
zdarza siê równie¿, ¿e sprawy
przedstawiane mi bezpoœrednio
przez mieszkañców Pragi wygl¹-
daj¹ nieco inaczej, ni¿ to wynika
ze s³u¿bowej procedury. Cz³o-
wiek, który do mnie przychodzi
przekazuje mi dodatkowe infor-
macje o swojej sytuacji ¿yciowej,
o skomplikowanych problemach

spo³ecznych, z którymi siê co-
dziennie boryka, a to wykracza
poza czysto biurokratyczn¹ oce-
nê. Wtedy ponownie wracamy do
danej sprawy, rozpatrujemy j¹ w
formie odwo³ania, proszê np. o
dokonanie orientacji w terenie. W
wielu przypadkach mo¿na spra-
wê zweryfikowaæ.

- Co Pani Burmistrz w swo-
jej pracy najbardziej ceni?

- Istot¹ pracy samorz¹dowej
jest rozwi¹zywanie konkretnych
ludzkich problemów. Mnie to
sprawia ¿yciow¹ satysfakcjê. W
samorz¹dzie pracujê ju¿ 20 lat,
w ró¿nych miejscach. Zawsze
najpe³niej siê odnajdujê w bez-
poœrednim kontakcie z ludŸmi.
Na przyk³ad, ka¿de spotkanie z
mieszkañcami Pragi wiele mi
daje, ka¿de czegoœ uczy, posze-
rza doœwiadczenie. Ale, para-
doksalnie, spotkania te ucz¹ rów-
nie¿, jak siê nie daæ naci¹gaæ na
przesadne wymagania. Rozmo-
wa z cz³owiekiem pozwala zoba-
czyæ, czy ma on autentyczny pro-
blem, czy te¿ po prostu uwa¿a,
¿e inni s¹ zobowi¹zani mu po-
móc, dlatego ¿e on sam sobie
pomóc nie chce. Takie przypad-
ki równie¿ czêsto siê zdarzaj¹. Ja
muszê umieæ oceniæ ró¿norodne
sytuacje i zachowaæ uczciw¹ hie-
rarchiê. Na przyk³ad: przychodzi
do mnie matka kilkorga dzieci,
jedno dziecko jest niepe³no-
sprawne. Matka ¿yje w ci¹g³ym
¿yciowym stresie ju¿ z tego po-
wodu, ¿e musi dzieciom zapew-
niæ byt. Kiedy dodatkowo natra-
fia na jak¹œ rafê nie do pokona-
nia, to mamy do czynienia z dra-
matyczn¹ walk¹ o prze¿ycie w
dos³ownym tego s³owa znacze-
niu. Tego samego dnia przycho-
dzi rozwiedziony mê¿czyzna,
który nie mo¿e mieszkaæ z by³¹
¿on¹. Dobrze zarabia - jak na
nasze warunki, ale uwa¿a, ¿e
my powinniœmy zapewniæ mu
pomoc mieszkaniow¹, mimo ¿e
w œwietle naszej uchwa³y on ab-
solutnie nie kwalifikuje siê do
otrzymania takiej pomocy. Ja ro-
zumiem, ¿e on ma bardzo wa¿-
ny ¿yciowy problem, wcale nie
deprecjonujê jego potrzeb. Ale
mam porównanie. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e na sto spraw, w któ-
rych ludzie siê odwo³uj¹ tak na-
prawdê oko³o dziesiêciu pozwa-
la na ponowne, pozytywne dla
nich, rozpatrzenie.

- Czy Mistrzostwa Europy
w Pilce No¿nej w jakiœ spo-
sób zmieni¹ Pragê?

- Wszyscy patrzymy z wielk¹
nadziej¹ na to, co mo¿e przy-
nieœæ Pradze perspektywa krót-
kotrwa³ego bumu zwi¹zanego z
tym, ¿e za chwilê bêd¹ tu Mi-
strzostwa Europy w Pi³ce No¿-
nej. Wiadomo, ¿e to bêdzie
czas rozwoju i my patrzymy w
przysz³oœæ z du¿¹ nadziej¹. Ale
ludzie, którzy bardzo kochaj¹
Pragê i bardzo siê ni¹ interesuj¹
wiedz¹ o tym, ¿e ten rozwój nie-
sie ze sob¹ pewne niebezpie-
czeñstwo - zatratê to¿samoœci.
Od d³u¿szego czasu mówimy,
powtarzamy ci¹gle jak mantrê,
¿e trzeba zadbaæ o dziedzictwo
- ja bym powiedzia³a wrêcz, ¿e
o dziedzictwo narodowe, które
siê nazywa: Praska Starówka.
Przepiêkne jest warszawskie
Stare Miasto, lecz tak auten-
tycznej starówki jak na Pradze
nie ma nigdzie w Warszawie.
Praskie zabytki s¹ od dwustu lat
te same, niezmienione, nie-
zniszczone. Nie chcia³abym,
¿eby teraz nagle pokazali siê
prê¿ni przedsiêbiorcy, którym
siê bêdzie zdawaæ, ¿e mo¿na
wyburzyæ pó³ Pragi i postawiæ
wie¿owce. Bardzo bym tego nie
chcia³a. Czy my bêdziemy mie-
li du¿o do powiedzenia? To siê
dopiero oka¿e. Pêd do inwesto-
wania jest ogromny. Energiczni
biznesmeni wykorzystuj¹
wszelkie mo¿liwe sposoby. Je-
œli podejrzewaj¹, ¿e gdzieœ
mo¿e powstaæ protest, to dzia-
³aj¹ w tajemnicy, ukrywaj¹ swo-
je posuniêcia po to, by w pew-
nym momencie wszystkich za-
skoczyæ. Dowiadujemy siê o ta-
kich dzia³aniach.

No i mamy dylemat. Z jednej
strony sposobem ochrony cen-
nych obiektów jest ich wpisanie
do rejestru zabytków. Z drugiej
strony koszty renowacji takiego
obiektu gigantycznie wzrastaj¹,
co jest trudne do udŸwigniêcia
dla miasta jako w³aœciciela. Mo¿-
na powiedzieæ, ¿e gdy obiekt nie
jest chroniony, to mo¿na coœ zro-
biæ szukaj¹c oszczêdnoœci, zaœ
wpisany do rejestru zabytków
wymaga bardzo ostrych dzia³añ.
Mimo to naszym obowi¹zkiem
jest chroniæ to, co przetrwa³o tyle
lat i jest œwiadectwem dziedzic-
twa narodowego.

- Czy zna³a Pani Pragê,
nim zosta³a burmistrzem?

- Jestem burmistrzem dziel-
nicy, w której siê urodzi³am i
d³ugo mieszka³am.

Praga jest tak¹ „pêtl¹” w moim
¿yciu, które tu siê zaczê³o i gdzie
powróci³am - do swoich korze-
ni. Wszyscy mówi¹, ¿e Praga
jest miejscem bardzo wielu pro-
blemów. To prawda. Mówi¹ te¿,
¿e Praga oddzia³ywuje na emo-
cje cz³owieka, jak ¿adna inna
dzielnica. Chodz¹c po praskich
ulicach czuje siê niepowtarzaln¹
atmosferê, pozytywne emocje.
Gdy chodzi³am do szko³y œred-
niej, mieszka³am na 11 Listopa-
da, mia³am kole¿ankê na ulicy
Stalowej. Czêsto wieczorami
spacerowa³yœmy. Pytano: nie
boicie siê? Nigdy nie ba³am siê
chodziæ po praskich ulicach.
Wiele osób nie zdaje sobie spra-
wy, jak wa¿ne s¹ lokalne wiêzi,
one s¹ jak krwioobieg, ludzie nie
czuj¹ siê anonimowi. Na Pradze
zawsze mia³am poczucie, ¿e je-
stem u siebie.

Do dziœ ta lokalna specyfika
jest aktualna. Badania wykaza-
³y, ¿e wœród mieszkanek War-
szawy pra¿anki czuj¹ siê naj-
bezpieczniej. Bardzo ceniê so-
bie pracê na Pradze i dla Pra-
gi, i nie ma w tym stwierdzeniu
¿adnej przesady emocjonalnej.

Notowa³a E.N.

dokoñczenie ze str. 1

U burmistrza w poniedzia³ek

Dzieñ kota
17 lutego, po raz trzeci w Polsce, bêdziemy obchodziæ Miê-

dzynarodowy Dzieñ Kota. To œwiêto wymyœlono we W³oszech,
aby zwróciæ uwagê na znaczenie kota w ¿yciu cz³owieka.

Kot w staro¿ytnym Egipcie by³ œwiêtym zwierzêciem. Boginiê ra-
doœci i p³odnoœci – Bastet, czêsto przedstawiano jako kotkê. Wów-
czas równie¿ to w³aœnie kot – nie pies – pe³ni³ funkcjê obroñcy domu.

Wszystko zmieni³o siê w œredniowieczu. Kot zosta³ uznany za towarzy-
sza czarownic. I jako taki nie cieszy³ siê ani sympati¹ ani szacunkiem.

Po pewnym czasie jednak ludzie poszli po rozum do g³owy, a
czworonóg wróci³ do ³ask. Sta³ siê bohaterem dzieciêcych ba-
jek („Kot w butach”) i ksi¹¿ek dla doros³ych czytelników („Kota
Mruczys³awa pogl¹dy na ¿ycie” autorstwa E.T.A. Hoffmanna).
Kot w herbie oznacza³ czujnoœæ, wolnoœæ, odwagê i chytroœæ.

Z kotem zwi¹zanych jest wiele przes¹dów. My obracamy siê
przez lewe ramiê, gdy czarny kiciuœ przebiegnie nam drogê. Na
Wyspach Brytyjskich widok czarnego kota przynosi szczêœcie.
W dawnej Polsce wierzono, ¿e nowym grzebieniem nale¿y naj-
pierw uczesaæ domowego koteczka. Wtedy grzebieñ lepiej i d³u-
¿ej s³u¿y. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e ów kotek nie miewa³ pche³.

Dziœ koty bawi¹ siê i mieszkaj¹ z nami. Bywa, ¿e lecz¹, wyczu-
waj¹c bol¹ce miejsca i k³ad¹c siê na nich. Wskakuj¹ nam na kola-
na i rozkosznie mrucz¹. Ale nadal chadzaj¹ w³asnymi drogami.

Bez wzglêdu na to, czy jesteœmy w³aœcicielami Kota, czy nie –
pomyœlmy o tych stworzeniach. O ich zielonych oczach, g³adkim
futerku, o elegancji i delikatnoœci. Pomyœlmy równie¿ o tych bez-
domnych dachowcach, które nie wygl¹daj¹ tak piêknie, a czêsto
s¹ g³odne i zmarzniête. One równie¿ zas³uguj¹ na lepszy los.
Nie tylko 17 lutego, w dzieñ swojego œwiêta.         Ludmi³a Milc

- Nie, morsami nie jesteœmy,
zimno te¿ odczuwamy, ale nie-
stety, sytuacje, jakie zdarzaj¹ siê
nad wodami w³aœnie w zimie
zmuszaj¹ nas do szkolenia ra-
towników nawet w tê, zda³oby
siê nieratownicz¹ porê roku –
mówi prezes Zarz¹du Œrodowi-
skowego Warszawskiego
WOPR, Pawe³ B³asiak. – O ile
w lecie, WOPR jest widoczny na
jeziorach, nad morzem i na
wszelkich innych k¹pieliskach,
o tyle w zimie, wydaje siê, ¿e po-

winniœmy ograniczyæ siê do p³y-
walni krytych. Nic bardziej myl-
nego. Ostatnio w Wiœle policjan-
ci z Komisariatu Rzecznego
wraz ze stra¿akami Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej prowadzili ak-
cjê ratownicz¹ z u¿yciem lodo-
wego sprzêtu specjalistyczne-
go. Jak wiêc widaæ, wypadki nad
wodami zdarzaj¹ siê nie tylko la-
tem. Dwa tygodnie temu Instruk-
torzy WOPR z naszego stowa-
rzyszenia prowadzili szkolenie z
zakresu ratownictwa lodowego

w³aœnie dla policjantów z tej jed-
nostki. Teraz przyszed³ czas na
naukê naszej m³odzie¿y i æwi-
czenia doskonal¹ce dla bardziej
zaawansowanych.

Ratownicy ucz¹ siê tu zarów-
no samoratownictwa, czyli jak
samemu poradziæ sobie w sytu-
acji za³amania siê lodu oraz jak
bezpiecznie i fachowo udzielaæ
pomocy innym. I to zarówno z
przypadkowo znalezionym
sprzêtem, jak kij, sanki czy te¿
ga³¹Ÿ oraz ze sprzêtem specjali-
stycznym, jakim dysponujemy
zarówno my, jak i zawodowe
s³u¿by ratownicze. W tym obsza-
rze œciœle wspó³pracujemy z 5
Jednostk¹ Ratowniczo – Ga-
œnicz¹ PSP m.st. Warszawy, a
gdy trzeba - stra¿acy s³u¿¹ swoj¹
pomoc¹, rad¹ i doœwiadczeniem.

Szkoleniem, takim jak dziœ,
równie¿ przygotowujemy ratow-
ników do prowadzenia pogada-
nek, spotkañ i zajêæ promuj¹-
cych bezpieczeñstwo wœród
m³odzie¿y, wêdkarzy czy te¿
sportowców. Stawiamy na zapo-
bieganie, na prewencjê. £atwiej
nam jest nauczyæ innych zasad
bezpieczeñstwa oraz pokazaæ
zagro¿enia, ni¿ byæ wszêdzie i
pod¹¿aæ za ka¿dym, komu
mo¿e siê przydarzyæ coœ z³ego
nad wod¹. Ratownik WOPR to
nie tylko zawód, ale s³u¿ba i w³a-
œciwie pewien styl ¿ycia. Uczy-
my nie tylko udzielania fachowej
pomocy, ale równie¿ poczucia
odpowiedzialnoœci za drugiego

WOPR w zimie
W niedzielny dzieñ, gdy pozosta³oœæ po lodach na Wiœle mo-

¿emy zobaczyæ jedynie w Porcie Praskim, ratownicy ze Œrodo-
wiskowego Warszawskiego WOPR æwicz¹ w³aœnie tam ubrani w
kombinezony i zimna woda jakby w ogóle im nie przeszkadza³a.
Co to za æwiczenia? Czy¿by powsta³ sto³eczny klub morsów?

cz³owieka. I temu te zajêcia
maj¹ równie¿ s³u¿yæ – koñczy
prezes B³asiak.

Wiêcej zdjêæ z zajêæ oraz wiê-
cej innych informacji o naszych
ratownikach znajdziecie Pañstwo
na stronie www.wopr.warszawa.pl.
Do zobaczenia.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz ca³a Spo³ecznoœæ
Uczniowska maj¹ zaszczyt zaprosiæ wszystkich Absolwen-
tów i Przyjació³ na uroczystoœci obchodów 70 – lecia XX
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego w
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