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Nak³ad 25 000 egz.
GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

PANELE
DRZWI

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
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WEWNÊTRZNE

SK£AD FABRYCZNY
WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48
www.panele-polska.pl
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

Bilans stu dni
„Marzy mi siê, by wszyscy warszawiacy przebiegli ZOO z
wykupionymi biletami” - powiedzia³ dr Andrzej Kruszewicz
sto dni po objêciu stanowiska dyrektora Warszawskiego
Ogrodu Zoologicznego.
biletów. Podnieœliœmy lekko
ceny biletów. Obecna cena,
przy ubieg³orocznej frekwencji,
powinna siê prze³o¿yæ na to,
¿e zobowi¹zanie zostanie wype³nione. Apelujê do warszawiaków, by odwiedzali ZOO
ca³ymi rodzinami. Dostaliœmy
tak¿e pieni¹dze na rekiny, rekinarium (190 000 z³) i do
obiektu hipopotamiarni. Jednoczeœnie z³o¿yliœmy grant na
konserwacjê zieleni przy pawi- Czy w ten sposób zasylonie ma³p cz³ekokszta³tnych.
gnalizowa³ Pan k³opoty fiPrzyznano nam ok. 200 000 z³,
nansowe Ogrodu?
dokoñczenie na str. 6
- Minione trzy miesi¹ce z
ok³adem rzeczywiœcie by³y
zdominowane przez sprawy finansowe. Mieliœmy nie zbilansowany bud¿et. W ró¿nych
miejscach musieliœmy prosiæ o
œrodki. Spotyka³em siê ze zrozumieniem, a jednoczeœnie Wszystkie osoby maj¹ce
ze stanowcz¹ odmow¹. Czytrudnoœci ze s³yszeniem mog¹
niliœmy starania przez radnych
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zakilku komisji Rady Warszawy.
siêgn¹æ fachowej porady auMia³em wyst¹pienie na sesji
dioprotetyka w gabinecie firRady. Pocz¹tki mojego dyrekmy Fonikon, który mieœci siê
torowania przypad³y na czas
w przychodni Wojewódzkiego
bardzo trudnej sytuacji finanSzpitala Bródnowskiego przy
sowej w ca³ym kraju i w Euroulicy Kondratowicza 8 (gabipie. Analizowaliœmy, miesi¹c
net nr 139, tel. 022 326 56 20).
po miesi¹cu, wydatki na ciep³¹
Fonikon jest laureatem wywodê, energiê elektryczn¹,
ró¿nienia
Firma Godna Zaufagaz. W porównaniu z poprzednia 2005. Proponuje szeroki
nim rokiem wydatki wzros³y o
wybór nowoczesnych apara30%. Dopiero dziœ oddycham
tów s³uchowych i akcesoriów
pe³n¹ piersi¹; dosta³em inforfirmy Oticon, która od ponad
macjê, ¿e na sesji Rady War100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
szawy 28 kwietnia radni przes³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
g³osowali pozytywnie zwiêk-

Bia³ostocka 7
tel. 022 619-81-94
www.demeter.com.pl

Ankieta w sprawie bus - pasów
Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53
tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939

Dialog spo³eczny
na Pradze Pó³noc
13 listopada 2008 r. Rada
Warszawy podjê³a uchwa³ê o
przyjêciu programu wspó³pracy miasta sto³ecznego Warszawy z organizacjami pozarz¹dowymi. Przewiduje on
m.in. utworzenie Forum Dialogu Spo³ecznego m.st. Warszawy oraz Dzielnicowych Komisji Dialogu Spo³ecznego, dzia³aj¹cych przy zarz¹dach dzielnic. Dzielnicowe Komisje maj¹
charakter inicjatywno-doradczy. Kadencja w³adz Forum i
Komisji trwa 1 rok. Ka¿da organizacja pozarz¹dowa musi
mieæ w dzielnicowej Komisji
Dialogu Spo³ecznego 1 przedstawiciela oraz przedstawiciela miasta, delegowanego
przez burmistrza dzielnicy.
Uchwa³a przewiduje, ¿e stworzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego mo¿e zaini-

Zbadaj Tacy sami
s³uch

Z tym og³oszeniem
badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu
na aparat s³uchowy!

♦ têtnic koñczyn dolnych
♦ têtnic szyjnych
♦ ci¹¿y ♦ tarczycy
♦ jamy brzusznej ♦ inne
Lekarze
z miêdzynarodowymi certyfikatami
Sprzêt najwy¿szej klasy
ul.

ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

szenie bud¿etu dla Ogrodu
Zoologicznego o 1 520 000 z³.
Jednoczeœnie zobowi¹zano
nas, ¿e o tê kwotê zwiêkszymy przychody ze sprzeda¿y
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21 kwietnia swoje ma³e
œwiêto mia³a Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 275 przy Hieronima. Zwieñczeniem I Dzielnicowego Konkursu Plastycznego „Jesteœmy tacy sami”,
dotycz¹cego problemu niepe³nosprawnoœci, by³a uroczystoœæ z udzia³em niepe³nosprawnych sportowców.
Pokaz szermierczej maestrii
dali sportowcy z polskiej kadry
narodowej, szermierze z Integracyjnego Klubu Sportowego
AWF - Zbigniew Wyganowski –
paraolimpijczyk z Pekinu 2008,
reprezentant Targówka, by³y
uczeñ szko³y przy Hieronima;
Norbert Ca³ka i Artur Œwiercz.
Konkurs, pokaz i program
artystyczny mia³y jeden cel –
skonfrontowanie (choæ w tym
przypadku nie jest to najw³aœciwsze s³owo) osób niepe³nosprawnych ze sprawnymi.
dokoñczenie na str. 7

cjowaæ minimum 5 organizacji,
które wyra¿¹ chêæ wspó³pracy
na terenie danej dzielnicy.
dokoñczenie na str. 6

Na pocz¹tku kwietnia sprawdzaliœmy, ile jest prawdy w doniesieniu mieszkañców Bia³o³êki, ¿e zniknê³y z Modliñskiej patrole
policyjne, pilnuj¹ce by wydzielonego pasa dla autobusów, w godzinach porannego szczytu, nie blokowa³y samochody osobowe.
Nie by³o z tym najlepiej. Zat³oczone autobusy tkwi³y w gigantycznych korkach, a policyjnych patroli nie by³o widaæ. Niezadowoleni
mieszkañcy Bia³o³êki zwrócili siê z tym problemem do Wojciecha Tumasza, radnego PO. Tak narodzi³a siê idea ankiety. Zaplanowano
dwa pytania - o codzienny monitoring Modliñskiej na odcinku od P³u¿nickiej do Kowalczyka (okresowo równie¿ od Œwiatowida do Obrazkowej) przez odpowiednie s³u¿by i pytanie o zasadnoœæ wyznaczenia
pasa dla autobusów na Moœcie Grota i Trasie Armii Krajowej na odcinku od S³owackiego do Wis³ostrady. Jak siê dowiadujemy, w ankiecie wziê³o ju¿ udzia³ 900 osób! Po przekroczeniu 1000 osób, wyniki
ankiety zostan¹ przekazane prezydent Hannie Gronkiewicz - Waltz.
Ju¿ wstêpne podsumowanie wyników pokazuje, ¿e ponad 90% an(egu)
kietowanych odpowiedzia³o „tak” na oba pytania.
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„Trybik” w ruchu
Tradycyjnie pod policyjn¹ eskort¹, cz³onkowie Klubu
Rowerowego „Trybik” wyruszyli 25 kwietnia sprzed szko³y
przy ul. Jagielloñskiej 7 do Wojskowego Oœrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego na Wale Miedzeszyñskim. Tu o
godz. 11.30 prezes „Trybika” Pawe³ Paczek og³osi³ rozpoczêcie sezonu rowerowego.

Atrakcji nie zabrak³o, choæ
uczestników by³o mniej ni¿ w
poprzednich latach.
Aspirant sztabowy Roman
Tarajda z Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy Sto³ecznej
Policji poprowadzi³ konkurs
wolnej jazdy, w którym najlepsz¹ zawodniczk¹ okaza³a
siê Klaudia, a zawodnikami:
Adrian, Kuba i Emil. W drugim
konkursie zawodnicy przeje¿d¿ali po placu z umieszczonymi na trasie znakami drogowymi. Trzeba by³o je zapamiêtaæ i po skoñczonej jeŸdzie
podaæ prawid³ow¹ nazwê oraz
wskazaæ, z jakiej grupy by³
znak: nakazu, zakazu, informacyjny czy ostrzegawczy.
Poziom by³ wyrównany, zwyciêzców wy³oni³a dogrywka.
M³odzi i pozostali uczestnicy imprezy próbowali swych
si³, celuj¹c rzutk¹ ratunkow¹
do ko³a ratunkowego. Potem
uwaga wszystkich skupi³a siê
na ekipie z Rejonowej Komendy Policji przy Wydziale Wywiadowczo-Patrolowym z ul.
Jagielloñskiej pani Aldonie z
podopiecznym Diab³em i panu
S³awku z Gustawem. Oba okaza³e owczarki niemieckie
nale¿¹ do kategorii patrolowotropi¹cej, s³u¿¹ do wyszukiwania narkotyków i materia³ów
wybuchowych. Gustaw pokaza³ siê jako pos³uszny wykonawca komend i skuteczny tropiciel kie³basy. Oswojone z

otoczeniem owczarki da³y siê
pog³askaæ i podawa³y ³apê, co
by³o dowodem ich dobrego
humoru. Do s³u¿by w policji
przyjmowane s¹ psy, maj¹ce
1 – 1,5 roku. Ka¿dy prowadzony jest przez jednego policjanta; pozostaje z nim tak¿e, gdy
po 10 latach s³u¿by przechodzi na emeryturê. Tu na po¿egnanie pieski dosta³y smakowit¹ nagrodê.
Nad sprawnym przebiegiem
imprezy czuwali wolontariusze: Piotr, Mariusz, Viola, Marcim i Adam (autor zdjêcia). O
gor¹c¹ kie³baskê z grilla, dla
wszystkich uczestników, zadba³y panie: Ma³gosia i Zosia.
Sponsorem kie³basek, a tak¿e
owoców, s³odkich wafelków,
soków i wody mineralnej by³
Carrefour Wileñska. Wojskowy
Oœrodek Ruchu Drogowego i
Instytut Transportu Samochodowego ufundowa³y nagrody sprzêt, zwiêkszaj¹cy bezpieczeñstwo: lampki rowerowe,
deski do p³ywania. „Odblaski”,
po raz kolejny, zapewni³ Andrzej Sakowski, dyrektor firmy
„Sakowska”.
Andrzej Sakowski, od 17 lat
zajmuj¹cy siê materia³ami odblaskowymi,
przytacza
smutn¹ statystykê: Polska zajmuje II miejsce w œwiecie, a I
w Europie pod wzglêdem wypadków osób pieszych i rowerzystów. Sytuacjê mo¿e poprawiæ praca edukacyjna na

rzecz bezpieczeñstwa, pocz¹wszy od dzieci. W innych
krajach kampanie na rzecz
bezpieczeñstwa prowadzone
s¹ od wielu lat i daj¹ efekty.
Podczas niedawnej wyprawy
na Nord Cap, m.in. przez Finlandiê, Norwegiê, Szwecjê –
nie zauwa¿ono ani jednego
pieszego czy rowerzysty bez
elementów odblaskowych, fluorescencyjnych. By³y natomiast konie z opaskami odblaskowymi i psy w ubrankach z
odblaskami. Ograniczenia
szybkoœci na drogach przestrzegane s¹ ze wzglêdu na
w³asne bezpieczeñstwo oraz
bezpieczeñstwo
innych
uczestników ruchu. Kierowca,
który przekracza dozwolon¹
prêdkoœæ, zaocznie dostaje
mandat. Polscy kierowcy, którzy nagminnie ³ami¹ przepisy
– nie przestrzegaj¹ prawa, bo
bardzo rzadko s¹ karani. W
Europie i œwiecie nieuchronnoœæ kary wp³ywa na to, ¿e
kierowcy je¿d¿¹ bezpiecznie i
jest mniej wypadków.
Równie¿ zdaniem Romana
Tarajdy, w Polsce brakuje elementarnych zasad poruszania
siê po drogach. Tego powinni
uczyæ przede wszystkim rodzice i szko³a. Kupuj¹c rower,
motor czy quad rodzice powinni jednoczeœnie uczyæ dzieci,
jak mog¹ uchroniæ siê przed
niebezpieczeñstwami na drogach. Obowi¹zek ten ma równie¿ szko³a. Po zajêciach wychowania komunikacyjnego
10-latek uzyskuje uprawnienia
do poruszania siê po drogach
w ramach karty rowerowej,
gimnazjalista – uprawnienia do
jazdy motorowerem. Bezpieczeñstwu s³u¿y odpowiednie
ubranie i oznakowanie roweru
– wszystkie œwiec¹ce elementy: fluorescencyjne, które w
dzieñ widaæ z daleka i odbla-

skowe, w noc widoczne z du¿ej odleg³oœci. Kamizelka odblaskowa w dzieñ jest widoczna, w nocy powoduje, ¿e w
œwietle reflektorów samochodu
widaæ pozycjê rowerzysty czy
motocyklisty. Takie wyposa¿enie powinno byæ obowi¹zkowe
– uwa¿a Roman Tarajda.
Wiedzê i praktyczne umiejêtnoœci bezpiecznego poruszania
siê po drogach cz³onkowie „Trybika” od 9 lat zdobywaj¹ na rajdach i imprezach w Wojskowym
Oœrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym. Wszyscy wyposa¿eni s¹ w kamizelki i opaski odblaskowe, a ich rowery – w œwieK.
c¹ce elementy.

SKUPUJÊ
PODRÊCZNIKI
SZKOLNE
NOWE I U¯YWANE
DOJE¯D¯AM
DO KLIENTA
TEL. 0 502 322 543
0 691 05 35 45
MAIL. maxx20@gazeta.pl
Pl. D¹browskiego 3 lok. 26

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK
ul. Jagielloñska 1
tel. 022 818-00-83

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

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

Bródno
ul. Wyszogrodzka 1

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

(róg Rembieliñskiej)

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

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

MEBLE KUCHENNE
„EMILKA”
ul. Targowa 18 paw. 4
tel. 022 618-15-94, kom. 0506-699-919
www.meblekuchenne-emilka.pl
- Fronty meblowe
- MDF-DREWNO-FORNIR
- szafy wnêkowe
- sprzêt AGD na zamówienie
- pomiary i transport gratis
Ceny konkurencyjne!

Serce Polski
Oj, œliczna to ziemia to nasze Mazowsze,
I czystsza tam woda i powietrze zdrowsze,
I sosny roœlejsze, i dziewki kraœniejsze,
I ludzie mocniejsi, i niebo jaœniejsze…
Tak uroki naszego regionu s³awi³ XIX-wieczny poeta Teofil
Lenartowicz. Ile zosta³o z tego piêkna, mo¿na siê przekonaæ,
wêdruj¹c po Ziemi Mazowieckiej z przewodnikami, wydanymi
przez Samorz¹d Województwa Mazowieckiego. Zachêcaj¹ one
do turystyki pieszej, rowerowej, wodnej, weekendowej. Zawieraj¹ ciekawe informacje o zamkach, pa³acach i muzeach, a
nawet o karczmach i zajazdach. Przekonuj¹ warszawiaków i
turystów, ¿e z Warszawy najbli¿ej jest w³aœnie na Mazowsze i
dlatego warto zaplanowaæ tam wypoczynek, na przyk³ad w
weekend.
Nowe logo podkreœla najsilniejszy atut regionu, czyli centralne po³o¿enie: Mazowsze – serce Polski.
Co warto wiedzieæ o wspó³czesnym Mazowszu i zarz¹dzaniu
województwem? Liczy ono 5 milionów mieszkañców, którzy od
10 lat, z mocy prawa, tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Organem, pochodz¹cym z wyboru jest Sejmik Województwa, w którym zasiadaj¹: 18 radnych z PO, 7 radnych z PiS, 13 radnych z
PSL oraz 13 radnych niezrzeszonych. Przewodnicz¹cym Sejmiku jest Robert Soszyñski. Sejmik powo³uje organ wykonawczy – Zarz¹d Województwa Mazowieckiego. Marsza³kiem Województwa jest Adam Struzik.
Samorz¹d okreœla strategiê rozwoju i prowadzi politykê rozwoju województwa. Jednym z wa¿niejszych zadañ jest wspieranie kultury i sztuki oraz tradycji ludowych. W 2008 roku samorz¹d sponsorowa³ ok. 1500 wydarzeñ kulturalnych na Mazowszu. W tym roku na inwestycje kulturalne zarz¹d Województwa
Mazowieckiego przeznaczy³ 263 miliony z³otych ze œrodków unijnych, na takie projekty, jak: modernizacja budynku Pañstwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego, adaptacja podziemi Katedry
Polowej Wojska Polskiego na Muzeum Ordynariatu Polowego,
budowa obiektu na potrzeby kultury w B³oniu, zagospodarowanie Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie, rewitalizacja
parku w M³ochowie, rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w
£omiankach.
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego ma siedzibê przy ul. Jagielloñskiej 26.
K.

XLI sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Sprawozdania i bud¿et
Od sprawozdania z dzia³alnoœci Bia³o³êckiego Oœrodka
Kultury w 2008 roku rozpoczê³a siê kolejna sesja. Przychody BOK, uzale¿nione od
dotacji otrzymywanej z Urzêdu m.st. Warszawy, stanowi³y 85,1% ogólnych dochodów.
Wiêkszoœæ wydatków (47,5%
ca³oœci) zosta³a przeznaczona na dzia³alnoœæ merytoryczn¹ – organizacjê imprez
masowych, konkursów, imprez dla mieszkañców z
udzia³em artystów i na zajêcia w sekcjach. Zaplanowane
na 2008 rok przychody uda³o
siê wykonaæ w 99,9%, zaœ
koszty stanowi³y 98,8% zaplanowanych. W pierwszym pó³roczu zorganizowano w BOK
199 imprez – m.in. konkursy
wiedzy, plastyczne, konkursy
i przegl¹dy wokalne i muzyczne, teatralne i recytatorskie,
recitale i wystêpy kabaretów,
spektakle teatrów amatorskich i zawodowych, projekcje filmowe, imprezy plenerowe, okolicznoœciowo – patriotyczne, imprezy wspó³organizowane, pokazy i przegl¹dy
sekcji BOK, wystawy.
Bia³o³êcki Oœrodek Sportu
organizowa³ lub wspó³organizowa³ wiele imprez, czêsto te¿
u¿ycza³ swoich placówek. W
2008 roku zorganizowano
m.in. V Bal M³odego Mistrza
Sportu, Ostatki lodowe, Rodzinny festyn na lodzie, Halowy Turniej Pi³ki No¿nej z Agape, VI Rodzinny Turniej Tenisa Sto³owego, II Otwarty Tur-

niej Tenisa Ziemnego dla Dzieci, I Turniej Streetballa, I Ogólnopolski Turniej Pi³ki Rêcznej,
Dzieñ Dziecka na sportowo, VI
Leœny Bieg Prze³ajowy, Miko³ajki na sportowo. Us³ugi rekreacyjne z jakich mo¿na skorzystaæ w BOS to m.in. aerobik,
stretching, hi – dance, wspinaczka na sztucznej œcianie,
tenis ziemny, æwiczenia na si³owni, odnowa biologiczna. W
halach przy Strumykowej i
Œwiatowida od poniedzia³ku do
pi¹tku prowadzone by³y zajêcia programowe szkó³ podstawowych – 342 i 344, a tak¿e
gimnazjum nr 113. Na p³ywalni BOS trenowa³y klasy sportowe ze szko³y podstawowej nr
344 i gimnazjów – 121 i 123, a
tak¿e sekcja p³ywacka BUKS.
Przychody BOS w 2008 wynios³y (we wszystkich obiektach)
1 607 698 z³.
Przychody Biblioteki Publicznej wynios³y 4 326 896 z³. We
wrzeœniu ubieg³ego roku uroczyœcie otwarto Interaktywne
Centrum Nauczania „Multicentrum”. Jest to dziewi¹ta placówka instytucji, w sk³ad której
wchodz¹ wypo¿yczalnie dla doros³ych i m³odzie¿y, dla dzieci i
m³odzie¿y, a tak¿e Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i M³odzie¿y „Nautilus”. Stan ksiêgozbiorów na koniec 2008 wyniós³
112 755 woluminów. Zakupiono nieco ponad 17 tys. nowych
ksi¹¿ek i 645 multimediów –
ksi¹¿ek mówionych, dokumentów elektronicznych i audiowizualnych. Liczba zarejestrowa-

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 04.05.2009 r. zosta³
podany do publicznej wiadomoœci poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga
Pó³noc przy ul. ks. I. K³opotowskiego 15 na
okres 42 dni wykaz, który obejmuje lokal u¿ytkowy
stanowi¹cy w³asnoœæ m.st. Warszawy przeznaczony
do sprzeda¿y na rzecz najemcy wraz z oddaniem
w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu
- w drodze bezprzetargowej.

ul. Kondratowicza 23
CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

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

OPTOKAN to

okularów
Najwiêkszy wybór
oprawek 2500
Soczewki kontaktowe
z filtrem UV
Komputerowo-optyczne
badanie wzroku
w Warszawie
(lekarze non stop)

NR
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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

nych czytelników to 11 655
osób. W stosunku do 2007 czytelnictwo wzros³o o 3,2%.
Radni zapoznali siê ze
sprawozdaniem z wykonania
bud¿etu m.st. Warszawy dla
Bia³o³êki. Dochody wynios³y
42 673 931 z³ i stanowi³y 100,7%
zaplanowanych. Wydatki ogó³em wynios³y 197 265 516 z³ co
stanowi 96,8% zaplanowanych,
zaœ te wykonane przez Urz¹d
Dzielnicy Bia³o³êka to kwota
114 166 622 z³, co stanowi
95,1% zaplanowanych. Zadania inwestycyjne zaplanowano
na kwotê 64 369 143, zaœ wykonano za kwotê 59 759 007,
co stanowi 92,8% planu.
Przeg³osowane zmiany w
bud¿ecie na ten rok to wzrost
o kwotê 4,7 mln z³. Œrodki zostan¹ przeznaczone m.in. na
modernizacjê P³ytowej, budowê ulicy Dzikiej Kaczki i na budynek komunalny z lokalami
socjalnymi przy Czajki 2, któr¹
to inwestycjê zaplanowano ze
wzglêdu na spore potrzeby
dzielnicy w tym wzglêdzie – 60

rodzin oczekuje na mieszkania, zaœ dzielnica ma w swoich zasobach jedynie 11 lokali
socjalnych.
Ostatni¹ przeg³osowan¹
uchwa³¹ by³ wniosek do Rady
Warszawy o wyra¿enie zgody
na wyposa¿enie przedszkola
nr 76 przy Odkrytej w maj¹tek
nale¿¹cy do miasta o wartoœci
blisko 7 mln z³. Ów maj¹tek
stanowi¹ m.in. meble, pomoce dydaktyczne, wyposa¿enie
sal, kuchni, zabawki. (egu)

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 70-80 z³
- korony porcelanowe 390 z³
- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99
022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Zarz¹dzanie i Administrowanie
Nieruchomoœciami
tel. 022 371-32-68; 022 371-32-69
OFERUJEMY:
- Zarz¹dzanie/administrowanie nieruchomoœciami
w pe³nym zakresie
- Organizacjê Wspólnoty Mieszkaniowej (równie¿
przejêcie od Gminy)
- Opinie techniczne, obowi¹zkowe przegl¹dy
budowlane, itd.
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
EW
N
protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
www.superdentysta.com.pl

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

Jubileuszowe „Debiuty” i „Maska”
Odbywaj¹cy siê w Domu Kultury „Œwit” Miêdzyszkolny Konkurs Wokalno-Muzyczny „Debiuty” oraz Miêdzyszkolny Konkurs Zespo³ów Teatralnych im. Piotra Grabowskiego „Maska” maj¹ ju¿ 15-letni¹ tradycjê. Obydwie imprezy, maj¹ce ogromne znaczenie dla edukacji artystycznej dzieci i m³odzie¿y organizuje Dom Kultury „Œwit” we wspó³pracy z
w³adzami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
- Rola tego typu przegl¹dów jest nie do znakomicie œpiewa³ wspó³czesny repertuprzecenienia – mówi Ryszard Makowski, ar, ale sam sobie akompaniowa³ na fortekabarecista i bard, juror w tegorocznej pianie. Poziom gry – rewelacyjny!
„Masce”. – Niemal wszyscy znani aktorzy
Najwy¿szy poziom pokazali gimnazjaliœci
i wokaliœci od takich w³aœnie konkursów za- i licealiœci. Tegoroczne Grand Prix „Maski” zdoczynali swoj¹ przygodê ze scen¹. Ja sam by³ teatr „Punkt” z XIII LO im. Leopolda Lisawystêpowa³em na podobnych imprezach Kuli. Spektakl oparty na motywach powieœci
przez kilkanaœcie lat i… dopiero po pew- „Mistrz i Ma³gorzata” by³ mistrzostwem gry
nym czasie zacz¹³em zdobywaæ nagrody.
aktorskiej, re¿yserii i scenografii.
O wysokim poziomie artystycznym
W tym roku po raz pierwszy przedszkoprzegl¹dów œwiadczy rekordowa liczba laki nie bra³y udzia³u w konkursie. W ra32 przyznanych nagród. W wielu grupach mach przegl¹du zaprezentowa³y prawie 30wiekowych jury przyznawa³o a¿ 6 nagród minutowe formy sceniczne, oparte na teknie licz¹c równie¿ rekordowej liczby wy- stach baœni, zachwycaj¹ce dopracowaniem
ró¿nieñ” (zw³aszcza w „Masce”).
gry aktorów, barwnoœci¹ strojów i dekora- Jak co roku „Debiuty” przynios³y cji. Samo utrzymanie w ryzach i skupieniu
prawdziwe odkrycia! – mówi juror Walde- piêciolatków jest nie lada wyczynem. Przemar Kuleczka, gitarzysta, cz³onek „Papa konaliœmy siê jednak, ¿e teatr to bardzo
D” (dawny „Papa Dance”) i szef festiwalu skuteczna forma wychowania i edukacji.
„Beatelmania”. – Mnie zachwyci³ kilkuna- Du¿a w tym zas³uga nauczycieli – pasjostoletni ch³opak Adam Go³aszewski, uczeñ natów, którzy od lat prowadz¹ zespo³y muIII klasy szko³y podstawowej, laureat I na- zyczne i grupy teatralne, poœwiêcaj¹ czas
grody w swojej kategorii, który nie tylko na animowanie warsztatów artystycznych,

Galeria „Pani z klas¹”
ul. 11 listopada 6; tel. 0510-252-180
Nowa elegancka odzie¿ ♦ Bi¿uteria i torebki
Przystêpne ceny!
Z og³oszeniem 5% rabatu
SZUMA SP. Z O.O.

Zasadnicza Szko³a
Zawodowa Nr 41
Targówek Fabryczny
ul. Mieszka I nr 7
Dojazd autobusami: 140, 170, 307

tel. 022 679-16-69, 022 744-24-15,
022 677-86-29
www.mieszko.neostrada.pl

GIMNAZJALISTO
Proponujemy Ci:

ZASADNICZ¥ SZKO£Ê ZAWODOW¥
Nauka w zale¿noœci od zawodu trwa 2 lub 3 lata

• Fryzjer
• Sprzedawca
• Technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie
• Klasy wielozawodowe: kucharz ma³ej gastronomii,
mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz,
drukarz, lakiernik, stolarz, fotograf
Po ukoñczeniu szko³y absolwenci mog¹ kontynuowaæ
naukê w 2-letnim LICEUM UZUPE£NIAJ¥CYM dziennym
lub zaocznym.

Teatr Praski zaprasza

TRANSPORT
Szeroki zakres us³ug - do 7 ton

PRZEPROWADZKI
Indywidualne i firmowe
Faktury VAT
15 lat doœwiadczenia w bran¿y
transport.szuma@wp.pl

liczne próby i konsultacje. „Maska” i „Debiuty” ju¿ przynosz¹ spodziewane efekty.
Widaæ je chocia¿by po rozwoju artystycznym wykonawców. Wielu uczestników bierze udzia³ w konkursie od lat i pnie siê coraz wy¿ej, zdobywaj¹c kolejne nagrody.
O lokacie decydowa³a przede wszystkim suma liczby punktów przyznanych

przez ka¿dego jurora. Nagrody – czeki finansowe oraz dyplomy ufundowa³a Dzielnica Targówek oraz Dom Kultury „Œwit”
Warto podkreœliæ znakomit¹ atmosferê,
tworzon¹ przez widowniê podczas obydwu
konkursów. Popisy swoich kolegów nierzadko ogl¹da³y i oklaskiwa³y ca³e klasy wraz z
nauczycielami i dyrektorami. Wszystko to
tworzy znakomity klimat dla odkrywania
twórczego potencja³u w m³odych adeptach
sztuki oraz s³u¿y kszta³towaniu w nich talentów i artystycznych pasji.

605 959 277

„Wariactwa wed³ug Czechowa” - to nowy spektakl Teatru Praskiego, w re¿yserii
Marcina Kwaœnego który bêdzie mia³ premierê 15 maja, a nastêpnie bêdzie grany
16, 17, 23, 24, 30 oraz 31 maja o godz. 19.00 w Teatrze Ochoty, ul. Reja 9.
Rezerwacja: info@teatrpraski.pl; tel. 501-150-379
Dochód ze sprzeda¿y cegie³ek (w cenie 40 z³ jedna) zostanie w ca³oœci przekazany na adaptacjê budynku na Kêpnej 6 i wyposa¿enie Teatru Praskiego.
Jedno z przedstawieñ (17 maja) bêdzie opatrzone audiodeskrypcj¹ dla osób niewidomych i s³abowidz¹cych. Na 31 maja planujemy spektakl t³umaczony w ca³oœci na
jêzyk angielski. Kolejne przedstawienia chcielibyœmy zorganizowaæ ju¿ na Pradze.
Spektakl pod honorowym patronatem Pani Jolanty Koczorowskiej Burmistrz
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy

Za³¹cznik
do Uchwa³y
Zarz¹du Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
4 nowa
gazeta
praska
Nr CXCII/262/2009 z dnia 21.04.2009 r.

OG£OSZENIE
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert na
realizacjê zadañ publicznych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku
2009, polegaj¹cych na:
a) profilaktyce uzale¿nieñ i przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st.Warszawy,
b) pomocy psychospo³ecznej i prawnej dla rodzin i œrodowisk abstynenckich w
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy oraz zaprasza do sk³adania ofert.
Zlecenie realizacji zadañ publicznych nast¹pi w formie ich wspierania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadañ.
I. Rodzaj zadania, warunki realizacji i wysokoœæ œrodków publicznych,
które m.st. Warszawa ma zamiar przeznaczyæ na realizacjê tego
zadania (wg klasyfikacji bud¿etowej: dzia³ 851 rozdzia³ 85154).
Lp.

Rodzaj zadania i szczegó³owe warunki realizacji

Wysokoœæ
œrodków

Zadania z obszaru ochrony i promocji zdrowia, przeciwdzia³ania uzale¿nieniom i zapobiegania HIV i AIDS 173 500 z³
oraz przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie, w tym:

1. Profilaktyka uzale¿nieñ i przemocy w rodzinie poprzez:
prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej
i edukacyjnej wœród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, w tym:
1) dofinansowanie organizacji i bie¿¹cej dzia³alnoœci placówek
wsparcia dziennego dla dzieci ze szkó³ podstawowych i m³odzie¿y
gimnazjalnej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy (w formie np.
œwietlicy œrodowiskowej, œwietlicy socjoterapeutycznej, klubu
gimnazjalisty).
Zakres zadania:
• pomoc w nauce,
• organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowañ, organizacja
zabaw i zajêæ sportowych,
• zajêcia socjoterapeutyczne, programy korekcyjne,
• pomoc w sytuacjach kryzysowych: szkolnych, rodzinnych,
rówieœniczych i osobistych,
• wsparcie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji
wychowawczych i opiekuñczych,
• profesjonale wsparcie merytoryczne dla osób prowadz¹cych
specjalistyczne zajêcia dla uczniów,
• do¿ywianie.
Odbiorcy/uczestnicy:
Rekrutacja uczestników bêdzie odbywa³a siê przede wszystkim
przy wspó³pracy z: placówkami oœwiatowymi, placówkami pomocy
spo³ecznej, Dzielnicowym Zespo³em Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym i pozosta³ymi podmiotami, instytucjami
i s³u¿bami zajmuj¹cymi siê kwestiami wychowania i ochron¹ dzieci
i m³odzie¿y przed uzale¿nieniami i przemoc¹.
2. 2) realizacja programów profilaktycznych, organizacja imprez i
kampanii spo³ecznych w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, promuj¹cych zdrowy, wolny od uzale¿nieñ i przemocy model ¿ycia.
Zakres zadania:
• realizacja programów profilaktycznych, organizacja imprez,
festynów i kampanii spo³ecznych, promuj¹cych zdrowy, wolny od
uzale¿nieñ i przemocy model ¿ycia,
• wdra¿anie nowatorskich i modelowych rozwi¹zañ w zakresie
profilaktyki uzale¿nieñ i przemocy.
Odbiorcy/uczestnicy:
Odbiorcami/uczestnikami bêd¹ mieszkañcy: dzieci, m³odzie¿,
osoby doros³e, przedstawiciele ro¿nych grup zawodowych,
organizacji pozarz¹dowych i œrodowisk, zajmuj¹cych siê edukacj¹
publiczn¹, ochron¹ i promocj¹ zdrowia, przeciwdzia³aniem
uzale¿nieniom i przemocy.
Pomoc psychospo³eczna i prawna dla rodzin i œrodowisk
abstynenckich w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, w tym:
1) dofinansowanie dzia³añ maj¹cych na celu integracjê rodzin i
œrodowisk abstynenckich, poprzez organizacjê wyjazdów i obozów.
Odbiorcy/uczestnicy.
Odbiorcami/uczestnikami bêd¹ osoby uzale¿nione, rodziny i
bliscy osób uzale¿nionych. Uczestnicy bêd¹ kwalifikowani do
udzia³u w dzia³aniach pomocowych przez: konsultantów Punktu
Informacyjno-Konsultacyjnego Dzielnicy Bia³o³êka, Dzielnicowy
Zespó³ Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych, pracowników socjalnych Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
i inne, uprawnione s³u¿by i instytucje.
Zakres zadania:
• dzia³ania na rzecz utrzymania abstynencji, poprzez organizacjê
wyjazdów i obozów integracyjnych dla osób i œrodowisk abstynenckich.
II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postêpowanie w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert odbywaæ siê
bêdzie zgodnie z zasadami okreœlonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z
póŸn. zm.).
2. Na dane zadanie podmiot mo¿e otrzymaæ dotacjê tylko z jednego biura Urzêdu
m.st. Warszawy lub dzielnicy m.st. Warszawy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wczeœniej dotacji z bud¿etu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego
czêœæ, oferta nie bêdzie rozpatrywana.
3. Dofinansowanie nie mo¿e przekraczaæ 80% ca³kowitych kosztów zadania.
4. Œrodki pochodz¹ce z dotacji mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na pokry-

cie kosztów wynikaj¹cych bezpoœrednio z realizacji zadania, nie mog¹ byæ
wykorzystane na: wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzêtu powy¿ej kwoty
3,5 tys. z³), zakup gruntów, dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz dzia³alnoœæ polityczn¹
i religijn¹.
5. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowañ, wynikaj¹ca ze
z³o¿onych ofert, przekracza wysokoœæ œrodków przeznaczonych na realizacjê
zadania, organizator konkursu zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmniejszania wielkoœci
przyznanego dofinansowania.
III. Termin realizacji zadania
Zadanie musi byæ zrealizowane w terminie do 15 grudnia 2009 roku.
Uwaga:
Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów
ze œrodków dotacji. Rozliczane s¹ koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy.
IV. Warunki realizacji zadania
1. Dzia³ania, których realizacjê nale¿y uwzglêdniæ przy planowaniu zadania
(pkt II 4 oferty):
- nabór uczestników,
- przygotowanie materia³ów informacyjnych i edukacyjnych,
- harmonogram planowanych dzia³añ,
- prowadzenie zajêæ: socjoterapeutycznych, profilaktycznych, rozwijaj¹cych
zainteresowania, edukacyjno-informacyjnych,
- prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania,
- ewaluacja programu.
2. Zadania zawarte w ofercie mog¹ byæ realizowane przy udziale partnera
(pkt V.1 oferty). W przypadku wskazania partnera niezbêdne jest do³¹czenie
do oferty umowy partnerskiej, oœwiadczenia partnera lub innego dokumentu
poœwiadczaj¹cego udzia³ partnera w realizacji zadania.
Pouczenie:
Partnerem mo¿e byæ organizacja pozarz¹dowa, podmiot, o którym mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, organ
administracji publicznej lub nieprowadz¹ca dzia³alnoœci gospodarczej osoba fizyczna, która wspó³uczestniczy w realizacji zadania bêd¹cego przedmiotem oferty
nie wykorzystuj¹c przy tym œrodków przekazanych w drodze dotacji.
Wspó³praca ta mo¿e obejmowaæ m.in. aktywn¹ wymianê umiejêtnoœci, doœwiadczeñ i wiedzy, na ka¿dym etapie realizacji zadania. Udzia³ partnera mo¿e
dotyczyæ tak¿e nieodp³atnego wsparcia rzeczowego (u¿yczenie, potrzebnych
do realizacji zadania zasobów rzeczowych) lub osobowego (udzia³ wolontariuszy
innej organizacji). W umowie partnerskiej lub oœwiadczeniu partnera nale¿y wskazaæ
rodzaj i zakres wsparcia w realizacji zadania.
3. W realizacji zadañ bêd¹cych przedmiotem konkursu nie przewiduje siê udzia³u
podwykonawców.
4. Podmioty, które otrzymaj¹ dotacjê na realizacjê zadania, s¹ zobowi¹zane
zamieœciæ w sposób czytelny informacjê w wydawanych przez siebie, w ramach
zadania, publikacjach, materia³ach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych,
poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak równie¿ stosownie do
charakteru zadania, poprzez widoczn¹ w miejscu jego realizacji tablicê lub przez
ustn¹ informacjê kierowan¹ do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji
zadania przez m.st. Warszawa, w nastêpuj¹cym brzmieniu:„Zadanie/nazwa
zadania zosta³o/jest zrealizowane/realizowane dziêki finansowaniu/dofinansowaniu ze œrodków m.st. Warszawy”; „Publikacja zosta³a wydana dziêki
finansowaniu/dofinansowaniu ze œrodków m.st. Warszawy”.
5. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne warunki i
doœwiadczenie w realizacji zadañ o podobnym charakterze, w tym:
- kadrê:
- specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami;
- przeszkolonych wolontariuszy.
- bazê lokalow¹ (w³asn¹ lub potwierdzon¹ umow¹ przyrzeczenia najmu/
u¿yczenia): umo¿liwiaj¹c¹ realizacjê zadania,
6. Nie dopuszcza siê pobierania op³at od uczestników i odbiorców zadania.
Kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opieraæ siê o ww. kryteria.
- praca wolontariuszy stanowi wk³ad osobowy organizacji i powinna byæ ujêta w
pkt. IV. 3 oferty – wycena pracy wolontariuszy mo¿e stanowiæ finansowy wk³ad
w³asny organizacji, w wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 50 % ca³oœci wk³adu w³asnego.
7. Podmiot, realizuj¹c zadanie, zobowi¹zany jest do stosowania przepisów prawa,
w szczególnoœci ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo
zamówieñ publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.
V. Termin i warunki sk³adania ofert
1. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie na drukach, których wzór okreœla za³¹cznik
nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia
2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Formularz oferty wraz z za³¹cznikami dostêpny jest na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo .
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.Warszawy ul.Modliñska 197 03-122 Warszawa, stanowisko nr 1 i 2,
w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2009 roku, do godz. 15.00
(decyduje data wp³ywu do kancelarii) lub przesy³aæ na adres: Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st.Warszawy, ul.Modliñska 197 03-122 Warszawa (decyduje
data wp³ywu do kancelarii).
Oferta, która wp³ynie po ww. terminie, nie bêdzie objêt¹ procedur¹
konkursow¹.
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie, w miejscu i czasie okreœlonym
w og³oszeniu. Koperta powinna byæ opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania okreœlonego w og³oszeniu o konkursie: „Oferta na
otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych w zakresie
ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.Warszawy w
2009 roku.”
Pouczenie:
1. Wszystkie strony oferty musz¹ byæ ze sob¹ po³¹czone (np. zszyte) i ponumerowane.
2. Wszystkie za³¹czniki do oferty musz¹ byæ ze sob¹ po³¹czone (np. zszyte)
i ponumerowane.

3. Na ostatniej stronie oferty(w wyznaczonym miejscu) nale¿y dok³adnie
wpisaæ wszystkie za³¹czniki.
4. Po terminie, podanym w dziale V pkt 2, oferty z³o¿one nie podlegaj¹
uzupe³nieniu ani korekcie.
4. Przed z³o¿eniem oferty pracownicy Wydzia³u Spraw Spo³ecznych i Zdrowia
dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.Warszawy mog¹ udzielaæ stosownych wyjaœnieñ,
na pytania oferenta, dotycz¹cych zadañ konkursowych oraz wymogów formalnych. Wydzia³ mieœci siê w budynku s¹siaduj¹cym z ratuszem Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka przy ul. Milenijnej 2a. Wskazane informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 7, od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. 8-16, nr telefonu (022) 811 60 70,
811 40 84.
VI. Wymagana dokumentacja
Dokumenty podstawowe:
1. Prawid³owo wype³niony formularz oferty podpisany przez osoby upowa¿nione do sk³adania oœwiadczeñ woli, zgodnie z wyci¹giem z Krajowego Rejestru
S¹dowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzaj¹cym status prawny
podmiotu i umocowanie osób go reprezentuj¹cych.
Pouczenie:
1. Ofertê oraz za³¹czniki nale¿y sk³adaæ w jednym egzemplarzu.
2. Wszystkie pola oferty musz¹ zostaæ czytelnie wype³nione. W pola, które nie
odnosz¹ siê do oferenta, nale¿y wpisaæ „nie dotyczy”.
3. W dokumencie nie wolno dokonywaæ skreœleñ i poprawek, poza wyraŸnie
wskazanymi rubrykami.
4. W przypadku opcji „niepotrzebne skreœliæ”, nale¿y dokonaæ w³aœciwego wyboru.
5. We wskazanych miejscach nale¿y umieœciæ pieczêæ podmiotu.
2. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyci¹g z ewidencji
lub inne dokumenty potwierdzaj¹ce status prawny podmiotu i umocowanie osób
go reprezentuj¹cych, wa¿ny 3 miesi¹ce od daty wystawienia.
3. Sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoœci (zgodnie z zakresem dzia³alnoœci okreœlonym w art. 4 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubieg³y lub, w przypadku krótszej dzia³alnoœci, za okres od
dnia rejestracji do dnia z³o¿enia oferty.
4. Sprawozdanie finansowe sporz¹dzane na podstawie ustawy z dnia 29
wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póŸn.
zm.) i sk³adaj¹ce siê z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
Pouczenie:
1. Przez sprawozdanie finansowe rozumie siê zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ przed³o¿enia sprawozdania z³o¿onego do w³aœciwego
organu, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ zatwierdzaj¹cy, o którym
mowa w art. 53 ust. 1 w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowoœci.
Dopuszcza siê mo¿liwoœæ z³o¿enia, zamiast sprawozdania finansowego,
informacji finansowej w nastêpuj¹cych przypadkach:
- organizacje, które ze wzglêdu na termin, o którym mowa w art. 52 ust. 1 w
zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowoœci, nie maj¹ mo¿liwoœci do³¹czenia sprawozdania finansowego, sk³adaj¹ informacjê finansow¹ za ostatni rok
obrotowy na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszego og³oszenia.
- podmioty koœcielne (koœcielne osoby prawne nieposiadaj¹ce statusu organizacji
po¿ytku publicznego) sk³adaj¹ oœwiadczenie na druku stanowi¹cym za³¹cznik
nr 3 do niniejszego og³oszenia.
5. Statut organizacji (nie dotyczy parafii i innych koœcielnych osób prawnych
nieposiadaj¹cych statusu organizacji po¿ytku publicznego).
6. Umowa partnerska lub oœwiadczenie partnera w przypadku wskazania
we wniosku partnera.
7. Oœwiadczenie oferenta zgodne ze wzorem za³¹cznika nr 2 do niniejszego
og³oszenia.
Pouczenie: Dokument uznaje siê za poprawny pod wzglêdem formalnym, gdy
zostan¹ skreœlone/usuniête wszystkie niepotrzebne sformu³owania oznaczone
gwiazdk¹ oraz zostan¹ podane wszystkie ¿¹dane informacje.
8. Opinia o programie wydana przez oœrodek pomocy spo³ecznej dla
okreœlonej dzielnicy – (wa¿na 1 miesi¹c).
Za³¹czniki sk³adane w przypadku, gdy projekt tego wymaga:
1. Dokument(y) poœwiadczaj¹ce prawo zajmowania lokalu (lokali),
w którym (których) realizowany ma byæ program np: akt w³asnoœci, umowa
najmu, umowa u¿yczenia, porozumienie w sprawie udostêpnienia lokalu lub
przyrzeczenie u¿yczenia lokalu. W przypadku realizowania programu w kilku
miejscach, nale¿y do³¹czyæ dokumenty poœwiadczaj¹ce prawo zajmowania
wszystkich lokali/miejsc. Jeœli zadanie realizowane bêdzie w wielu miejscach,
których dok³adne wskazanie nie jest mo¿liwe, przedstawienie ww. dokumentów
nie jest wymagane.
Do oferty mog¹ byæ do³¹czone inne za³¹czniki, w tym rekomendacje i opinie o
oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.
Pouczenie:
1. Ofertê, wszystkie oœwiadczenia i inne dokumenty za³¹czone do oferty musz¹
podpisywaæ osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i sk³adania
oœwiadczeñ woli w jego imieniu.
2. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upowa¿nieñ do podpisywania
dokumentów (lub okreœlonych rodzajów dokumentów), upowa¿nienia musz¹
byæ do³¹czone do oferty.
3. Je¿eli osoby uprawnione nie dysponuj¹ piecz¹tkami imiennymi, podpis musi
byæ z³o¿ony pe³nym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pe³nionej
funkcji.
4. W przypadku z³o¿enia za³¹cznika w formie wydruku komputerowego, musi
byæ on podpisany jak orygina³ i opatrzony dat¹.
5. Potwierdzenie za zgodnoœæ z orygina³em z³o¿onych kserokopii dokumentów
nastêpuje poprzez odpowiednie skreœlenie/usuniêcie niepotrzebnego sformu³owania w pkt. 8 Oœwiadczenia oferenta.
6. W przypadku gdy oferta jest sk³adana przez wiêcej ni¿ jeden podmiot, ka¿dy
z podmiotów zobowi¹zany jest do za³¹czenia kompletu dokumentów podstawowych (dzia³ VI pkt. 2. –7.).

Z³o¿enie oferty bez wszystkich wymaganych, prawid³owo wype³nionych i podpisanych, za³¹czników spowoduje ODRZUCENIE oferty
z przyczyn formalnych.
Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania
dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokoœci.
Dokumenty sk³adane w przypadku otrzymania dotacji
Oferent zobowi¹zany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania, od pracownika wydzia³u, informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyæ niezbêdne dokumenty
potrzebne do podpisania umowy, w tym:
- oœwiadczenie o przyjêciu b¹dŸ nieprzyjêciu dotacji,
- zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowi¹ce za³¹czniki do umowy;
- potwierdzenie aktualnoœci danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbêdnych do przygotowania umowy.
Pouczenie:
1. za³¹czniki powinny byæ:
a. sporz¹dzone na przygotowanych przez Wydzia³ Spraw Spo³ecznych i
Zdrowia dla Dzielnicy Bia³o³êka drukach,
b. wype³nione prawid³owo i zgodne ze z³o¿on¹ ofert¹;
c. zaktualizowane stosownie do przyznanej dotacji,
2. aktualizacja nie mo¿e dotyczyæ udzia³u w³asnego w zakresie jego zmniejszenia.
VII. Termin i tryb wyboru oferty
1. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej
z³o¿onych ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale VI niniejszego og³oszenia, nast¹pi w obecnoœci co najmniej dwóch pracowników upowa¿nionych
przez Burmistrza Dzielnicy.
2. Oferty, które nie spe³ni¹ wymogów formalnych, nie bêd¹ dalej rozpatrywane.
3. Oceny merytorycznej z³o¿onych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.) oraz kryteria podane w treœci niniejszego
og³oszenia, dokona Zespó³ ds. opiniowania ofert.
4. Po analizie z³o¿onych ofert Zespó³ ds. opiniowania ofert przed³o¿y rekomendacje
co do wyboru ofert Zarz¹dowi Dzielnicy.
5. Rozstrzygniêcia konkursu ofert dokona Prezydent m.st. Warszawy w drodze
zarz¹dzenia.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostan¹ podane do wiadomoœci publicznej
(w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
i stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl oraz na stronie internetowej
www.um.warszawa.pl/ngo).
7. Œrodki finansowe zostan¹ rozdzielone pomiêdzy podmioty uprawnione, których
oferty bêd¹ wy³onione w drodze ww. konkursu. Mo¿liwe jest dofinansowanie wiêcej
ni¿ jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie ¿adnej
z ofert.
8. Od rozstrzygniêcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje
siê trybu odwo³awczego.
9. Zarz¹dzenie Prezydenta m.st. Warszawy jest podstaw¹ do zawarcia pisemnej
umowy z podmiotem, którego oferta zosta³a wybrana.
10. Poinformowanie organizacji, których oferty zosta³y odrzucone w postêpowaniu
konkursowym, wymaga formy pisemnej.
Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od
rozstrzygniêcia, w czêœci lub w ca³oœci, otwartego konkursu ofert
bez podania przyczyn.
VIII. Kryteria wyboru ofert
1. Kryteria formalne:
1) ocena, czy podmiot sk³adaj¹cy ofertê jest uprawniony do jej z³o¿enia na
podstawie art. art. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
2) ocena terminowoœci z³o¿enia oferty zgodnie z dzia³em V pkt 2 og³oszenia,
3) ocena kompletnoœci za³¹czonej dokumentacji, o której mowa w dziale VI
og³oszenia.
2. Kryteria merytoryczne:
1) ocena, czy cele statutowe podmiotu s¹ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym
w niniejszym og³oszeniu.
2) ocena, czy zadanie jest adresowane do mieszkañców Warszawy.
3) ocena zgodnoœci z³o¿onej oferty z zadaniem okreœlonym w niniejszym
og³oszeniu, tj. czy:
- planowane zadanie jest mo¿liwe do zrealizowania w terminie okreœlonym
niniejszym og³oszeniem oraz przydatne i atrakcyjne dla beneficjentów;
- kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu
(zakresu rzeczowego) zadania;
- zadeklarowany zosta³ udzia³ finansowych œrodków w³asnych;
- osoby, przy udziale których podmiot ma realizowaæ zadanie, posiadaj¹ w³aœciwe
kwalifikacje;
- podmiot dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym;
- przewidziany zosta³ wk³ad pracy wolontariuszy w realizacjê zadania.
4) pozytywna ocena wiarygodnoœci finansowej podmiotu, która zosta³a dokonana
na podstawie z³o¿onych dokumentów i wczeœniejszej wspó³pracy z m.st. Warszawa, w tym realizacji zleconych dotychczas zadañ (z uwzglêdnieniem rzetelnoœci
i terminowoœci oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel œrodków).
5) ocena podmiotu w zakresie jego doœwiadczenia w realizacji podobnych
zadañ bêd¹cych przedmiotem oferty.
IX. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy o
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, o zrealizowanych
przez Prezydenta m.st. Warszawy w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych
z nimi kosztami.
W Dzielnicy Bia³o³êka, w latach 2008-2009 nie udzielano dotacji na realizacjê
zadañ w tym zakresie.
Formularz oferty, wraz ze wzorami za³¹czników wymienionych w og³oszeniu,
dostêpny jest na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/ngo .
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Restauracja Mega Bait
zaprasza na KUCHNIÊ MIÊDZYNARODOW¥
ul. Modliñska 199,
czynna w godz. 12 00 do ostatniego goœcia
tel. 022 744 50 33, fax 022 744 53 21
♦ Organizacja spotkañ firmowych i przyjêæ okolicznoœciowych
www.megabait.pl
♦ Zapraszamy do ogródka - menu grillowe
♦ Przyjmujemy zamówienia na wynos, od pon. do pt. menu lunchowe

Pola Nadziei
Jak co roku, Oœrodek Hospicjum Domowe oraz Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, ul.
Tykociñska 27/35, Warszawa, zaprasza szko³y do udzia³u w wiosennej edycji akcji „Pola
Nadziei”. Szczególnym miejscem spotkania jest, jak co roku, Hospicyjny Piknik Praski w Parku
Praskim 17 maja 2009. Nasza wiosenna akcja w Warszawie ma w du¿ej mierze wydŸwiêk
promocyjny i informacyjny.
1. 17 maja w czasie Hospicyjnego Pikniku Praskiego zachêcamy zespo³y szkolne
do zaprezentowania programów artystycznych. Mo¿na tak¿e zorganizowaæ sprzeda¿ prac
dzieciêcych, ciast, itp. Pomys³owoœæ mile widziana.
2. W czasie festynów organizowanych na terenie dzielnic Warszawy i okolicznych miejscowoœci zapraszamy pobliskie szko³y do pomocy w zbiórkach publicznych. Osoby kwestuj¹ce
powinny dostarczyæ zdjêcie (mo¿e byæ drog¹ elektroniczn¹) oraz podaæ: imiê, nazwisko,
PESEL, adres, tel. W przypadku osób niepe³noletnich (15 – 18 lat) potrzebne s¹ dane pe³noletniego opiekuna, który bêdzie uczestniczy³ w zbiórce.
3. M³odzie¿ zapraszamy na kolejne szkolenie „ABC pomocy chorym” 23.05 godz. 14-18.
4. M³odzie¿ pe³noletnia mo¿e uczestniczyæ w szkoleniu dla kandydatów na wolontariusza
hospicyjnego: I czêœæ 16-17.05, II czêœæ 30-31.05, w soboty 9-18, w niedziele 9-16.
Pola Nadziei wiosna 2009 - harmonogram zbiórek i imprez:
9.05 – Bia³o³êka - biesiada przy koœciele œw. Mateusza Ap. i Ew., ul. Ostródzka 16-20 - zbiórki;
10.05 – Bia³o³êka - przegl¹d Orkiestr Dêtych, Bia³o³êcki Oœrodek Sportu, ul. Œwiatowida
godz. 15:00 – zbiórki;
17.05 - Praga Pó³noc - Hospicyjny Piknik Praski, Park Praski 14-20 – udzia³ w koncercie, loterie, sprzeda¿ wyrobów uczniowskich, zbiórki;
23.05 - Praga Po³udnie - Œwiêto Saskiej Kêpy - ul. Francuska 14-21 – zbiórki;
23.05 - Rembertów - festyn Scena Parkowa – zbiórki;
31.05 - Wawer - Festyn przy Urzêdzie – zbiórki;
6.06 - Weso³a - Festyn Rodzinny – zbiórki;
13-14.06 lub 20-21.06 - Praga Pó³noc - Jarmark Floriañski, ul. Floriañska – zbiórki;
21.06 – Targówek - Park Bródnowski – Festyn Dni Targówka godz. 15-20 - zbiórki;
OŒRODEK HOSPICJUM DOMOWE - Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
ZGROMADZENIA KSIÊ¯Y MARIANÓW, 03-545 Warszawa, ul. Tykociñska 27/35
e-mail: hospicjum@marianie.pol.pl ; tel. 022 679 67 00, 022 679 68 85

DOSiR Praga Pó³noc, ul. Szanajcy 17/19 (tel.
022 619-11-20) zaprasza 9 maja w godz. 10-14
na VIII Integracyjny Bieg „Ku S³oñcu”.
BIURO ZAWODÓW i SZATNIE: TKKF ,,Rusa³ka’’
START I META: TKKF ,,Rusa³ka’’ – nad Wis³¹ (vis a vis
Warszawskiego ZOO)
ZG£OSZENIA:
- grupowe (szko³y, kluby) listy imienne do 7 maja w DOSiR
- ul. Szanajcy 17/19, pok. 3
- zapisy indywidualne w dniu zawodów, najpóŸniej 30 minut
przed pierwszym startem.
PROGRAM BIEGU:
11.45 - Oficjalne rozpoczêcie imprezy
12.00 - Bieg Integracyjny - 500 m os. niepe³nosprawne
i ucz. klas I-III Sz.P.
12.15 - Szko³y Podstawowe – 800 m uczniowie klas IV-VI
12.30 - Gimnazja i Ponadgimnazjalne - 2 km uczniowie do
18 lat, oddzielna klasyfikacja
12.30 - Open - 4 km od 19 lat do … 100
13.10 - wrêczenie nagród zwyciêzcom
13.45 - losowanie nagród rzeczowych wœród wszystkich
uczestników biegu. na podstawie kart startowych, które po
biegu, na mecie nale¿y oddaæ sêdziemu.
NAGRODY: puchary, dyplomy, upominki – (za I-III w biegach z podz. dziewczêta i ch³opców); dla najm³odszego zawodnika i dla Seniora biegu
WSPÓLNE GRILLOWANIE

ZAKAZ WSTÊPU DO LASÓW NA TERENIE WARSZAWY!
Lasy Miejskie – Warszawa z uwagi na utrzymuj¹ce siê w ostatnim okresie
wysokie temperatury powietrza, nisk¹ wilgotnoœæ œció³ki leœnej i zagro¿enie po¿arowe, lasów wyda³y decyzjê o zakazie wstêpu do lasów bêd¹cych we w³adaniu
m.st. Warszawa i po³o¿onych na terenie dzielnic: Bemowo, Bielany, Bia³o³êka,
Praga Po³udnie, Targówek, Rembertów, Weso³a, Wawer, Wilanów, Ursynów.
Zakaz obowi¹zuje od dnia 30.04.2009 r. do odwo³ania.
Apelujemy do mieszkañców Warszawy i okolic, aby do czasu ustania zagro¿enia
po¿arowego nie planowali wypoczynku na terenach leœnych w trosce o bezpieczeñstwo w³asne i lasów. Za nieprzestrzeganie powy¿szego zakazu zgodnie z
art. 157 i 82 Kodeksu Wykroczeñ grozi kara aresztu lub grzywny.

XXXVI sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Utarczki i komplementy
XXXVI sesja praskiej rady przebiega³a wyj¹tkowo szybko i
spokojnie. Wp³yw na to mia³y zapewne perspektywa majówki
jak i ma³o kontrowersyjny porz¹dek obrad. Nie oby³o siê jednak
bez utarczek, jak choæby w sprawie rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej rady dzielnicy, którego w rezultacie rada nie przyjê³a, lecz by³y tak¿e polityczne komplementy.
Dorobkiem XXXVI sesji jest przeznaczenie przez radê kolejnej puli lokali u¿ytkowych do zbycia na rzecz dotychczasowych
najemców (11 Listopada 40/58, Stalowa 1/4 i Z¹bkowska 30/
127), zwiêkszenie o 4 miliony z³otych planowanych dochodów
dzielnicy z tytu³u zwiêkszonych czynszów w lokalach komunalnych i przeznaczenie ich na remonty praskich budynków komunalnych oraz przyjêcie dwóch stanowisk. Radni koalicji PO-SLD
odrzucili roczny plan kontroli komisji rewizyjnej. Zarzucili ich autorom - radnym z PiS, którzy maj¹ wiêkszoœæ w komisji - zbyt
ogólnikowe zapisy. Co to znaczy kompleksowa kontrola Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami - pytali. Od kiedy to
zarz¹d dzielnicy, który panowie z PiS chcecie kontrolowaæ, podejmuje decyzje, nie uchwa³y - wykpiwali. Drobne utarczki nie
przeszkodzi³y jednak radnym z wszystkich opcji jednog³oœnie
poprzeæ stanowiska Rady Spo³ecznej Szpitala Praskiego w sprawie podniesienia wyceny punktu rozliczeniowego dla Szpitala
Praskiego przez NFZ. W tym punkcie rada wys³ucha³a nie zaplanowanego wyst¹pienia przewodnicz¹cego Rady Spo³ecznej
Szpitala radnego Ireneusza Tondery, po czym, ku zdumieniu
wszystkich radnych, pod jego adresem nast¹pi³y komplementy
radnego Szewczyka. Rada nie by³a ju¿ tak jednomyœlna przy
stanowisku w sprawie utworzenia rejonu urbanistycznego Micha³ów we wschodniej czêœci Szmulowizny. Przeciw tej uchwale g³osowali generalnie radni mieszkañcy tego rejonu ze wszystkich opcji, mimo to stanowisko zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów zosta³o przyjête. Doœæ d³ugo burmistrz dzielnicy Jolanta
Koczorowska w kolejnym punkcie porz¹dku obrad mówi³a o pomocy i poradach prawnych udzielanych mieszkañcom z kamienic zwróconych by³ym w³aœcicielom lub ich spadkobiercom oraz
objêtych roszczeniami i mimo obecnoœci, po raz kolejny, zainteresowanych na sali obrad debata nie by³a ju¿ tak gwa³towna jak
poprzednie. Dyskusjê ponownie próbowali rozgrzaæ radni PiS,
gdy przysz³o do sprawozdania z prac zarz¹du oraz w wolnych
wnioskach, lecz nie chwyci³o i przewodnicz¹ca Kowalska-Kobus po 90 minutach obrad sesjê zamknê³a.
DCH
Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
uprzejmie informuje, i¿ w ni¿ej podanych terminach i miejscach bêdzie mo¿liwoœæ skorzystania z porad prawnych dotycz¹cych problemów lokatorów zamieszkuj¹cych w budynkach przekazanych na rzecz dawnych w³aœcicieli lub ich spadkobierców prawnych.
W Urzêdzie Dzielnicy Praga Pó³noc przy ul. K³opotowskiego 15 dy¿ur
pe³niæ bêd¹ prawnicy i pracownicy Wydzia³u Zasobów Lokalowych:
16 maja w godz. 10-12 i 20 czerwca w godz. 10-12
W Administracji Obs³ugi Mieszkañców Nr 2 przy ul. Mackiewicza 11 do Pañstwa
dyspozycji bêd¹ prawnicy, pracownicy Wydzia³u Zasobów Lokalowych i Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami: 2 czerwca w godz. 16-18.
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potrzebne m.in. na przebudowê skarpy. Z³o¿yliœmy te¿ projekt unijny na sprawy edukacyjne, przygotowujemy projekt
unijny na przeniesienie Azylu
dla ptaków na peryferie ZOO.
- Gdzie zostanie przeniesiony ten obiekt, stworzony
przez Pana kilka lat temu?
- Pomys³ zmiany umiejscowienia Azylu urodzi³ siê wczeœniej. W Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym mamy œcie¿kê
edukacyjn¹ „P³azy i gady polskie” oraz œcie¿kê edukacyjn¹
„Ptaki polskie”. Œcie¿ki s¹ zaplanowane przy Moœcie Gdañskim, na prawo od drogi prowadz¹cej do tego mostu. Stary Azyl usytuowany jest w
œrodku Ogrodu. Zgodnie z dyrektyw¹ unijn¹ Balai wszystko,
co znajduje siê w Ogrodzie
Zoologicznym, powinno byæ
wolne od chorób zakaŸnych.
Wszystkie zwierzêta, które s¹
w Ogrodzie, wje¿d¿aj¹ do niego lub wyje¿d¿aj¹ – powinny

byæ wolne od chorób zakaŸnych i zaraŸliwych. Na razie
nikt nas w tej sprawie nie naciska, ale musimy przystosowaæ siê do nowych wymogów.
Tym bardziej, ¿e pojawi³y siê
unijne propozycje grantów dla
zainteresowanych Ogrodów
Zoologicznych na budowê
oœrodków rehabilitacji i ochrony zwierz¹t In situ, czyli w miejscach naturalnego wystêpowania. Chcemy skorzystaæ z
tej mo¿liwoœci, zbudowaæ
oœrodek rehabilitacji dla gadów, objêtych Konwencj¹ waszyngtoñsk¹. W Polsce nie ma
takiego oœrodka dla gadów,
które s¹ przemycane lub konfiskowane z powodu z³ych
warunków utrzymania. Chcemy, by œcie¿ka edukacyjna
„P³azy i gady polskie” koñczy³a siê w miejscu, z którego widoczny bêdzie oœrodek rehabilitacji tych zwierz¹t; by zwiedzaj¹cy otrzymywali informacjê, jakich pami¹tek nie nale¿y przywoziæ z egzotycznych

podró¿y (np. torebek z wê¿a
czy krokodyla, masek z pancerzy ¿ó³wi). Chcemy pokazaæ, ¿e dzia³aj¹c lokalnie mo¿emy chroniæ gady i p³azy, a
zarazem zachêciæ do tego, by
nasi goœcie myœleli globalnie o
ochronie tej grupy zwierz¹t.
- Czy budowa oceanarium
w ZOO „odp³ynê³a”?
- Sfinansowanie budowy
oceanarium z funduszy bud¿etowych odp³ynê³o. Natomiast
przyp³ynê³a perspektywa oceanarium z funduszy pozabud¿etowych. W ostatnich tygodniach regularnie spotykaliœmy
siê z przedstawicielami firm,
które prawdopodobnie by³yby
zainteresowane zbudowaniem
oceanarium z funduszy prywatno-publicznych. Miejmy nadziejê, ¿e analiza bud¿etowa,
sporz¹dzana przez biuro obs³ugi inwestorów m.st. Warszawy, wyka¿e op³acalnoœæ
tego przedsiêwziêcia w Ogrodzie Zoologicznym.
- O jakie okazy ostatnio
wzbogaci³ siê Ogród?
- Z Kopenhagi przyjecha³y
dwa wo³ki pi¿mowe, bardzo
sympatyczne zwierzaki, które

jeszcze maj¹ na sobie zimow¹
sierœæ. Przyby³y nam 2 papugi, które mo¿na obejrzeæ w ptaszarni. Z Beekse Bergen przyjecha³a s³onica Erna, bardzo
spokojna i dobrze adaptuj¹ca
siê do nowych warunków. Herpetarium wzbogaci³o siê o kila
okazów gadów zagro¿onych,
waranów. Z ciekawostek warto wymieniæ wystawê emitowanych przez NBP monet ze
zwierzêtami, a na dodatek
mamy trzy automaty, sprzedaj¹ce pami¹tkowe monety, a
w³aœciwie ¿etony, bo nie maj¹
nomina³ów, ale maj¹ wizerunki zwierz¹t: tygrysa, s³onia i
niedŸwiedzia.
- Jako mi³oœnika ptaków
proszê Pana o wskazanie
najpiêkniejszego okazu.
- Trudno mówiæ, który ptak
jest najpiêkniejszy. Wszystkie
s¹ piêkne, z wyj¹tkiem marabuta, który - nie da siê tego
ukryæ - jest brzydki (chocia¿
niektórym siê podoba).
- Czy jako dyrektor Ogrodu
Zoologicznego prze¿ywa Pan
momenty z³oœci, frustracji?
- Na razie nie mia³em momentów, gdy by³em na wszystko wkurzony. W styczniu zdarza³o siê, ¿e z powodów takich,
jak brak finansów, parê razy
dziennie krzycza³em w z³oœci:
„Po co mi to by³o?!”. Teraz jest
lepiej; czujê siê pewniej w rozmowach z urzêdnikami. Zrozumia³em mechanizmy rz¹dzenia, organizacjê miasta.
Wszystko zaczyna funkcjonowaæ, choæ s¹ k³opoty, np. przy
budowie hipopotamiarni.
- A sprawa parkingów?
- To jest pewien ból. Zarz¹d
Dróg Miejskich podszed³ do
sprawy z wielkim zrozumieniem. Jesteœmy w trakcie rozwi¹zywania sprawy parkingu
od strony Mostu Gdañskiego,
gdzie prywatna firma zrobi³a
sobie zajezdniê autobusow¹;
goœcie ZOO nie mog¹ korzystaæ z tego parkingu. Chcielibyœmy to zmieniæ. Jeœli chodzi
o ulicê Ratuszow¹, planowana by³a jej przebudowa i wymiana nawierzchni. Uda³o siê
przekonaæ, by prace zosta³y
prze³o¿one na paŸdziernik, ju¿
po sezonie. Zarz¹d Dróg Miejskich planuje poszerzenie
Wybrze¿a Helskiego do jezd-

ni 4-pasmowej. Dwa zewnêtrzne pasy maj¹ byæ parkingami
w dni œwi¹teczne. Niestety,
przy ul. Ratuszowej, od strony
Parku Praskiego, pojawi³ siê
zakaz zatrzymywania i postoju z ostrze¿eniem lawetowania. To jest egzekwowane.
Apelujê wiêc o przestrzeganie
tego zakazu. Problemem s¹
tak¿e kolejki przy wejœciu do
ZOO. Chcemy zbudowaæ automatyczne kasy, gdzie mo¿na bêdzie kupiæ bilet, p³ac¹c
kart¹ albo p³ac¹c jak w automacie na parkingu. Chcemy
te¿ postawiæ bankomat przy
wejœciu do ZOO, przy portierni, gdy zostanie ju¿ odnowiona. W czerwcu zapraszam do
nowej odprawy. Zachêt¹ do
odwiedzin niech bêdzie tak¿e
jeszcze jeden unikat na skalê

Warszawy – czysta ³¹ka, nie
zanieczyszczona przez psy;
mo¿na tu usi¹œæ i znakomicie
wypocz¹æ.
- Trudno sobie wyobraziæ,
¿e bêd¹c dyrektorem, zaniedbuje Pan Ptasi Azyl.
- W Azylu ci¹gle jestem potrzebny. Dopiero od 2 tygodni
jest tam moja nastêpczyni
Agnieszka Czujkowska, która
w³aœnie ukoñczy³a studia, a od
5 lat zwi¹zana jest z Azylem
jako wolontariuszka. Tak¿e w
Ptaszarni mam nastêpczyniê Magdê Zadr¹g. Myœlê, ¿e w
ci¹gu maja uda siê na tyle usamodzielniæ te osoby, ¿e do
Azylu bêdê zagl¹da³ rzadziej,
tylko dla przyjemnoœci.
- Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Zofia Kochan

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN
ul. Mehoffera 52, tel. 022 428-27-32
ca³odobowe pogotowie pogrzebowe
tel. 0609-231-229, 0608-332-406

Dialog spo³eczny na Pradze Pó³noc
dokoñczenie ze str. 1

Festiwal Dzieci i M³odzie¿y „ARTYSTYCZNY TARGÓWEK”
Jako organizator mamy nadziejê, ¿e bêdzie to œwiêto dzieciêcego i m³odzie¿owego œwiata sztuki amatorskiej. Zaplanowaliœmy
dla Pañstwa wspania³e wydarzenie, ale ¿eby by³o naprawdê wspania³e nie mo¿e Pañstwa – mieszkañców Targówka – zabrakn¹æ.
Festiwal obejmuje prezentacje sceniczne, dzia³ania plastyczne i manualne, gry i zabawy, konkursy i quizy. Na scenie wyst¹pi¹ grupy dzieciêce i m³odzie¿owe z placówek dzia³aj¹cych w Dzielnicy Targówek i z Domu Kultury „Zacisze” oraz zaproszeni
goœcie: Dzieciêca Rewia „Sylaba”, zespó³ ludowy z Centrum Dzieci i M³odzie¿y w Vilkariskis, Jazz Combo-Volta, zespó³ ARKA
NOEGO. Pasa¿ bêdzie prezentacj¹ placówek – mo¿na poznaæ ofertê i mo¿liwoœci, a tak¿e zadaæ pytania osobom kompetentnym.
Dom Kultury „Zacisze” zaprosi³ Stowarzyszenie KLANZA, ¿eby dzieci mog³y ciekawie spêdziæ czas.
Placówki bior¹ce udzia³ w przedsiêwziêciu: Przedszkole nr 90, Przedszkole nr 95 im. Króla Maciusia I, Przedszkole nr 18,
Przedszkole nr 94, Przedszkole nr 81, Przedszkole nr 88 „Pod zielonym listkiem”, MikiLand Sp. z o.o., Akademia Maluchów,
Przedszkole nr 106, Têczowe Przedszkole, Szko³a Podstawowa nr 84, Szko³a Podstawowa Wspierania Rozwoju, Szko³a Podstawowa nr 52, Szko³a Podstawowa nr 277, Szko³a Podstawowa nr 285, Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi im.
Artura Oppmana nr 275, Gimnazjum nr 144 im. Szarych Szeregów, Gimnazjum nr 145, Gimnazjum z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 143, Zespó³ Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 41, XLVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stefana Czarnieckiego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi, XII Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. p³k. L. Lisa-Kuli, Zespó³ Szkó³ im. Piotra Wysockiego, Stowarzyszenie
Dzia³aj¹ce na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych HELP, Stowarzyszenie Twórców „Zacisze”

Na Pradze Pó³noc z tak¹ inicjatyw¹ wyst¹pi³o 7 organizacji, w tym 6 stowarzyszeñ: „Otwarte
Drzwi”, „Serduszko dla Dzieci”, „Monopol Warszawski”, „Nowa Praga”, „Stowarzyszenie Ulicy Szerokiej”, „Praskie Stowarzyszenie Mieszkañców Micha³owa” oraz Ko³o Wychowanków
Gimnazjum i Liceum im. Króla W³adys³awa IV.
Pierwsze posiedzenie odby³o siê w Urzêdzie
Dzielnicy Praga Pó³noc 27 kwietnia, z udzia³em przedstawicieli 26 organizacji. Oprócz inicjatorów, by³y to m.in.: Zwi¹zek Stowarzyszeñ
Praskich, Polski Czerwony Krzy¿ – Oddzia³ Praga, Stowarzyszenie teatralne „Remus”. Stowarzyszenie „Karan”, Stowarzyszenie Kupców
Warszawskich Bazaru Ró¿yckiego.
Jako swego reprezentanta do Dzielnicowej
Komisji Dialogu Spo³ecznego burmistrz Jolanta Koczorowska wyznaczy³a wiceburmistrza
Artura Buczyñskiego; ³¹cznikiem w codziennej
pracy bêdzie El¿bieta Guzikiewicz, naczelnik
wydzia³u spraw spo³ecznych i zdrowia.
Najwa¿niejszym punktem obrad by³ wybór
przewodnicz¹cego Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego. Zosta³ nim Krzysztof Tyszkiewicz, którego w g³osowaniu popar³y 22 osoby,
1 by³a przeciw, 3 wstrzyma³y siê od g³osu.
O tematach, zg³oszonych 27 kwietnia, cz³onkowie komisji bêd¹ dyskutowaæ na nastêpnym
posiedzeniu. Wtedy ukonstytuuje siê prezydium
komisji i zostanie przyjêty regulamin.
K.

Krzysztof Tyszkiewicz
Przewodnicz¹cy Komisji Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc ma 42 lata, jest ¿onaty, ma trójkê dzieci Benedykta, Leona i Ninê.
Architekt i przedsiêbiorca, od pocz¹tku lat
90. zwi¹zany z Prag¹.
Wspó³za³o¿yciel Stowarzyszenia ul. Szerokiej.
Wiceprzewodnicz¹cy Zwi¹zku Stowarzyszeñ
Praskich.
Aktywnie dzia³aj¹cy na rzecz praskich zabytków, sponsor Muzeum Warszawskiej Pragi.
Wyró¿niony medalem jubileuszowym z okazji 90-lecia powstania Towarzystwa Przyjació³ Pragi za wieloletni¹ pracê na rzecz
mieszkañców i Dzielnicy Praga-Pó³noc.

Tañce Œwiata
29 kwietnia obchodzimy, ustanowiony przez UNESCO Miêdzynarodowy Dzieñ Tañca. Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka,
Jacek Kaznowski wraz z rad¹ i zarz¹dem oraz Wydzia³ Kultury postanowili uczciæ ten dzieñ uroczystym koncertem,
który odby³ siê 26 kwietnia w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury
przy ul. Van Gogha 1.
Koncert pt. „Tañce Œwiata” niewidzialnym tañcem, a tato kolejna, wspania³a propozy- niec nies³yszaln¹ muzyk¹”.
cja Impresariatu ArtystyczneNie widzieliœmy tañca, ale dziêgo „Proscenium” we wspó³pra- ki wirtuozerii wykonawców, orygicy z Fundacj¹ Cultura Animi. nalnemu brzmieniu i rytmice
U podstaw tego projektu leg³y utworów bez trudu mogliœmy
s³owa Jeana Paula Richtera, przenieœæ siê w odleg³e zak¹tki
niemieckiego pisarza epoki œwiata i wyobraziæ sobie ¿ywioRomantyzmu: „Muzyka jest ³owe tañce cygañskie, ¿ydowskie
czy greckie. Taniec to przecie¿
odwieczna sztuka wyra¿ania
emocji, uniwersalny jêzyk jednocz¹cy ludzi, powrót do praŸróde³.
Niemal ka¿dy z prezentowanych
utworów utrzymany by³ w odmiennej stylistyce, czemu towarzyszy³y precyzyjnie dobrane i
urozmaicone aran¿acje oraz
kompozycje Wojciecha Mrozka.
Wojciech Mrozek, jeden z
najwybitniejszych polskich wirtuozów klarnetu, kompozytor,
aran¿er i dyrygent, o którego
grze sam mistrz Yehudi Menuhin powiedzia³, ¿e „wyró¿nia siê
oprócz znakomitej techniki du¿¹

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
Do 11 maja - Wystawa Fotoinstalacji i rzeŸby pt.: „DIALOGI” autorstwa KRZYSZTOFA
KIZLICHA
6 maja (œr.), godz. 17.30 - „Sri Lanka - na rajskiej wyspie” pokaz slajdów.
7 maja (czw.), godz. 18.00 - „Promocja m³odych talentów” - Koncert studentów klasy klarnetu prof. Miros³awa Pokrzywiñskiego (Uniwersytet Muzyczny im.
Fr. Chopina w Warszawie)
8 maja (pt.), godz. 19.00 - Teatr Kropka Theatre „The Mother Again” - Etiuda teatru
absurdu podstawie ‘Matki’ wg S.Witkiewicza. Re¿yseria – Anatoly Rusin (Australia)
11 maja (pn.), godz. 17.30 - Przedstawienie teatralne dla dzieci pt.: „Chichotka
w Europie”
12 maja (wt.), godz. 18.00 - „Praskie spotkania z Gwiazd¹” - LIDIA KORSAKÓWNA, artystce towarzyszyæ bêdzie przy fortepianie – Andrzej Seroczyñski, spotkanie prowadzi gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak
15 maja (pt.), godz. 18.30 (do 7 czerwca) - „POMOSTY” – wystawa
fotografii Zaolziañskiego Towarzystwa Fotograficznego w ramach V Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej. Kurator wystawy Ma³gorzata Czernik.
17 maja (niedz.), w godz. 14.00 – 20.00 - Muszla koncertowa - Park
Praski - „HOSPICYJNY PIKNIK PRASKI 2009” – w programie m.in. prezentacje prac
uczniów warszawskich szkó³ z prawego brzegu Wis³y, kiermasz wyrobów wykonanych przez uczniów praskich szkó³ i ich rodziców (upominki, pocztówki, s³odkoœci)
18 maja (pn.), godz. 17.30 - „Muszle” - program edukacyjno-przyrodniczy
dla dzieci z cyklu „Animal Planet”
18 maja (pn.), godz. 17.30 - Spotkanie z pisark¹ Ann¹ Janko, laureatk¹
nagrody im. Reymonta
20 maja (œr.), godz. 18.00 - „Mistrz i jego uczniowie” - Koncert studentów
klasy wiolonczeli oraz kameralistyki prof. Wojciecha Walaska (Uniwersytet Muzyczny im. Fr. Chopina w Warszawie)
21 maja (czw.), godz. 18.00 - „Promocja m³odych talentów” - Koncert uczniów klasy
fortepianu prof. Ma³gorzaty Gambrych (ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie)
22 maja (pt.), godz. 21.00 - Na Pradze Jest Jazz - projekt „Grzybobranie” Wojciech Mazolewski z zespo³em. Koncert w teatrze Academia ul.11-go listopada 22
24 maja (niedz.), godz. 16.00 - KONCERT DLA DZIECI z cyklu „Praskie koncerty familijne” – „Poznajemy instrumenty orkiestrowe ”. Koncert prowadzi
Agnieszka Wachnik
24 maja (niedz.), godz. 12.00 - 21.00 - DZIECIÊCA STOLICA 2009 – plac
przed Pa³acem M³odzie¿y w Parku Œwiêtokrzyskim. Dom Kultury PRAGA zaprezentuje: wystêp zespo³u Praskie Wariaty, happening plastyczny, pokaz break dance, warsztaty bêbniarskie i kuglarskie.
25 maja (pn.), godz. 17.00 - Spotkanie Klubu Praskich Twórców – promocja
tomiku P. Hanny Malinowskiej
25 maja (pn.), godz. 17.30 - „Najwiêkszy ba³aganiarz œwiata” - przedstawienie teatralne z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.
27 maja (œr.), godz. 18.00 - „Promocja m³odych talentów” - Koncert uczniów
klasy œpiewu solowego prof. Eweliny Hañskiej oraz klasy akordeony prof. Andrzeja Zieliñskiego, przy fortepianie – Agnieszka Stachurska (ZPSM nr 1 w Warszawie
przy ul. Miodowej).
28 maja (czw.), godz. 18.00 - „Promocja m³odych talentów” - Koncert studentów klasy oboju as. Filipa WoŸniakowskiego, przy fortepianie – Hanna Kraski
(Uniwersytet Muzyczny im. Fr. Chopina w Warszawie)
31 maja (niedz.), w godz. 10.00 – 23.00 - Muszla koncertowa oraz przyleg³e alejki – Park Praski - „PLENER PRASKI ‘2009”:
- w godz. 10.00 – 17.00 - czêœæ dla m³odszych uczestników – prezentacje
artystyczne przedszkolaków z pó³nocnopraskich przedszkoli, wystêpy dzieci ze
szkó³ podstawowych (m.in. grupa Cheerleaders), wystêpy zespo³u „Dzieci z Brod¹”
oraz przedstawienie pt.: „Pch³a Szachrajka” w wykonaniu aktorów teatru Polonia.
Program urozmaic¹ warsztaty bêbniarskie, konkursy i quizy tematyczne.
- w godz. 20.00 – 23.00 - czêœæ przeznaczona dla starszych uczestników –
m,in.: widowisko poetycko-muzyczne pn. „Anio³y nad Prag¹”, w wykonaniu grupy „Trzy Dni PóŸniej”, Ma³gorzaty Wojciechowskiej, zespo³u Wojciech Majewski
Quintet z goœcinnym udzia³em Stanis³awa Soyki.
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Micha³ Sawicki Oddzia³ Warszawa

Firma oferuje us³ugi
w zakresie wymiany drzwi.

inteligencj¹ muzyczn¹ oraz ciep³ym dŸwiêkiem, spontanicznoœci¹ i uczuciowoœci¹”, s³ynie z
niekonwencjonalnych pomys³ów i nieposkromionej wyobraŸni. Absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej i
Hochschule für Musik w Monachium wspó³pracuje z najlepszymi orkiestrami i artystami
polskimi i zagranicznymi. Jest
zdobywc¹ licznych nagród na
miêdzynarodowych konkursach
i festiwalach. Z programem zaprezentowanym w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury objeŸdzi³ niemal ca³y œwiat, wszêdzie odnosz¹c niebywa³e sukcesy.
Obok Wojciecha Mrozka wyst¹pi³ Ihor Lomaha, wybitny
ukraiñski wirtuoz cymba³ów mo³dawskich, jeden z niewielu instrumentalistów, zajmuj¹cych
siê zawodowo gr¹ na tym rodzaju cytry oraz Grupa Wokalna
„Goryna”, która zachwyci³a
wszystkich piêknymi g³osami i
strojami. Solistom towarzyszy³a
Bia³o³êcka Orkiestra Romantica
pod kierunkiem Anny Barañskiej-Wróblewskiej. Po raz
pierwszy, na specjalne zaproszenie w Orkiestrze Romantica
zagra³ na perkusji jeden z najciekawszych muzyków jazzowych, Krzysztof Przyby³owicz.
W zaczarowany œwiat tañca
wprowadzi³ widzów Andrzej Krusiewicz, lektor Polskiego Radia.
W programie koncertu znalaz³
siê zbiór najbardziej znanych i
najpiêkniejszych tañców z ró¿nych stron œwiata. Obok tradycyjnych, ludowych tañców, takich
jak mo³dawskie jok i sarba, bukowiñska bjerjezjanka, czy starogrecki jasapico servico, mo¿na by³o us³yszeæ utwory s³ynnych kompozytorów muzyki klasycznej, miêdzy innymi Taniec
Wêgierski nr 5 Johanna Brahmsa. Oczywiœcie, nie mog³o zabrakn¹æ równie¿ „Tañca Greka
Zorby” Mikisa Theodorakisa i
„Czardasza” Vittorio Montiego.
Wszystkie wymienione melodie oraz bu³garska „Sedi
Donka”, a zw³aszcza tañce
¿ydowskie, w interpretacji Wojciecha Mrozka nie tylko zachwyca³y brawurow¹, mistrzowsk¹ technik¹ gry oraz
idealnym wyczuciem charakteru muzyki, ale wrêcz porywa³y
do tañca. Zadziwiaj¹ca by³a
przede wszystkim ró¿norodnoœæ rytmu i tempa wykonywanych kompozycji. Przyk³adem
mo¿e tu s³u¿yæ taniec bu³garski, gdzie rytm zmienia³ siê trzy
razy. Wojciech Mrozek t³umaczy³, ¿e ka¿dy z regionów Bu-
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³garii charakteryzuje siê innym
rytmem melodii ludowych.
Ciekawostki, dotycz¹ce wykonywanych utworów, wiadomoœci o instrumentach oraz
anegdoty opowiadane przez
Wojciecha Mrozka by³y dodatkow¹ atrakcj¹ koncertu. Okaza³o siê, ¿e mistrz œwietnie ³¹czy
ró¿ne role: wszechstronnego instrumentalisty, dyrygenta i konferansjera. Na koniec zaskoczy³
publicznoœæ pomys³owoœci¹ i
humorem. Zamiast bisu zaproponowa³ wspólne stworzenie
supernowoczesnego utworu,
przeznaczonego na najbli¿sz¹
Warszawsk¹ Jesieñ, pt. „Wiwat
Bia³o³êka!”. Do wykonania
utworu zosta³ zaproszony burmistrz Jacek Kaznowski, który
wykonywa³ partiê solow¹ na
klarnecie tureckim. Na umówiony znak wchodzi³a orkiestra i
perkusista. W odpowiednim
momencie chór „Goryna” zaczyna³ têskn¹ dumkê ukraiñsk¹, a Ihor Lomaha obiega³
cymba³y. W tym prawykonaniu
utworu mia³a swój udzia³ równie¿ publicznoœæ, która co jakiœ
czas rytmicznie krzycza³a „Wiwat Bia³o³êka!”. Ca³oœci¹ dyrygowa³ mistrz Wojciech Mrozek.
Wojciech Mrozek udowodni³,
¿e lubi przekraczaæ schematy
dziel¹ce muzykê na popularn¹
i elitarn¹, szukaj¹c nowych œrodków wyrazu i sposobów dotarcia do szerokiej publicznoœci.
Oczarowana bia³o³êcka publicznoœæ jak zwykle owacyjnie przyjê³a artystów. Po raz kolejny
dodatkowym atutem koncertu
by³y piêkne stroje Orkiestry Romantica i chóru „Goryna” oraz
kolorowa, wiosenna scenografia Anny Barañskiej-Wróblewskiej. Niespotykana dba³oœæ o
szczegó³y, perfekcyjne przygotowanie sprawiaj¹, ¿e bia³o³êckie koncerty s¹ zupe³nie wyj¹tkowe – to nie tylko uczta dla
ucha, ale i radoœæ dla oka.
Niedzielny koncert „Tañce
Œwiata” potwierdzi³ kunszt
wszystkich wystêpuj¹cych artystów, a dla wielu z nas by³ odkryciem nieznanych krêgów muzyki, sposobów jej wykonania, mo¿liwoœci instrumentów. To w³aœnie
jest najcenniejsze w bia³o³êckich
koncertach – odkrywanie radoœci
p³yn¹cej z obcowania z muzyk¹.
Joanna Kiwilszo
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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

Tacy sami
dokoñczenie ze str. 1

Uczniowie i goœcie szli symboliczn¹ „Wspóln¹ Drog¹” do „Naszej Szko³y”, usiedli razem w
jednej ³awce w „Naszej Klasie”.
Lekcja, któr¹ poprowadzi³y Urszula Wyganowska, pomys³odawczyni konkursu plastycznego i animatorka uroczystoœci,
Anna Bronowska i Anna Sikorska mia³a w prosty sposób
uzmys³owiæ uczniom, czym jest
integracja. Temu celowi œwietnie pos³u¿y³a nauka piosenki
„Niepe³nosprawni - normalna
sprawa”. Doœæ specyficzna by³a
lekcja matematyki. Zadaniem
uczniów by³o rozwi¹zanie przy
tablicy nietypowego zadania,
gdzie miêdzy symbolem wózka
inwalidzkiego a symbolem pe³nosprawnego ucznia postawiono znak równoœci. Zadanie wymaga³o omówienia. Jeden z
uczniów przekonywa³, ¿e osoby niepe³nosprawne maj¹ takie
same prawa jak pe³nosprawne,
maj¹ podobne prze¿ycia i odczucia. Mo¿na by³o siê spodziewaæ, ¿e najwiêksze zainteresowanie wzbudzi lekcja szermierki
– i tak by³o w istocie. Niepe³nosprawni sportowcy pomagali

uczniom przyswoiæ sobie podstawy szermierki. Dzielnie im
sekundowa³, trenuj¹cy tê dyscyplinê uczeñ szko³y przy Hieronima, Krzyœ Wyganowski –
prywatnie brat niepe³nosprawnego szermierza, Zbigniewa
Wyganowskiego. To on zarazi³
brata mi³oœci¹ do szermierki. Na
lekcji plastyki, dzieci z „Naszej
Klasy” mia³y za zadanie zaprezentowaæ – w formie artystycznej - sceny przyjaŸni, wspólnej
nauki i zabawy dzieci niepe³nosprawnych i pe³nosprawnych.
Podczas tej lekcji zosta³y og³oszone wyniki konkursu plastycznego, wrêczono dyplomy
i nagrody.
Szkoda, ¿e wœród zaproszonych goœci zabrak³o przedstawicieli Urzêdu Dzielnicy Targówek. Poza udzia³em w sympatycznej imprezie mogliby
stwierdziæ, ¿e jak na szko³ê z
oddzia³ami integracyjnymi placówka jest kiepsko przygotowana na przyjêcie niepe³nosprawnych uczniów. Brakuje
podstawowej sprawy – podjazdów dla wózków inwalidzkich.
(egu)

Za³¹cznik
do Uchwa³y
Zarz¹du
Dzielnicy Praga Pó³noc
8 nowa
gazeta
praska
m.st. Warszawy Nr 1465/2009 z dnia 21.04.2009 r.

OG£OSZENIE
Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê
zadania publicznego z zakresu oœwiaty i wychowania w roku 2009, w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy polegaj¹cego na organizacji ró¿nych form wypoczynku letniego dzieci
i m³odzie¿y oraz zaprasza do sk³adania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nast¹pi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
I. Rodzaj zadania, warunki realizacji i wysokoœæ œrodków publicznych,
które m.st. Warszawa ma zamiar przeznaczyæ na realizacjê tego zadania
(wg klasyfikacji bud¿etowej: dzia³ 854 rozdzia³ 85412.
OBSZAR PRIORYTETOWY
Organizacja ró¿nych form wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y.

Wysokoœæ
œrodków
publicznych

ZADANIE
1. Organizacja ró¿nych form wyjazdowych dla dzieci i m³odzie¿y
w okresie ferii letnich w Dzielnicy Praga Pó³noc.
Wysokoœæ dofinansowania wynosi:
a. 30 z³ dziennie na jednego uczestnika,
b. na koszty zakwaterowania i wy¿ywienia opiekuna – wolontariusza
do 80% kosztów ca³kowitych, ale nie wiêcej ni¿ 300 z³ na wyjazd,
Œrodki pochodz¹ce z dotacji mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na
pokrycie kosztów wynikaj¹cych bezpoœrednio z realizacji zadania:
c. wy¿ywienia oraz zakwaterowania uczestników
37 800 z³
d. zakupu materia³ów na zajêcia dla uczestników,
e. transportu uczestników,
f. zakwaterowanie i wy¿ywienie opiekunów-wolontariuszy – pod
warunkiem, ¿e posiadaj¹ pe³ne, wymagane prawem kwalifikacje.
• Jeden podmiot mo¿e z³o¿yæ tylko jedn¹ ofertê.
• Dotacjê mo¿e uzyskaæ tylko bezpoœredni organizator formy
wypoczynku dzieci i m³odzie¿y.
• Œrodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ przeznaczone na
finansowanie wynagrodzeñ kadry
• Dofinansowanie mo¿na wykorzystaæ tylko, gdy placówka
wypoczynku zostanie zg³oszona do w³aœciwego Kuratora Oœwiaty.
II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postêpowanie w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert odbywaæ siê bêdzie
zgodnie z zasadami okreœlonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).
2. Na dane zadanie podmiot mo¿e otrzymaæ dotacjê tylko z jednego biura Urzêdu
m.st. Warszawy lub dzielnicy m.st. Warszawy. W przypadku stwierdzenia otrzymania
wczeœniej dotacji z bud¿etu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego czêœæ,
oferta nie bêdzie rozpatrywana.
3. Dofinansowanie nie mo¿e przekraczaæ 80% ca³kowitych kosztów zadania.
4. Œrodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ wykorzystane na: wydatki inwestycyjne
(w tym zakup sprzêtu powy¿ej kwoty 3,5 tys. z³), zakup gruntów, dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ oraz dzia³alnoœæ polityczn¹ i religijn¹.
5. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowañ, wynikaj¹ca ze z³o¿onych ofert,
przekracza wysokoœæ œrodków przeznaczonych na realizacjê zadania, organizator konkursu zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmniejszania wielkoœci przyznanego dofinansowania.
III. Termin realizacji zadania
Zadanie musi byæ zrealizowane w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2008/2009
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Uwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów
ze œrodków dotacji. Rozliczane s¹ koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy.
IV. Warunki realizacji zadania
1. Dotacjê mo¿e uzyskaæ tylko bezpoœredni organizator formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y.
2. Œrodki z dotacji mo¿na wykorzystaæ wy³¹cznie na dofinansowanie dla dzieci i
m³odzie¿y szkolnej zamieszka³ej na terenie Warszawy (od 6-go roku ¿ycia do ukoñczenia szko³y ponadgimnazjalnej /z wyj¹tkiem szkó³ policealnych/, a w przypadku
osób niepe³nosprawnych do 24 roku ¿ycia).
3. Dofinansowaniem nie mog¹ byæ objête dzieci i m³odzie¿ uczestnicz¹ca w turnusach rehabilitacyjnych oraz specjalistycznych obozów sportowych.
4. Dzia³ania, których realizacjê nale¿y uwzglêdniæ przy planowaniu zadania
(pkt II.4 oferty):
a. opracowanie programu wychowawczo – edukacyjnego placówki wypoczynku
b. rejestracja placówki wypoczynku w Kuratorium Oœwiaty
c. prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania.
5. Zadanie zawarte w ofercie mog¹ byæ realizowane przy udziale partnera (pkt V.1
oferty). W przypadku wskazania partnera niezbêdne jest do³¹czenie do oferty umowy partnerskiej, oœwiadczenia partnera lub innego dokumentu poœwiadczaj¹cego
udzia³ partnera w realizacji zadania.
Pouczenie: Partnerem mo¿e byæ organizacja pozarz¹dowa, podmiot, o którym mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, organ
administracji publicznejlub nieprowadz¹ca dzia³alnoœci gospodarczej osoba fizyczna,
która wspó³uczestniczy w realizacji zadania bêd¹cego przedmiotem oferty nie wykorzystuj¹c przy tym œrodków przekazanych w drodze dotacji. Wspó³praca ta mo¿e
obejmowaæ m.in. aktywn¹ wymianê umiejêtnoœci, doœwiadczeñ i wiedzy, na ka¿dym
etapie realizacji zadania. Udzia³ partnera mo¿e dotyczyæ tak¿e nieodp³atnego wsparcia rzeczowego (u¿yczenie, potrzebnych do realizacji zadania, zasobów rzeczowych)
lub osobowego (udzia³ wolontariuszy innej organizacji). W umowie partnerskiej lub
oœwiadczeniu partnera nale¿y wskazaæ rodzaj i zakres wsparcia w realizacji zadania.
Partner nie mo¿e byæ podwykonawc¹.
6. Podmioty, które otrzymaj¹ dotacjê na realizacjê zadania, s¹ zobowi¹zane zamieœciæ w sposób czytelny informacjê w wydawanych przez siebie, w ramach zadania,
publikacjach, materia³ach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez
media, w tym na swojej stronie internetowej, jak równie¿ stosownie do charakteru
zadania, poprzez widoczn¹ w miejscu jego realizacji tablicê lub przez ustn¹ informacjê kierowan¹ do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez m.st.
Warszawa, w nastêpuj¹cym brzmieniu: „Zadanie/nazwa zadania zosta³o/jest zrealizowane/realizowane dziêki dofinansowaniu ze œrodków m.st. Warszawy”; „Publikacja zosta³a wydana dziêki dofinansowaniu ze œrodków m.st. Warszawy”.
7. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne warunki i doœwiadczenie w realizacji zadañ o podobnym charakterze, tj.:

• Kadrê:
a. specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami do prowadzenia placówki,
sprawowania opieki nad dzieæmi i m³odzie¿¹, do sprawowania opieki specjalistycznej,
b. przeszkolonych wolontariuszy.
• Bazê lokalow¹ umo¿liwiaj¹c¹ realizacjê zadania:
a. w przypadku form wyjazdowych - obiekt powinien posiadaæ aktualn¹ kartê kwalifikacyjn¹.
• Doœwiadczenie w realizacji podobnych wyjazdów letnich.
8. Dopuszcza siê pobieranie op³at od adresatów zadania pod warunkiem, ¿e podmiot
realizuj¹cy zadanie publiczne prowadzi dzia³alnoœæ odp³atn¹ po¿ytku publicznego,
z której zysk przeznacza na dzia³alnoœæ statutow¹.
Kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opieraæ siê o ww. kryteria.
Praca wolontariuszy stanowi wk³ad osobowy organizacji i powinna byæ ujêta w pkt.
IV. 3 oferty – wycena pracy wolontariuszy mo¿e stanowiæ finansowy wk³ad w³asny
organizacji, w wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 80 % ca³oœci wk³adu w³asnego.
9. Podmiot, realizuj¹c zadanie, zobowi¹zany jest do stosowania przepisów prawa,
w szczególnoœci ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo zamówieñ
publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.
V. Termin i warunki sk³adania ofert
1. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie na drukach, których wzór okreœla za³¹cznik nr 1
do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Formularz oferty wraz z za³¹cznikami dostêpny jest na
stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo.
2. Organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœæ na terenie dzielnicy Praga
Pó³noc oraz parafie (obejmuj¹ce swoj¹ dzia³alnoœci¹ obszar dzielnicy) sk³adaj¹ oferty lub przesy³aj¹ na adres Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15,
03-708 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2009 roku
do godz. 1500 (decyduje data wp³ywu do kancelarii).
Oferta, która wp³ynie po ww. terminie, nie bêdzie objêt¹ procedur¹ konkursow¹.
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie, w miejscu i czasie okreœlonym
w og³oszeniu. Koperta powinna byæ opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu
oraz nazwy zadania okreœlonego w og³oszeniu o konkursie.
Pouczenie:
1. Wszystkie strony oferty musz¹ byæ ze sob¹ po³¹czone (np. zszyte) i ponumerowane.
2. Wszystkie za³¹czniki do oferty musz¹ byæ ze sob¹ po³¹czone (np. zszyte)
i ponumerowane.
3. Na ostatniej stronie oferty(w wyznaczonym miejscu) nale¿y dok³adnie wpisaæ
wszystkie za³¹czniki.
4. Po terminie, podanym w dziale V pkt 2, Oferty z³o¿one nie
podlegaj¹ uzupe³nieniu ani korekcie.
4. Przed z³o¿eniem oferty pracownicy Wydzia³u Oœwiaty Wychowania dla Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy mog¹ udzielaæ stosownych wyjaœnieñ, na pytania oferenta,
dotycz¹cych zadañ konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. K³opotowskiego 15 pok.
533, równie¿ pod nastêpuj¹cymi numerami telefonów: 022 59-00-137, 022 59-00-131,
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00-16:00).
VI. Wymagana dokumentacja
Dokumenty podstawowe:
1. Prawid³owo wype³niony formularz oferty podpisany przez osoby upowa¿nione do sk³adania
oœwiadczeñ woli, zgodnie z wyci¹giem z Krajowego Rejestru S¹dowego lub zgodnie z innym
dokumentem potwierdzaj¹cym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentuj¹cych.
Pouczenie:
1. Ofertê oraz za³¹czniki nale¿y sk³adaæ w jednym egzemplarzu.
2. Wszystkie pola oferty musz¹ zostaæ czytelnie wype³nione. W pola, które nie
odnosz¹ siê do oferenta, nale¿y wpisaæ „nie dotyczy”.
3. W dokumencie nie wolno dokonywaæ skreœleñ i poprawek, poza wyraŸnie
wskazanymi rubrykami.
4. W przypadku opcji „niepotrzebne skreœliæ”, nale¿y dokonaæ w³aœciwego wyboru.
5. We wskazanych miejscach nale¿y umieœciæ pieczêæ podmiotu.
2. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyci¹g z ewidencji lub
inne dokumenty potwierdzaj¹ce status prawny podmiotu i umocowanie osób go
reprezentuj¹cych, wa¿ny 3 miesi¹ce od daty wystawienia.
3. Sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoœci (zgodnie z zakresem dzia³alnoœci
okreœlonym w art. 4 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie)
za rok ubieg³y lub, w przypadku krótszej dzia³alnoœci, za okres od dnia rejestracji
do dnia z³o¿enia oferty.
4. Sprawozdanie finansowe sporz¹dzane na podstawie ustawy z dnia 29
wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póŸn.
zm.) i sk³adaj¹ce siê z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku
zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
Pouczenie
1. Przez sprawozdanie finansowe rozumie siê zatwierdzone sprawozdanie finansowe
za ostatni rok obrotowy.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ przed³o¿enia sprawozdania z³o¿onego do w³aœciwego
organu, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ zatwierdzaj¹cy, o którym
mowa w art. 53 ust. 1 w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowoœci.
Dopuszcza siê mo¿liwoœæ z³o¿enia, zamiast sprawozdania finansowego, informacji
finansowej w nastêpuj¹cych przypadkach:
- organizacje, które ze wzglêdu na termin, o którym mowa w art. 52 ust. 1 w
zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowoœci, nie maj¹ mo¿liwoœci do³¹czenia sprawozdania finansowego, sk³adaj¹ informacjê finansow¹ za ostatni rok obrotowy na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszego og³oszenia.
- podmioty koœcielne (koœcielne osoby prawne nieposiadaj¹ce statusu organizacji
po¿ytku publicznego) sk³adaj¹ oœwiadczenie na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 3
do niniejszego og³oszenia.
5. Statut organizacji (nie dotyczy parafii i innych koœcielnych osób prawnych nieposiadaj¹cych statusu organizacji po¿ytku publicznego).
6. Umowa partnerska lub oœwiadczenie partnera w przypadku wskazania we wniosku partnera.
7. Oœwiadczenie oferenta zgodne ze wzorem za³¹cznika nr 2 do niniejszego og³oszenia.
Pouczenie: Dokument uznaje siê za poprawny pod wzglêdem formalnym, gdy
zostan¹ skreœlone/usuniête wszystkie niepotrzebne sformu³owania oznaczone
gwiazdk¹ oraz zostan¹ podane wszystkie ¿¹dane informacje.
Do oferty mog¹ byæ do³¹czone inne za³¹czniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.
Pouczenie:
1. Ofertê, wszystkie oœwiadczenia i inne dokumenty za³¹czone do oferty musz¹
podpisywaæ osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i sk³adania
oœwiadczeñ woli w jego imieniu.

2. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upowa¿nieñ do podpisywania dokumentów
(lub okreœlonych rodzajów dokumentów), upowa¿nienia musz¹ byæ do³¹czone do oferty.
3. Je¿eli osoby uprawnione nie dysponuj¹ piecz¹tkami imiennymi, podpis musi byæ
z³o¿ony pe³nym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pe³nionej funkcji.
4. W przypadku z³o¿enia za³¹cznika w formie wydruku komputerowego, musi byæ
on podpisany jak orygina³ i opatrzony dat¹.
5. Potwierdzenie za zgodnoœæ z orygina³em z³o¿onych kserokopii dokumentów nastêpuje poprzez odpowiednie skreœlenie/usuniêcie niepotrzebnego sformu³owania
w pkt. 8 Oœwiadczenia oferenta.
Z³o¿enie oferty bez wszystkich wymaganych, prawid³owo wype³nionych i podpisanych, za³¹czników spowoduje ODRZUCENIE oferty z przyczyn formalnych.
Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania
dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokoœci.
Dokumenty sk³adane w przypadku otrzymania dotacji
Oferent zobowi¹zany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania, od pracownika
wydzia³u, informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyæ niezbêdne dokumenty potrzebne
do podpisania umowy, w tym:
- oœwiadczenie o przyjêciu b¹dŸ nieprzyjêciu dotacji,
- zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowi¹ce za³¹czniki do umowy;
- potwierdzenie aktualnoœci danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbêdnych
do przygotowania umowy.
Pouczenie:
1. za³¹czniki powinny byæ:
a. sporz¹dzone na przygotowanych przez Wydzia³ Oœwiaty Wychowania Dzielnicy
Praga Pó³noc drukach,
b. wype³nione prawid³owo i zgodne ze z³o¿on¹ ofert¹;
c. zaktualizowane stosownie do przyznanej dotacji,
2. aktualizacja nie mo¿e dotyczyæ udzia³u w³asnego w zakresie jego zmniejszenia.
VII. Termin i tryb wyboru oferty
1. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej z³o¿onych
ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale VI niniejszego og³oszenia, nast¹pi w obecnoœci co najmniej dwóch pracowników upowa¿nionych przez Burmistrza Dzielnicy.
2. Oferty, które nie spe³ni¹ wymogów formalnych, nie bêd¹ dalej rozpatrywane.
3. Oceny merytorycznej z³o¿onych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z póŸn. zm.) oraz kryteria podane w treœci niniejszego og³oszenia, dokona Zespó³ ds.
opiniowania ofert.
4. Po analizie z³o¿onych ofert Zespó³ ds. opiniowania ofert przed³o¿y rekomendacje
co do wyboru ofert Zarz¹dowi Dzielnicy.
5. Rozstrzygniêcia konkursu ofert dokona Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarz¹dzenia.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostan¹ podane do wiadomoœci publicznej (w
Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc
oraz na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo).
7. Œrodki finansowe zostan¹ rozdzielone pomiêdzy podmioty uprawnione, których oferty
bêd¹ wy³onione w drodze ww. konkursu. Mo¿liwe jest dofinansowanie wiêcej ni¿ jednej
oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie ¿adnej z ofert.
8. Od rozstrzygniêcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje siê
trybu odwo³awczego.
9. Zarz¹dzenie Prezydenta m.st. Warszawy jest podstaw¹ do zawarcia pisemnej
umowy z podmiotem, którego oferta zosta³a wybrana.
10. Poinformowanie organizacji, których oferty zosta³y odrzucone w postêpowaniu
konkursowym, wymaga formy pisemnej.
Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od
rozstrzygniêcia, w czêœci lub w ca³oœci, otwartego konkursu ofert bez
podania przyczyn.
VIII. Kryteria wyboru ofert
1. Kryteria formalne:
1) ocena, czy podmiot sk³adaj¹cy ofertê jest uprawniony do jej z³o¿enia na podstawie art. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
2) ocena terminowoœci z³o¿enia oferty zgodnie z dzia³em V pkt 2 og³oszenia,
3) ocena kompletnoœci za³¹czonej dokumentacji, o której mowa w dziale VI og³oszenia.
2. Kryteria merytoryczne:
1) ocena, czy cele statutowe podmiotu s¹ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym
w niniejszym og³oszeniu.
2) ocena, czy zadanie jest adresowane do mieszkañców Warszawy, szczególnie z
terenu Dzielnicy Praga Pó³noc m. st. Warszawy.
3) ocena zgodnoœci z³o¿onej oferty z zadaniem okreœlonym w niniejszym og³oszeniu, tj. czy:
- planowane zadanie jest mo¿liwe do zrealizowania w terminie okreœlonym niniejszym
og³oszeniem oraz przydatne i atrakcyjne dla beneficjentów;
- kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu
rzeczowego) zadania;
- zadeklarowany zosta³ udzia³ finansowych œrodków w³asnych;
- osoby, przy udziale których podmiot ma realizowaæ zadanie, posiadaj¹ w³aœciwe kwalifikacje;
- podmiot dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym;
- przewidziany zosta³ wk³ad pracy wolontariuszy w realizacjê zadania
- podmiot sk³adaj¹cy ofertê jest bezpoœrednim organizatorem i realizatorem zadana.
4) pozytywna ocena wiarygodnoœci finansowej podmiotu, która zosta³a dokonana
na podstawie z³o¿onych dokumentów i wczeœniejszej wspó³pracy z m.st. Warszawa,
w tym realizacji zleconych dotychczas zadañ (z uwzglêdnieniem rzetelnoœci i terminowoœci oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel œrodków).
5) ocena podmiotu w zakresie jego doœwiadczenia w realizacji podobnych zadañ
bêd¹cych przedmiotem oferty
IX. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie, o zrealizowanych przez Prezydenta
m.st. Warszawy w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim
zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami.
Dotacje przyznane w 2007 i 2008 roku w Dzielnicy Praga Pó³noc na realizacjê
zadañ z zakresu wypoczynku dzieci i m³odzie¿y w okresie ferii letnich
Lp.
1.

ORGANIZACJE
POZARZ¥DOWE
FUNDACJE

2. STOWARZYSZENIA § 2820
3.
POZOSTA£E
§ 2830
RAZEM

KWOTA DOTACJI KWOTA DOTACJI
w 2007 r.
w 2008 r.
37 175,00
9 400,00
46 575,0 0

27 480,00
4 900,00
32 380,00

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

Lewa strona medalu
Rada wielu
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W telegraficznym skrócie Absolutnie absolutorium!

Koñcówka kwietnia obfitowa³a w szereg wydarzeñ w warszawskim samorz¹dzie. Niestety, nie ma miejsca, by opisaæ
wszystkie, ale warto o nich poinformowaæ, choæby w telegraficznym skrócie:
- 18 kwietnia radni Rady Warszawy
zebrali siê, aby wys³uchaæ sprawozdania
Hanny Gronkiewicz–Waltz z wykonania
bud¿etu w 2008 roku. Obecn¹ Pani¹ Prezydent mo¿na lubiæ b¹dŸ nie, ale fakty
mówi¹ same za siebie. Rok 2008 to
przede wszystkim rekordowe wydatki na
miejskie inwestycje, których wartoœæ po
raz pierwszy w historii Warszawy przekroczy³a 2 miliardy z³otych. £¹cznie z 2007
rokiem da³o to kwotê 3,8 miliarda, co
oznacza, ¿e w dwa lata kadencji Hanny
Gronkiewicz–Waltz wspieranej przez radnych PO i Lewicy zrobiliœmy tyle, co PiS w
trakcie czterech lat swych rz¹dów w stolicy. Co wa¿ne, uda³o siê tego dokonaæ przy
jednoczesnym zmniejszeniu zad³u¿enia
miasta, co w dobie kryzysu jest szalenie
istotne. Hanna Gronkiewicz–Waltz dosta³a
absolutorium g³osami radnych PO i Lewicy, po kilkugodzinnej ja³owej dyskusji i
awanturze, jak¹ tradycyjnie ju¿ zgotowa³
klub Prawa i Sprawiedliwoœci.
- Na tej samej sesji przedstawiono
informacjê Prezydenta na temat sytuacji
w pó³nocnopraskim samorz¹dzie. Naczelny S¹d Administracyjny ostatecznie

rozstrzygn¹³, kto mia³ racjê w g³oœnym
sporze o w³adzê w dzielnicy i za legalny
uzna³ zarz¹d PO-SLD powo³any przez
Hannê Gronkiewicz–Waltz, a nie ten wybrany przez praskich radnych z Prawa i
Sprawiedliwoœci oraz Praskiej Wspólnoty Samorz¹dowej.
- 28 kwietnia kolejna sesja Rady Warszawy. Tym razem radnych PiS wzburzy³a sprawa pomnika Ludwika Waryñskiego, który po kilku latach powróci na ulice
Woli. Wed³ug Prawa i Sprawiedliwoœci lewica nie powinna mieæ prawa do swoich
bohaterów, nawet jeœli wczeœniej walczyli
o wolnoœæ Polski. W trakcie dyskusji rekord braku wszelkiej przyzwoitoœci pobi³
publikuj¹cy obok radny Maciejowski, który Waryñskiego nazwa³… terroryst¹. No,
ale czego mo¿na by oczekiwaæ od kogoœ,
dla kogo powodem do dumy jest kolaboracja jego dziadka z niemieck¹ Abwehr¹
w czasie II wojny œwiatowej. Zachowanie
radnych PiS po raz kolejny mo¿na by³o
podsumowaæ jednym s³owem: ¿enada.
- Na koniec kilka dobrych informacji
dla mieszkañców stolicy. 29 kwietnia
rozstrzygniêto przetarg na wykonawcê
centralnego odcinka drugiej linii metra
Zwyciê¿y³o w³osko - turecko - polskie
konsorcjum z firm¹ ASTALDI na czele.
Jeœli nie bêdzie protestów przegranych
oferentów, to budowa metra ruszy ju¿

„Literatura na peryferiach”
7 maja o godz.19 w Kêpa Cafe, ul. Finlandzka 12 A, odbêdzie sie spotkanie z Ify
Nwamana, autorem ksi¹¿ki „Stadion. Diabelskie igrzyska”. Ify Nwamana (rocznik
1970) jest Nigeryjczykiem. Kilka lat pracowa³ na Jarmarku Europa i swoje doœwiadczenia opisa³ w powieœci opublikowanej w³aœnie przez Wydawnictwo Pierwsze.
W programie dyskusja o fenomenie multietnicznego targowiska na Stadionie Xlecia, pokaz zdjêæ z najwiêkszego bazaru nowoczesnej Europy oraz mini prezentacja muzyki nigeryjskiej. Scenariusz i prowadzenie Cezary Polak. Wstêp wolny.

wkrótce. Zastrze¿eñ nie zg³oszono do
wyników najwiêkszego w Europie przetargu na tramwaje dla stolicy. Do koñca
2013 roku na ulice wyjedzie 186 supernowoczesnych przegubowych wagonów,
które wyprodukuje bydgoska Pesa.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
Klub Radnych LEWICA (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Na rewitalizacjê praskiej przestrzeni
publicznej zaplanowano w bud¿ecie stolicy na 2008 rok okr¹g³y milion z³otych.
Hanna Gronkiewicz–Waltz i komisarz
Jolanta Koczorowska zdo³a³y wydaæ jedynie 19% z tej kwoty. Na rewitalizacjê
ul. Z¹bkowskiej wyda³y 61% zaplanowanych œrodków.
W ubieg³ym roku mia³y te¿ zakoñczyæ siê prace planistyczne zmierzaj¹ce
do budowy Pl. Weteranów z domem kultury i sal¹ widowiskow¹. Obie panie odnios³y ogromy sukces realizuj¹c nieca³e
60% planu.
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych na Pradze to realizacja bud¿etu na
poziomie 19%.
Ale to nie koniec sukcesów inwestycyjnych: budowê sali gimnastycznej przy
LO im. W³adys³awa IV zrealizowano w
4%. I jeszcze jeden z wielu osza³amiaj¹cych sukcesów inwestycyjnych HGW et
consortes: budowa przedszkola przy ul.
Markowskiej. Kto z Pañstwa zgadnie, ile
wynosi procentowe wykonanie tej potrzebnej inwestycji??? Tak, tak: równe i
okr¹g³e 0.

PRASKA AUTO
SZKO£A „PAS”
Oferujemy szkolenie
na prawo jazdy
kat. A, A1, B, E-C, E-B
Uczniowie i studenci - zni¿ki
ul. Jagielloñska 38
022 818-89-68
0602-616-877

Opowieœæ
Warszawa w d³ugach
o Dzikiej Kaczce
W toku kampanii do Europarlamentu chcia³bym napisaæ o ma³ej uliczce na
Bia³o³êce, jak¹ jest ulica Dzikiej Kaczki.
Ulica ta, poza nazw¹ kojarz¹c¹ siê dla
wielu z mi³oœciwie nam urzêduj¹cym Prezydentem RP, jest tak¿e przyk³adem
urzêdniczych decyzji z pogranicza prawa.
W poprzedniej samorz¹dowej kadencji wydano decyzje podzia³owe dotycz¹ce dzia³ek budowlanych, które ustanowi³y dojazd z tych dzia³ek do drogi publicznej poprzez prywatn¹ drogê wraz z
nielegalnie zbudowanym na niej mostkiem. Samowolê budowlan¹ potwierdzi³
Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Warszawie. Prawdziwe zdziczenie prawa – st¹d mo¿e i decyzja o nadaniu takiej w³aœnie nazwy.
Co interesuj¹ce, w chwili wydawania
pozwoleñ na budowê, ul. Dzikiej Kaczki
by³a gruntem poniemieckim, bêd¹cym
tylko we w³adaniu m.st. Warszawy.
Oznacza³o to, ¿e gmina nie by³a w stanie wykonaæ na tej drodze ¿adnej inwestycji, poniewa¿ nie mia³a prawa w³asnoœci gruntu.
W obecnej kadencji, aby móc wykonaæ niezbêdne inwestycje, doprowadziliœmy do zasiedzenia gruntu znajduj¹cego siê pod ul. Dzikiej Kaczki – czyli
do potwierdzenia prawa w³asnoœci. Obecnie jego w³aœcicielem jest Skarb Pañstwa.
Rada Dzielnicy, na swoim posiedzeniu 26 kwietnia br., zwróci³a siê do Rady
Warszawy o wprowadzenie do WPI na
lata 2009-2010 tytu³u inwestycyjnego
budowa ul. Dzikiej Kaczki wraz mostkiem na Kanale Henrykowskim. Tylko
dziêki realizacji tej inwestycji mo¿emy
unikn¹æ katastrofy budowlanej.
Obecnie mamy sytuacjê, ¿e jedyny
dojazd do wielu domów odbywa siê poprzez drogê prywatn¹, istniej¹cy na tej

drodze „nielegalny mostek” grozi zawaleniem, a co za tym idzie - mo¿e byæ
przyczyn¹ powa¿nego wypadku. Zawalenie siê mostku, bior¹c pod uwagê, ¿e
to jedyna droga dojazdowa, oznaczaæ bêdzie tak¿e brak mo¿liwoœci dojazdu do
swoich domów dla dziesi¹tek osób.
Tymi „trafnymi” decyzjami z poprzedniej kadencji zajmie siê na swoim
najbli¿szym posiedzeniu Komisja Rewizyjna – o co bêdê wnioskowa³. Nie mo¿e
byæ tak, ¿e pewne decyzje, niezwykle
¿yciowo istotne dla mieszkañców ul. Dzikiej Kaczki, pozostan¹ bezimienne i bez
konsekwencji.
Ulica ta jest tylko jednym z przyk³adów chaosu, jaki wprowadzi³y w³adze w
poprzednich kadencjach uchwalaj¹c
b³êdne plany zagospodarowania i wydaj¹c wadliwe decyzje podzia³owe dotycz¹ce gruntów. Skutkiem tych decyzji s¹
obecnie istniej¹ce na Bia³o³êce m.in.:
prywatne drogi bez organizacji ruchu,
zbyt w¹skie drogi uniemo¿liwiaj¹ce ich
utwardzenie i po³o¿enie mediów oraz
ludzkie problemy i tragedie.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
piotr.jaworski@mojabialoleka.pl
www.jaworski.waw.pl

Sprzedam grunt rolny
z mo¿liwoœci¹ zmiany
pod budownictwo mieszkaniowe
w okolicy MSZCZONOWA,
¯YRARDOWA i SKIERNIEWIC.
Cena 25 z³/m 2.

Ch³odnym okiem

Prosto z mostu

Dziennikarze sukcesem nazywaj¹ to,
co im politycy jako sukces przedstawi¹.
W sto³ecznej prasie czytamy, ¿e Warszawa pod rz¹dami Hanny GronkiewiczWaltz wyemitowa³a w³aœnie obligacje za
200 mln euro, czyli ok. 0,9 mld z³. To
wielki sukces, w³aœciwie pierwszy powa¿ny sukces pani prezydent. Nawet PiS g³osowa³ za.
W sumie Warszawa zad³u¿y siê w tym
roku za pomoc¹ kredytów i obligacji na
2,4 mld z³. W ten sposób stan zad³u¿enia na koniec 2009 r. wyniesie 4,4 mld
z³, co stanowiæ bêdzie 43,6% planowanych dochodów miasta, przy limicie okreœlonym ustaw¹ o finansach publicznych
na poziomie 60%.
Warto zauwa¿yæ, ¿e dochody miasta
zaplanowano na kwotê 10,2 mld z³, zanim w³adze PO przyzna³y, i¿ w Polsce
zaczyna siê kryzys. Rzeczywiste dochody miasta mog¹ byæ zatem mniejsze, a
wskaŸnik 43,6% bardziej wtedy przybli¿y siê do 60%.
Obligacje tym ró¿ni¹ siê od kredytu, ¿e ich sp³ata nie obci¹¿a stosunkowo niedu¿ymi ratami kolejnych lat bud¿etowych, lecz spada na d³u¿nika po
up³ywie terminu wykupu. Hanna Gronkiewicz-Waltz zawsze deklarowa³a chêæ
rz¹dzenia Warszaw¹ przez dwie kadencje (2006-2014), wiêc nie bêd¹
Pañstwo zaskoczeni faktem, ¿e termin
wykupu obligacji miejskich ustali³a na
rok 2014.
Kredyty i obligacje nie s¹ same w
sobie dobre ani z³e. Nie mo¿na jednak nazywaæ sukcesem zad³u¿ania
miasta jako takiego. Sukcesem by³oby pozyskanie œrodków, zainwestowanie ich, a nastêpnie zwrot z inwestycji
umo¿liwiaj¹cy odd³u¿enie. O tym jednak nie ma mowy. Pani prezydent
twierdzi, ¿e œrodki z obligacji przeznaczy na inwestycje. Przyjrzyjmy siê liczbom w bud¿ecie. Deficyt bud¿etowy

¿am, ¿e rz¹dy Pani Prezydent powoduj¹
cywilizacyjn¹ zapaœæ prawobrze¿nej Warszawy. G³osowa³em przeciw.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
maciej@maciejowski.pl

Tel. 0783 680 783

praskaautoszkola@gmail.com

POzytywnie

Mo¿na by wymieniæ jeszcze oceanarium w ZOO, które wykreœlono w
ogóle z bud¿etu. Albo poradniê psychologiczno-pedagogiczn¹ przy ul.
Otwockiej.
No có¿, na Pradze Pani Prezydent nie
wysz³o nic poza zniszczeniem lokalnej
demokracji. Mo¿e w Bia³o³êce posz³o lepiej? W koñcu HGW mia³a tutaj najwy¿sze poparcie w wyborach. Bia³o³êka
otrzyma³a kilka prezentów od koalicji
PO/SLD: spalarniê w „Czajce”, handel
ze stadionu na ul. Marywilskiej, kolejne
opóŸnienie Mostu Pó³nocnego, brak obiecanego tramwaju (grunt pod pêtlê Winnica sprzedano deweloperowi).
Radni stolicy wybrani z okrêgu Praga Pó³noc i Bia³o³êka: Mariola Rabczon,
Sebastian Wierzbicki i Dorota Zbiñkowska docenili te sukcesy i zag³osowali za
udzieleniem HGW absolutorium. Ja uwa-

miasta w 2009 r. wyniesie 2,5 mld z³.
Ta kwota zosta³a zaplanowana bez
uwzglêdnienia wp³ywu kryzysu, w rzeczywistoœci wiêc mo¿e byæ wiêksza. To
na jego pokrycie, a nie na ¿adne inwestycje, w rzeczywistoœci pójd¹ œrodki z obligacji. Kwota planowanych inwestycji ogólnomiejskich wyniesie w
2009 r. tylko 2,25 mld z³.
Do 2002 r. kredyty i po¿yczki zaci¹gane przez w³adze miasta by³y zawsze
przeznaczane na konkretne inwestycje:
na budowê metra czy na zakup taboru
dla komunikacji miejskiej. Banki skrupulatnie sprawdza³y sposób wydatkowania kredytu. Od czasów Lecha Kaczyñskiego kredyty zaci¹gane s¹ po
prostu na dopiêcie bud¿etu. Równie
dobrze mo¿na powiedzieæ, ¿e œrodki z
obligacji s¹ wydatkowane na inwestycje, jak na administracjê i na nagrody
dla urzêdników.
W czasach, gdy rz¹d szukaj¹c œrodków zaradczych przeciwko kryzysowi
tnie, a przynajmniej deklaruje chêæ ciêcia wydatków, Hanna Gronkiewicz-Waltz
bezlitoœnie zad³u¿a miasto. Sukces? Zobaczymy w 2014 roku...
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Spacerkiem
po praskich remontach
Podró¿uj¹c ostatnio do jednego z marketów w poszukiwaniu ulubionych przez
ma³¿onkê roœlinek, starym przyzwyczajeniem skrêci³em z In¿ynierskiej w Wileñsk¹,
a tu - po kilkuset metrach - niespodzianka.
Wileñska zamkniêta. To uœwiadomi³o mi, ¿e
rozpoczê³a siê prawdziwa wiosna i budowlañcy wyszli na ulice. Wczeœniej ju¿ zdarzy³o
mi siê widzieæ nieliczne ich grupki dzielnie
i z mozo³em wymieniaj¹ce nawierzchniê
chodnikow¹ w ci¹gu ulicy 11 Listopada.
Jednak widok zamkniêtej Wileñskiej
wstrz¹sn¹³ mn¹ dog³êbnie, bowiem zda³em
sobie sprawê, co siê bêdzie dzia³o na Pradze, gdy rozpocznie siê budowa praskiego
odcinka metra w rejonie Dworca Wileñskiego. Chwila ta zbli¿a siê nieuchronnie, z najnowszych informacji wynika, ¿e na placu
boju pozosta³a ju¿ tylko jedna firma, z któr¹
miasto zapewne zawrze umowê na wykonanie II linii metra. To kolejna dobra informacja, która ostatnio wysz³a ze sto³ecznego ratusza: kilka dni wczeœniej zawarto
umowê z firm¹ Pol-Aqua na budowê od
dawna oczekiwanego mostu Pó³nocnego.
Du¿e remonty - du¿e utrudnienia. Sam zaskoczony spraw¹ Wileñskiej (trwa tam przebudowa magistrali wodoci¹gowej na d³ugoœci ponad kilometra, któr¹ realizuje MPWiK,
ta sama firma prowadzi przebudowê przewodu wodoci¹gowego w ulicy Namys³owskiej i wejdzie w ulicê Brechta) postanowi³em podzieliæ siê z Pañstwem posiadan¹
wiedz¹, kto jeszcze bêdzie nam na Pradze
„utrudnia³ ¿ycie”.
Doœæ du¿y front robót na Pradze zaplanowali drogowcy. Zarz¹d Dróg Miejskich ma zamiar w miesi¹cach letnich
przeprowadziæ frezowanie nawierzchni
Ratuszowej, Okrzei i Radzymiñskiej, a
nasz urz¹d zamierza modernizowaæ ulicê Bia³ostock¹ od Markowskiej do Radzymiñskiej. Wkrocz¹ na nasz teren gazownicy w rejonach ulic Radzymiñskiej/
£om¿yñskiej K³opotowskiego/Jagielloñskiej, a tak¿e SPEC, który ma zamiar
wymieniæ przy³¹cza sieci cieplnej do budynków przy Jagielloñskiej, Siedleckiej
i £ochowskiej. „Mêcz¹” nas tramwajarze

modernizuj¹c torowisko w trasie W-Z, ta
sama ekipa ma zamiar wyremontowaæ
torowisko w ci¹gu ulicy Kawêczyñskiej,
zbudowaæ tory w ulicy Jagielloñskiej od
istniej¹cej pêtli przy ZOO do alei Solidarnoœci i stworzyæ skrêt tramwajowy w
ulicê 11 Listopada z Targowej. Te dwa
ostatnie zadania s¹ ju¿ œciœle zwi¹zane z
budow¹ metra i maj¹ umo¿liwiæ kursowanie komunikacji tramwajowej po zamkniêciu ruchu w rejonie Placu Wileñskiego. Swoje nad Radzymiñsk¹ i Naczelnikowsk¹ czynili i czyni¹ kolejarze, parali¿uj¹c co jakiœ czas ruch na wylotówce z Warszawy. „Straszy” tak¿e Zarz¹d
Miejskich Inwestycji Drogowych rozpoczêciem budowy Trasy Œwiêtokrzyskiej i
Alei Tysi¹clecia, lecz te dwa zadania s¹
na razie na etapie konsultacji oraz
uzgodnieñ i w roku bie¿¹cym raczej siê
nie rozpoczn¹. Rozpoczê³a siê natomiast
budowa obiecywanego ju¿ w roku ubieg³ym pierwszego na Pradze (maj¹ byæ
dwa) boiska sportowego Orlik przy Targowej 86. O remontach chodników, zarówno w ci¹gach komunikacyjnych, jak
i wewn¹trzosiedlowych oraz budowie
miejsc parkingowych pisa³ nie bêdê –
trochê tego jest, dziœ trwaj¹ ostateczne
uzgodnienia. Bêdzie siê dzia³o.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimnazjum, nauka, 0609-631-186
CHEMIA , matematyka,
nauczycielka 0698-414-705
KOREPETYCJE - historia,
z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
LEKCJE muzyki, ró¿ne
instrumenty 0511-486-484
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, chirurg, laryngolog,
psychiatra, leczenie na³ogów,
internista - badania profilaktyczne, wizyty domowe. Panieñska 4, tel. 022 619-52-31
US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,5 z³/km,
0512-139-430
BLACHARSTWO budowlane
0502-075-876

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

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

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

CYKLINOWNIE, solidnie
022 751-96-01
CZYSZCZENIE dywanów, wyk³adzin, tapicerki, karcherem profesjonalnie 0694-825-760
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, profesjonalnie, dojazd gratis, tel.
022 619-40-13, 0502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-43 i
0698-916-118
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, 0694-825-760
MALOWANIE,
g³adŸ
0504-344-471
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA telewizorów dojazd, 0602-216-943
NIEODP£ATNIE odbieram zu¿yty sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic.Tel. 022 499-20-62
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
PRANIE dywanów, tapicerki,
tanio, 0605-726-258
REMONTY kompleksowo,
pe³en zares, faktury VAT,
0507-080-611
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi krawieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Ponownie zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cego na:
- budowie linii kablowej AL 3 x l x 150 mm2 /20 kV L=140 m
w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Szlacheckiej oraz stacji transformatorowej 15/4,0 kV na dzia³kach nr ew.
79, 34/6, 34/7, 37/5, 37/6, 42/4, 40/1, 40/2 w obrêbie
4-07-05 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
na wniosek firmy RWÊ STOEN OPERATOR z dnia
08.04.2009 r. (data wp³ywu do tut. Urzêdu 15.04.2009 r.)
Pouczenie
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy ul. Modlfñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00,
wtorki-pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, pokój 308 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwartki
od 8:00-16:00, lub pod numerem tel. 022 510 32 25.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modlinska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 022 789-33-89, 0506-938-201
ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
0501-285-268
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 022 831-36-48
INNE
OWCZARKI niemieckie szczeniêta po wybitnych
reproduktorach. Karma
PRO-FORMANCE,
tel.
0606-344-485
ZESPÓ£ muzyczny, wesela
0503-770-496
PRACA
FIRMA wydawnicza z Tarchomina zatrudni na pe³ny etat
grafika-projektanta do projektowania kart pocztowych.
Wymagania: znajomoœæ
PHOTOSHOPA i programów
wektorowych, karo@karoart.pl

KUPUJEMY:
ANTYKI
STAROCIE
OBRAZY
SREBRA
PORCELANÊ
MEBLE
tel. 022 226-90-00

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

Mo¿e byæ gor¹co
Proszê Szanownych Pañstwa,
jak siê macie po d³ugim œwi¹tecznym? Oprócz moich imienin mogliœmy celebrowaæ Œwiêto Pracy,
Œwiêto Flagi Narodowej i Œwiêto
Konstytucji 3 Maja. Bardzo narodowe daty. Moje myœli wêdruj¹ do
by³ych kopalni, by³ych stoczni i
jeszcze istniej¹cego narodowego
przewoŸnika w powietrzu LOT.
Jak gierkowskie pochody wspominam wielkie polityczne i polityków zainteresowanie tymi firmami. Szanowni, przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego,
pamiêtajcie, ¿e politycy s¹ w stanie doprowadziæ ka¿de przedsiêbiorstwo do ruiny kieruj¹c siê dobrem narodowym. Pamiêtajcie!
A w przyrodzie mamy perspektywê pandemii grypy okreœlanej jako „œwiñska”. Wirus
skatalogowany jako H1N1.
Wirusy grypowe z natury maj¹
du¿¹ plastycznoœæ i zdolnoœæ do
pasa¿y. W praktyce oznacza to,
¿e praktycznie ka¿dego roku musimy siê zabezpieczaæ now¹
szczepionk¹, poniewa¿ wygl¹d
wirusa dla przeciwcia³ powsta³ych
w poprzednim sezonie nie jest
znany i mo¿e powodowaæ chorobê. Pasa¿ to nabywanie zmiennoœci immunologicznej na innych
gatunkach, najczêœciej z efektem
podwy¿szonej zjadliwoœci. Pamiêtamy nie tak dawne zagro¿enia ze strony ptasiej grypy. Podobnie jest z trzod¹ chlewn¹.
Œwinki metabolicznie s¹ gatunkiem bardzo nam bliskim. Dlatego zara¿anie trzody przez zagrypion¹ obs³ugê chlewni wczeœniej
czy póŸniej musia³o siê tak skoñczyæ. Po chwili namys³u nie mam

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji,
¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne;
na wniosek osoby fizycznej, z³o¿ony w dniu 18.12.2008 r.
oraz uzupe³niony w dniu 14.04.2009 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na
budowle wodoci¹gu DN 100 w drodze dojazdowej do ul.
Ostródzkiej, na dzia³kach ew. nr 73/13 i 74/13 w obrêbie
4-16-35, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, Urzêdu m.st Warszawy ul. Modiiñska 197,
pokój 307, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz
w czwartki w godz. 13.00 -16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14
dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modiiñska 197- parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

podejrzeñ o now¹ broñ biologiczn¹ œwiadomie lub nieœwiadomie rozsian¹ w Meksyku.
W Meksyku w³aœnie zaczynaj¹ umieraæ ludzie zara¿eni wirusem o cechach grypy ludzkiej,
ptasiej i œwiñskiej. Oto cechy
mutacji i pasa¿u. Okaza³o siê, ¿e
wirus roznosi siê pomiêdzy ludŸmi, ma zatem szansê i potencja³,
aby wywo³aæ pandemiê, czyli zachorowalnoœæ na poziomie globalnym u ludzi, ptaków i œwiñ.
Rada pierwsza – unikajmy
spo¿ywania miês i przetworów
miêsnych nieprzetworzonych
termicznie lub przetwarzanych
w temperaturze poni¿ej 70 C.
np. kie³basy spo¿ywajmy na
gor¹co - po ugotowaniu z wodzie, mikrofali czy z patelni.
Po og³oszeniu w mediach
obecnoœci zachorowañ ograniczmy obecnoœæ w miejscach publicznych, takich jak dworce lotnicze, kolejowe czy autobusowe.
Miejmy przygotowane maseczki na twarz i jakikolwiek pre-

parat odka¿aj¹cy w formie spray
lub lotion do odka¿ania d³oni.
Chroñmy osoby starsze lub
przewlekle chore z cechach obni¿onej odpornoœci (immunodepresji)
przed bytnoœci¹ w miejscach potencjalnie sprzyjaj¹cym zaka¿eniu.
Zaopatrzmy siê w leki typowo przeciwgrypowe o jak najd³u¿szym terminie wa¿noœci.
I to co najwa¿niejsze - zachowajmy rozs¹dek i kontakt ze specjalistami. Prawdopodobieñstwo
paniki jest tak wysokie, jak skala
zagro¿enia pandemi¹. W szeœciostopniowej skali osi¹gnêliœmy 5.
Mo¿e byæ gor¹co tego lata.
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• Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
Transport i obmiar gratis!

O
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41,
N
0600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji, o wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Nr 22/CP/2009 z dnia 09.04.2009r. o zmianie ostatecznej decyzji nr 13/B/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.02.2009 r. dla inwestycji polegaj¹cej na budowie kana³u ogólnosp³awnego z odwodnieniem φ 0,80 m L=308 m i φ 0,30 L=198
w ul. Mehoffera na odcinku od ul. Ksi¹¿kowej do
skrzy¿owania z ul. Myœliborska na dzia³kach nr ew.
49/2, 50, 53 z obrêbu 4-01-22 oraz na dzia³ce nr ew. 1/2
z obrêbu 4-03-03 na terenie Dzielnicy Bla³o³êka, w
nastêpuj¹cy sposób:
- zamiast „kana³ ogólnosp³awny z odwodnieniem”
powinno byæ „kana³ ogólnosp³awny z odrzutami i
odwodnieniem”
φ 0,80 L=308m i φ 0,30m L=198” powinno
- zamiast „φ
φ 0,80m L=308m i φ 0,50m L=198”
byæ „φ
Wobec powy¿szego zmianie ulega tak¿e za³¹cznik
graficzny do decyzji 13/B/2009. pozosta³a treœæ
pozostaje bez zmian.
Pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci w s¹siedztwie planowanej inwestyqi s³u¿y odwo³anie
do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie 14 dni
od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia, je¿eli
maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów
w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na parterze w
poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-pi¹tki od 8:00
do 16:00. Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹
zapoznaæ siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st.
Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze, w
poniedzia³ek w godz. 08.00 do 16.00 oraz w czwartek w
godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ równie¿ pod numerem telefonu 022 51-03-199. Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po
up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Dada - salon twórczoœci swobodnej
„Vivat swobodna twórczoœæ! – to motto nowej praskiej
galerii, usytuowanej przy ul. Z¹bkowskiej 38, naprzeciwko
Wytwórni Wódek „Koneser”.

Dada - to miejsce niezwyk³e,
zupe³nie niepodobne do innych
galerii. W ¿adnym razie nie
przypomina sali wystawowej,
kojarzy siê raczej z ciep³ym, trochê zagraconym mieszkaniem,
gdzie w ka¿dym zakamarku kryje siê coœ ciekawego.
I tak w³aœnie mia³o byæ. W zamyœle twórczyñ salonu Dada,
Moniki Wyrzykowskiej i Sylwii
Wilgatek, wygl¹d galerii mia³
przypominaæ wystrojem wnêtrze
domu, gdzie ró¿ne przedmioty
¿yj¹ swoim ¿yciem w symbiozie,
jeleñ na rykowisku nie k³óci siê z
nowoczesn¹ abstrakcj¹, a porcelanowa lalka nie wchodzi w drogê drewnianemu ¿o³nierzykowi.
Pe³no tu haftowanych poduszek, rêcznie malowanej porcelany, staroœwieckich mebli, ale i
modnej bi¿uterii. W³aœnie od tej
bi¿uterii wszystko siê zaczê³o, a
w³aœciwie od drutu, z którego wykonuje siê aparaty ortodontyczne.
Kilka lat temu Monika i Sylwia,
dwie studentki protetyki stomatologicznej, nudz¹c siê trochê na
wyk³adach z immunologii i anatomii, zaczê³y robiæ z tego drutu
broszki, naszyjniki i bransoletki.
Z czasem drut zamieni³y na srebro i zaczê³y robiæ bi¿uteriê.
Rozprowadza³y j¹ wœród kole¿anek, na uczelni i w akademikach.
PóŸniej spróbowa³y sprzedawaæ

swoje wyroby na Allegro. Poniewa¿ ich oferta spotka³a siê z
wielkim zainteresowaniem, postanowi³y stworzyæ stronê internetow¹. Pocz¹tkowo bardzo
prosta strona, z czasem przerodzi³a siê w profesjonalny sklep
internetowy. Dziewczyny realizowa³y projekty na pokazy mody,
wypo¿ycza³y bi¿uteriê do sesji
zdjêciowych. W miêdzyczasie
skoñczy³y studia, zaczê³y pracowaæ w placówkach s³u¿by zdrowia, ale tak naprawdê nadal fascynowa³a je bi¿uteria artystyczna, marzy³y o w³asnej galerii.
Wreszcie trzeba by³o podj¹æ
jak¹œ decyzjê. Pomog³y znalezione prawie równoczeœnie podczas spaceru dwa grosiki.
- Zaczê³yœmy poszukiwaæ
lokalu na Pradze - mówi Monika Wyrzykowska - Wiedzia³yœmy, ¿e Praga to takie miejsce
alternatywne. Tu obok salonów gier s¹ galerie i pracownie artystów, tu istniej¹ jeszcze
krawcowe, które potrafi¹ uszyæ
coœ niepowtarzalnego.
Uda³o im siê znaleŸæ opuszczony lokal w starej kamienicy
przy Z¹bkowskiej. Remont robi³y
w znacznej mierze w³asnymi rêkami. W przenikliwym zimnie ku³y,
szpachlowa³y i malowa³y œciany.
Nie by³o ogrzewania ani pr¹du.
Grza³y siê przy œwieczkach.

ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, ¿e zosta³a wydana DECYZJA Nr 98/B/2009 z
dnia 01.04.2009 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie zespo³u budynków
mieszkalnych jednorodzinnych wolnostoj¹cych wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹ i zagospodarowaniem terenu, na dz. ew. nr 35/2, 36/9 w obrêbie 4-16-22,
usytuowanych przy wewnêtrznej drodze dojazdowej
³¹cz¹cej ul. Chudoby z ul. Kroczewsk¹, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Biato³êka ul. Modliñska 197, pokój 308, w poniedzia³ki w godz.
10.00-do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.
Od decyzji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Wydzia³u
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa, za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi
Mieszkañców w Urzêdzie Dzielnicy Biato³êka lub za
poœrednictwem poczty.

Ale uda³o siê. Marzenie sta³o siê rzeczywistoœci¹. Stworzy³y galeriê-sklepik, gdzie zgromadzi³y przeró¿ne, ciekawe,
niepowtarzalne przedmioty.
Ide¹ galerii Dada - salonu
twórczoœci swobodnej - jest
bowiem stworzenie miejsca
odleg³ego od masowej sprzeda¿y, proponowanej przez
centra handlowe. Równoczeœnie miejsce to ma po³¹czyæ
wielk¹ sztukê z przedmiotami
sztuki u¿ytkowej.
- Chcemy, aby osoby odwiedzaj¹ce nasz salon czu³y siê
tu jak u siebie w mieszkaniu mówi¹ Sylwia i Monika.
Staraj¹ siê zapraszaæ do
wspó³pracy polskich artystów i
wytwórców rêkodzie³a. Wiele
piêknych przedmiotów znajduj¹
siê na targach staroci. Same je
wyszukuj¹, czasem w odleg³ych regionach Polski, póŸniej
same je odnawiaj¹, czyszcz¹,
szlifuj¹, maluj¹, niekiedy na odwa¿ne, jaskrawe kolory.
- Takie stare rzeczy, po delikatnej kosmetyce piêknie siê
wkomponowuj¹ we wspó³czesn¹ przestrzeñ - mówi Monika Wyrzykowska.
Dada – salon twórczoœci
swobodnej jest otwarty dla
wszystkich. Wachlarz odwiedzaj¹cych jest bardzo szeroki.
Przychodz¹ mieszkañcy Pragi i tacy, którzy przyjechali specjalnie z lewego brzegu. Starsi s¹ zwolennikami klasyki,
przedmiotów w uniwersalnych
kolorach. M³odsi s¹ odwa¿niejsi, poszukuj¹ np. starych mebli, pomalowanych na awangardowe, jaskrawe kolory. Niektórzy przychodz¹ tu po prostu z ciekawoœci, inni poszukuj¹ niebanalnych upominków.

Dada – salon twórczoœci swobodnej, swoj¹ nazw¹ œwiadomie
nawi¹zuje do dadaizmu, ruchu
artystyczno-literackiego w sztuce XX wieku, którego g³ównymi
has³ami by³y dowolnoœæ i swoboda wyrazu. Dadaizm zrywa³
z konwencj¹ i odrzuca³ wszelkie kanony krêpuj¹ce twórców.
By³ sztuk¹ oderwan¹ od tradycji, opart¹ na nonsensie, chaosie i zupe³nej dowolnoœci.
Dlatego w galerii Dada przy
Z¹bkowskiej 38, w pozornym
chaosie i artystycznym nie³adzie
z pewnoœci¹ ka¿dy znajdzie coœ
dla siebie. Warto odwiedziæ ten
salon swobodnej twórczoœci w
czasie Nocy Muzeów 16 maja,
ale i w ka¿dy inny dzieñ, od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. 1018 oraz w sobotê, w godz. 11-16.
Joanna Kiwilszo
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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

Bez windy - ani rusz

Fachowcy nazywaj¹ to urz¹dzenie dŸwigiem. Dla wiêkszoœci z nas, to po prostu winda. Dzisiaj trudno sobie wyobraziæ wielopiêtrowy budynek mieszkalny, biurowy, handlowy, hotel, pensjonat, teatr, szpital i ka¿dy inny obiekt, w
którym w górê i w dó³ trzeba biegaæ po schodach, bo nie
ma w nim dŸwigu, czyli windy. A co tak naprawdê wiemy o
tym wspólnym dla nas wielu pojeŸdzie, bez którego nasze
codzienne ¿ycie by³oby znacznie mniej wygodne, by nie
powiedzieæ – o wiele trudniejsze.
• Winda powinna byæ tak noœci inwestowania w ni¹ nieboskonstruowanym urz¹dze- tycznych œrodków finansowych.
niem, do którego bez lêku bêCzy w ogóle s¹ takie windy? S¹!
dzie wchodzi³ ka¿dy, kto musi
Gdzie ich szukaæ? Niemal w
skorzystaæ z jej pomocy;
zasiêgu rêki!
• Winda powinna byæ ³atwa
Warszawska Fabryka
w obs³udze nie dla tylko dla DŸwigów TRANSLIFT zlokatych, którzy s¹ za pan brat ze lizowana w Warszawie na S³uwszystkimi technicznymi urz¹- ¿ewcu przy ulicy Postêpu 12
dzeniami;
jest w Polsce najstarsz¹ firm¹
• Winda powinna byæ zawsze produkuj¹c¹ dŸwigi od blisko
gotowa do us³ug, a jeœli przytrafi 60 lat, która obecnie ma w
siê jej jakaœ dolegliwoœæ – po- swojej ofercie ich pe³ny asorwinna dawaæ „wyleczyæ siê” nie- tyment podzielony na kategomal natychmiast – bez koniecz- rie dŸwigów osobowych, towarowych, szpitalnych, teatralnych i specjalnych – np. platformy o napêdzie hydraulicznym lub œrubowym dla osób
niepe³nosprawnych. Mog¹ to
byæ wersje z napêdem elekNa podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1 ustawy
trycznym lub hydraulicznym,
wymagaj¹ce lub nie wymagaz dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania admij¹ce w budynku maszynowni.
nistracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
WFD TRANSLIFT specjalioraz art. 11 d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
zuje siê w
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe- produkcji
stycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr
- dostawach
154, poz. 958)
- modernizacji dŸwigów
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia
i w ka¿dym przypadku dla
¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
swoich klientów precyzyjnie
Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjuwzglêdnia realia, jakie wystêne na wniosek Miasta Sto³ecznego Warszawy - Dzielnipuj¹ w obiektach, w których
ca Bia³o³êka w sprawie zatwierdzenia projektu budowladŸwigi maj¹ byæ instalowane.
nego i wydania pozwolenia na budowê ulicy SrebrnoWarszawskie dŸwigi projekgórskiej na odcinku od ulicy ¯ywicznej do ulicy 15towane s¹ i wykonywane w
oparciu o przepisy Unii Europejgo Sierpnia wraz z budow¹ chodników dwustronnych,
skiej, a producent dba o to, aby
przykanalików odwodnieniowych, wpustów uliczjego konstrukcje – tradycyjnie
nych, przebudow¹ sieci teletechnicznej, energetyczju¿ – s³u¿y³y u¿ytkownikom 30nej i modernizacj¹ oœwietlenia ulicy na dzia³kach nr
40 lat i nie nara¿a³y przysz³ych
ew. 1/3,1/4, 46/4, 46/5, 47/3, 48/3. 50, 51/2, 53, 55, 56,
w³aœcicieli na przeprowadzanie
57, 59, 60/2, 62, 63, 66/2, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5,
kapitalnych remontów lub wy67/6, 67/7, 67/8, 67/9, 67/10, 67/11, 67/12, 67/13, 67/14,
miany dŸwigu ju¿ po 10 latach.
67/15, 67/16, 67/17, 67/18 z obrêbu 4-04-11; dz. nr ew.
Warszawska Fabryka DŸwi1/1, 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4,4/5, 5/1, 5/2, 6/3, 6/9, 6/10,
gów TRANSLIFT ma w³asne
s³u¿by serwisowe, dlatego te¿
9/1, 9/2,10/1,10/3,11,18/1 z obrêbu 4-04-14; dz. nr ew.
oprócz sprzeda¿y urz¹dzeñ
1/1,1/2, 2/1, 2/2, 2/3; 10/1,11,12 z obrêbu 4-04-15 oraz
niezale¿nie od niej oferuje
dz. nr ew. 36/1 i 37/3 z obrêbu 4-04-12 w Warszawie
us³ugê konserwacji.
Dzielnicy Bia³o³êka.
Warto wiedzieæ!
Informacja:
• W WFD TRANSLIFT mo¿W przypadku wydania w wyniku postêpowania adminina zamówiæ us³ugê konserwastracyjnego decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji
cji dŸwigu bez koniecznoœci
drogowej, dzia³ki objête t¹ decyzj¹ i stan¹siê w³asnoœci¹
zawarcia kontraktu na sam¹
m.st. Warszawy.
dostawê i monta¿ dŸwigu w
danym obiekcie;
Pouczenie:
* WFD TRANSLIFT oferuje
Stronom zainteresowanym s³u¿y prawo zapoznania siê
dŸwigi z nie kodowanym doz aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ,
stêpem do sterowania i udow terminie 14 dni od daty ukazania siê og³oszenia,
stêpnia bez ograniczeñ czêœci
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
zamienne, co umo¿liwia u¿ytBia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197
kownikom jego urz¹dzeñ pro03-122 Warszawa, tel. 022 510 31 92 fax. 022 510 32 10.
wadzenie prac konserwatorskich przez ich wyspecjalizo-

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

wane s³u¿by lub firmy, z którymi wspó³pracuj¹ od lat.
To oznacza, ¿e WFD
TRANSLIFT nie praktykuje
podpisywania wieloletnich
umów z wyœrubowan¹ cen¹ za
konserwacjê w powi¹zaniu z
dostaw¹ dŸwigu.
Warto zapamiêtaæ!
Warszawska Fabryka DŸwigów TRANSLIFT
♦ dysponuje wykwalifikowan¹
kadr¹ in¿yniersk¹ i doœwiadczon¹ za³og¹, które gwarantuj¹
rozwi¹zywanie najtrudniejszych
problemów, jakie mog¹ pojawiæ
siê w zwi¹zku z u¿ytkowaniem
dŸwigów, zw³aszcza w wielu
budynkach spó³dzielni mieszkaniowych, gdzie zachodz¹ potrzeby modernizacji wieloletnich, ju¿
wyeksploatowanych wind.
TRANLIFT poleca zestawy modernizacyjne do pe³nej jednorazowej lub realizowanej etapami
modernizacji starych dŸwigów –
z wykorzystaniem najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ.
♦ produkuje urz¹dzenia
trwa³e, solidnie wykonane, o
wyd³u¿onym okresie eksploatacji, np. zapewniaj¹ce powa¿ne oszczêdnoœci w zu¿ywanej energii elektrycznej, cichobie¿ne, wyposa¿one w automatyczne systemy awaryjnego uwalniania pasa¿erów w
przypadku zaniku napiecia - i
oferuje dostawê nowych dŸwigów do nowobudowanych lub
modernizowanych budynków;
♦ zapewnia dostawê platform
dla osób niepe³nosprawnych;
♦ gwarantuje czêœci zamienne do dŸwigów.
W zakresie us³ug TRANLIFT poleca:
♦ oprócz monta¿u tak¿e serwis
gwarancyjny i po gwarancyjny
♦ audyty stanu technicznego
dŸwigów.
To oferta kierowana do
wszystkich zarz¹dców budynków, w których funkcjonuj¹
dŸwigi potocznie nazywane
windami. Na pewno warto poznaæ jej szczegó³y przed podjêciem ka¿dej decyzji dotycz¹cej monta¿u, konserwacji czy
naprawy ka¿dego dŸwigu.
Jesteœmy w zasiêgu rêki!
Warszawska Fabryka
DŸwigów TRANSLIFT
02-676 Warszawa,
ul. Postêpu 12
Telefony:
Marketing: 0-22/ 566 46 60
Sprzeda¿ czêœci zamiennych:
0-22/566 46 57
Fax: 0-22/566 46 10
e-mail: info@translift.com.pl
www.translift.com.pl

Berek Joselewicz
12 nowa gazeta praska

- pu³kownik ¿ydowski, bohater polski
W tym roku, 5 maja, mija
200 lat od bohaterskiej œmierci Berka Joselewicza, ¿ydowskiego pu³kownika, który
zgin¹³ walcz¹c o wolnoœæ Polski. Swoj¹ postaw¹ zada³ k³am
stereotypom o wrodzonym
tchórzostwie ¯ydów i ich nieprzydatnoœci do s³u¿by wojskowej. Zas³u¿y³ siê równie¿
dla Pragi, broni¹c jej przed atakiem Suworowa. Jedna z praskich ulic nosi dziœ jego imiê.
Warto wiêc pokrótce przypomnieæ tê zas³u¿on¹ dla historii
Polski postaæ.
Berek Joselewicz urodzi³ siê
17 wrzeœnia 1764 r. w Kretyndze na Litwie. Zajmowa³ siê

kupiectwem. By³ faktorem biskupa wileñskiego, ksiêcia
Ignacego Massalskiego. Czêsto wyje¿d¿a³ w interesach na
zachód Europy, dziêki czemu
nauczy³ siê jêzyków obcych. W
koñcu lat 80. XVIII wieku o¿eni³
siê i osiad³ w Pradze pod Warszaw¹, gdzie handlowa³ koñmi
i dostarcza³ paszê dla wojska.
W 1789 r., w czasie pobytu
w Pary¿u, zetkn¹³ siê z ideami
Rewolucji Francuskiej. Podró¿
ta przynios³a mu nie tylko
efekty handlowe, ale tak¿e
wp³ynê³a na zbli¿enie siê Joselewicza do polskich libera³ów, skupionych wokó³ Tadeusza Koœciuszki.
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Kiedy po II rozbiorze Polski,
w marcu 1794 roku wybuch³a
Insurekcja Koœciuszkowska,
g³osz¹ca obok hase³ wolnoœciowych tak¿e postêpowe
idee spo³eczne, m.in. równouprawnienie muzu³manów i
¿ydów, wielu starozakonnych
przy³¹czy³o siê do powstania.
W trakcie walk, po zwyciêstwie
nad garnizonem rosyjskim w
Warszawie Berek Joselewicz
wraz z Józefem Aronowiczem
zwrócili siê do Naczelnika Koœciuszki z proœb¹ o utworzenie
osobnego ¿ydowskiego pu³ku
kawalerii. Widz¹c to „¿ydowskie przyk³adanie siê do wolnoœci”, Koœciuszko przychyli³
siê do ich proœby.
W swym piœmie, zamieszczonym w „Gazecie Rz¹dowej”, powiadamiaj¹c o organizowanej ¿ydowskiej formacji,
Naczelnik przypomina „waleczne czyny przodków” narodu ¿ydowskiego, który nigdy
nie chcia³ s³u¿yæ despotom.
Dalej Koœciuszko informuje, ¿e
„w dniach 17 i 18 kwietnia 1794
r. Warszawa krwaw¹ bitwê z
najezdnikami Moskalami stoczy³a, ¯ydzi zaœ mieszkaj¹cy
w tym mieœcie rzucili siê do
orê¿a, zwarli mê¿nie z nieprzyjacielem i dowiedli œwiatu, ¿e
tam, gdzie ludzkoœæ zyskaæ
mo¿e, ¿ycia swego ochraniaæ
nie umiej¹”.
Koœciuszko udzieli³ patentu
pu³kownikowskiego Berkowi
Joselewiczowi, który 1 paŸdziernika 1794 r. wystosowa³
s³ynn¹ odezwê do wspó³braci,
pisan¹ po polsku, lecz „utrzyman¹ w stylu starohebrajskim”. Zwraca³a siê ona wprost
do „dzieci plemienia Izraelitów”, wzywaj¹c je do walki o
wolnoœæ Polski. Wezwanie
swe Joselewicz argumentowa³
tym, ¿e ¯ydzi s¹ „wiêcej uciemiê¿eni nad wszystkich ludzi
na tym œwiecie”. Gdy Polska
zostanie oswobodzona, ¯ydzi
korzystaæ bêd¹ z jej wolnoœci.
Wspó³wyznawcy Berka Joselewicza pospieszyli na apel.
W cztery tygodnie sformowa³ on
pu³k sk³adaj¹cy siê z 500
¯ydów. Regiment ten œwieci³
przyk³adem, pilnie strzeg³ okopów i odprawia³ warty. Na proœbê Joselewicza zapewniono
¿ydowskim ¿o³nierzom mo¿liwoœæ przestrzegania nakazów
religijnych, dostêp do koszernego jedzenia, a tak¿e noszenia
tradycyjnych bród. Z drugiej
strony, gdy atak rosyjskiej artylerii zacz¹³ siê w dzieñ szabatu, Joselewicz otrzyma³ zgodê
rabina Pragi na toczenie walki.
Oddzia³ Joselewicza bra³
udzia³ w obronie Pragi. Wykaza³
siê przy tym wielkim mêstwem.
Niestety, pod naporem wyj¹tkowo okrutnego szturmu wojsk
marsza³ka Suworowa, w czasie
s³ynnej rzezi Pragi 4 listopada,
niemal ca³y pu³k wygin¹³.
Berek Joselewicz, dziwnym
zrz¹dzeniem losu zosta³ przy
¿yciu. Przez Galicjê wyemigrowa³ do W³och. Tam trafi³ do legionów Henryka D¹browskiego. Jako dowódca polskiego
oddzia³u bra³ udzia³ w wielu
bitwach kampanii napoleoñskich, nad Trebi¹ (1799), pod
Novi (1799), Hohenlinden
(1800), Austerlitz (1805) i Frydlandem (1807). W tym czasie
zosta³ kawalerem orderu Virtuti Militari. Otrzyma³ te¿ Legiê
Honorow¹.
Po utworzeniu Ksiêstwa
Warszawskiego zosta³ szefem
szwadronu w pu³ku strzelców
konnych. By³a to niesamowita
nobilitacja. Przecie¿ w oczach
¿o³nierzy i szlachciców polskich, z urodzenia i przeznaczenia, zupe³nie nie nadawa³

siê do wojska i to w dodatku
do kawalerii! A jednak zosta³
oficerem i sztabowcem.
Zgin¹³ w zaciek³ej walce z
Austriakami pod Kockiem, 5
maja 1809 roku. ¯o³nierze
wraz z ludem usypali mu - jako
pami¹tkê dla bohatera - kopiec, w którym zosta³ pogrzebany. Do dziœ jest on atrakcj¹
turystyczn¹. Powsta³o nawet
przys³owie: „Le¿y jak Berek
pod Kockiem”, opisuj¹ce sytuacjê beznadziejn¹.
Syn Berka Joselewicza, Józef Berkowicz (1789-1846)
równie¿ uczestniczy³ w bitwie
pod Kockiem, a póŸniej, podczas Powstania Listopadowego by³ dowódc¹ szwadronu.
Nak³ania³ ¯ydów, aby opuszczali oddzia³y rosyjskie i wstêpowali do armii polskiej. Berkowicz po klêsce powstania
wyemigrowa³ do Anglii, gdzie
zaj¹³ siê pisarstwem.
Berek Joselewicz, ¿ydowski
pu³kownik, jest jednoczeœnie
polskim bohaterem narodowym, symbolem walki o wolnoœæ. Jest to o tyle wyj¹tkowe,
¿e by³o mu o wiele trudniej tym
bohaterem siê staæ, poniewa¿
musia³ prze³amaæ krzywdz¹ce
stereotypy, dotycz¹ce ¯ydów.
Heroiczne i militarne cechy
uwa¿ano powszechnie za ca³kowicie obce Izraelitom, ich
naturze „ostro¿nej i tchórzliwej”. Mówiono o ich „sk³onnoœci” do rzucania siê do ucieczki, ukrywania siê w trudnych
sytuacjach, ich „wrodzonej” niechêci do ¿o³nierskiego rzemios³a. Zarzucano im kosmopolityzm i egoizm, objawiaj¹cy siê
w braku przywi¹zania do jakiejkolwiek ojczyzny i niemo¿noœci
poœwiêcenia siê dla dobra sprawy. ¯yd, z istoty swej niejako,
predestynowany by³ na szpie-

ga i zdrajcê. „¯yd w wojsku”
albo „¿ydowskie wojsko” to by³y
sta³e tematy rozmaitych dowcipów i karykatur.
Jak widaæ na przyk³adzie Berka Joselewicza, te szydercze
stereotypy niewiele mia³y wspólnego z rzeczywistoœci¹, a mimo
to trudno by³o je prze³amaæ.
Niedawno, 20 kwietnia w
Ambasadzie Francji w Polsce
odby³a siê konferencja naukowa zatytu³owana „Berek Joselewicz: bojownik o wolnoœæ”.
Historycy polscy i francuscy
oraz ludzie kultury starali siê
opisaæ tê postaæ i wykazaæ, jakie miejsce zajmuje ona w pamiêci zbiorowej Polaków. Andrzej Wajda zastanawia³ siê,
czy Berek Joselewicz nadaje
siê na polskiego bohatera filmowego. Wymieni³ cztery ce-

chy, jakimi powinien odznaczaæ
siê idealny polski bohater :
- stawia siê na wezwanie
ojczyzny
- s³u¿y w kawalerii
- oddaje ¿ycie za ojczyznê
- najlepiej, kiedy ginie na polu
bitwy.
Berek Joselewicz spe³nia
wszystkie te cztery wymogi, a
jednak do tej pory nikt nie nakrêci³ o nim filmu. Istnieje natomiast obraz Juliusza Kossaka,
przedstawiaj¹cy Berka Joselewicza na koniu. Koñ i szabla to
atrybuty budz¹ce powszechne
uznanie. Tak wiêc portret pêdzla Juliusza Kossaka dowodzi, ¿e
Berkowi Joselewiczowi uda³o siê
wejœæ do panteonu polskich bohaterów, a przez to staæ siê czêœci¹ polskiego mitu heroicznego.
Joanna Kiwilszo

