
nowa gazeta praska  1

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14
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Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i za-
siêgn¹æ fachowej porady au-
dioprotetyka w gabinecie fir-
my Fonikon, który mieœci siê
w przychodni Wojewódzkiego
Szpitala Bródnowskiego przy
ulicy Kondratowicza 8 (gabi-
net nr 139, tel. 022 326 56 20).

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

Zbadaj
s³uch

Z tym og³oszeniem

badanie s³uchu gratis

i 5% rabatu

na aparat s³uchowy!

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej

Metra¿ segmentu ok. 130 m2

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53

tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939

O
st
at
ni
e

se
gm
en
ty

USG 3/4 D
♦♦♦♦♦ têtnic koñczyn dolnych

♦♦♦♦♦ têtnic szyjnych

♦♦♦♦♦ ci¹¿y   ♦♦♦♦♦ tarczycy

♦♦♦♦♦ jamy brzusznej           ♦♦♦♦♦ inne

Lekarze
z miêdzynarodowymi certyfikatami

Sprzêt najwy¿szej klasy

ul. Bia³ostocka 7

tel. 022 619-81-94

www.demeter.com.pl

dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 16

dokoñczenie na str. 2

Od czasu kiedy spotkali-
œmy siê z Panem minê³o
ponad pó³ roku. Zmiany wi-
daæ go³ym okiem, choæby
na Modliñskiej ...

- Tak, prace na naszej g³ów-

nej arterii ju¿ trwaj¹. Od lat
narzekaliœmy, ¿e inwestycje
infrastrukturalne, te najwiêk-
sze, strasznie siê œlimacz¹.
Wszystko trwa³o w zawiesze-

niu – Modliñska, Most Pó³noc-
ny, Marywilska, modernizacja
oczyszczalni Czajka – i by³o

odwlekane w czasie, na lata

Bia³o³êka
kompleksowego
rozwoju

W Bia³o³êce dzieje siê ostatnio du¿o. O
nowoœciach i problemach rozmawiamy z
Jackiem Kaznowskim, burmistrzem dzielnicy.

2030 i dalsze. Po zmianie
w³adz Warszawy zaczêliœmy

dyskutowaæ, jak te wszystkie
inwestycje przyspieszyæ, bo-
wiem nasza dzielnica by³a

szczególnie dotkniêta brakiem
œrodków na inwestycje strate-

giczne, a na tym, jak wiado-
mo, najbardziej ucierpieli nasi
mieszkañcy. Wyjazdy do pra-

cy i powroty do domu zajmuj¹
czasem cztery godziny dzien-

nie. Brakuje równie¿ infra-
struktury towarzysz¹cej –

Wiadomoœæ o barbarzyñskiej rozbiórce zabytkowej pa-
rowozowni przy ul. Wileñskiej obieg³a lotem b³yskawicy

wszystkie warszawskie media. W sprawê obrony zabytku
zaanga¿owali siê w równym stopniu spo³ecznicy, z Janu-

szem Sujeckim z Zespo³u Opiekunów Kulturowego Dzie-

dzictwa Warszawy na czele, mi³oœnicy kolei, w³adze dziel-
nicy w osobie wiceburmistrza Artura Buczyñskiego oraz

wojewódzki konserwator zabytków Barbara Jezierska.

Parowozownia
- smutny los praskich zabytków

Tu¿ po tych dramatycznych

wydarzeniach, 13 maja, w

urzêdzie dzielnicy odby³a siê
prezentacja projektu zago-

spodarowania parowozowni,

opracowanego przez Krysty-
nê Godlewsk¹, bêd¹cego

prac¹ dyplomow¹ na Wydzia-
le Architektury Politechniki

Warszawskiej. Autorka dedy-
kowa³a ten obiekt m³odzie¿y

praskiej, z przeznaczeniem

na naukê nowoczesnego tañ-

ca ulicy – hip-hopu. Zapropo-

nowa³a otwarcie budynku na
ulicê Wileñsk¹. Wewn¹trz, na

niemal 3000 m2 znalaz³yby

Ju¿ 6. raz mogliœmy zwie-

dzaæ muzea noc¹. W sobot-

nio-niedzieln¹ noc, 16 maja,
ulice Warszawy zape³ni³y

siê ludŸmi. Ponad 140 mu-
zeów i galerii otworzy³o

swoje ekspozycje, odbywa-

³y siê koncerty i pokazy fil-
mów w dziewiêciu dzielni-

cach Warszawy.

Niezwykle ciekaw¹ ofertê

przygotowa³a Praga. Pra-
skie galerie i pracownie ar-

tystyczne zaprasza³y do

ogl¹dania wystaw, wziêcia
udzia³u w licznych grach i

konkursach. Nie sposób wy-
mieniæ wszystkich miejsc

godnych uwagi. Wybra³am

kilka bardzo ciekawych
propozycji.

Swoj¹ wêdrówkê rozpoczê-
³am od Muzeum Warszawskiej

Pragi, a w³aœciwie od miejsca,
w którym bêdzie siê ono znaj-

dowaæ. Za dwa lata siedzib¹

muzeum bêdzie zespó³ XIX-
wiecznych kamienic przy ulicy

Targowej 50/52. Obecnie
trwaj¹ tam prace remontowe i

adaptacyjne. Mimo to, na we-

wnêtrznym podwórku, Muzeum
Warszawskiej Pragi przygoto-

wa³o wiele atrakcji. Gra³y kape-

Noc Muzeów
na Pradze

le: klezmerska, Praska Kapela

Podwórkowa i kapela cygañska

– muzyka trzech kultur, jakby
na potwierdzenie wielokulturo-

woœci Pragi.

Organizacja spotkañ firmowych i przyjêæ okolicznoœciowych

Zapraszamy do ogródka - menu grillowe

Przyjmujemy zamówienia na wynos, od pon. do pt. menu lunchowe

♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦

www.megabait.pl

Restauracja Mega Bait
zaprasza na KUCHNIÊ MIÊDZYNARODOW¥

ul. Modliñska 199,

czynna w godz. 1200 do ostatniego goœcia

tel. 022 744 50 33, fax 022 744 53 21
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ul. Kondratowicza 23
CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

JESTEŒMY LEPSI

OD FIRM ZAGRANICZNYCH!!!

Warszawa

ul. Kondratowicza 23
tel. 022 674 29 29

022 675 44 33

czynne w dni robocze w godz. 9.00-19.00

w soboty w godz. 10.00-14.00

0,5 godz. wykonanie

okularów

Najwiêkszy wybór

oprawek 2500

Soczewki kontaktowe

z filtrem UV

Komputerowo-optyczne

badanie wzroku

(lekarze non stop)

�

�

�

�

OPTOKAN to

w Warszawie
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Bia³o³êka kompleksowego rozwoju
obiektów gastronomicznych,
placówek kulturalnych typu kino
czy teatr. Stanêliœmy przed wiel-
kim dylematem – z czego na ra-
zie zrezygnowaæ, a na co siê
nastawiæ. Œrodków, jak wiado-
mo, by³o niewiele. Przypomnê,
¿e w 2003 r. na inwestycje stra-
tegiczne w Bia³o³êce (drugiej co
do wielkoœci sto³ecznej dzielnicy)
Warszawa wyda³a 40 tys. z³ !
Dzielnica, w której – jak siê sza-
cuje - w nied³ugim czasie za-
mieszka ponad 200 tys. osób,
by³a mocno niedoinwestowa-
na. Z tym trudno mi by³o siê po-
godziæ i spróbowa³em – jako
burmistrz - spojrzeæ na proble-
my Bia³o³êki bardziej komplek-
sowo, oderwaæ siê od podej-
œcia, które najkrócej rzecz uj-
muj¹c, polega na gaszeniu po-
¿arów, doraŸnym ³ataniu, np.
budowie jednej ulicy, a raczej
spojrzeæ na problem z punktu
widzenia ca³ego systemu ko-
munikacyjnego. Uwa¿am, ¿e
nale¿y skoncentrowaæ siê na
stworzeniu nowoczesnego sys-
temu komunikacji publicznej,
infrastruktury drogowej i infra-
struktury towarzysz¹cej, we
wspó³pracy z deweloperami i
inwestorami zagranicznymi.
Uda³o mi siê przekonaæ w³adze
miasta do zainwestowania w tê
dzielnicê i przeznaczenia gros
œrodków na du¿e inwestycje,
które pos³u¿¹ odrabianiu zale-
g³oœci powstaj¹cych przez lata.
Dziœ mamy na te inwestycje
ponad 1,5 mld z³.

To w³aœnie te œrodki zo-
stan¹ m.in. wykorzystane na
du¿e inwestycje drogowe?

- Tak i nie obiecujê, ¿e bêdzie
³atwo. W ci¹gu najbli¿szych lat
czeka nas przebudowa Modliñ-
skiej – na pierwszy ogieñ po-
szed³ w³aœnie odcinek od Trasy
Toruñskiej do Kowalczyka, z re-
zerw¹ pod now¹ liniê tramwa-
jow¹. Jednoczeœnie trwa projek-
towanie poszerzenia do czte-
rech pasów ruchu, w ka¿dym
kierunku, pozosta³ego odcinka
Modliñskiej – od Kowalczyka do

Aluzyjnej, czyli do granic War-
szawy. Warto dodaæ, ¿e inwesty-
cja obejmuje bezkolizyjne skrzy-
¿owania i drogi serwisowe. W
koñcu maja na budowê Mostu
Pó³nocnego wchodz¹ ekipy, uro-
czyœcie wbijemy w ziemiê trady-
cyjny, pierwszy szpadel. Nastêp-
na inwestycja to poszerzenie uli-
cy Marywilskiej, a¿ do Polnych
Kwiatów i Czo³owej - do dwóch
pasów ruchu w ka¿d¹ stronê.
Mamy nadziejê, ¿e jeszcze w
tym roku prace siê rozpoczn¹.
Wszystkie drogi bêd¹ realizowa-
ne bez ich zamykania, pragnê
wiêc uspokoiæ mieszkañców –
nie bêdzie perturbacji, których
tak siê obawiaj¹. Doprowadzili-
œmy równie¿ do tego, ¿e moder-
nizacja ulicy P³ochociñskiej zo-
sta³a wpisana do Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego i na pra-
ce przygotowawcze mamy 0,5
mln z³, mamy tak¿e zapisane w
planie po³¹czenie trasy Mostu
Pó³nocnego z P³ochociñsk¹.
Kiedy wszystkie te inwestycje
dobiegn¹ koñca, zostanie stwo-
rzony w naszej dzielnicy syner-
giczny system komunikacyjny.
Jeœli dodaæ do tego planowan¹
trasê Olszynki Grochowskiej i
Trasê Toruñsk¹ po moderniza-
cji, która – notabene – nieba-
wem siê rozpoczyna, mamy
równie¿ zwarty system drogowy
³¹cz¹cy nas z reszt¹ stolicy i wy-
prowadzaj¹cy ruch poza jej gra-
nice. Sprawa nowej linii metra z
Targówka do Bia³o³êki nie jest
zamkniêta. Mamy obietnicê
w³adz Warszawy, ¿e do tej kwe-
stii powrócimy po rozpoczêciu
budowy Mostu Pó³nocnego.

Szeœciolatki do zerówek
w szko³ach - to nowe roz-
wi¹zanie. Czy stanowi pro-
blem dla dzielnicy?

- Tu akurat mamy komfor-
tow¹ sytuacjê. Nasze szeœcio-
latki od dawna ucz¹ siê w
szko³ach, nie zaœ w przed-
szkolach, z doœæ prozaiczne-
go powodu. W Bia³o³êce bra-
kuje przedszkoli. Co nie jest
problemem w przypadku sze-
œciolatków, jest problemem w

przypadku m³odszych dzieci.
Potrzebujemy 3 tys. miejsc w
przedszkolach. Nie mamy
szansy na wybudowanie w
ekspresowym tempie trzydzie-
stu przedszkoli. Wobec tego
musimy korzystaæ z przed-
szkoli w innych dzielnicach.
Rozmawiamy z pani¹ prezy-
dent o usystemowieniu dowo-
¿enia dzieci do placówek, w
których s¹ wolne miejsca. W
tej chwili prowadzone s¹ ana-
lizy, a transport bêdzie siê od-
bywaæ busami lub autobusa-
mi, tak jak to ma miejsce w
przypadku gimbusów, dowo-
¿¹cych dzieci i m³odzie¿ do
szkó³.  Oczywiœcie, jest to rów-
nie¿ pewna nisza do wykorzy-
stania przez podmioty prywat-
ne i takie przedszkola z pew-
noœci¹ bêd¹ powstawa³y. Ten
sam problem dotyczy ¿³ob-
ków. W³aœnie koñczymy budo-
wê pierwszego ¿³obka dzielni-
cowego przy Ksi¹¿kowej, dla
125 maluchów i wszystko
wskazuje na to, ¿e od 1 wrze-
œnia ¿³obek bêdzie funkcjono-
wa³. Jeœli chodzi o szko³y, sy-
tuacja jest znacznie lepsza.
W³aœnie koñczy siê budowa
nowego zespo³u szkó³ przy
Ostródzkiej, wyposa¿onego w
nowoczesne obiekty sportowe
– jak zreszt¹ wszystkie nasze
szko³y. Przy Ostródzkiej po-
wstaje równie¿ nowe przed-
szkole. W tym roku rozpoczy-
namy budowê szko³y przy
Berensona (w miejsce starej)
i rozbudowê szko³y przy Ko-
bia³ki, gdzie powstanie gimna-
zjum. Przy tej samej ulicy przy-
gotowujemy budowê parku,
zgodnie z licznymi wnioskami
mieszkañców.

W planach jest  budowa
przychodni i szpitala. Te dwie
ostatnie inwestycje bêd¹ reali-
zowane przez zachodniego,
prywatnego inwestora, który
ma doœwiadczenie w tego typu
przedsiêwziêciach. Szpital i
przychodnia bêd¹ prywatne,
ale po podpisaniu umowy z
NFZ stan¹ siê ogólnodostêpne.
Dysponujemy równie¿ ofert¹
dla najstarszych mieszkañców
naszej dzielnicy. Centrum Ak-
tywizacji Seniora, z sekcjami
zainteresowañ, cieszy siê co-
raz wiêkszym powodzeniem.

Zdaje siê, ¿e udzia³ pod-
miotów prywatnych w budo-
wie placówek niezbêdnych
dla mieszkañców sta³ siê
specjalnoœci¹ Bia³o³êki ...

- Rzeczywiœcie, znaleŸliœmy
pewn¹ furtkê w polskim prawie,
która pozwala na stawianie
warunków deweloperom. Bu-
dowie nowego osiedla musz¹
towarzyszyæ inne przedsiê-
wziêcia – np. budowa drogi,
kanalizacji, przedszkola, pawi-
lonów us³ugowych, domów kul-
tury. Tak jest choæby w przy-
padku planów budowy przy

Ostródzkiej domu kultury czy
budowy pawilonów u¿ytko-
wych, z miejscem dla domu
kultury i filii Wydzia³u Obs³ugi
Mieszkañców dla tamtego re-
jonu, a tak¿e filii przedszkola.
Wzajemne porozumienia na-
k³adaj¹ na dewelopera obowi¹-
zek wybudowania tego typu
placówek i tym sposobem koñ-
czymy z ¿ywio³owym budowa-
niem osiedli, do których nie ma
dojazdu i w których brakuje in-
frastruktury towarzysz¹cej. Je-
œli chodzi o komunikacjê
miejsk¹ w dzielnicy, to równie¿
i w tej kwestii sytuacja znacz¹-
co siê poprawi. Musimy o tym
myœleæ, bowiem liczba miesz-
kañców roœnie bardzo dyna-
micznie. Po Moœcie Pó³nocnym
bêdzie kursowa³ tramwaj
³¹cz¹cy nas ze stacj¹ metra
Marymont, jesteœmy po rozmo-
wach z Zarz¹dem Transportu
Miejskiego i mamy zapewnie-
nie, ¿e po wybudowaniu nowo-
czesnego targowiska przy Ma-
rywilskiej zostanie uruchomio-
na wahad³owa komunikacja
kolejowa miêdzy Legionowem
a Warszaw¹ Gdañsk¹. Poci¹g
bêdzie kursowa³ co 20 minut.
Przewidujemy równie¿ urucho-
mienie nowych linii autobuso-
wych i komunikacji rzecznej.

Jakie s¹ plany, jeœli chodzi
o szeroko pojêt¹ infrastruk-
turê s³u¿¹c¹ mieszkañcom?

- Planujemy budowê nowe-
go centrum multimedialnego
przy Œwiderskiej. Wizja cen-
trum edukacyjnego z sal¹ wi-
dowiskow¹ i salami tematycz-
nymi, gdzie m³odzie¿ w nowo-
czesny sposób – z udzia³em
multimediów - mog³aby zapo-
znaæ siê z histori¹, jest realna.
Myœlimy o wyposa¿eniu tej pla-
cówki w amfiteatr, w którym
odbywa³yby siê imprezy plene-
rowe. W okolicach EC ¯erañ
powstanie pierwsze w dzielni-
cy kryte boisko do pi³ki no¿nej.
W³aœnie zakoñczy³a siê budo-
wa boiska pi³karskiego ze
sztuczn¹ nawierzchni¹ przy uli-
cy Picassa, rozpoczynamy bu-
dowê Orlika przy ulicy Kowal-
czyka. Dziœ z powodzeniem,
funkcjonuje przy Marywilskiej
ca³oroczne centrum wspinacz-
kowe, z wykorzystaniem sta-
rych, zaadaptowanych silosów.
Zajêcia prowadz¹ instruktorzy.
Jest to prywatne przedsiêwziê-
cie, które wspieramy.

Zagospodarowanie Portu
¯erañ, o którym mówi siê od 15
lat, dziœ staje siê realne. Mamy
wstêpne porozumienie z pry-
watnym, zagranicznym inwe-
storem. W planach jest olimpij-
ska p³ywalnia z dwiema piêæ-
dziesiêciometrowymi nieckami
i widowni¹ na 3500 widzów, bu-
dowa aquaparku i bazy hotelo-
wej. Przewidujemy rozpoczêcie
prac na pocz¹tek przysz³ego
roku. Realizacja osiedla wzd³u¿

brzegów Wis³y bêdzie wprowa-
dzaæ w ¿ycie now¹ koncepcjê
urbanistyczn¹ - przodem do
Wis³y i z pe³n¹ infrastruktur¹ to-
warzysz¹c¹. Prywatnym przed-
siêwziêciem bêdzie równie¿
galeria z multikinem, na tere-
nie nale¿¹cym obecnie do Po-
lfy. Na dzia³ce przy Modliñskiej
– róg Mehoffera (teren po fa-
bryce mebli artystycznych) po-
wstanie centrum handlowe,
kolejne centrum handlowe zo-
stanie wybudowane przy ulicy
Annopol. Tu warunkiem budo-
wy bêdzie stworzenie przez in-
westora ogólnodostêpnego
parku. Przy Trasie Toruñskiej
wybuduje swoj¹ siedzibê firma
Decathlon Polska. Poza w³a-
snymi obiektami zainwestuje w
zaplecze sportowe z licznymi
boiskami, które bêd¹ dostêpne
dla naszych mieszkañców. Za-
mierzamy uporz¹dkowaæ kwe-
stie mieszkaniowe. Powstan¹
nowe budynki komunalne przy
Marywilskiej i budynek socjal-
ny, pierwszy w dzielnicy. Mia-
sto wybuduje now¹ mona-
rowsk¹ Bajkê, dom dla matek
z dzieæmi. Dodajmy do tego
koñcz¹c¹ siê modernizacjê
trakcji kolejowej i rozpoczêcie
budowy wiaduktów kolejowych
w rejonie ulicy Klasyków i Me-
hoffera, budowê ulicy Mehoffe-
ra-bis, wdra¿anie programu
„Czysta Bia³o³êka” i wyrusze-
nie na nasze ulice quadów z
odkurzaczami, do usuwania
psich odchodów, rozpoczêcie
budowy hali i obiektów sporto-
wych przy ulicy P³u¿nickiej,
wdro¿enie w dzielnicy  progra-
mu „Sportowa Bia³o³êka”, upo-
wszechniaj¹cego dostêp do
szkolnej bazy sportowej, upo-

rz¹dkowanie zdegradowanego
terenu przy ulicy Marywilskiej,
uzyskanie œrodków na uporz¹d-
kowanie nielegalnego sk³ado-
wiska odpadów przy ulicy Œwi-
derskiej i wiele innych przedsiê-
wziêæ. Ca³y czas trwaj¹ stara-
nia o zwiêkszenie mo¿liwoœci
inwestycyjnych dzielnicy. W ci¹-
gu ostatnich paru miesiêcy uda-
³o siê spowodowaæ wzrost na-
k³adów na tegoroczne inwesty-
cje lokalne o 25 %.

W bli¿szej perspektywie
mamy wiele fantastycznych
imprez kulturalnych. Jesteœmy
ju¿ po pierwszej Bia³o³êckiej
Biesiadzie, pocz¹tki s¹ trudne,
ale chcia³bym, by sta³a siê ona
coroczn¹ imprez¹. W czerwcu
wyst¹pi u nas zespó³ „Mazow-
sze”, we wrzeœniu „Œl¹sk”.
Podczas otwarcia zmodernizo-
wanego parku Henryków za-
prezentuje siê nasza, s³ynna
ju¿ orkiestra Romantica. Pla-
nujemy wiele koncertów z
udzia³em znakomitych pol-
skich i zagranicznych artystów.

Mam nadziejê, ¿e wizja no-
woczesnej Bia³o³êki, jedno-
czeœnie moja obietnica z 2006
roku, przypadnie do gustu
mieszkañcom dzielnicy. Skoñ-
czyliœmy etap dyskusji, zabra-
liœmy siê do realizacji planów.

Rozmawia³a

El¿bieta Gutowska
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ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania, ¿e zosta³o wszczête

postêpowanie administracyjne na wniosek:

- Telekomunikacji Polskiej S.A, z siedzib¹ w Warszawie,
z³o¿ony w dniu 18.09.2008 r. (uzupe³niony 07.10.2008 r.
i 23.01.2009 r.), w sprawie o ustalenie lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie linii opto-
telekomunikacyjnej, na dziatkach ew. nr 4/27, 4/116, 4/
118 i 4/120 w obrêbie 4-02-26, przy ulicy Modliñskiej, na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie;

- Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
z siedzib¹ w Warszawie, z³o¿ony w dniu 02.03.2009 r., w
sprawie o zmianê decyzji nr 11/CP/2009 z dnia 30.01.2009
r. (o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pole-
gaj¹cej na budowie podziemnej sied ciep³owniczej 2 x DN
350 mm, z systemem alarmowym wraz z kanalizacj¹ tele-
techniczn¹ w ulicy Hanki Ordonówny i obszarze przyle-
g³ym, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie), zmie-
nionej decyzj¹ nr 14/CP/2009 z dnia 27.02.2009 r.

Pouczenie

Osoby, które s¹ strona postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi l wnioski w terminie 7 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budow-
nictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o-
¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w
godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.
10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokona”ne po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzê-
du Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw
windy) - licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.
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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

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

rtg i naprawa protez

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

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

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

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

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.

TRANSPORT

Szeroki zakres us³ug - do 7 ton

PRZEPROWADZKI

Indywidualne i firmowe

Faktury VAT

15 lat doœwiadczenia w bran¿y

transport.szuma@wp.pl                  605 959 277

ZAWIADOMIENIE

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

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
Inwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego

na wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cego na:

- budowie linii kablowej SN elektroenergetycznych
œredniego napiêcia 2x3x1x150/20kV na dzia³kach nr
ew. 27, 79, 2/15, 2/16, 2/17, 2/19, 7, 81, 8, 5, 3 w obrê-
bie 4-07-05, na dzia³kach nr ew. 67, 66, 115, 76/2, 1/1,

40 z obrêbu 4-07-03, na dzia³kach nr ew. 9,10, 8/1 z
obrêbu 4-07-02, na dzia³kach nr ew. 1, 2 z obrêbu
4-07-10, na dzia³kach nr ew. 1, 2 z obrêbu 4-07-09,
na dzia³kach nr ew. 1, 2 , 3 z obrêbu 4-07-08, na dzia-
³kach nr ew. 47, 51/1, 5, 6, 50/1, 59 z obrêbu 4-07-01,

na dzia³kach nr ew, 1, 3 z obrêbu 4-07-04, na dzia-
³kach nr ew. 96, 97/1, 97/2, 97/3, 93/2, 93/4, 94, 4/4 z
obrêbu 4-07-18, na dzia³ce nr ew. 15 z obrêbu 4-16-46,
na dzia³ce nr ew. 73/1 z obrêbu 4-05-15 wzd³u¿ ulic:
Szlacheckiej, Przykoszarowej, Bia³o³ecklej, Cie-

œlewskich, P³ochociñskiej i Czo³owej w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy od rozdzielnicy 15kV RPZ
P³udy zlokalizowanej na dzia³ce nr ew. 30/5 z obrêbu
4-02-11 i dzia³ce nr ew. 2/12 z obrêbu 4-02-16 oraz
rozdzielnicy 15kV RPZ Bia³o³êka zlokalizowanej na

dzia³ce nr ew. 5/2 z obrêbu 4-05-23 do projektowanej
stacji typu PZO zlokalizowanej na dzia³ce nr ew. 27 z
obrêbu 4-07-05 na wniosek RWÊ STOEN OPERATOR
Sp. z o.o. za poœrednictwem pe³nomocnika MAX-EL

Jacek Rajz z siedzib¹ w Warszawie z dnia 29.04.2009 r.

- budowie przewodu wodoci¹gowego DN 250 mm na
dzia³kach nr ew. 44/12, 45/3, 100, 124, 47/2, 48/4, 53/4,
54/3, 79 w obrêbie 4-07-05, na dzia³kach nr ew. 1/3,
115, 124 w obrêbie 4-07-03 w ul. Daniszewskiej, Szla-
checkiej i w drodze dojazdowej miedzy ulicami Szla-

checka i Bia³o³êk¹ na odcinku od koñcówki istniej¹-
cego przewodu wodoci¹gowego DN 250 mm w ul.
Daniszewskiej (HP 32566) do istniej¹cego przewodu
wodoci¹gowego DN 100 mm w drodze dojazdowej
miêdzy ulicami Szlacheck¹ i Bia³o³êk¹, na wniosek

Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A. z dnia 27.04.2009 r.

- budowa przewodu wodoci¹gowego DN 100 L=340 m
w ulicach Bia³o³êckiej i W³odkowica na dzia³kach
nr ew. 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13,
2/14, 4/1, 3/3, 7/1, 7/2, 7/3 w obrêbie 4-07-11, na dzia³ce
nr ew. 54/3 w obrêbie 4-07-06 w Dzielnicy Bia³ofêka
m.st. Warszawy, na wniosek TAWO E T Ruciñscy s.j.
z siedzib¹ w Warszawie z dnia 24.04.2009 r.

- budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia na dzia³kach
nr ew. 102/4, 115, 103/15, 103/11, 103/13, 103/12, 104/3,
104/2 w obrêbie 4-07-09, na dzia³kach nr ew. 125,
40/10 w obrêbie 4-07-05 w ul. Bia³o³êckiej w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Mazowieckiej

Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy
Warszawa z dnia 06.05.2009 r.

Pouczenie

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmioto-
wej sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. War-
szawy Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Ar-
chitektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z sie-

dzib¹ przy ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00,
wtorki-pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzy-
mania niniejszego pisma.

Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³oiêk¹ m.st. Warszawy,

pokój 308 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwart-
ki 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 Bia³o-
³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

siê sale do æwiczeñ, mediateka,
sala koncertowa, profesjonalne
zaplecze techniczne i sala kon-
ferencyjna. Pomimo nowocze-
snych rozwi¹zañ wnêtrz, zadba-
no o wszystkie pozosta³oœci po
dawnej funkcji obiektu, w³¹cznie
z odkryciem i wyeksponowaniem
fragmentów dawnych szyn.

Choæ prezentacja przyjêta
zosta³a bardzo przychylnie, to
mog³a staæ siê ju¿ tylko pretek-
stem do dyskusji nad spraw¹
zniszczenia parowozowni (na
razie czêœæ budynku uda³o siê
uratowaæ). Korzystaj¹c z obec-
noœci dziennikarzy, próbowano
wyjaœniæ, jak dosz³o do tej bul-
wersuj¹cej sytuacji. Konserwa-
tor Zabytków Barbara Jezier-
ska skar¿y³a siê na z³y prze-
p³yw informacji pomiêdzy ró¿-
nymi agendami miasta, co po-
woduje, ¿e o niszczeniu zabyt-
ków urz¹d konserwatora do-
wiaduje siê czêsto dopiero od
spo³eczników. Zdarza siê, ¿e
urzêdnicy nie maj¹ wystarcza-
j¹cej wiedzy, a samo prawo te¿
jest nieskuteczne. Mo¿na karaæ
w³aœcicieli z premedytacj¹ nisz-
cz¹cych zabytki, ale nikt tego
nie robi. W ten sposób w sa-
mej Warszawie ponad tysi¹c
obiektów zabytkowych skaza-
nych jest na ³askê b¹dŸ nie³a-
skê w³aœcicieli i zarz¹dców.
Prawo przewiduje mo¿liwoœæ
odebrania takiej nieruchomo-
œci, ale ten przepis praktycznie
nie jest stosowany. Miejmy na-
dziejê, ¿e dziêki zainteresowa-
niu opinii publicznej, w tym wy-
padku stanie siê inaczej.

Choæ burmistrz Artur Bu-
czyñski podkreœla³ pomocnicz¹
jedynie rolê dzielnicy w proce-
sie podejmowania decyzji, któ-

re zapadaj¹ de facto w urzêdzie
miasta i broni³ urzêdników, spo-
³ecznicy zg³osili zamiar wyst¹-
pienia do w³adz o zwolnienie
urzêdników odpowiedzialnych
za wydanie decyzji na rozbiór-
kê parowozowni. Z dyskusji, w
której wziêli udzia³ tak¿e urba-
niœci i architekci wynika³o, ¿e w
odczuciu spo³ecznym koñczy
siê definitywnie przyzwolenie
na tego typu proceder niszcze-
nia historycznej spuœcizny mia-
sta, które i tak przecie¿ zosta-
³o dotkliwie doœwiadczone. Za-
deklarowano potrzebê zacie-
œnienia wspó³pracy i zwiêksze-
nia kontroli spo³ecznej nad
urzêdniczymi decyzjami.

Na spotkanie nie zaproszono
przedstawiciela dewelopera, fir-
my Budrem. Mo¿e szkoda, bo
widok determinacji wszystkich
obecnych w sprawie ochrony pra-
skich zabytków pewnie móg³by
trochê ostudziæ jego zapêdy.

To na pewno nie fina³ spra-
wy. Na koniec czerwca zapo-
wiedziano zorganizowanie w
urzêdzie na K³opotowskiego
debaty o Pradze. Temat ochro-
ny zabytków zapewne równie¿
bêdzie tam poruszany.       Kr.

dokoñczenie ze str. 1

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.

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

Nowe w³adze Stronnictwa Demokratycznego
Obraduj¹ca 9 maja Mazowiecka Rada Regionalna SD do-

kona³a wyboru nowego Zarz¹du Regionalnego. Prezesem
zosta³ S³awomir Potapowicz, 36 lat, politolog, by³y radny
Warszawy i Województwa Mazowieckiego, a tak¿e by³y wi-
ceburmistrz dwóch warszawskich dzielnic: Pragi Po³udnie
i Woli oraz by³y cz³onek w³adz krajowych i regionalnych PO.

Wiceprezesami zostali m.in. W³odzimierz Ca³ka by³y burmistrz dziel-
nicy Warszawa-Bemowo, obecnie radny tej dzielnicy, a tak¿e Zbigniew
Lewiñski by³y skarbnik i sekretarz generalny Partii Demokratycznej.

Sekretarzem zosta³ Jacek Bobrowski by³y dzia³acz samorz¹dowy (m.in.
dyrektor dzielnicy Warszawa-Wola) i urzêdnik pañstwowy, obecnie przed-
siêbiorca, zaœ skarbnikiem Cezary Holdenmajer by³y radny dzielnicy
Warszawa-Ursynów i by³y cz³onek w³adz regionalnych PO.

Ponadto, cz³onkami Zarz¹du zostali m.in.: Andrzej Machowski,
by³y pose³ na Sejm, rzecznik prasowy prezydentów Warszawy: Pa-
w³a Piskorskiego i Wojciecha Kozaka, by³y Sekretarz Generalny Unii
Demokratycznej oraz by³y burmistrz warszawskiej dzielnicy Warsza-
wa-Ursynów i szef warszawskiej Platformy; Piotr Fijo³ek, wspó³pra-
cownik senatora Roberta Smoktunowicza; Anna Baku³a by³a prze-
wodnicz¹ca struktury powiatowej PO w Ostrowi Mazowieckiej; Mar-
cin Zamoyski, by³y radny i twórca struktur PO w powiecie warszaw-
skim zachodnim; Wojciech Zarzycki, radny Ostro³êki.

Mazowiecka Rada Regionalna dokona³a jednoczeœnie wy-
boru dwóch wiceprzewodnicz¹cych i przewodnicz¹cego rady.
Zostali nimi: Maciej Bia³ecki i Robert Smoktunowicz.

Nowy Zarz¹d Warszawski SD

Tego samego dnia obraduj¹ca Rada Warszawska wybra³a sk³ad
Zarz¹du Warszawskiego SD. Pracami Zarz¹du kieruje W³odzimierz
Ca³ka, zaœ jego zastêpcami s¹ m.in. Marek Zwierzyñski, by³y wicedy-
rektor dzielnicy Warszawa-Mokotów oraz by³y radny powiatu warszaw-
skiego i dzielnicy Warszawa-Praga Po³udnie, Katarzyna Munio, rad-
na m.st. Warszawy i Waldemar Prusak, wiceprzewodnicz¹cy Stowa-
rzyszenia Prywatnych Przedsiêbiorców Warszawskiego Traktu Kró-
lewskiego, wiceprzewodnicz¹cy Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

Oprócz nich cz³onkami zarz¹du s¹ m.in.: Jan Dziubecki, by³y
wiceburmistrz dzielnicy Warszawa-Ursynów i radny tej dzielnicy,
Piotr Kroœnicki, by³y zastêpca burmistrza dzielnicy Warszawa-
Wola, Agnieszka Solarz, by³a dzia³aczka Unii Wolnoœci oraz Grze-
gorz Wysocki, by³y dzia³acz AWS i Platformy Obywatelskiej.

Parowozownia
- smutny los praskich zabytków

Szybkim krokiem zbli¿aj¹ siê wakacje. Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y wzorem lat po-
przednich przeprowadza akcjê edukacyjn¹ w ramach inicjatywy „Lato 2009”. Serdecznie zapra-
szamy dzieci i m³odzie¿ do udzia³u w Wakacyjnych Koloniach i Obozach Jêzyków Obcych (jêzyka
angielskiego, niemieckiego, hiszpañskiego oraz w³oskiego), które odbêd¹ siê m.in.: w Krakowie,
Murzasichlu k/Zakopanego, Drohiczynie, Ustce nad morzem. W ramach obozów przewidziane
s¹: gry i zabawy w jêzyku obcym, konwersacje oraz ciekawe, wype³niaj¹ce ca³y dzieñ zajêcia i
æwiczenia, ³¹cz¹ce naukê jêzyków obcych z wypoczynkiem. Ponadto obozy realizujemy w ró¿nej
formie np. jako: jêzykowo-taneczne, jêzykowo-konne, jêzykowo-sportowe, jêzykowo-kulinarne,
jêzykowo-turystyczne, jêzykowo-taneczno-kajakarskie + SAVOIR VIVRE. Pragniemy zaznaczyæ,
i¿ celem kolonii i obozów jest nie tylko edukacja, ale równie¿ wychowanie, dzieci i m³odzie¿y, w
po³¹czeniu z nauk¹ jêzyków obcych. Program i materia³y (ksi¹¿ki, skrypty, p³yty CD) opracowa³
oraz sprawuje opiekê merytoryczn¹ wyk³adowca akademicki dr Marek Kuczyñski.

Bli¿sze informacje i zg³oszenia: Biuro KSM ul. Miodowa 17/19, tel. 022 531-72-09,
czynne od pn. do pt. w godz. od 9-16; e-mail: biuro@pkr.ksm.org.pl, a tak¿e
na stronie internetowej www.emka.ksm.org.pl

Wakacyjne Kolonie i Obozy Jêzyków Obcych
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BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.

Najwiêkszy wybór aparatów i baterii

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Praga Pó³noc

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

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

Bródno

ul. Wyszogrodzka 1

(róg Rembieliñskiej)

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

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

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

ul. Kawêczyñska 44
• kompleks boisk w budowie

www.dosir.waw.pl

ul. Szanajcy 17/19

tel. (22) 619 11 20

 (22) 670 20 61
• hala sportowa

   wynajem, imprezy

• sauna (kameralna)

• aerobik

• program senior

• gimnastyka zdrowotna

• gimnastyka geriatryczna

• zajêcia sportowe dla dzieci i m³odzie¿y

ul. Jagielloñska 7

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

• p³ywalnia:

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

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

- nauka p³ywania, aqua aerobik

• zajêcia dla niepe³nosprawnych (w wodzie)

• si³ownia (nowoczesne przyrz¹dy)

• sauny (parowa i sucha)

• masa¿e

• bilard i krêgielnia

• hala sportowa

   wynajem, imprezy

BEZP£ATNY PARKING

od ul. Wrzesiñskiej

Œcie¿kami praskiego TKKF
nad Wis³¹, w czterech katego-
riach dystansowych pobieg³o
³¹cznie ponad 100 zawodników.

W pierwszym biegu na dy-
stansie 800 metrów zmierzyli
siê uczniowie I-III klas praskich
szkó³ podstawowych. Jako
pierwsi do mety dotarli trzej
uczniowie SP-127: Patryk
Wojciechowski (2,29”), Seba-
stian Balcerzak (2,55”) oraz
Patryk Janik (2,57”). Wœród w
tej kategorii dziewcz¹t najlep-
szymi okaza³y siê: Aneta Uf-
nal ze SP-127 (2,57”), Paulina
Kotusiewicz SP-50 (3,27”) i
Weronika Radziszewska SP-
50 (3,57”).

W drugim biegu, na 500
metrów, pobieg³y osoby niepe-
³nosprawne. Uczestnikami byli
podopieczni warszawskich
fundacji i stowarzyszeñ dzia-
³aj¹cych na rzecz sprawnych

inaczej. Zwyciêzcami obu ka-
tegorii kobiet i mê¿czyzn byli
biegacze ze Stowarzyszenia
Otwarte Drzwi: (1) Katarzyna
Matysiak (3,38”), (2) Katarzy-
na Paszkowska (3,51”),
(3)¯aneta Rostek (3,58”) oraz
(1) Bart³omiej Mazur (2,48”),
(2) Micha³ £oszewski (2,51”) i
(3) £ukasz Sznajder (3,21”).

Na 800 metrów klas IV-VI
szkó³ podstawowych bieg ukoñ-
czyli z najlepszymi wynikami:

dziewczêta - sukces SP-50
(1) Nikola Dryboszew (7,36”),
(2) Magdalena Skórzyñska
(7,50”), (3) Justyna O³ówka
(8,11”);

ch³opcy - (1) Patryk Wró-
blewski SP-127 (6,49”), (2)
Krystian Osiecki SP-127
(7,00”), (3) Jan Rozlau SP-258
(7,19”).

Na 2 km œcigali siê ucznio-
wie gimnazjów i szkó³ ponad-

Praski Bieg „Ku S³oñcu”
W ramach ogólnokrajowej akcji „Ca³a Polska biega”

tak¿e pó³nocnopraski DOSiR zorganizowa³ ju¿ VIII Inte-
gracyjny Praski Bieg „Ku s³oñcu”.

gimnazjalnych. Na podium sta-
nêli: (1) Magda Renachowska
- gim. 32 (9,26”), (2) Paulina
Dworak - gim. 32 (9,40”), (3)
Sandra Osiecka - gim. 30
(9,60”) oraz (1) Tomek Tubac-
ki - gim. 30 (5,56”), (2) Patryk
Chlaœciak - gim. 32 (5,57”) i (3)
Jakub Szafrañski - gim. 32
(6,05”).

W grupie ponadgimnazjal-
nej: (1) Julia Skrzypkowska -
LO. 35 (8,02”) oraz (1) Rafa³
Skrzyñski - LO. 38 (5,13”), (2)
Arek Ufnal T.E - 3 (6,07”), (3)
Marcin Matuszczyk T.H. - 11
(6,14”).

W kategorii OPEN na 4 km
na podium stanêli najlepsi: (1)
Ryszard £ukaszewicz (11,23”),
(2) Kazimierz Grundas (11,30”)
i (3) Janusz Kêpczyñski (15,48”).

Wyró¿nieni zostali równie¿:
jedyna kobieta tego biegu p.
Maria Teichert (16,30”), za-
wodnik jad¹cy na wózku p.
Krzysztof Kaperczak (26,15”)
oraz senior biegu (71 lat) p.
Zbigniew Duszyñski i najm³od-
szy uczestnik Bogumi³ Rozlau
(7 lat).

Impreza ta, o charakterze
lokalnym, z roku na rok rozra-
sta siê i staje siê coraz bardziej
popularna. Propagowanie
zdrowego stylu ¿ycia w me-
diach, uprawianie joggingu i
biegów d³ugodystansowych
pomaga w utrzymaniu kondy-
cji. Na takich imprezach spo-
tykaj¹ siê radoœni i zrelaksowa-
ni ludzie. Nie chodzi tu prze-
cie¿ o puchary i nagrody. Tu-
taj po prostu siê bywa. Coraz
liczniejszy udzia³ niepe³no-
sprawnych buduje i pomaga
uwierzyæ, ¿e organizowanie
podobnych biegów ma sens.
DOSiR Praga Pó³noc zapra-
sza znowu za rok.
Foto i tekst: Andrzej Bia³ow¹s

Odbiorca, który próbowa³by
rekonstruowaæ fabu³ê sztuk
Witkacego zgodnie z kon-
wencj¹ realizmu czy teatralne-
go symbolizmu, znajdzie siê w
pu³apce. W œwiecie stworzo-
nym przez Stanis³awa Ignace-
go Witkiewicza wszystko w
ka¿dej chwili mo¿e siê zda-
rzyæ, poniewa¿ nie obowi¹zu-
je w nim porz¹dek przyczyno-
wo-skutkowy. Akcja jego dra-
matów nieustannie siê rwie i
stanowi tylko pretekst dla nie-
koñcz¹cych siê rozmów boha-
terów. Czas i miejsce s¹ nie-
okreœlone i w gruncie rzeczy
ma³o wa¿ne. Wreszcie boha-
terowie tych sztuk maj¹ niesa-
mowity wygl¹d, porozumie-
waj¹ siê w swoisty sposób, po-
dejmuj¹ zaskakuj¹ce decyzje,
ich zachowania s¹ absurdal-
ne. Nie sposób ich zrozumieæ.

Podobnie jest w „Matce”.
Tytu³owa Matka – Janina Wê-
gorzewska, podstarza³a i zruj-
nowana wdowa-arystokratka
zarabia na ¿ycie rêcznymi ro-
bótkami. Utrzymuje trzydzie-
stoletniego syna Leona, nie-
spe³nionego filozofa, myœlicie-
la wieszcz¹cego koniec cywi-
lizacji. Matka poœwiêca siê dla
syna, a jednoczeœnie czyni mu
z tego powodu wyrzuty. Nie-
³atwe relacje miêdzy synem a

matk¹ krytycy czêsto okreœla-
li mianem wampiryzmu. Leon
jak wampir jest paso¿ytem,
wysysaj¹cym z matki wszyst-
kie si³y, ¿yje na jej koszt. Ale i
ona nie jest bez winy: jest al-
koholiczk¹, bierze narkotyki, a
przede wszystkim uzale¿nia
od siebie syna. Wreszcie,
oœlep³a, umiera z przepraco-
wania i przedawkowania ko-
kainy, jednak pojawia siê po-
nownie w epilogu jako m³oda
dziewczyna.

Tak to Witkacy zbija widza z
tropu, drwi z mieszczañskich

Kropka Theatre prezentuje:

The Mother Again
wartoœci, parodiuje dramaty
rodzinne Ibsena. U¿ywa te¿
dziwnego, nieistniej¹cego
s³ownictwa. Tym trudniejszy w
odbiorze wydaje siê spektakl
w jêzyku angielskim. Teatr
Kropka zachêca jednak do
podjêcia tego ryzyka. Sztuka
grana jest w jêzyku angielskim.
Tylko Leon mówi po polsku.
Jednak dziêki wspania³ej grze
Jolanty Juszkiewicz, oszczêd-
nej, ale doskona³ej scenogra-
fii, perfekcyjnemu operowaniu
gestem, pod¹¿amy za aktora-
mi metod¹ skojarzeñ.

Etiuda na podstawie „Mat-
ki” Stanis³awa Ignacego Wit-
kiewicza „The Mother Again”
w re¿yserii Anatolya Rusina
(Australia) w adaptacji i wyko-
naniu Jolanty Juszkiewicz
oraz Eryka Lenartowicza to
ciekawy przyk³ad teatru ab-
surdu, pokazany w niekon-
wencjonalny sposób.

Kolejny spektakl teatru
Kropka Theatre pt. „desdeMo-
na” wg „Otella” W. Shakespe-
are’a bêdzie mo¿na zobaczyæ
w Domu Kultury „Praga” 19
czerwca o godz. 19.

Joanna Kiwilszo

W Muszli Koncertowej oraz
przylegaj¹cych do niej alej-
kach wyst¹pi¹ tancerze, bêb-
niarze oraz aktorzy, graficiarze
bêd¹ sprayowaæ, swój kunszt
zaprezentuj¹ ludowi rzemieœl-
nicy. Zagraj¹ i zaœpiewaj¹:
„Dzieci z Brod¹”, Ma³gorzata
Wojciechowska, Wojciech
Majewski i Stanis³aw Soyka.

W czêœci dla m³odszych i
najm³odszych zaprezentuj¹ siê
mali artyœci - dzieci z pó³noc-
nopraskich przedszkoli oraz
uczniowie ze szkó³ podstawo-
wych (m.in. grupa Cheerle-
aders). Dla tych, którzy dopie-
ro planuj¹ zostaæ artystami,
bêd¹ lekcje tañca, warsztaty
bêbniarskie, pokaz malowania
graffiti oraz produkcji kolorowej
odzie¿y z g¹bki. Bêd¹ te¿ kon-
kursy i quizy tematyczne, gry i
zabawy sportowe oraz interak-
tywny pokaz wielkich baniek
mydlanych. W alejkach Parku
Praskiego bêdzie mo¿na spo-
tkaæ twórców ludowych, którzy
uchyl¹ r¹bka tajników toczenia
na kole, wyplatania koszyków
i innych odmian rzemios³a tra-
dycyjnego.

O godz. 14 na scenie „obok
¿yrafy” aktorzy teatru Polonia
odegraj¹ „Pch³ê Szachrajkê”
wg Jana Brzechwy. O 15.30
na scenie muszli koncertowej
zagra zespó³ Joszko Brody
„Dzieci z Brod¹”.

O godz. 20 zacznie siê
czêœæ przeznaczona dla nie-
co starszych uczestników Ple-

Napisana w 1924 roku „Matka. Niesmaczna sztuka w
dwóch aktach z epilogiem” zosta³a po raz pierwszy opubli-
kowana w 1967 roku, na scenê dotar³a dopiero trzy lata póŸ-
niej, ale od tego czasu uznano j¹ za jeden z najlepszych
utworów teatralnych Witkacego. Obecnie po „Matkê” siêgn¹³
powsta³y w Australii teatr Kropka Theatre, znany ju¿ pra-
skiej publicznoœci z przedstawienia pt. „PentheMurder”.
Podobnie jak tamten, tak i obecny spektakl zaprezentowa-
ny zosta³ przez aktorkê Jolantê Juszkiewicz w Domu Kultu-
ry „Praga” przy ul. D¹browszczaków 2. Tym razem, w roli
Leona, aktorce towarzyszy³ jej syn, Eryk Lenartowicz.

Praski Plener 2009
W niedzielê 31 maja w godz. 10 - 23 Parkiem Praskim

zaw³adn¹ dzieci, muzycy, artyœci, poeci i… anio³y.
neru Praskiego. Widowisko
poetycko-muzyczne pt. „Anio-
³y nad Prag¹”, w wykonaniu
grupy „Trzy Dni PóŸniej” bê-
dzie fina³em i zwieñczeniem
Pierwszego Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego PRA-
WY BRZEG. Na scenie Muszli
Koncertowej wyst¹pi¹ te¿
Ma³gorzata Wojciechowska
oraz Wojciech Majewski Qu-
artet z goœcinnie wspomaga-
j¹cym grupê Stanis³awem
Soyk¹. Ten wyj¹tkowy projekt
to jazzowa transkrypcja kulto-
wych piosenek Marka Grechu-
ty. Artyœci bez kompleksów
siêgaj¹ po poezjê z najwy¿-
szej pó³ki – Leœmiana,
Osieck¹, Grechutê czy teksty
Wojciechowskiej nagrodzone
na FAMIE za walory literackie.

Na zakoñczenie Pleneru Pra-
skiego 2009 proponujemy pro-
jekcjê filmu Anio³ w Krakowie.

Zapraszamy - wstêp wolny!
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Czy wybór Polski na roz-
poczêcie dzia³alnoœci Alior
Banku ma zwi¹zek z polski-
mi korzeniami?

Pomys³ na stworzenie no-
wego banku w Polsce zrodzi³
siê w g³owach Zarz¹du Alior
Banku kilka lat temu. Kilkana-
œcie miesiêcy trwa³y poszuki-
wania inwestora w Polsce i za
granic¹, chêtnego sfinanso-
waæ projekt. W tym samym
czasie gdy nasz obecny Za-
rz¹d poszukiwa³ kapita³u, ro-
dzina pañstwa Zaleskich za-
rz¹dzaj¹ca Grup¹ Carlo Tas-
sara poszukiwa³a przedsiê-
wziêcia, w które mog³aby za-
inwestowaæ w Polsce. Plany
biznesowe obu stron spotka-
³y siê. Efektem by³a umowa,
dotycz¹ca zbudowania banku
od podstaw.

Jaka g³ówna idea przy-
œwieca³a twórcom Alior
Banku?

Strategia banku zak³ada
zrównowa¿ony i racjonalny
rozwój, w oparciu o zasady tra-
dycyjnej i solidnej bankowoœci:
przejrzystoœæ, bezpieczeñ-
stwo, stabilnoœæ, odpowie-
dzialnoœæ, doradztwo, przed-
siêbiorczoœæ oraz innowacyj-
noœæ. Oferta banku skierowa-
na jest do klientów, którzy
oczekuj¹ wy¿szego poziomu
us³ug, doradztwa i wy¿szej zy-
skownoœci produktów. Bank
udostêpnia w standardzie pro-
dukty i us³ugi, które dotych-
czas oferowane by³y jedynie
wybranym, najbogatszym
klientom, oraz produkty dot¹d
niedostêpne na rynku.

Konkretnie, o jakie produk-
ty i us³ugi chodzi i jaki jest
popyt ze strony klientów?

Wy¿sza kultura bankowoœci
Przyk³adowo brak limitów

na lokaty typu overnight (lo-
katy nocne) dla osób fizycz-
nych, w wiêkszoœci konkuren-
cyjnych banków istniej¹ takie
limity. Karty bankomatowe
Alior Banku umo¿liwiaj¹ce
bezp³atne wyp³aty ze wszyst-
kich bankomatów w Polsce i
za granic¹. Karta kredytowa
Alior Banku zawiera us³ugê
cash back czyli na konto klien-
ta nastêpuje zwrot 1% warto-
œci zakupów dokonanych na-
szymi kartami. Ponadto oferu-
jemy darmowe konta waluto-
we w czterech walutach
(USD, EUR, CHF, GBP). Za
spraw¹ niedawno uruchomio-
nego systemu Alior Speed
nasz bank oferuje mo¿liwoœæ
szybkich i darmowych przeka-
zów z zagranicy do Polski na
z³otowe konta w Alior Banku.
Dla klientów biznesowych ofe-
rujemy szerok¹ i elastyczn¹
ofertê kredytow¹. Wystarczy
wymieniæ np. Limit Wierzytel-
noœci daj¹cy mo¿liwoœæ korzy-
stania z dowolnie wybranego
produktu kredytowego w ra-
mach limitu, cztery ró¿ne ra-
chunki firmowe w zale¿noœci
od potrzeb i dopasowane in-
dywidualnie do klienta czy
bezpoœredni dostêp do pro-
duktów skarbowych zabezpie-
czaj¹cych ryzyko walutowe. A
tak¿e us³ugê autodealingu,
czyli negocjowanie kursów
walut oraz po bardzo atrakcyj-
nych rynkowych stawkach
przez internet. Ponadto wiele
innych produktów i us³ug, o
których mo¿na uzyskaæ infor-
macjê w naszych oddzia³ach.

Jaki rodzaj konta jest naj-
czêœciej wybierany przez
klientów indywidualnych?

W przewa¿aj¹cej wiêkszo-
œci by³y to bezp³atne konta
oszczêdnoœciowo-rozliczenio-
we z lokat¹ nocn¹ oraz kart¹ do
bankomatu. Klienci firmowi naj-
czêœciej wybieraj¹ nasze Kon-
to Zarabiaj¹ce. Jest ono bez-
p³atne, dodatkowo Alior Bank
wp³aca klientom premiê w wy-
sokoœci 50 z³ miesiêcznie, je¿eli
klient utrzymuje w ci¹gu miesi¹-
ca œrednie saldo 9 tys. z³.

Bank obs³uguje wszyst-
kie segmenty rynku. Jakie
s¹ proporcje, który segment
rozwija siê dynamiczniej?

W pierwszych miesi¹cach
zdecydowanie bardziej rozwi-
ja³ siê segment klienta indy-
widualnego, ale ju¿ od d³u¿-
szego czasu widzimy wzrost
zainteresowania nasz¹ ofert¹
wœród klientów biznesowych.
Wielu klientów firmowych kie-
ruje do nas zapytania o pro-
dukty kredytowe i deklaruje
chêæ przeniesienia czêœci lub
ca³oœci swojego biznesu.
Oferta dla klientów firmowych
jest poszerzana z tygodnia na
tydzieñ. Zarówno klienci indy-
widualni, jak i firmowi, mog¹
równie¿ korzystaæ w naszych
oddzia³ach z oferty Biura Ma-
klerskiego Alior Banku.

Jak nagroda „Parkietu”
za najlepszy debiut gie³do-
wy 2008 roku wp³ynê³a na
pracê banku oraz sektora
maklerskiego?

Tegoroczne wyró¿nienia
maj¹ równie¿ szczególne zna-
czenie, gdy¿ stanowi¹ nagro-
dê za odwagê i bardzo dobr¹
pracê w ekstremalnych warun-
kach. Jest to nagroda za uda-
ny debiut rynkowy pomimo kry-
zysu, niepewnoœci i ostrej kon-

kurencji w sektorze bankowym.
Mobilizuje nas to do dalszych
dzia³añ nad rozwojem. Potwier-
dza to ponad 3000 klientów,

którzy w trzy miesi¹ce od roz-
poczêcia dzia³alnoœci operacyj-
nej Biura Maklerskiego, skorzy-
stali z jego us³ug. Oznacza to,
¿e pomimo trudnej sytuacji na
rynku finansowym, klienci ob-
darzyli nas zaufaniem.

Czy kryzys wp³yn¹³ na
politykê kredytow¹ Alior
Banku?

Panuj¹cy kryzys nie ma wp³y-
wu na nasz¹ politykê kredytow¹,
poniewa¿ od pocz¹tku dzia³alno-
œci d¹¿ymy do zachowania pro-
porcji depozytów do kredytów w
relacji 1,5:1, co umo¿liwia nam
samowystarczalnoœæ i stabiliza-
cjê. Dziêki temu nasza oferta jest
konkurencyjna dla klientów.

Dziêkujemy za rozmowê.

Rozmowa z Bogumi³¹ Cebeliñsk¹ - dyrektorem placówki Alior Banku

XXXVIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

W czêœci wstêpnej dyskusjê
wywo³a³a, nag³oœniona przez
du¿e media, sprawa niedoboru
miejsc w ¿³obkach na Targów-
ku, o któr¹ zapyta³ Maciej Dan-
ko. Ju¿ w 2007 roku dyrektor
ZOZ prosi³ Miasto o pomoc w
tej sprawie; uda³o siê uzyskaæ
œrodki na 65 miejsc (przy 126
oczekuj¹cych) – przypomnia³
wiceburmistrz S³awomir Anto-
nik. Radny Rady Warszawy Da-
riusz Klimaszewski zachêca³ do
szukania rozwi¹zañ, gdy¿ nie-
d³ugo ¿³obki przejd¹ we w³ada-
nie dzielnic. Jacek Duczmal za-
powiedzia³, ¿e wkrótce spraw¹
zajmie siê komisja bezpieczeñ-
stwa i porz¹dku publicznego.

Pierwsza rozpatrywana na
sesji uchwa³a dotyczy³a zmiany
za³¹cznika dzielnicowego do
bud¿etu m.st. Warszawy na rok
2009, z autopoprawkami zarz¹-
du z 5 i 13 maja. Zmiany dotycz¹
m.in. zmniejszenia o 800 000 z³
œrodków na budowê ul. Remon-
towej i przyznania œrodków w tej
wysokoœci na budowê ul. Topa-
zowej w latach 2008-2009;
wprowadzenia do WPI nowego
zadania inwestycyjnego pn.
„Adaptacja budynku hotelowego
przy ul. Œw. Wincentego 87 na

Najtrudniejsze - zagospodarowanie przestrzenne
Dwie godziny obrad i d³uga przerwa; piêæ uchwa³ przyjêtych

zgodnie i kontrowersje wokó³ procedowania szóstej uchwa³y
(uwagi do Studium Zagospodarowania Przestrzennego oraz
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na te-
renie Targówka), zakoñczone wyjœciem kilku radnych z sali -
to w najwiêkszym skrócie przebieg XXXVIII sesji rady z 14 maja.

mieszkania komunalne” (20
mieszkañ jedno- i 160 dwupo-
kojowych) - zwiêkszenie kwoty
na to zadanie o 10 740 500 z³;
zwiêkszenie wydatków na zaku-
py inwestycyjne dla oddzia³ów
przedszkolnych w szko³ach
podstawowych o 380 000 z³;
zwiêkszenie o 3 320 000 z³ œrod-
ków na budowê 2 przedszkoli
modu³owych przy ul. Hieronima
2 i Turmoncka 20. Zmiany zo-
sta³y pozytywnie zaopiniowane
przez 5 merytorycznych komisji.
W g³osowaniu na sesji uchwa³ê
popar³o 18 radnych, 1 wstrzy-
ma³ siê od g³osu.

 Zgodnie (12 g³osów – za, 1
– wstrz.) przyjêto uchwa³ê o
uruchomieniu dodatkowych
przystanków autobusowych
(na ¿¹danie) linii 512 na odcin-
ku pomiêdzy ul. M³odzieñcz¹ a
pêtl¹ autobusow¹ przy ul. Blo-
kowej (na ul. Codziennej w re-
jonie ulic Czerwiñska/£ukasie-
wicza) oraz uchwa³ê o zmianie
przebiegu trasy linii 202: wyd³u-
¿enie przejazdu w kierunku ul.
M³odzieñczej o dodatkowy
przejazd ul. Tarnogórsk¹ i Tu-
¿yck¹, z 3 przystankami „na
¿¹danie”, zlokalizowanymi na
ul. Tarnogórskiej przy Radzy-

miñskiej i ul. Krzesiwa oraz na
ul. Tu¿yckiej przy Diamentowej
(10 g³osów – za, 3 - wstrz.).

Jednomyœlnie, 14 g³osami,
radni pozytywnie zaopiniowali
projekt uchwa³y Rady Warsza-
wy w sprawie zasad wynajmo-
wania lokali znajduj¹cych siê
w budynkach prywatnych i za-
sad ich podnajmowania. Dopi-
sano zastrze¿enia, dotycz¹ce:
wprowadzenia zasady, ¿e
umowy podnajmu zawiera i ad-
ministruje wynajêtym lokalem
w³aœciwy terytorialnie ZGN
oraz koniecznoœci precyzyjne-
go okreœlenia „zakresu anali-
zy spo³eczno-ekonomicznej”.

Projekt uchwa³y, dotycz¹cej
nabycia od Euro Mall na rzecz
m.st. Warszawy nieruchomo-
œci gruntowej po³o¿onej przy
Kanale Bródnowskim na reali-
zacjê zadania pn. „Zagospoda-
rowanie zieleni miejskiej na
terenie Dzielnicy Targówek”
(otoczenie Kana³u Bródnow-
skiego – odcinek, Kana³u By-
stra – odcinek, Kana³u Drew-
nowskiego – odcinek), po po-
zytywnej opinii komisji rozwo-
ju inwestycji i ochrony œrodo-
wiska – na sesji poparli wszy-
scy obecni radni – 14 osób.

Najd³u¿ej dyskutowany, kon-
trowersyjny okaza³ siê projekt
uchwa³y w sprawie wniosków
do dokonania zmian w „Stu-
dium uwarunkowañ i kierunków

zagospodarowania przestrzen-
nego m.st. Warszawy” oraz
Miejscowych Planów Zagospo-
darowania Przestrzennego na
terenie dzielnicy Targówek. Po
wyst¹pieniach: wiceburmistrza
Janusza Janika oraz radnych
Witolda Harasima i Macieja
Danko – przewodnicz¹cy rady
Zbigniew Poczesny og³osi³
przerwê. Gdy obrady wznowio-
no, burmistrz Grzegorz Zawi-
stowski poinformowa³, ¿e za-
rz¹d Targówka nie wycofuje siê
z uchwa³y; zapowiedzia³, ¿e  do
wiceprezydenta Wojciechowi-
cza wys³ane zostanie pismo o
wyznaczenie dodatkowego ter-

minu na zajêcie siê omawian¹
spraw¹ przez Radê Targówka.
W¹tpliwoœci i uwagi do Studium
oraz MPZP, w imieniu komisji
Rady Osiedla Zacisze zg³osi³a
przewodnicz¹ca Rady Osiedla
Ma³gorzata Zembrzuska, a
uwagi RSM „Praga”, dotycz¹-
ce m.in. likwidacji placów za-
baw na rzecz parkingów – pre-
zes Andrzej Pó³rolniczak.

Po tych wyst¹pieniach Ma-
ciej Jankiewicz przedstawi³
wniosek, podpisany przez 5
radnych klubu PiS, o zdjêcie
tego punktu z porz¹dku obrad
i skierowanie go ponownie do
komisji rozwoju, inwestycji i

ochrony œrodowiska. W g³oso-
waniu wniosek ten nie uzyska³
wiêkszoœci: 9 – za, 11 – prze-
ciw. Kilkoro radnych opuœci³o
salê. Podczas g³osowania
uchwa³y obecnych by³o tylko 11
radnych. Po chwili wróci³y 2
osoby. Reasumpcja g³osowa-
nia da³a wynik: 11 – za, przy 2
wstrzymuj¹cych siê od g³osu.

Rada Targówka podjê³a
uchwa³ê o przekazaniu prze-
wodnicz¹cemu Rady Warsza-
wy i prezydentowi Miasta wnio-
sków do dokonania zmian w
Studium oraz MPZP, zobowi¹-
zuj¹c jednoczeœnie, ¿e wnio-
ski do obu dokumentów zg³o-
szone przez podmioty prawne
i mieszkañców, bêd¹ procedo-
wane przez komisjê rozwoju,
inwestycji i ochrony œrodowi-
ska oraz radê i zarz¹d Dzielni-
cy Targówek.                         K.
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OG£OSZENIE
Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy og³asza II otwarty konkurs ofert na realiza-
cjê zadañ publicznych z zakresu kultury w roku 2009 w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. War-
szawy, polegaj¹cych na mecenacie dzia³alnoœci kulturalnej poprzez wspieranie wartoœcio-
wych projektów kulturalnych oraz zaprasza do sk³adania ofert. Zlecenie realizacji zadañ
publicznych nast¹pi w formie 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 klasy-
fikacji bud¿etowej: dzia³ 921, rozdzia³ 92 105).

II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postêpowanie w sprawie og³oszenia II otwartego konkursu ofert odbywaæ siê bêdzie
zgodnie z zasadami okreœlonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿yt-
ku 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. War-
szawy 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 konkur-
su zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmniejszania wielkoœci przyznanego dofinansowania.

III. Termin realizacji zadania
Zadania musz¹ byæ zrealizowane:
* zadanie nr 1, 2 i 3 od 1 lipca do 31 grudnia 2009 r.,
* zadanie nr 4 w dniu 6 wrzeœnia 2009 r.
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):
a. ewaluacja programu,
b. prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania.
2. Podmioty, które nie maj¹ mo¿liwoœci samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16
ust. 4 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku i o wolontariacie, powinny przedstawiæ w ofercie infor-
macjê na ten temat ze wskazaniem zakresu w jakim zadanie bêdzie realizowane przez
podwykonawców (pkt V.4. oferty).
Pouczenie: Za podwykonawcê nale¿y uznaæ organizacjê pozarz¹dow¹, podmiot, o którym
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (inne, ni¿
ten, który sk³ada ofertê) lub przedsiêbiorcê, który wspó³realizuje czêœæ zadania publiczne-
go (mog¹c¹ samodzielnie stanowiæ wyodrêbnion¹ ca³oœæ) poprzez sprzeda¿ us³ug, których
zakup – za poœrednictwem œrodków pochodz¹cych z dotacji – dokonuje podmiot, któremu
zlecono realizacjê zadania publicznego. Przy wyborze podwykonawcy podmioty, które otrzy-
maj¹ dotacjê, bêd¹ zobowi¹zane stosowaæ przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
Partner nie mo¿e byæ podwykonawc¹, jak równie¿ podwykonawca nie mo¿e
byæ jednoczeœnie partnerem.
3. 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 interne-
towej, 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”; „Publika-
cja zosta³a wydana dziêki dofinansowaniu ze œrodków m.st. Warszawy”.
4. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne warunki i doœwiadczenie
w realizacji zadañ o podobnym charakterze, tj.:
• Kadrê:
a. specjalistów o potwierdzonych dokumentami, kwalifikacjach do wykonania zadania.
b. przeszkolonych wolontariuszy.
• Bazê lokalow¹ (w³asna lub potwierdzon¹ umowa przyrzeczenia najmu/u¿yczenia): umo¿-
liwiaj¹c¹ realizacjê zadania.
Kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opieraæ siê o ww. kryteria.
Praca wolontariuszy stanowi wk³ad osobowy organizacji i powinna byæ ujêta w pkt. IV. 3
oferty – wycena pracy wolontariuszy mo¿e stanowiæ finansowy wk³ad w³asny organizacji, w
wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 50 % ca³oœci wk³adu w³asnego.
5. Podmiot, realizuj¹c zadanie, zobowi¹zany jest do stosowania przepisów prawa, w szcze-
gólnoœci 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 zada-
nia 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 lub przes³aæ na adres Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc m. st. Warsza-
wy, ul. K³opotowskiego 15,  03 – 708 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5
czerwca 2009 roku do godz. 15.00 (decyduje data wp³ywu do kancelarii).
Oferta, która wp³ynie po ww. terminie, nie bêdzie objêt¹ procedur¹ konkursow¹.
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie, w miejscu i czasie okreœlonym w og³osze-
niu. 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 Kultury dla Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. War-
szawy mog¹ udzielaæ stosownych wyjaœnieñ, na pytania oferenta, dotycz¹cych zadañ kon-
kursowych oraz wymogów formalnych (ul. K³opotowskiego 15 pok. 204, równie¿ pod na-
stêpuj¹cymi numerami telefonów: 022 59-00-085, 022 59-00-086, 022 59-00-088, 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 do-
kumentem 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 reprezentuj¹-
cych, wa¿ny 3 miesi¹ce od daty wystawienia.
3. Sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoœci (zgodnie z zakresem dzia³alnoœci okre-
œlonym 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 elemen-
tów: 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 finanso-
wej 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 finan-
sowego, 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 publicz-
nego) sk³adaj¹ oœwiadczenie na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 3 do niniejszego og³oszenia.
5. Statut organizacji (nie dotyczy parafii i innych koœcielnych osób prawnych nieposiada-
j¹cych 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 zo-
stan¹ podane wszystkie ¿¹dane informacje.
Za³¹czniki sk³adane w przypadku, gdy projekt tego wymaga:
1. Dokument(y) poœwiadczaj¹ce prawo zajmowania lokalu (lokali), w którym
(których) realizowany ma byæ program np: akt w³asnoœci, umowa najmu, umowa u¿ycze-
nia, porozumienie w sprawie udostêpnienia lokalu lub przyrzeczenie u¿yczenia lokalu.
W przypadku realizowania programu w kilku miejscach, nale¿y do³¹czyæ dokumenty po-
œwiadczaj¹ce prawo zajmowania wszystkich lokali/miejsc. Jeœli zadanie realizowane bê-
dzie w wielu miejscach, których dok³adne wskazanie nie jest mo¿liwe, przedstawienie ww. do-
kumentów 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 pod-
pisany 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 pod-
pisanych, za³¹czników spowoduje ODRZUCENIE oferty z przyczyn formalnych.
Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lu-
b przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokoœci.
Dokumenty sk³adane w przypadku otrzymania dotacji
Oferent zobowi¹zany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania, od pracownika wydzia-
³u, informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyæ niezbêdne dokumenty potrzebne do podpi-
sania 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 przy-
gotowania umowy.
Pouczenie:

1. za³¹czniki powinny byæ:
a. sporz¹dzone na przygotowanych przez Wydzia³ Kultury dla 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 o-
becnoœci 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 konkur-
sowym, wymaga formy pisemnej.
Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od rozstrzy-
gniêcia, w czêœci lub w ca³oœci, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

VIII. Kryteria wyboru ofert

1.Kryteria formalne:
1) ocena, czy podmiot sk³adaj¹cy ofertê jest uprawniony do jej z³o¿enia na podstawie art. 3
ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
2) ocena terminowoœci z³o¿enia oferty zgodnie z dzia³em V pkt 2 og³oszenia,
3) ocena kompletnoœci za³¹czonej dokumentacji, o której mowa w dziale VI og³oszenia.
2. Kryteria merytoryczne:
1) ocena, czy cele statutowe podmiotu s¹ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym w niniejszym
og³oszeniu.
2) ocena, czy zadanie jest adresowane do mieszkañców 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 og³o-
szeniem oraz przydatne i atrakcyjne dla beneficjentów;
- kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu rzeczo-
wego) 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 pod-
stawie z³o¿onych dokumentów i wczeœniejszej wspó³pracy z m.st. Warszawa, w tym realiza-
cji zleconych dotychczas zadañ (z uwzglêdnieniem rzetelnoœci i terminowoœci oraz sposobu
rozliczenia otrzymanych na ten cel œrodków).
5) ocena podmiotu w zakresie jego doœwiadczenia w realizacji podobnych zadañ bêd¹cych
przedmiotem oferty
IX. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie, o zrealizowanych przez Prezydenta m. st.
Warszawy w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach
publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami.
Dotacje przyznane w 2008 i 2009 roku w Dzielnicy Praga Pó³noc na realizacjê podobnych  zadañ.

Za³¹cznik do Uchwa³y Zarz¹du Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy Nr 1472/2009  z dnia 6 maja 2009 r.

Zadanie nr 1 - Animacja ¿ycia kulturalnego i artystycznego poprzez
przygotowanie i realizacjê przedsiêwziêæ z dziedziny kultury stanowi¹cej
ca³oroczn¹ ofertê dla mieszkañców Dzielnicy Praga Pó³noc

Zadanie z obszaru upowszechniania sztuki poprzez produkcjê i
prezentacjê wydarzeñ artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki
zgodnie z programem wspó³pracy na rok 2009

55 700 z³

Zadanie nr 2 - Przedsiêwziêcia zwi¹zane z edukacj¹ kulturaln¹
dzieci i m³odzie¿y (warsztaty, konkursy, przegl¹dy, festiwale,
zajêcia upowszechniaj¹ce wiedzê o sztuce oraz historii i tradycji
miasta Warszawy i dzielnicy Praga Pó³noc)
Zadanie nr 3 - Praski Broadway, organizacja wydarzeñ artystycznych
(pokazy, przegl¹dy, konkursy, festiwale) nawi¹zuj¹cych do tradycji
tanecznych ró¿nych kultur œwiata

Zadania z obszaru upowszechniania kultury w dzielnicach, w tym
edukacji kulturalnej dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, dzia³añ z zakresu
integracji pokoleniowej poprzez kulturê oraz wspierania artystycznej
twórczoœci amatorskiej

40 000 z³

100 000 z³

Zadanie nr 4 – Przedsiêwziêcia, które stanowiæ bêd¹ ofertê programow¹
cyklicznej imprezy plenerowej „VI Praskie spotkania z kultur¹” - pikniku
artystycznego na ulicy Z¹bkowskiej w dniu 6 wrzeœnia 2009 roku

Zadanie z obszaru o¿ywienia kulturalnego obiektów rewitalizowanych
i postindustrialnych oraz terenów atrakcyjnych pod wzglêdem tury-
stycznym i rekreacyjnym poprzez pobudzenie aktywnoœci kulturalnej

130 000 z³

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

Kwota 2008

120 000,00

80 000,00

0,00

100 000,00

300 000,00

Fundacje
35 000,00

Stowarzyszenia
85 000,00

Stowarzyszenia
80 000,00

-

Fundacje
9 000,00

Stowarzyszenia
91 000,00

-

Zadanie

Zadanie nr 1 – Animacja ¿ycia kulturalnego i artystycznego poprzez przygotowanie
i realizacjê przedsiêwziêæ z dziedziny kultury stanowi¹cej ca³oroczn¹ ofertê dla
mieszkañców Dzielnicy Praga Pó³noc

Zadanie nr 2 -  Przedsiêwziêcia zwi¹zane z edukacj¹ kulturaln¹ dzieci i m³odzie¿y
(warsztaty, konkursy, przegl¹dy, festiwale, zajêcia upowszechniaj¹ce wiedzê
o sztuce oraz historii i tradycji miasta Warszawy i dzielnicy Praga Pó³noc
Zadanie nr 3 – Praski Broadway, organizacja wydarzeñ artystycznych (pokazy,
przegl¹dy, konkursy, festiwale) nawi¹zuj¹cych do tradycji tanecznych ró¿nych
kultur œwiata

Zadanie nr 4 – Przedsiêwziêcia, które stanowiæ bêd¹ ofertê programow¹ cyklicznej
imprezy plenerowej „V Praskie spotkania z kultur¹” - pikniku artystycznego na ulicy
Z¹bkowskiej w dniu 14 wrzeœnia 2008 roku

Suma

Kwota 2009

34 300,00

40 000,00

0,00

0,00

74 300,00

Stowarzyszenia
34 300,00

Stowarzyszenia
40 000,00

-

-

-
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Wspólnota Mieszkaniowa 11 Listopada 12
og³asza konkurs ofert

na wymianê instalacji elektyrycznej i telewizyjnej.

Szczegó³owe informacje na stronie: www.11listopada12.warszawa.pl

i pod nr tel. 0 601 699 059.

W zwi¹zku z ukazaniem siê w 276 numerze miesiêcznika AVECIARZ z dnia 13 marca br.
artyku³u pt. „Burmistrz boi siê wody” i zamieszczonymi tam zarzutami skierowanymi pod moim
adresem oraz pod adresem komisji, która przydziela³a œrodki dotacyjne na zadania z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bia³o³êka, w 2009 r. podj¹³em starania, aby ww.
czasopismo wydrukowa³o tekst przedstawiaj¹cy punkt widzenia drugiej strony na podnoszone
problemy.

Niestety, pomimo podjêtej w tej sprawie korespondencji, Redakcja „Aveciarza” kilkakrotnie
odmawia³a wydrukowania na swoich ³amach przekazywanego materia³u.

Kierowany trosk¹ o krzewienie wœród lokalnej spo³ecznoœci sprawdzonych, rzetelnych i praw-
dziwych informacji na temat dzia³alnoœci publicznej naszego – wspólnego samorz¹du pozwalam
sobie zwróciæ siê do redakcji „Nowej Gazety Praskiej” z uprzejm¹ proœb¹ o wyra¿enie zgody na
zamieszczenie omawianego tekstu w Pañstwa czasopiœmie.

Uwa¿am, ¿e temat odnosz¹cy siê do zasad oraz wysokoœci œrodków bud¿etowych, jakie ka¿dego
roku Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka przekazuje w formie dotacji dla organizacji pozarz¹dowych na
realizacjê zadañ publicznych w obszarze sportu i rekreacji jest wa¿ny i spo³ecznie interesuj¹cy.

Andrzej Opolski - zastêpca burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka

Nie powinno oczywiœcie nikogo dziwiæ, ¿e
kwestie dotycz¹ce rozdzia³u œrodków bud¿eto-
wych na dotacje przekazywane w drodze do-
rocznych konkursów na realizacjê zadañ w za-
kresie upowszechniania kultury fizycznej, ale
tak¿e kultury czy spraw spo³ecznych, budz¹
wiele emocji i kontrowersji. Zw³aszcza wœród
najbardziej zainteresowanych, czyli organiza-
cji III sektora ubiegaj¹cych siê o te œrodki.

 Poruszam ten wa¿ki spo³ecznie temat, gdy¿
pojawi³y siê w lokalnej prasie nie uprawnione i
nie poparte absolutnie ¿adnymi dowodami opi-
nie sugeruj¹ce, jakoby tegoroczne dotacje w
obszarze upowszechniania kultury fizycznej i
sportu by³y rozdzielone wed³ug niejasnych kry-
teriów, z zastosowaniem „klucza politycznego”
i bli¿ej nie sprecyzowanego „widzimisiê burmi-
strza”. S¹ to opinie nieprawdziwe i bardzo
krzywdz¹ce dla cz³onków Zespo³u opiniuj¹ce-
go, który jak reguluj¹ to odpowiednie przepisy,
sk³ada siê w równych proporcjach z przedsta-
wicieli instytucji pozarz¹dowych, radnych oraz
pracowników Urzêdu Dzielnicy. Uczestnicz¹c w
pracach Zespo³u – w dodatku jako przewodni-
cz¹cy tego gremium, czujê siê w obowi¹zku wy-
jaœniæ czytelnikom oraz wszystkim zaintereso-
wanym zasady rozdzia³u dotacji na realizacjê
zadañ publicznych przez organizacje pozarz¹-
dowe. Zatem sugerowanie, ¿e mo¿na jakoœ
wp³yn¹æ, by wyniki by³y na korzyœæ lub po my-
œli kogokolwiek, jest ma³o eleganckie. Tym bar-
dziej, je¿eli autor tekstu nie posiada na tyle cy-
wilnej odwagi, aby pod formu³owanymi zarzu-
tami podpisaæ siê w³asnym nazwiskiem, lecz
stara siê ukryæ to¿samoœæ za enigmatycznymi
pseudonimami.

Oczywiœcie, jak w ka¿dym konkursie, w fina-
le znajduj¹ siê zadowoleni, jak równie¿ ci za-
wiedzeni, którzy dotacji z ró¿nych przyczyn nie
uzyskali. W wiêkszoœci spowodowane to jest
uchybieniami formalnymi sk³adanych wniosków
lub te¿ faktem, ¿e dany projekt nie jest zgodny
z priorytetami, nie mieœci siê po prostu w da-
nym obszarze zadaniowym.

Przybli¿aj¹c Pañstwu problematykê tych¿e
dotacji z satysfakcj¹ stwierdzam fakt, i¿ wyraŸ-
nie odnotowujemy systematyczn¹ tendencjê
zwy¿kow¹ co do ich wielkoœci. Przyk³adowo, w
roku 2006 dotacje dla organizacji pozarz¹do-
wych w obszarze sportu wynosi³y 130 tys. z³, w
2007 r. – 170 tys. z³, ale ju¿ w 2008 r. – 410 tys.
z³, a¿ do kwoty – 422,5 tys. z³ w 2009 roku.
Dynamicznie wzrasta równie¿ iloœæ sk³adanych
ofert, których np. w roku 2007 by³o 22, ale ju¿
w 2009 r. z³o¿ono 52 wnioski. Przyjêty przez
sto³eczny samorz¹d priorytet przyznawania
tych¿e œrodków, to przede wszystkim realiza-
cja szkolenia sportowego dzieci i m³odzie¿y
oraz organizacja imprez sportowo – rekreacyj-
nych.  I nie ma tutaj znaczenia, ¿e wœród wnio-
skodawców znajdzie siê stowarzyszenie czy
fundacja niezadowolona z faktu negatywnej
kwalifikacji przez komisjê wniosku o dotacjê w
wysokoœci 10 czy 15 tys. z³. Tym bardziej, je-
¿eli szefem fundacji jest dzielnicowy radny.

Dla lepiej zorientowanych czytelników nie
bêdzie tajemnic¹, ¿e chodzi m.in. o Fundacjê
AVE, która poprzez publikacje w miejscowej
prasie wyra¿a swoje niezadowolenie z tego-
rocznych rozstrzygniêæ konkursowych. Nie ne-
gujê w tym miejscu wielu ciekawych inicjatyw
Fundacji, ale œmiem twierdziæ, ¿e otrzymywa-
ne przez ostatnie lata œrodki z bud¿etu dzielni-
cy przeznaczone by³y na animacjê i upowszech-
nianie turystyki kajakowej, ma³o jednak¿e ma-
j¹cej wspólnego ze szkoleniem m³odych spor-
towców, co by³oby zgodne z zak³adanymi prio-
rytetami. Równie¿ upubliczniana liczba 300
osób, które skorzysta³y w zesz³ym roku z dota-
cji na proponowan¹ przez Fundacjê „ofertê ka-

jakow¹” jest trudna do  zweryfikowania bez np.
uprzedniego sprawdzenia kart ubezpieczenio-
wych osób bior¹cych udzia³ w sp³ywach.

Nale¿y obiektywnie stwierdziæ, ¿e Dzielnica
Bia³o³êka hojnie dotychczas wspiera³a Funda-
cjê AVE. Tylko w ostatnich trzech latach (2006-
2008) wspomaga³a finansowo jej dzia³ania na
kwot¹ ok. 60 tys z³. Inni równie¿ byli hojni dla
Fundacji. Urz¹d m.st. Warszawy, Minister Spor-
tu i Turystyki, Minister Edukacji i Urz¹d Mar-
sza³kowski tylko w ubieg³ym roku przekaza³y
dla Fundacji ponad 500 tys. z³ dotacji, i faktycz-
nie wiele z tych œrodków „posz³o” na rekreacjê
kajakow¹.

Przypomnê tylko, ¿e Zespó³ opiniuj¹cy wcze-
œniej niektóre  projekty Fundacji AVE kwalifiko-
wa³ je pozytywnie i np. na organizacjê szkole-
nia dzieci i m³odzie¿y, seniorów i mieszkañców
Bia³o³êki  w ramach oferty „Kajakiem do Morza
po odznakê, umiejêtnoœci i kwalifikacje” w la-
tach 2006-2008 przyzna³ kwotê 28 tys. z³.

Obecnie zweryfikowano politykê wspierania
tego rodzaju inicjatyw i negatywnie zaopinio-
wano kontynuacjê tego projektu. Po prostu
zmieniono priorytety z wypoczynku i rekreacji
na szkolenie. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ pomimo
wsparcia tak znacznymi œrodkami Fundacja nie
zdo³a³a wyszkoliæ w sensie sportowym ani jed-
nego kajakarza czy te¿ instruktora, pojmuj¹c
kajakarstwo jako dyscyplinê sportow¹.

Tym niemniej, nale¿y obiektywnie stwierdziæ,
¿e Fundacja AVE posiada nie lada umiejêtno-
œci (inni powinni siê uczyæ!) w pozyskiwaniu
œrodków publicznych na ró¿nego rodzaju ani-
macje kajakowe. Jeszcze jesieni¹ 2008 r. z
Centrum Komunikacji Spo³ecznej Urzêdu m.st.
Warszawy Fundacja pozyska³a 30 tys. z³ na re-
alizacjê kajakowych imprez typu œpiewaj¹ce
wiersze w kajaku, portret nadwiœlañski bia³o³ê-
czan, itd. Jak widaæ has³o „kajak” jest szerokie
i pojemne niczym wiœlane wody. Gwoli prawdy
nale¿y dodaæ, ¿e w ogromnej wiêkszoœci orga-
nizatorzy kajakowych wypraw pobieraj¹ od ich
uczestników op³aty za udzia³ w sp³ywach.

W bie¿¹cym roku Fundacja otrzyma³a dofi-
nansowanie na kajakowe sp³ywy m.in. od sa-
morz¹dów Woli oraz Mokotowa. Kwotê 36 tys.
z³ przekaza³o Biuro Sportu i Rekreacji na po-
dobny projekt, lecz obejmuj¹cy osoby niepe-
³nosprawne. Ponadto Pani Prezydent m.st.
Warszawy przyzna³a 46 tys. z³ na kajakowy
Super Czad. Zatem, pomimo braku dotacji z
dzielnic takich jak Targówek, Bia³o³êka czy
Ochota rok 2009 zapowiada siê równie zasob-
ny finansowo dla Fundacji jak lata poprzednie.

Dla porównania warto przytoczyæ dane od-
nosz¹ce siê do wspierania finansowego zadañ
w obszarze turystyki. W analogicznym okresie
minionych trzech lat (2006 – 2008) dzielnica
Bia³o³êka przekaza³a dla Oddzia³u Rejonowe-
go Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów kwotê 36 tys. z³ z przeznaczeniem
na organizowanie corocznych  wycieczek i wy-
jazdów turystycznych. A nale¿y zaznaczyæ, ¿e
jedynie z terenu Bia³o³êki samych zrzeszonych
w piêciu ko³ach emerytów jest ponad 600 osób.
Z powy¿szych dotacji korzystaj¹ jednak cz³on-
kowie stowarzyszenia PZERiI z ca³ego Rejonu
licz¹cego ponad 1,5 tys. osób.

Zarz¹d Dzielnicy uwa¿a, ¿e przy tak dyna-
micznie zwiêkszaj¹cej siê liczbie mieszkañców,
w tym dzieci i m³odzie¿y, œrodki dotacyjne g³ów-
nie powinny byæ konsumowane na terenie
Dzielnicy i docieraæ do najwiêkszej grupy. I tu
oczekujemy propozycji, inicjatyw, sugestii roz-
wi¹zañ, byœmy p³ynêli wspólnie w jednym kie-
runku ³ódk¹ lub kajakiem, ale w wodzie czystej
i nie zm¹conej, dla dobra wszystkich.

Andrzej Opolski

Wyj¹tkowo publikujemy tekst, stanowi¹cy odpowiedŸ na materia³
wydrukowany w innej gazecie; ten wyj¹tek uzasadniony jest wag¹ sprawy.

W czystej wodzie…

Patroni naszych ulic

Urodzony w Warszawie, w
rodzinie aptekarza. Dzieciñ-
stwo spêdzi³ na Ukrainie, gdzie
przenieœli siê jego rodzice ze
wzglêdów zarobkowych. Tam
zasta³a ich I wojna œwiatowa i
rewolucja. M³ody Aleksander
w 1916 r. wstêpuje do harcer-
stwa polskiego w mieœcie Hu-
mañ, a w 1921 r. (po Traktacie
Ryskim) jego rodzina, jak tysi¹-
ce innych polskich rodzin z
by³ego Imperium Rosyjskiego,
wraca do kraju. Studiowa³ hi-
storiê na UW w l. 1922-28.
Jednoczeœnie zaanga¿owa³
siê w dzia³alnoœæ Zwi¹zku Har-
cerstwa Polskiego, sprawuj¹c
w nim ró¿ne funkcje. Repre-
zentuje te¿ ZHP na konferen-
cjach miêdzynarodowych.

We wrzeœniu 1939 r. by³
cz³onkiem Komendy Pogoto-
wia Harcerzy w Warszawie.

Od paŸdziernika 1939 r. za-
anga¿owany w dzia³alnoœæ
konspiracyjn¹ – by³ cz³onkiem
S³u¿by Zwyciêstwu Polski i
G³ównej Kwatery Szarych Sze-
regów (konspiracyjnego har-
cerstwa). By³ inicjatorem i re-
daktorem „Biuletynu Informa-
cyjnego”, organu SZP-ZWZ-
AK. W opinii historyków „Biule-
tyn Informacyjny” (pocz¹tkowo
organ okrêgu warszawskiego
SZP-ZWZ, a od wiosny 1941 -
organ Komendy G³ównej ZWZ-
AK) by³ najwa¿niejszym i naj-
szerzej czytanym pismem Pol-
ski Podziemnej. Kamiñski reda-
gowa³ go od listopada 1939 r.
do paŸdziernika 1944, bêd¹c
te¿ autorem czêœci tam druko-
wanych tekstów. Redakcja
„Biuletynu…” znajdowa³a siê w
strukturze Biura Informacji i
Propagandy SZP-ZWZ-AK,
specjalistycznej komórki zaj-
muj¹cej siê propagand¹ (w tym
wydawnictwami) i wywiadem
politycznym. BIP istnia³ na
szczeblu KG ZWZ-AK, jak te¿
na szczeblach obszarów, okrê-
gów, obwodów i inspektoratów
ZWZ-AK, oczywiœcie w miarê
posiadanych mo¿liwoœci. W
l.1941-do czerwca 1944 Ka-
miñski jest szefem BIP okrêgu
Warszawa ZWZ-AK.

W grudniu 1940 r. doprowa-
dza do powo³ania Organizacji
Ma³ego Sabota¿u „Wawer”, by³
jego komendantem g³ównym,
a ona sama umiejscowiona
by³a w strukturze warszaw-
skiego BIP, jako jej swego ro-
dzaju ramiê wykonawcze. Ka-
drê kilkusetosobowej struktu-
ry tworzyli g³ównie harcerze z
Szarych Szeregów, ich zada-
niem by³o wykonywanie dzia-
³añ propagandowych i sabota-
¿owych oœmieszaj¹cych oku-
panta i podnosz¹cych ducha w
narodzie. By³y to akcje ulotko-
we, malowanie rysunków (np.
s³ynna „kotwica” Polski Wal-
cz¹cej) i napisów na murach,
ale te¿ gazowanie kin. Do naj-
s³ynniejszych dzia³añ „Wawra”
nale¿a³o dwukrotne (w 1943 r.)
pod³¹czenie siê do warszaw-

skiej sieci niemieckich mega-
fonów ulicznych (tzw. szczeka-
czek) i nadanie 15-minutowych
patriotycznych audycji.

Od 1941 r. by³ tak¿e referen-
tem kontrwywiadu w KG ZWZ-AK.

W 1943 r. Kamiñski (pod
pseudonimem „Juliusz Górecki”)
publikuje swoj¹ najs³ynniejsz¹
ksi¹¿kê „Kamienie na szaniec”,
do dziœ nale¿¹c¹ do kanonu lek-
tur ka¿dego œwiadomego Pola-
ka. Doœæ szybko zosta³a doce-
niona, o czym œwiadczy tak¿e
fakt jej drugiego podziemnego
wydania w 1944 r. Jeszcze w
1944 r. ukaza³o siê w Londynie
jej t³umaczenie na angielski.

W Powstaniu Warszawskim
jest nadal redaktorem „Biule-
tynu Informacyjnego” a¿ do
kapitulacji.

W 1945 r. powraca do ¿ycia
legalnego (znalezienie jakie-
goœ modus vivendi z syste-
mem postulowa³o zreszt¹ sze-
reg osób ze œrodowiska BIP,
³¹cznie z ostatnim szefem BIP
KG AK Kazimierzem Moczar-
skim). W l. 1945-50 jest asy-
stentem na pedagogice na
Uniwersytecie £ódzkim, tam
siê doktoryzuje (1947). Jedno-
czeœnie dzia³a w ZHP, bêd¹c
jego wiceprzewodnicz¹cym w
l.1946-1947. W 1949 r. usuniê-
ty z ZHP w zwi¹zku z wcho-

dzeniem komunizmu w Polsce
w jego now¹ bardziej totali-
tarn¹ („stalinowsk¹”) fazê.

Prze³om 1956 r. pozwoli³ na
odrodzenie polskich tradycji har-
cerskich i powrót odsuniêtych
wczeœniej dzia³aczy. Kamiñski w
l.1956 -1958 jest przewodnicz¹-
cym ZHP, zostaje jednak ponow-
nie odsuniêty z przyczyn poli-
tycznych – rz¹dz¹cy komuniœci
obawiali siê tradycji, które sob¹
reprezentowa³. (Dotyczy³o to
zreszt¹ nie tylko komunistów
rz¹dz¹cych – tzw. harcerstwo
„walterowskie” - czerwone har-
cerstwo - by³o tak¿e wyrazem
opozycji wobec odradzania siê
tradycji patriotycznych w ZHP ze
strony m³odego pokolenia dzia-
³aczy komunistycznych).

Kamiñski wraca do pracy
naukowej; w l. 1958-1962 kie-
rowuje katedr¹ pedagogiki spo-
³ecznej na U£. W 1959 r. habi-
lituje siê na podstawie ksi¹¿ki
„Prehistoria polskich zwi¹zków
m³odzie¿y” (W-wa 1959). W
1969 r. zostaje profesorem
nadzwyczajnym. By³ cz³onkiem
Komitetu Nauk Pedagogicz-
nych i Psychologicznych PAN.

Zmar³ w Warszawie.

Tomasz Szczepañski

Literatura:

A.K. Kunert S³ownik biograficzny
konspiracji warszawskiej1939-
1944, t II, Warszawa 1987

G. Mazur Biuro Informacji i
Propagandy SZP-ZWZ-AK
1939-1945, Warszawa 1987

Aleksander Kamiñski (1903-1978)
Pedagog, historyk, dzia³acz harcerski, ¿o³nierz Polski

Podziemnej, publicysta - ¿yciorysem Aleksandra Kamiñskiego,
patronuj¹cemu ulicy na Bia³o³êce mo¿na by obdzieliæ kilka
ca³kiem aktywnych osób.

ZAWIADOMIENIE

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

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

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

Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nie-

ruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej

inwestycji, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie admini-
stracyjne, na wniosek SBM Wardom, z siedzib¹ ul.

Kochanowskiego 49, 01-864, pe³nomocnik Anna Ro-
manowicz, z³o¿ony 17.04.2009 r. w sprawie ustalenia

lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na

budowie sieci wodoci¹gowej φφφφφ 100 mm, w ul Milenijnej
na dz. ew. nr 4/2 , 2/2 obrêb 4-03-06 i w ul. Kaflowej na

dz. ew. nr 2/5, 6 obrêb 4-03-06, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

W³aœcicielom i u¿ytkownikom wieczystym nieruchomoœci

w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y prawo za-
poznania siê z dokumentacj¹ w Wydziale Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st.

Warszawy, w dniach przyjêæ, w terminie 14 dni od daty
zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, oraz sk³a-

dania wniosków i za¿aleñ za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane

z ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji

inwestycji objêtej przedmiotow¹ decyzj¹.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie

14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul.

Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty
ostatniego og³oszenia).
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Dla mieszkañców wschod-
nich rejonów Bia³o³êki by³a to
okazja do relaksu i aktywne-
go spêdzenia wolnego cza-
su w rodzinnym gronie. Or-
ganizatorzy przygotowali bo-
wiem liczne atrakcje dla dzie-
ci i doros³ych.

Du¿ym powodzeniem
wœród milusiñskich cieszy³y
siê dmuchane zje¿d¿alnie i
„skakalnie” w kszta³cie zam-
ków. Starsze dzieci mog³y
wzi¹æ udzia³ w konkursach i
zawodach zorganizowanych
przez Bia³o³êcki Oœrodek
Sportu, takich jak „dart” (tra-
fianie lotk¹ w tarczê)  czy rzut
do kosza. Jak zawsze oblega-
ne by³y popularne „Pi³karzy-
ki”. Wielk¹ atrakcj¹ dla dzieci
by³y te¿ przeja¿d¿ki na ko-
niach, przygotowane przez
Pracowniê Twórczych Inspira-
cji „ArteMa”.

Klub Jêzykowy Happy Ho-
use oraz Portal ZielonaBialo-
leka.info zorganizowa³y dla
najm³odszych malowanie
buzi, a Bia³o³êcki Oœrodek
Kultury - konkurs na malowa-
nie kubeczka. W tym czasie
doroœli mogli skorzystaæ z
bezp³atnego pomiaru ciœnie-
nia i cukru w namiocie Cen-
trum Medycznego Pu³awska.

Zajêciom sportowym towa-
rzyszy³y wystêpy artystyczne.
Imprezê rozpoczê³a M³odzie-
¿owa Orkiestra Dêta OSP
„Akord” z Sulejówka, pod dyr.
Edwarda Myœliwczyka, która
wykona³a wi¹zanki znanych
przebojów muzycznych i pie-
œni ludowych. Wystêp orkiestry
uœwietni³y pokazy uk³adów ta-
necznych ma¿oretek. Nastêp-
nie swoje umiejêtnoœci zapre-
zentowa³y dzieci z klubów
„Luz” i „Luzik” Bia³o³êckiego
Oœrodka Kultury. PóŸniej zna-
ne i lubiane przeboje zaœpie-
wa³y Agnieszka W³odarska,
Olga Szeliga i Natalia Ogórek
ze Studia Piosenki BOK.

Po ma³ej przerwie, pod-
czas której odby³ siê pokaz
pierwszej pomocy, przygoto-
wany przez ratowników i le-
karzy z Centrum Medyczne-
go Pu³awska, wyst¹pi³ duet
An Dreo & Karina. Jest to je-
dyny duet w Polsce œpiewa-
j¹cy piosenki w jêzyku w³o-
skim. Artyœci wykonali popu-
larne przeboje grupy Romina
Power & Al Bano, jak „Felici-
ta” czy „Sempre, sempre”,
oraz w³asne kompozycje. Nie
zabrak³o te¿ tañca w wykona-
niu grupy X-Ray z Centrum
Tañca i Ruchu w Tarchominie

oraz wspólnego œpiewania z
zespo³em „Kararockers”

W stoisku promocyjnym
Bia³o³êki mo¿na by³o poroz-
mawiaæ z burmistrzami Jac-
kiem Kaznowskim i Piotrem
Smoczyñskim oraz przedsta-
wicielami Rady Dzielnicy na
temat rozwoju Bia³o³êki. Naj-
czêœciej zadawane pytania
dotyczy³y komunikacji oraz
planowanych i wykonywanych
inwestycji.

Podczas „Bia³o³êckiej Biesia-
dy”, w ramach akcji „Pola Na-
dziei” wolontariusze z Oœrodka
Hospicjum Domowe przy ulicy
Tykociñskiej zbierali pieni¹dze
na potrzeby hospicjum.

„Bia³o³êcka Biesiada” zosta-
³a zorganizowana na terenie
Zielonej Bia³o³êki, na imprezie
nie mog³o wiêc zabrakn¹æ sto-
iska portalu ZielonaBialoleka-
.info. Przedstawiciele stowa-
rzyszenia Zielona Bia³o³êka
prowadzili te¿ zbiórkê podpi-
sów w sprawie utworzenia
dwóch parków, przy ul.
Ostródzkiej, za ujêciem wody
g³êbinowej oraz przy ul. Skarb-
ka z Gór, miêdzy osiedlami
Derby i Brzeziny. Jak podkre-
œlaj¹ przedstawiciele stowa-
rzyszenia, to ostatnie zielone
tereny w tej czêœci dzielnicy.
Mo¿na tam jeszcze spotkaæ
ba¿anty i bociany. Niestety,
tereny te sta³y siê ³akomym
k¹skiem dla deweloperów, któ-
rzy chc¹ je maksymalnie zabu-
dowaæ. Mieszkañcy walcz¹ o
zachowanie ich naturalnego
charakteru. Chodzi przede
wszystkim o to, aby wpisaæ
wymienione tereny do Miejsco-
wego Planu Zagospodarowa-
nia jako tereny zielone.

Spo³eczne dzia³ania, jak ta
akcja w obronie zielonych te-
renów Bia³o³êki integruj¹ lu-
dzi. Z pewnoœci¹ ca³a impre-
za „Bia³o³êcka Biesiada” przy-
czyni³a siê do integracji i lep-
szego poznania siê mieszkañ-
ców Zielonej Bia³o³êki.

Joanna Kiwilszo

Uroczystoœæ rozpoczê³o
wspólne wykonanie „Hymnu

Europy”. W dalszej czêœci
ka¿da z orkiestr da³a krótki

koncert, a wœród wykonywa-

nych utworów pojawi³y siê
m.in.: „Spotkanie w Pary¿u”,

„Z wizyt¹ u Gershwina”, „Ku-
jawiak” czy „New York, New

York”.

Gromkimi brawami nagro-

dzono musztrê paradn¹ w

wykonaniu M³odzie¿owej Or-

Bia³o³êcka Biesiada
9 maja na terenie przykoœcielnym przy ulicy Ostródz-

kiej odby³a siê impreza rekreacyjna, zorganizowana przez
Radê i Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka oraz ksiêdza  probosz-
cza Parafii œw. Mateusza Aposto³a i Ewangelisty, Zdzis³a-
wa Konkola, nazwana „Bia³o³êck¹ Biesiad¹”.

Dm¹ na medal

kiestry Dêtej Ostrów Mazo-
wiecka. Na koniec orkiestry

wspólnie wykona³y trzy utwo-
ry: „Polonez warszawski”,

„Kwiat jednej nocy” oraz „Or-

kiestry dête”.

Po³¹czonymi orkiestrami

dyrygowa³ Edward Myœliw-
czyk, doœwiadczony kapel-

mistrz orkiestr wojskowych.
Paradê Orkiestr Dêtych zapo-

wiada³a i prowadzi³a Ma³go-

rzata Chmielewska.

Wyjazd z Warszawy mia³ byæ dla 33-letniej Mag-

daleny ucieczk¹ od przesz³oœci. Tymczasem jej nowy

dom jest star¹ ruin¹, a wokó³ dziej¹ siê niepokoj¹ce

rzeczy. Czy czarny pies i jego znikaj¹cy pan pomog¹

jej odnaleŸæ upragniony spokój? A mo¿e nawet... mi-

³oœæ? Ba³tyk, sprytna Marysia, jej babcia z tempera-

mentem. Facet lubi¹cy ryzyko i pisarz, który zna

przera¿aj¹c¹ tajemnicê. Wszyscy spotykaj¹ siê w

domu na odludziu.

Nika Jab³onowska napisa³a powieœæ zabawn¹,

wzruszaj¹c¹ i intryguj¹c¹, dobr¹ strawê dla ka¿dego

czytelnika krymina³ów.

UWAGA KONKURS!

Do wygrania

„Wielka mi³oœæ w Myszkach Ma³ych”

Jak siê nazywa³a matka królowej Bony?

Dla dwóch pierwszych osób, które zadzwoni¹ do No-

wej Gazety Praskiej (tel. 022 618-00-80, pon. 14-

18; wt.-pt. 10-14) i podadz¹ prawid³ow¹ odpowiedŸ

wydawnictwo funduje egzemplarz powieœci.

Prezent na Dzieñ Matki

Organizatorem koncertu
by³ burmistrz Jacek Kaznow-
ski wraz z Rad¹ i Zarz¹dem,
Wydzia³ Kultury dla Dzielnicy
Bia³o³êka, Bia³o³êcki Oœrodek
Sportu oraz Fundacja Promo-
cji Nieprofesjonalnych Zespo-
³ów Muzycznych Promotus.

10 maja w Bia³o³êckim Oœrodku Sportu przy ul. Œwiato-
wida 56 odby³a siê „III Bia³o³êcka Parada Orkiestr Dêtych”.
Na zewnêtrznym boisku sportowym wystêpowa³y najlep-
sze mazowieckie orkiestry dête: M³odzie¿owa Orkiestra
Dêta OSP Sierpc, M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Ostrów
Mazowiecka, M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP P³oœnica
oraz M³odzie¿owa Orkiestra Dêta „Akord” z Sulejówka.

Ma³a poligrafia
i elektrogrzejnictwo

• Ksero

• Bindowanie

• Foliowanie

• Piecz¹tki

w 5 minut - 35 z³

• Dorobimy

ka¿d¹ grza³kê

ul. Z¹bkowska 13
(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

TERMEK

Wydawnictwo „Lucky” proponuje najlepszy prezent na Dzieñ Matki – dowcipn¹ i

ciep³¹ wspó³czesn¹ powieœæ z w¹tkiem kryminalnym „Wielka mi³oœæ w Myszkach Ma³ych”.
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Firma oferuje us³ugi

w zakresie wymiany drzwi.

Oferta zawiera:

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

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

Kontakt: 0510 978 392

022 372 10 20

Micha³ Sawicki Oddzia³ Warszawa

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN

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

ca³odobowe pogotowie pogrzebowe

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

OKNA PCV

DRZWI
WEJŒCIOWE

rolety ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ¿aluzje

verticale ♦♦♦♦♦ parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3

022 675-05-03

0501-108-297

10 maja zakoñczy³ siê w
Przemyœlu 31. Ogólnopolski
Festiwal Kapel Folkloru Miej-
skiego im. Jerzego Janickie-
go, którego gospodarzem
by³o przemyskie Centrum Kul-
turalne. Do udzia³u w konkur-
sie zg³osi³o siê 18 kapel, osta-
tecznie wziê³o w nim udzia³ 16
zespo³ów reprezentuj¹cych
niemal wszystkie zak¹tki Pol-
ski. Tradycyjnie niedzielny
koncert lauretów, który odby³
siê w sali widowiskowej CK
poprzedzi³ korowód kapel po
podwórkach, ulicach i osie-
dlach Przemyœla.

Jurorzy: Kazimierz Miler
oraz W³odzimierz Votka -
gdañski muzyk, by³y cz³onek
Gdañskiej Kapeli Podwórko-
wej, Ryszard Kru¿el - muzyk,

Katarzyna Spoczyñska jest
cz³onkiem Oddzia³u Bródno
Towarzystwa Przyjació³ War-
szawy, który wraz za Szko³¹
Podstawow¹ nr 42 organizu-
je te konkursy. Regina G³u-
chowska, prezes oddzia³u,
podziêkowa³a w³odarzom
dzielnicy za wsparcie inicjaty-
wy, s³u¿¹cej rozwijaniu wiêzi
emocjonalnej z miejscem za-
mieszkania, domem rodzin-
nym i cz³onkami rodziny oraz
promocji dzielnicy, na terenie
której zaczyna siê Warszawa.

Zainteresowanie konkur-
sem potwierdza Anna Stolar-
czyk, nauczycielka historii w
SP nr 206. Szko³a bra³a w nim

udzia³ ju¿ w pierwszej edycji.
Teraz pojawi³ siê dylemat,
kogo wybraæ do reprezentacji,
czyli dwóch 3-osobowych dru-
¿yn. Chêtnych by³o wiêcej ni¿
miejsc, wielu odesz³o zawie-
dzionych.

Na og³oszenie wyników i roz-
danie nagród laureaci zostali
zaproszeni wraz z rodzicami.

W Dzielnicowym Konkursie
Historyczno-Plastycznym
„Œlady historii Targówka w dzie-
jach mojej rodziny” I miejsce
zdoby³a Gabriela Trepkowska
(SP 42) z mam¹ Anet¹; II –
Magda Owieœniak (SP 277)
oraz Magdalena Winek (SP 42)
z mam¹ Luiz¹; III – El¿bieta

Opisz, wymaluj – Targówek
Konkurs wiedzy o Targówku wymyœli³a w ubieg³ym roku

Katarzyna Spoczyñska, polonistka z SP nr 42 z Oddzia³a-
mi Integracyjnymi im. K. I. Ga³czyñskiego. Chodzi³o o to,
by w ramach akcji „Szko³a bez przemocy” zaproponowaæ
uczniom ciekawe zajêcie, np. fotografowanie otoczenia
domu, szko³y, osiedla. Pomys³ chyba siê przyj¹³, wpisa³ w
tradycjê. Na przysz³y rok bêdzie wiadomo: jak kwiecieñ,
to nasz Targówek - zapewnia pani Katarzyna, która 15 maja
poprowadzi³a uroczystoœæ rozdania nagród w konkursach:
wiedzy o Targówku, historyczno-plastycznym i literackim.

Matulka (SP 277) i Agata Ksiê-
¿opolska (SP 42). Przyznano
tak¿e 3 wyró¿nienia.

Dzielnicowy konkurs literac-
ki „Tu jest moja ulica, tu jest
mój dom” prowadzony by³ w 3
kategoriach: „Poezja”, „Pro-
za”, „Prace rodzinne”. Autorzy
najlepszych utworów poetyc-
kich to: Monika Karcz z SP
298 i Ewa Kieliszczyk z SP
275 (I miejsce); Klaudia Kwiat-
kowska z SP 275 (II miejsce);
Adrian ¯erko z SP 277 (III
miejsce). Czterech autorów
otrzyma³o wyró¿nienia. Za
najlepsz¹ „Prozê” nagrodzo-
no: Zuzannê Karaœ (I miej-
sce), Mateusza Kalickiego (II
miejsce) i Justynê Morytz (III
miejsce) – wszyscy z SP 277.
W kategorii „Prace rodzinne”
wyró¿nienia otrzymali: Kata-
rzyna i Marcin ¯yrek (SP 42)
oraz El¿bieta, Norbert i Da-
mian Faliszewscy (SP 42).

II Miêdzyszkolny Konkurs
wiedzy o Targówku „Nie taki
Targówek straszny, jak go
maluj¹” mia³ 2 etapy. O klasy-
fikacji dru¿yn decydowa³a
³¹czna iloœæ punktów. Najlep-
si okazali siê uczniowie SP
206, którzy uzyskali I miejsce:
Aleksandra Panek, Daniel
Pyœ, Korneliusz Gogoliñski
(51 punktów) i II miejsce: Mar-
ta Jakubik, Sylwia Tomaszew-
ska, Piotr Wojciechowski (45
punktów). III miejsce, za 42
punkty, zdoby³ zespó³ SP 84:

Marcin Moskwa, Jakub Sk³o-
dowski, Dominik Zaj¹c. Wy-
ró¿nienia otrzyma³y zespo³y
ze szkó³: 84, 275, 277, 298 (IV
miejsce), 42 (V i VI), 277, 285
(VII), 275 (VIII), 285 (IX).

Laureaci otrzymali dyplomy,
upominki i nagrody ksi¹¿ko-
we. Nagrodzone prace opubli-
kowane zosta³y w „Ma³ej an-
tologii utworów o Targówku”.
Podczas uroczystoœci wyst¹-
pi³ zespó³ taneczny z SP 42.
Wiersze recytowa³a trójka
uczniów z klasy IVB tej szko-
³y, cz³onkowie Klubu M³odych
Przyjació³ Bródna. Przejawem
miêdzypokoleniowych wiêzi
by³a piosenka „Bródnowskie
grodziszcze”. Regina G³u-
chowska napisa³a do niej s³o-
wa i zaœpiewa³a j¹ w duecie z
Martyn¹ Zdanowsk¹.          K.

Dzielnica

Jest taka jedna w Warszawie dzielnica,

Gdzie drzew i krzewów jest wiele,

Gdzie inna jest ka¿da ulica,

Gdzie s³ychaæ ptasie trele.

Miejsce zieleni z parkiem i lasem,

Gdzie ciszê i spokój ³¹czy zabawa,

Gdzie nikt nie liczy siê z czasem,

Gdzie wszystkim s³u¿y murawa.

To w³aœnie Dzielnica Targówek.

Cz¹stka Warszawy z grodziskiem.

Miejsce, z którego nie ma pocztówek,

A jednak sercom zostaje bliskie.

Wiersz laureatki I nagrody
Moniki Karcz SP 298

Maj¹c do wyboru trzy pro-
pozycje, przedstawiciele 20
organizacji zdecydowali siê
pracowaæ na projekcie naj-
prostszym i najkrótszym, przy-
gotowanym przez Stowarzy-
szenie „Otwarte Drzwi”. Po
zmodyfikowaniu niektórych
zapisów i wykreœleniu kilku
punktów, regulamin zosta³
uchwalony. „Dyskusja nad re-
gulaminem by³a burzliwa, ale
zakoñczy³a siê konsensem.
Regulamin nie jest wartoœci¹
sam¹ w sobie; jest tylko na-
rzêdziem. Jeœli w swej prostej
formie nie bêdzie siê spraw-
dza³, bêdziemy go uszczegó-
³awiaæ, rozbudowywaæ” – za-
pewnia Krzysztof Tyszkiewicz.

Wed³ug przyjêtego regula-
minu, prezydium komisji liczy
5 osób. Zg³oszono 4 kandyda-
tów. Wszyscy uzyskali popar-
cie w g³osowaniu. Do prezy-
dium Komisji Dialogu Spo-
³ecznego zostali wybrani: Ma-
ria Pokój ze Stowarzyszenia
„Otwarte Drzwi”, Antoni T.
D¹browski z Ko³a Wychowan-
ków Liceum im. W³adys³awa
IV, Micha³ Sokolnicki ze Sto-
warzyszenia „Nowa Praga” i
Tomasz Peszke z Praskiego
Stowarzyszenia Mieszkañców
Micha³owa”.

W ramach struktury organi-
zacyjnej komisji powo³ywane
bêd¹ zespo³y robocze, zajmu-
j¹ce siê konkretnymi sprawa-
mi. Przewodnicz¹cy podkre-
œla, ¿e zespo³y maj¹ powsta-
waæ spontanicznie, gdy kilka
organizacji bêdzie chcia³o
wspólnie zaj¹æ siê jakimœ ob-
szarem spraw. Nie bêd¹ to „sa-
modzielne byty”; prace przygo-
towawcze zespo³u roboczego
bêd¹ prezentowane na posie-
dzeniach komisji i na tym fo-
rum podejmowana bêdzie de-
cyzja o skierowaniu podjêtej
uchwa³y czy wniosku do dziel-
nicy lub organów Miasta.

Na posiedzeniu 13 maja
zg³oszone zosta³y propozycje
powo³ania dwóch zespo³ów
roboczych. Jeden zajmie siê
ochron¹ zabytków, drugi –

uproszczeniem procedur,
zwi¹zanych z projektami z
obszaru kultury, finansowany-
mi przez Miasto i upraszcza-
niem procedur w konkursach.

Maria Pokój zg³osi³a inicja-
tywê zapytania Urzêdu Praga
Pó³noc, czy istnieje dokument
na temat strategii dzielnicy.
Je¿eli takiej strategii nie ma,
komisja zaproponuje podjêcie
prac nad takim dokumentem,
deklaruj¹c udzia³ potencja³u
spo³ecznego w pracach nad
strategi¹.

W ramach „wolnych wnio-
sków” uczestnicy posiedzenia
poruszyli kilka spraw meryto-
rycznych. Podjêli uchwa³ê o
poparciu wniosku organizacji
spo³ecznych z Pragi Pó³noc i
Pragi Po³udnie, dotycz¹cego
zmian w planowanym przebie-
gu ul. Tysi¹clecia. Zarz¹d
dzielnicy zobowi¹zano do
przedstawiania Komisji Dialo-
gu Spo³ecznego informacji
równie¿ na podstawie danych,
pochodz¹cych z innych jedno-
stek organizacyjnych Miasta,
dotycz¹cych obiektów i dzia-
³añ, które s¹ podejmowane w
celu ochrony zabytków pra-
skich. Kanw¹ do dyskusji na
ten temat by³a g³oœna sprawa
praskiej parowozowni. Inwe-
stor rozebra³ obiekt o wysokiej
wartoœci architektonicznej, a
dwie panie konserwatorki za-
bytków, stoj¹ce za p³otem i
machaj¹ce kartk¹ papieru,
dowiod³y bezsilnoœci swoich
instytucji, a nie powagi urzê-
dów, które reprezentuj¹.

„W ka¿dej chwili taki los
mo¿e spotkaæ inne zabytki –
uwa¿a Krzysztof Tyszkiewicz.
– Dlatego chcemy wiedzieæ,
jakie konkretne dzia³ania  Mia-
sto i dzielnica podejmuj¹ w
celu unikniêcia podobnej sy-
tuacji w przysz³oœci”.

Nastêpne posiedzenie Ko-
misji Dialogu Spo³ecznego
odbêdzie siê 17 czerwca o
godz. 18 w Urzêdzie Dziel-
nicy Praga Pó³noc przy ul.
Ks. K³opotowskiego 15 .

K.

Dialog siê rozwija
Na pierwszym posiedzeniu Komisja Dialogu Spo³ecz-

nego w dzielnicy Praga Pó³noc wybra³a swego przewod-
nicz¹cego – Krzysztofa Tyszkiewicza. 13 maja zebra³a
siê ponownie, by wybraæ prezydium i przyj¹æ regulamin
organizacyjny.

Kapela Praska - najlepsza w Polsce
Pierwsze miejsce i piêkn¹ statuetkê zdoby³a Kapela Pra-

ska w 31. Ogólnopolskim Przegl¹dzie Kapel Folkloru Miej-
skiego w Przemyœlu. Przed przemysk¹ publicznoœci¹ wy-
st¹pi³o osiemnaœcie kapel z ca³ej Polski. Nasza, Praska,
uhonorowana zosta³a owacj¹ na stoj¹co, zdoby³a te¿
uznanie Jury.

który przez wiele lat promowa³
kapele wystêpuj¹ce na prze-
myskim festiwalu w Radiu
Rzeszów i Bogus³aw Marci-
niak - muzyk z £odzi, naj-
wy¿sz¹ nagrodê wraz ze sta-
tuetk¹ wykonan¹ przez jaro-
s³awskiego rzeŸbiarza Dariu-
sza Jasiewicza, przyznali Ka-
peli Praskiej z Warszawskiej
Pragi. II miejsce zdoby³a Ka-
pela Podwórkowa „Œl¹skie
Bajery” z Gminnego Oœrodka
Kultury w Ornontowicach, na-
tomiast III miejsce przypad³o
Kapeli Podwórkowej „Eka” z
Gminnego Oœrodka Kultury
„Hutnik” w Gostyniu. Jury do-
ceni³o równie¿ piêæ kapel,
przyznaj¹c im równorzêdne
wyró¿nienia.

Kapela Praska, która w
ubieg³ym roku we wrzeœniu
obchodzi³a 20-lecie swojego
istnienia, gra folklor praski,
warszawski, pieœni patriotycz-
ne, piosenki powstañczo-
okupacyjne i piosenki Legio-
nów Polskich, a ostatnio przy-
gotowuje siê do utworów Fry-
deryka Chopina. Jej liderem
jest Czes³aw Jakubik, akor-
deonista, absolwent Wy¿szej
Akademii Muzycznej, na sce-
nie ju¿ od prawie czterdzie-
stu lat. Obecnie kapela gra w
sk³adzie: Pawe³ Pop³awski,

skrzypce, œpiew, Ryszard Do-
lanowski, gitara i œpiew, Zbi-
gniew Pogorzelski, instru-
menty perkusyjne, œpiew,
Marek Gru¿ewski, kontrabas.
To jedyna kapela miejska,
która doczeka³a siê swojego
pomnika – na rogu ulic Klo-
potowskiego i Floriañskiej.

Gratulujemy sukcesu w Prze-
myœlu i ¿yczymy kolejnych
laurów.

Wiêcej na stronie:
www.kapelapraska.pl.

Najbli¿szy wystêp Kapeli
Praskiej odbêdzie siê 21
czerwca na IV Jarmarku
Floriañskim.
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OG£OSZENIE
Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert
na realizacjê zadania publicznego, z zakresu wypoczynku dzieci i m³odzie¿y
w roku 2009 polegaj¹cego na organizacji wyjazdowych form wypoczynku
dzieci i m³odzie¿y oraz zaprasza do sk³adania ofert.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nast¹pi w formie jego wspierania
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
I. Rodzaj zadania, warunki realizacji i wysokoœæ œrodków publicznych,
które m.st. Warszawa ma zamiar przeznaczyæ na realizacjê tego zadania
(wg klasyfikacji bud¿etowej: dzia³ 854 rozdzia³ 85412).

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. War-
szawy 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. Dotacjê mog¹ uzyskaæ tylko bezpoœredni organizatorzy formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y.
4. Dofinansowanie nie mo¿e przekraczaæ 80% ca³kowitych kosztów zadania.
5. Wysokoœæ dofinansowania wynosi:
a) 40 z³ dziennie na jednego uczestnika,
b) w przypadku osób niepe³nosprawnych – 50 z³ dziennie na jednego uczestnika,
c) na koszty zakwaterowania i wy¿ywienia opiekuna – wolontariusza do 80% kosztów
ca³kowitych, ale nie wiêcej ni¿ 500 z³ na wyjazd,
d) w przypadku wypoczynku dzieci niepe³nosprawnych dodatkowo do 80% kosztów wyna-
grodzeñ specjalistów niezbêdnych do opieki i terapii, ale nie wiêcej ni¿ 1000 z³ na jednego
specjalistê na wyjazd.
6. Œrodki pochodz¹ce z dotacji mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na pokrycie kosztów
wynikaj¹cych bezpoœrednio z realizacji zadania:
a) wy¿ywienia oraz zakwaterowania uczestników
b) zakupu materia³ów na zajêcia dla uczestników,
c) transportu uczestników,
d) zakwaterowanie i wy¿ywienie opiekunów-wolontariuszy – pod warunkiem, ¿e posiadaj¹
pe³ne, wymagane prawem kwalifikacje.
7. Œrodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ przeznaczone na finansowanie wynagrodzeñ
kadry – z wyj¹tkiem form wypoczynku dla dzieci niepe³nosprawnych, gdzie mo¿liwe jest
dofinansowanie wynagrodzeñ specjalistów niezbêdnych do opieki i terapii.
8. 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.
9. 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 dofinansowanie ¿adnej z ofert.
10. W przypadku, gdy suma dofinansowania z³o¿onych ofert przekracza wysokoœæ œrodków
przeznaczonych na realizacjê zadania, organizator konkursu zastrzega sobie mo¿liwoœæ
zmniejszenia wielkoœci dofinansowania – czyli objêcia dofinansowaniem mniejszej liczby
uczestników ni¿ wnioskowana w ofercie.

III. Termin realizacji zadania

Zadanie musi byæ zrealizowane w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2008/2009
tj. miêdzy 20 czerwca a 31 sierpnia 2009 roku.

IV. Warunki realizacji zadania
1. Zadanie musi byæ realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dofinansowanie mo¿na wykorzystaæ tylko, gdy organizator wypoczynku otrzyma
zaœwiadczenie o zg³oszeniu placówki wypoczynku z w³aœciwego dla placówki Kuratorium
Oœwiaty (zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 stycznia
1997 r. w sprawie warunków, jakie musz¹ spe³niaæ organizatorzy wypoczynku dla dzieci
i m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e zasad jego organizowania i nadzorowania)
3. Œrodki z dotacji mo¿na wykorzystaæ na dofinansowanie dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej
zamieszka³ej wy³¹cznie na terenie Warszawy (od 6-go roku ¿ycia do ukoñczenia szko³y
ponadgimnazjalnej /z wyj¹tkiem szkó³ policealnych/, a w przypadku osób niepe³nospraw-
nych do 24 roku ¿ycia).
4. Dofinansowaniem nie mog¹ byæ objête dzieci i m³odzie¿ uczestnicz¹ca w turnusach
rehabilitacyjnych oraz specjalistycznych obozach sportowych.
5. Zadanie zawarte w ofercie mo¿e byæ realizowane wspólnie przez wiêcej ni¿ jeden
podmiot, je¿eli oferta zosta³a z³o¿ona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty
odpowiadaj¹ w równym stopniu za realizacjê zadania.
6. 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, oœwiad-
czenia 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 administra-
cji publicznej lub nieprowadz¹ca dzia³alnoœci gospodarczej osoba fizyczna, która wspó³u-
czestniczy w realizacji zadania bêd¹cego przedmiotem oferty nie wykorzystuj¹c przy tym
œrodków przekazanych w drodze dotacji. Wspó³praca ta mo¿e obejmowaæ m.in. aktywn¹
wymianê umiejêtnoœci, doœwiadczeñ i wiedzy, na ka¿dym etapie realizacji zadania. Udzia³
partnera mo¿e dotyczyæ tak¿e nieodp³atnego wsparcia rzeczowego (u¿yczenie, potrzeb-
nych do realizacji zadania, zasobów rzeczowych) lub osobowego (udzia³ wolontariuszy in-
nej organizacji). W umowie partnerskiej lub oœwiadczeniu partnera nale¿y wskazaæ rodzaj i
zakres wsparcia w realizacji zadania.
5. Podmioty, które otrzymaj¹ dotacjê na realizacjê zadania, s¹ zobowi¹zane zamieœciæ w spo-
sób czytelny informacjê w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, ma-

teria³ach 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: „Za-
danie/nazwa zadania zosta³o zrealizowane/jest realizowane dziêki dofinansowaniu ze œrod-
ków m.st. Warszawy”; „Publikacja zosta³a wydana dziêki dofinansowaniu ze œrodków
m.st. Warszawy”.
6. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne warunki i doœwiadczenie
w realizacji zadañ o podobnym charakterze, w tym:
a) kadrê:
- specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami,
- przeszkolonych wolontariuszy.
b) bazê lokalow¹ umo¿liwiaj¹c¹ realizacjê zadania.
7. Dopuszcza siê pobieranie op³at od adresatów zadania pod warunkiem, ¿e podmiot
realizuj¹cy zadanie publiczne prowadzi dzia³alnoœæ odp³atn¹ po¿ytku publicznego,
z której zysk przeznacza na dzia³alnoœæ statutow¹.
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.
Kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opieraæ siê o ww. kryteria.
8. Podmiot, realizuj¹c zadanie, zobowi¹zany jest do stosowania przepisów prawa,
w szczególnoœci ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo zamówieñ
publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

V. Termin i warunki sk³adania ofert
1. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹c znie 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 zada-
nia 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 Targówek
m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 15 czerwca 2009 roku do godz. 15.00
(decyduje data wp³ywu do kancelarii) lub przesy³aæ na adres: Urz¹d Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20 00-983 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 og³osze-
niu. Koperta musi byæ opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu, nazw¹ zadania
oraz adnotacj¹: „Oferta na otwarty konkurs ofert dotycz¹cy organizacji wyjazdowych form
wypoczynku dzieci i m³odzie¿y”.
Oferty z³o¿one w nieopisanych kopertach nie bêd¹ objête procedur¹ konkursow¹
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 uzupe-
³nieniu ani korekcie.
4. Przed z³o¿eniem oferty pracownik Wydzia³u Edukacji i Kultury dla Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy mo¿e udzielaæ stosownych wyjaœnieñ, na pytania oferenta, dotycz¹ce zadania
konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Kondratowicza 20, pok. 232, nr telefonu
(022) 33 89 589, 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 okre-
œlonym 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 nieposia-
daj¹cych 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 zo-
stan¹ podane wszystkie ¿¹dane informacje.
Do oferty mog¹ byæ do³¹czone inne za³¹czniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub
o realizowanych przez niego projektach.

Pouczenie:

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

2. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upowa¿nieñ do podpisywania dokumentów
(lub okreœlonych rodzajów dokumentów), upowa¿nienia musz¹ byæ do³¹czone do oferty.
3. Je¿eli osoby uprawnione nie dysponuj¹ piecz¹tkami imiennymi, podpis musi byæ z³o¿ony
pe³nym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pe³nionej funkcji.
4. W przypadku z³o¿enia za³¹cznika w formie wydruku komputerowego, musi byæ on
podpisany jak orygina³ i opatrzony dat¹.
5. Potwierdzenie za zgodnoœæ z orygina³em z³o¿onych kserokopii dokumentów nastêpuje
poprzez odpowiednie skreœlenie/usuniêcie niepotrzebnego sformu³owania w pkt. 8
Oœwiadczenia oferenta.
6. W przypadku gdy oferta jest sk³adana przez wiêcej ni¿ jeden podmiot, ka¿dy z podmiotów
zobowi¹zany jest do za³¹czenia kompletu dokumentów podstawowych (dzia³ VI pkt. 2. -7.).
Z³o¿enie oferty bez wszystkich wymaganych, prawid³owo wype³nionych i pod-
pisanych, za³¹czników spowoduje ODRZUCENIE oferty z przyczyn formalnych.

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

1. za³¹czniki powinny byæ:
a. sporz¹dzone na przygotowanych przez Wydzia³ Edukacji i Kultury 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 Targówek oraz na stronie inter-
netowej 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 kon-
kursowym, wymaga formy pisemnej.
Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od rozstrzygniêcia,
w czêœci lub w ca³oœci, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

VIII. Kryteria wyboru ofert

1. Kryteria formalne:
1) ocena, czy podmiot sk³adaj¹cy ofertê jest uprawniony do jej z³o¿enia na podstawie art. 3
ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
2) ocena terminowoœci z³o¿enia oferty zgodnie z dzia³em V pkt 2 og³oszenia,
3) ocena kompletnoœci za³¹czonej dokumentacji, o której mowa w dziale VI og³oszenia.
2. Kryteria merytoryczne:
1) ocena, czy cele statutowe podmiotu s¹ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym w niniejszym og³oszeniu.
2) ocena, czy zadanie jest adresowane do mieszkañców Warszawy.
3) ocena zgodnoœci z³o¿onej oferty z zadaniem okreœlonym w niniejszym og³oszeniu, tj. czy:
- planowane zadanie jest mo¿liwe do zrealizowania w terminie okreœlonym niniejszym
og³oszeniem oraz przydatne i atrakcyjne dla beneficjentów;
- kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu
rzeczowego) zadania;
- zadeklarowany zosta³ udzia³ finansowych œrodków w³asnych;
- osoby, przy udziale których podmiot ma realizowaæ zadanie, posiadaj¹ w³aœciwe kwalifikacje;
- podmiot dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym;
- przewidziany zosta³ wk³ad pracy wolontariuszy w realizacjê zadania.
4) pozytywna ocena wiarygodnoœci finansowej podmiotu, która zosta³a dokonana na
podstawie z³o¿onych dokumentów i wczeœniejszej wspó³pracy z m.st. Warszawa, w tym
realizacji zleconych dotychczas zadañ (z uwzglêdnieniem rzetelnoœci i terminowoœci oraz
sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel œrodków).
5) ocena podmiotu w zakresie jego doœwiadczenia w realizacji podobnych zadañ bêd¹cych
przedmiotem oferty.
IX. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie, o zrealizowanych przez Prezydenta m.st.
Warszawy w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach
publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami.
Dotacje przekazane na realizacjê ró¿nych form wypoczynku dla dzieci i
m³odzie¿y organizowanych w okresie ferii letnich w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy w roku 2008 i 2009.

Rodzaj zadania i szczegó³owe warunki realizacji

Zadanie z obszaru oœwiaty i wychowania w zakresie organizacji
ró¿nych form wypoczynku dzieci i m³odzie¿y:
1. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci
i m³odzie¿y w okresie ferii letnich:
• zadanie musi byæ realizowane w okresie ferii letnich na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej
• dofinansowanie mo¿na wykorzystaæ tylko, gdy organizator
wypoczynku otrzyma zaœwiadczenie o zg³oszeniu placówki
wypoczynku z w³aœciwego dla placówki Kuratorium Oœwiaty
• zadanie musi byæ realizowane przez organizacjê dzia³aj¹c¹
aktywnie na obszarze Dzielnicy Targówek

Wysokoœæ œrodków

84 000 z³

Organizacje pozarz¹dowe

FUNDACJE

STOWARZYSZENIA

POZOSTA£E

RAZEM

Kwota dotacji w 2008r.

-
21.900
37.500
59.400

Kwota dotacji w 2009r.

-
0
0
0

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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ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-

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

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

Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nie-

ruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej in-

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

publicznego polegaj¹cego na:

- budowle linii kablowej SN elektroenergetycznych

œredniego napiêcia 2x3x1x150/20kV na dzia³kach nr

ew. 27, 2/2, 2/7, 21/1, 21/2, 21/3, 2/3 w obrêbie 4-05-11,

na dzia³kach nr ew. 11 w obrêbu 4-05-12, na dzia³kach

nr ew. 45/1, 45/2, 48/3, 48/5, 48/6, 48/7, 18/10 w obrêbie

4-05-06, na dzia³kach 85, 76, 83/16, 74/5, 81/13, 4/10,

81/3, 81/8, 77/2, czêœciowo dzia³ka 2, 81/15, 81/14, 81/16,

81/17, 81/11 w obrêbie 4-05-10, na dzia³ce nr ew. 6 w

obrêbie 4-05-04 w ulicach: Cieœlewskich, Zegarynki,

Pionierów, Bohaterów w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy od rozdzielnicy 15kV RPZ P³udy zlokalizo-

wanej na dzia³ce nr ew. 30/5 z obrêbu 4-02-11 i dzia-

³ce nr ew. 2/12 z obrêbu 4-02-16 oraz rozdzielnicy 15kV

RPZ Bia³o³êka zlokalizowanej na dzia³ce nr ew. 5/2 z

obrêbu 4-05-23 do projektowanej stacji typu PZO

zlokalizowanej na dzia³ce nr ew. 27 z obrêbu 4-07-05

na wniosek RWÊ STOEN OPERATOR Sp. z o.o. za

poœrednictwem pe³nomocnika MAX-EL Jacek Rajz z

siedzib¹ w Warszawie z dnia 28.04.2009 r.

- budowie linii kablowej SN elektroenergetycznych

œredniego napiêcia 2x3x1x150/20 kV na dzia³kach nr

ew. 2, 21/4 w obrêbie 4-05-02, na dzia³kach nr ew.

98, 99 w obrêbie 4-17-10, na dzia³ce nr ew. 29/1 w

obrêbie 4-04-24, na dzia³kach nr ew. 36, 17, 1 w ob-

rêbie 4-17-08, na dzia³kach nr ew. 6/1, 4/1, 1, 2 w

obrêbie 4-02-17, na dzia³kach nr ew. 1, 2/8, 2/10, 2/6,

2/13, 2/12 w obrêbie 4-02-16, na dzia³kach nr ew. 2/6,

69/3 w obrêbie 4-02-12, na dzia³kach nr ew. 35, 19 w

obrêbie 4-17-05, na dzia³kach nr ew. 30/3, 34/3, 30/6,

30/5 w obrêbie 4-01-11 w ulicach: Polnych Kwiatów,

Piwoniowa, Zawiœlañska, Deseniowa w Dzielnicy

Bia³otêka m.st. Warszawy od rozdzielnicy 15kV RPZ

P³udy zlokalizowanej na dzia³ce nr ew. 30/5 z obrê-

bu 4-02-11 i dzia³ce nr ew. 2/12 z obrêbu 4-02-16

oraz rozdzielnicy 15kV RPZ Bia³o³êka zlokalizowanej

na dzia³ce nr ew. 5/2 z obrêbu 4-05-23 do projekto-

wanej stacji typu PZO zlokalizowanej na dzia³ce nr

ew. 27 z obrêbu 4-07-05 na wniosek RWÊ STOEN

OPERATOR Sp. z o.o. za poœrednictwem pe³nomoc-

nika MAX-EL Jacek Rajz z siedzib¹ w Warszawie z

dnia 28.04.2009 r.

- budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia DN 63 PE

L=120 m w ul. Topolowej i ul. Mehoffera oraz DN 40

PE L=80 m w drodze osiedlowej na dzia³kach nr ew.

46/2, 91/25, 91/26, 85/1 w obrêbie 4-17-07, na dzia³kach

nr ew. 1, 42/1, 42/8 w obrêbie 4-17-08 w Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek osoby fizycznej

z dnia 24.04.2009 r.

- budowie gazoci¹gu dystrybucyjnej œredniego ci-

œnienia DN 40 PE o d³ugoœci ok. 145,0 m w ulicy Smu-

gowej (5,8m2) na dziatkach nr ew. 21/1,19/9 w obrê-

bie 4-05-21 w Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy,
na wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z

o. o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa z dnia

19.02.2009 r.

Pouczenie

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,

ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmioto-

wej sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. War-

szawy Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Ar-

chitektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z sie-

dzib¹ przy ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00,

wtorki-pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzy-

mania niniejszego pisma.

Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,

pokój 307 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwart-

ki od 8:00-16:00, lub pod numerem tel. 022 510-31-97.

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 Bialo-

³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c

od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 §1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania admini-

stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
oraz art. 11 d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-

stycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr
154, poz. 958)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia

¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
na wniosek Miasta Sto³ecznego Warszawy - Dzielnica

Bia³o³êka w sprawie wydania decyzji zezwalaj¹cej na
realizacjê inwestycji drogowej ulicy P³ytowej na odcinku

od ulicy P³ochociñskiej do dawny Faelbet poprzez

modernizacjê nawierzchni, budowê chodników
dwustronnych, przebudowê kolizji energetycznej i

modernizacjê oœwietlenia ulicy, przebudowê przy³¹cza
gazowego i instalacji gazowej wraz z wycink¹ drzew

na dzia³kach nr ew. 1, 3/1, 3/2, 4/1,4/2, 5/1, 5/3, 9, 14/26,

14/37, 17/1, 20/1, 20/2, 23, 24/1,24/2, 24/4, 24/5, 24/6
z obrêbu 4-07-02 w Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka.

Informacja:

W przypadku wydania w wyniku postêpowania admini-

stracyjnego decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji
drogowej, dzia³ki objête t¹ decyzj¹ i stan¹ siê w³asnoœci¹

m.st Warszawy.

Pouczenie:

Stronom zainteresowanym s³u¿y prawo zapoznania siê
z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ,

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego
zawiadomienia, w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197 03-122 Warszawa, tel. 022 510-31-92
fax. 022 510-32-10.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nie-

ruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej in-
westycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego na

wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cego na:

- na budowie parku z funkcjami sportowymi wzd³u¿
Wa³u Wiœlanego (powiêkszenie Parku Picassa) wraz

z parkingami, niezbêdn¹ Infrastruktur¹ techniczn¹ i

zagospodarowaniem terenu na dzia³kach nr ew. cz.
5/9, 5/7, 5/8, 6/4, 6/3, cz. 6/2, cz. 7/2, 7/3, 7/4, 8/4, 8/3,

cz. 8/2, 9/3, 9/2, cz. 9/2, cz. 10/1, cz. 11, cz. 12/3, cz. 23/2,
cz. 13/5, cz. 13/8, cz. 14/5, cz. 15/6, cz. 16/5 w obrêbie

4-03-07 oraz cz. 62, cz. 58, cz. 52 w obrêbie 4-03-08

usytuowanego przy ulicach Picassa, Maciejewskiego
i Wale Wiœlanym na terenie Dzielnicy Biato³êka m.st.

Warszawy, na wniosek Miasta Sto³ecznego Warsza-
wy reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy

Biato³êka z siedzib¹ w Warszawie ul. Modliñska 197,

z³o¿onego w dniu 30.04.2009 r. oraz uzupe³nionego
w dniu 12.05.2009 r.

Pouczenie

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,

ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmioto-
wej sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Biato³êka m.st. War-

szawy Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Ar-
chitektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³otêka z sie-

dzib¹ przy ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00,

wtorki-pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzy-
mania niniejszego pisma.

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

Warszawy Urz¹d Dzielnicy Biaio³êka m.st. Warszawy,
pokój 308 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwart-

ki od 8:00-16:00 lub pod numerem td. 022 510-31-99.

Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane

po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i

na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o-
³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c

od daty ostatniego og³oszenia).

Podstawowy warunek ubiega-
nia siê o dotacjê stanowi ko-
niecznoœæ zarejestrowania siê,
jako bezrobotny, we w³aœciwym
urzêdzie pracy. Po dokonaniu
formalnoœci z tym zwi¹zanych,
nale¿y pobraæ wniosek o dofi-
nansowanie wraz z regulaminem
przyznawania dotacji. Warto
zwróciæ uwagê na fakt, i¿ owe re-
gulaminy nie s¹ jednakowe na
terenie ca³ego kraju, dlatego te¿
zapoznanie siê z ich treœci¹ jest
niezbêdne, aby ustaliæ czy w
danym momencie spe³niamy kry-
teria obowi¹zuj¹ce w danym po-
wiecie. Rozbie¿noœci mog¹ do-
tyczyæ np. okresu posiadania sta-
tusu bezrobotnego, po którym
mo¿na ubiegaæ siê o dotacjê.

Podstawowe warunki, jakim
powinna odpowiadaæ osoba
staraj¹ca siê o dofinansowanie
okreœla jednak rozporz¹dzenie
Ministra Pracy i Polityki Spo-
³ecznej z 15 stycznia 2009 roku.
I tak wniosek o przyznanie do-
tacji mo¿e byæ uwzglêdniony, je-
¿eli w okresie 12 miesiêcy po-
przedzaj¹cych z³o¿enie wnio-
sku bezrobotny nie odmówi³
bez uzasadnionej przyczyny
przyjêcia propozycji odpowied-
niego zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej, sta¿u, szkolenia
itp., a ponadto nie otrzyma³ do-
tychczas z Funduszu Pracy lub
innych œrodków publicznych
bezzwrotnych œrodków na pod-
jêcie dzia³alnoœci gospodarczej
oraz nie prowadzi³ dzia³alnoœci
gospodarczej w okresie 12 mie-
siêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie
wniosku. Je¿eli ubiegaj¹cy siê
o dotacjê by³ w okresie 2 lat po-
przedzaj¹cych z³o¿enie wnio-
sku skazany za przestêpstwa
przeciwko obrotowi gospodar-
czemu, to okolicznoœæ ta wy³¹-
cza z mo¿liwoœci uzyskania do-
finansowania. Aby uzyskaæ do-
tacjê, nale¿y z³o¿yæ wniosek we
w³aœciwym Powiatowym Urzê-
dzie Pracy, w którym to wnio-
sku trzeba okreœliæ m.in. kwotê
œrodków, o jakie zamierza ubie-
gaæ siê bezrobotny, rodzaj dzia-
³alnoœci gospodarczej, kalkula-
cjê kosztów zwi¹zanych z pod-
jêciem dzia³alnoœci, szczegó-
³ow¹ specyfikacjê wydatków
przeznaczonych w szczególno-

W dobie kryzysu na rynku jest coraz mniej ofert pracy. Jednak
kreatywni bezrobotni maj¹ szansê na rozpoczêcie w³asnej dzia-
³alnoœci gospodarczej. Brak pieniêdzy nie musi stanowiæ ju¿ pro-
blemu, gdy¿ mo¿na otrzymaæ jednorazow¹, bezzwrotn¹ dotacjê
z Powiatowego Urzêdu Pracy w wysokoœci nawet do 18 579,30 z³.
Jakie warunki trzeba spe³niæ, aby otrzymaæ takie wsparcie?

œci na zakup œrodków trwa³ych
itp. oraz przewidywane efekty
ekonomiczne prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej. Je-
¿eli spe³nione zostan¹ te oraz
inne szczegó³owe warunki, sta-
rosta powiadamia na piœmie o
przyznaniu dotacji.

Kolejny etap stanowi podpisa-
nie umowy o przyznaniu œrod-
ków na podjêcie dzia³alnoœci go-
spodarczej, której stronami s¹
bezrobotny i starosta. Dopiero
po podpisaniu takiej umowy
mo¿na zarejestrowaæ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹. Pamiêtaæ
nale¿y jednak o tym, i¿ w przy-
padku otrzymania dotacji nale-
¿y wydatkowaæ przyznane œrod-
ki w okresie od dnia zawarcia
umowy do 30 dnia od podjêcia
dzia³alnoœci gospodarczej, a
udokumentowania i rozliczenia
wydatkowania trzeba dokonaæ w
okresie do 2 miesiêcy od rozpo-
czêcia dzia³alnoœci. Dotacja
przyznawana przez Powiatowy
Urz¹d Pracy jest bezzwrotna.
Istniej¹ jednak przyczyny, dla
których dofinansowanie mo¿e
podlegaæ zwrotowi wraz z usta-
wowymi odsetkami, a nale¿¹ do
nich m.in.: wydatkowanie przy-
znanych œrodków niezgodnie z
przeznaczeniem, prowadzenie
dzia³alnoœci przez okres krótszy
ni¿ 12 miesiêcy oraz podjêcie
pracy zarobkowej w okresie
pierwszych 12 miesiêcy prowa-
dzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

Podstawa prawna: Rozporz¹-
dzenie Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej1) z dnia 15 stycznia
2009 r. w sprawie szczegó³owych
warunków i trybu dokonywania
refundacji ze œrodków Funduszu
Pracy kosztów wyposa¿enia lub
doposa¿enia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego,
przyznawania bezrobotnemu
œrodków na podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej oraz form zabez-
pieczenia zwrotu otrzymanych
œrodków (Dz. U. Nr 5, poz. 26).

Anna Kiczor

prawnik

Kancelaria Doradztwa
Prawnego „Leximus”

ul. Radzymiñska 34 lok. 6

tel. 022 215 69 84

kom. 0515 134 071, 0500 020 048

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nie-

ruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej in-
westycji, ¿e zosta³a wydana decyzja Nr 24/CP/2009 z

dnia 08.05.2009 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹-

gowego, na dzia³ce ew. nr 36/7 w obrêbie 4-16-03, w

ulicy bez nazwy w³¹czonej do ul. Olesin, na terenie Dziel-
nicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ

siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Bu-
downictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia-

³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 307, w poniedzia³ki w
godz. 10.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

Dotacja na za³o¿enie firmy
Prawnik radzi
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Dom Kultury „Zacisze” zaprasza
ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl

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

20 maja (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla senio-
rów. Wstêp 8 z³. Studenci UTW 6 z³.
24 maja (niedziela) godz. 12.00 – 20.00 - Festiwal ARTY-
STYCZNY TARGÓWEK. Prezentacje sceniczne, dzia³ania pla-
styczne i manualne, gry i zabawy – FESTYN w Parku Bród-
nowskim. Prezentacje grup z Domu Kultury „Zacisze” oraz
szkó³, przedszkoli i stowarzyszeñ dzia³aj¹cych w dzielnicy Tar-
gówek m.st. Warszawy oraz koncert ARKI NOEGO.
24 maja (niedziela) godz. 12.00-20.00 - Dzieciêca Stolica -
10. Plenerowe Spotkania Dzieciêcych Twórców Ruchu Ama-
torskiego. Zapraszamy pod Pa³ac Kultury i Nauki.
31 maja (niedziela) godz. 16.00 - „MAM TALENT” - happening
plastyczny na œwie¿ym powietrzu, spektakl dla dzieci i otwarcie
wystawy prac dzieci i m³odzie¿y z pracowni rysunku i malar-
stwa Domu Kultury „Zacisze” w galerii Teatru Rampa. Miejsce:
Teatr Rampa na Targówku, ul. Ko³owa 20. Wstêp wolny.
31 maja (niedziela) godz. 18.00 - Spotkanie z gitar¹. IX Pre-
zentacja uczniów klasy gitary Jana Kasprzyka z Domu Kultury
„Zacisze”. Wstêp wolny.
1 czerwca (poniedzia³ek) godz. 17.00 - „MAM TALENT” -
happening plastyczny na œwie¿ym powietrzu, spektakl dla dzie-
ci i otwarcie wystawy prac dzieci i m³odzie¿y z pracowni ry-
sunku i malarstwa Domu Kultury „Zacisze” w galerii Teatru
Rampa na Targówku, ul. Ko³owa 20. Wstêp wolny.
2 czerwca (wtorek) godz. 17.30 - Otwarte spotkanie z litera-
tur¹ i muzyk¹: ANNA MILEWSKA-ZAWADA aktorka, popular-
na Julia ze „Z³otopolskich”, poetka, ostatnio autorka tomu wspo-
mnieñ „Moje ¿ycie z Zawad¹”. Historia mi³oœci i ma³¿eñstwa
ze znanym himalaista Andrzejem Zawad¹ – 47 lat pe³nych
przygód i twórczych pasji. Na specjalne ¿yczenie Anny Milew-
skiej wyst¹pi Miros³awa Nalepa-Koz³owska z recitalem piose-
nek country. Wstêp wolny.
3 czerwca (œroda) - godz. 16.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków.
godz. 18.00 - Spotkanie Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Ko³a
nr 5 – Zacisze.
11-14 czerwca (czwartek-niedziela) - Plener malarski dla do-
ros³ych w Nieborowie.
15 czerwca (poniedzia³ek) godz. 16.00 - Bajkowa Sztuka
Dziecka – prezentacja plastyczno-baletowa. Wstêp wolny.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

29 maja (pi¹tek) - 7 czerwca (niedziela) „Z muzyk¹ i œpie-
wem po krajach nadba³tyckich. Litwa, £otwa i Estonia” Ma-
riampol, Kowno, Daugavpolis, Ryga, Tallin, K³ajpeda. Trasa
koncertowa integracyjno-turystyczna dla s³uchaczy Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku oraz Przyjació³ Domu Kultury „Zacisze”.
4 czerwca (czwartek) - Wyjazd kulturalno-integracyjny do La-
sek k/Warszawy (autobus ZTM).
8 czerwca (poniedzia³ek) - Sp³yw kajakowy rzek¹ Wkr¹. Obo-
wi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy.  
15 czerwca (poniedzia³ek) godz. 12.00 - Uroczyste zakoñ-
czenie roku akademickiego 2008/2009. Spotkanie z Krystyn¹
Lewkowicz - koordynatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie  i przewodnicz¹c¹
Komisji Forum Dialogu Spo³ecznego ds. UTW.
17 czerwca (œroda) - Zamkniêcie sezonu sekcji wokalno-mu-
zyczno-taneczno-plastycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Domu Kultury „Zacisze” oraz Klubu „Poetyckie Rymowanie”.

Festiwal Dzieci i M³odzie¿y
„Artystyczny Targówek” to zna-
komita propozycja, by spêdziæ
mi³o i ciekawie czas z ca³¹ ro-
dzin¹. Festiwal obejmie pre-
zentacje sceniczne, dzia³ania
plastyczne i manualne, gry  i
zabawy, konkursy i quizy. Star-
tujemy o godzinie 12.00.

Miasteczko festiwalowe to:
* Prezentacje sceniczne

(piosenka, taniec) w wykona-
niu amatorów;

* Zespo³y profesjonalne i
zaproszeni goœcie: Dzieciêca
Rewia „Sylaba”, zespó³ ludo-
wy z Centrum Dzieci i M³odzie-
¿y w Vilkaviskis, Jazz Combo-
Volta oraz gwiazda Festiwalu
zespó³ ARKA NOEGO, która
wyst¹pi o godzinie 19.00;

* Ró¿norodne formy zajêæ
po³¹czone z prezentacj¹ dwu-
dziestu placówek edukacyj-
nych i kulturalnych oraz stowa-
rzyszeñ bior¹cych udzia³ w
Festiwalu;

* Dzia³ania integracyjne pro-
wadzone przez Stowarzyszenie
KLANZA – zabawy kolorow¹
chust¹ animacyjn¹, tunelami i
mini-pa³acami, labirynt, cym-
bergaje, magiczne lustro, pude-
³ka pobudzaj¹ce zmys³ dotyku
u r¹k i stóp, zabawy w cyrk…

* Dzia³ania manualne i pla-
styczne przygotowane przez
Dom Kultury „Zacisze”: robienie
bi¿uterii, artystycznych ramek na
Dzieñ Matki, mozaiki ze szk³a,
kwiatów i barwnych kola¿y.

„Artystyczny Targówek” jest
propozycj¹ godn¹ polecenia
wszystkim mieszkañcom nie
tylko Targówka.

Placówki bior¹ce udzia³ w
Festiwalu:

Przedszkole nr 90
Przedszkole nr 95 im. Króla
Maciusia I
Przedszkole nr 18
Przedszkole nr 94
Przedszkole nr 81
Przedszkole nr 88 „Pod zielo-
nym listkiem”

MikiLand Sp. z o.o.
Akademia Maluchów
Przedszkole nr 106
Têczowe Przedszkole
Szko³a Podstawowa nr 84
Szko³a Podstawowa Wspiera-
nia Rozwoju
Szko³a Podstawowa nr 52
Szko³a Podstawowa nr 277
Szko³a Podstawowa nr 285
Szko³a Podstawowa z Oddzia-
³ami Integracyjnymi im. Artura
Oppmana nr 275
Gimnazjum nr 144 im. Szarych
Szeregów
Gimnazjum nr 145
Gimnazjum z Oddzia³ami Inte-
gracyjnymi nr 143
Zespó³ Szkó³ z Oddzia³ami In-
tegracyjnymi nr 41
XLVI Liceum Ogólnokszta³c¹-
ce im. Stefana Czarnieckiego
z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
XIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
z oddzia³ami dwujêzycznymi
im. p³k. L. Lisa-Kuli
Zespó³ Szkó³ im. Piotra Wy-
sockiego
Stowarzyszenie Dzia³aj¹ce na
Rzecz Osób Niepe³nospraw-
nych HELP
Stowarzyszenie Twórców „Zacisze”
Fundacja Pomocy M³odzie¿y i
Dzieciom Niepe³nosprawnym
„Hej, Koniku”

Sekcje Domu Kultury „Za-
cisze” bior¹ce udzia³ w Fe-
stiwalu:

Zespó³ Gitarerra, Solo Cla-
sic, Dzieciêcy Zespó³ Wokal-
no-Taneczny „Abrakadabra”,
Dzieciêcy Zespó³ Tañca Ludo-
wego, Akademia Malucha,
Studio Piosenki Rozrywkowej,

Bajkowa Sztuka Dziecka -
prezentacje baletowe, Klub
Boogie Rock, Zespó³ Tañca
Nowoczesnego oraz prezenta-
cje taneczne Szkó³ Podstawo-
wych nr 84 i 52 w ramach pro-
gramu „Artysta w ka¿dym z
nas” zrealizowanego przez
Dom Kultury „Zacisze”.

Artystyczny Targówek
Ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê 24 maja w Parku Bródnowskim

(Targówek, ul. Wyszogrodzka) odbêdzie siê artystyczne
œwiêto sztuki amatorskiej dzielnicy: Festiwal Dzieci i M³o-
dzie¿y „Artystyczny Targówek”. Jego g³ównymi bohatera-
mi bêd¹ dzieci i m³odzie¿ z placówek edukacyjnych i kultu-
ralnych (przedszkola, szko³y podstawowe, gimnazja, licea,
stowarzyszenia) dzia³aj¹cych w Dzielnicy Targówek i uczest-
nicy zajêæ Domu Kultury „Zacisze”.

Festiwal chemii na Saskiej
Kolejny raz nauczyciele i uczniowie Technikum Chemicz-

nego Nr 3 w Warszawie zorganizowali Festiwal Chemii. Ta  wiel-
ce atrakcyjna impreza otwarta odby³a siê 15 maja w „Chemi-
ku” przy ulicy Saskiej 78. Ogromne zainteresowanie wzbudza³
gigantyczny uk³ad okresowy, namalowany na boisku szkolnym.

Festiwal rozpoczê³y wystêpy kabaretu szkolnego oraz pokaz
mody chemicznej. Uczniowie technikum samodzielnie wykonali
stroje z fartuchów, szk³a i sprzêtu laboratoryjnego. Przygotowano
wiele wystrza³owych doœwiadczeñ ze œwiata magii i alchemii. Na
kilkunastu stoiskach m³odzi chemicy demonstrowali zastosowa-
nia chemii w kryminalistyce, toksykologii, kosmetologii, biochemii
i farmacji. Uczestnicy festiwalu mogli samodzielnie wykonaæ eks-
perymenty chemiczne w mini-laboratorium, wzi¹æ udzia³ w grach
i zabawach chemicznych oraz obejrzeæ  prace gimnazjalistów
nades³ane na konkursy: „Nietypowy Uk³ad Okresowy” oraz „Che-
mia na Widelcu”. Podczas imprezy nagrodzono zwyciêzców, a
uczestnikom wrêczono pami¹tkowe dyplomy. Tegoroczny festiwal
uœwietni³ udzia³ stra¿y po¿arnej oraz gwiazd telewizyjnych. Stra-
¿acy zaprezentowali stroje i aparaturê stosowane w ratownictwie
chemicznym. Wiktor Niedzicki, autor programu telewizyjnego „La-
boratorium XXI wieku”, opowiada³ o tworzywach sztucznych.

Festiwal cieszy³ siê wielkim zainteresowaniem m³odzie¿y ze
szkó³ gimnazjalnych. Nastêpna tego typu impreza obêdzie siê
za rok. Ju¿ dziœ uczniowie i nauczyciele Technikum Chemicz-
nego Nr 3 serdecznie wszystkich zapraszaj¹.

Tramwaj wodny, obs³ugiwany
przez jeden statek, p³ywaæ bê-
dzie do koñca wrzeœnia. Na jego
trasie przewidziano przystanki
przy Cytadeli, na Podzamczu,
przy moœcie Poniatowskiego
oraz na Cyplu Czerniakowskim.
Codziennie bêdzie 6 rejsów.
Pierwszy rozpocznie siê o godz.
10, ostatni – o 18.20. W planach

s¹ równie¿ weekendowe rejsy
statkiem nad Zalew Zegrzyñski.

Uruchomione zostan¹ tak¿e
trzy przeprawy promowe: na
wysokoœci £omianek, Podzam-
cza oraz Cypla Czerniakow-
skiego. Promy dowioz¹ np. cy-
klistów do istniej¹cych tam œcie-
¿ek rowerowych. Na ka¿dym z
nich zamontowane zostan¹ sto-

Tramwajem po wodzie
W po³owie czerwca uruchomione zostan¹ w stolicy linie

turystyczne. Po królowej polskich rzek bêd¹ kursowa³y pro-
my i wodne tramwaje. System uzupe³ni¹ konne omnibusy i
linie tramwajowe obs³ugiwane przez zabytkowe wagony. War-
szawscy radni podjêli 14 maja uchwa³ê w sprawie regulami-
nu i cen, obowi¹zuj¹cych w nich, biletów.

jaki rowerowe. Rejsy bêd¹ co
pó³ godziny. Promy bêd¹ kurso-
wa³y w godz. 12.45-19.45 w dni
robocze (14 rejsów) oraz w
godz. 10.45-19.45 w soboty i
dni œwi¹teczne (18 rejsów).

Po ulicach Starówki jeŸdziæ
bêd¹ natomiast dwa konne omni-
busy – jeden piêtrowy i jeden par-
terowy. W tym roku ich trasa zo-
stanie nieco wyd³u¿ona. Przebie-
gaæ bêdzie z placu Zamkowego
przez Rynek Nowego Miasta, na-
stêpnie - to nowoœæ - do stacji
metra Ratusz Arsena³ i z powro-
tem na Plac Zamkowy. Na ich tra-
sie znajdzie siê piêæ przystanków:
Podwale (przy pl. Zamkowym),
Nowomiejska (przy ul. Mostowej),
Rynek Nowego Miasta (przy ul.
Koœcielnej), D³uga (przy pl. Kra-
siñskich) oraz Bohaterów Getta
(przy D³ugiej). Czas przejazdu –
ok. 50 minut. Omnibusy bêd¹ kur-
sowa³y od wtorku do niedzieli, co
godzinê, w godz. 11-18 (piêtrowy)
i 11.30-18.30 (parterowy). W dni
œwi¹teczne omnibus parterowy
rozpocznie kursowanie o godz.
10.30.

Przejazd promem bêdzie bez-
p³atny. Natomiast za rejs tram-
wajem wodnym lub przeja¿d¿kê

omnibusem konnym, trzeba bê-
dzie zap³aciæ 14 z³ (bilet normal-
ny). Bilety ulgowe bêd¹ w cenie
7 z³. Prawo do ulgi bêd¹ mieli
uczniowie (szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjal-
nych) do ukoñczenia 21 roku
¿ycia – na podstawie wa¿nej le-
gitymacji szkolnej, oraz osoby,
których uprawnienia wynikaj¹ z
ustaw szczególnych (w tym m.in.
studenci). Dla grup licz¹cych od
3 do 5 osób, przewidziano bilety
grupowe w cenie 30 z³. Na zni¿-
kê w wysokoœci 10 procent mog¹
te¿ liczyæ pasa¿erowie z War-
szawsk¹ Kart¹ Turysty.

Bezp³atnie mog¹ podró¿owaæ
dzieci do czasu objêcia obowi¹z-
kiem szkolnym, osoby, które
ukoñczy³y 70 rok ¿ycia oraz pa-
sa¿erowie, których uprawnienia
wynikaj¹ z ustaw szczególnych.

Wkrótce og³oszone zostan¹
przetargi, w których wybrani
zostan¹ przewoŸnicy obs³ugu-
j¹cy linie. Ca³a komunikacja
ruszy w po³owie czerwca.

To ca³kiem nowe wyzwanie
dla ZTM. W latach ubieg³ych,
organizacj¹ linii turystycznych
zajmowa³y siê m.in. Tramwaje
Warszawskie. Jednak zgodnie
z uchwa³¹ Rady Miasta, która
rozszerzy³a uprawnienia sto-
³ecznego organizatora trans-
portu publicznego, za sezono-
we linie specjalne, bêdzie teraz
odpowiada³ w³aœnie ZTM.
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¯adna ze znanych mi osób
nie pamiêta takiego zakazu.
Czy¿by dawniej tak restrykcyj-
na ochrona lasów nie by³a po-
trzebna? To mo¿liwe. Lokalne
susze i powodzie s¹ nastêp-
stwem globalnego ocieplenia
klimatu.

Skoro klimat siê ociepla,
mo¿na by siê rozmarzyæ, ¿e
wyrosn¹ nam palmy, pomarañ-
cze i banany… Jednak, wbrew
pozorom, efekty zmian klima-
tycznych mog¹ byæ sprzeczne
z naszymi wyobra¿eniami: la-
tem mo¿emy spodziewaæ siê
susz i zwiêkszonego zagro¿e-
nia po¿arowego, czego w³a-
œnie doœwiadczamy. Obni¿y
siê równie¿ poziom wód grun-
towych i wyst¹pi¹ problemy z
wod¹ pitn¹. ̄ yzne ziemie bêd¹
ulegaæ zestepowieniu lub za-
mieni¹ siê w pustynie. Czêste
bêd¹ wichury i tr¹by powietrz-
ne. Bêdzie wiêcej szkodników
i chwastów. Naukowcy ju¿
ostrzegaj¹, ¿e nara¿one bêd¹
uprawy ziemniaka. Bêdzie
mniej warzyw i owoców, ¿yw-
noœæ bêdzie dro¿sza. Z kolei
zimy i wiosny bêd¹ obfite w
powodzie, podniesie siê po-
ziom Ba³tyku, niektórzy wrêcz

Zakaz wstêpu do lasu
Min¹³ d³ugi weekened majowy. Przed sob¹ mamy kolejne

wiosenne i letnie weekendy. Wielu z nas marzy o ucieczce
od cywilizacji, wypoczynku na ³onie natury, ca³odziennych
leœnych spacerach… Tymczasem w okolicach Warszawy
obecnie obowi¹zuje zakaz wstêpu do lasów.

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30

0603-956-654

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

ostrzegaj¹, ¿e Gdañska Sta-
rówka znajdzie siê pod wod¹!

Sk¹d siê to wziê³o?

Klimat ociepla siê, jak nigdy
dot¹d, gwa³townie i szybko.
Jest to spowodowane, jak ba-
dania naukowe pokazuj¹, dzia-
³alnoœci¹ cz³owieka. Wed³ug
naukowców, coraz wiêksze za-
nieczyszczenia atmosfery,
zwi¹zane z emisj¹ gazów cie-
plarnianych, powoduj¹ wzrost
temperatur i gwa³towne zmiany
klimatyczne. WyraŸnie widaæ to
w naszych miastach. Z roku na
rok zu¿ywamy coraz wiêcej
energii, której produkcja w na-
szym kraju jest mocno nieeko-
logiczna. Lawinowo przybywa
samochodów, które powoduj¹
gigantyczne korki. Spaliny sa-
mochodowe – mimo zastoso-
wania nowych technologii – po-
tê¿nie zanieczyszczaj¹ powie-
trze, wodê, a co za tym idzie
¿ywnoœæ, wp³ywaj¹c na pogor-
szenie siê naszego zdrowia, od-
pornoœci i komfortu ¿yciowego.

Co mo¿emy zrobiæ?

Mo¿emy bardziej odpowie-
dzialnie korzystaæ z dobrodziej-
stwa przyrody. Gasiæ œwiat³o,
gdy wychodzimy z pomiesz-
czenia, korzystaæ z transportu

miejskiego, a zostawiaæ samo-
chód na specjalne okazje.
Ocieplaæ nasze domy i w ten
sposób oszczêdzaæ wydatki na
ogrzewanie. Sortowaæ œmieci.

Powinniœmy te¿ wymagaæ
od polityków by zajêli siê przy-
sz³oœci¹ nasz¹ i naszych dzieci
i wprowadzili takie prawo, któ-
re by chroni³o przyrodê przed
trucicielami i nakazywa³o sto-
sowaæ nowe, ekologiczne
technologie.

Lubimy przecie¿ spacero-
waæ po lesie, jeœæ œwie¿e
smaczne owoce i warzywa,
oddychaæ œwie¿ym powie-
trzem i mieæ spokój od natrêt-
nych meszek i komarów...

Pawe³ Mo¿d¿yñski

• Tekst powsta³ w oparciu o
materia³y przygotowane przez
Instytut na rzecz Ekorozwoju
w ramach programu EKO-
HERKULES, wspó³finansowa-
nego ze œrodków Narodowe-
go Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej.

• Okresowy zakaz wstêpu do
lasu wprowadza nadleœniczy,
przy du¿ym zagro¿eniu po¿aro-
wym, je¿eli przez kolejnych 5
dni wilgotnoœæ œció³ki mierzona
o godzinie 9.00 bêdzie ni¿sza
od 10 %. Za nieprzestrzeganie
zakazu wstêpu do lasu grozi
mandat w wysokoœci 500 z³.

Obecnie Galeria Stowarzy-
szenia Artystów fabs goœci ar-
tystkê chiñsk¹, Gigi Janchang.
Otwarcie jej instalacji, pt. „Roz-
ci¹gniêty i odbity w lustrze” w
pi¹tek 15 maja by³o nieco-
dziennym wydarzeniem.

Gigi Janchang urodzi³a siê
w Szanghaju, wychowywa³a
siê na Tajwanie. Studiowa³a w
Kunst Akademie w Düsseldor-
fie. Ukoñczy³a San Francisco
Art Institute. Jest laureatk¹ licz-
nych nagród i stypendiów: the
National Endowment for the
Art., the Flintridge Foundation,
the Adaline Kent Award, the
Gottlieb Foundation in the U.
S. and  the National Culture &
Arts Foundation in Taiwan. Ma
na swoim koncie udzia³ w licz-
nych wystawach indywidual-

nych i zbiorowych. Mieszka i
pracuje w San Francisco.

Gigi Janchang interesuje ba-
danie problemów percepcji i
wzglêdnoœci. Eksperymentuje,
dokonuj¹c zasadniczych zmian
w obrêbie dobrze znanych zja-
wisk. Lubi wprowadzaæ widza w
stan dezorientacji, prowokuj¹c
go do zastanowienia siê nad
naszymi uk³adami odniesienia
w codziennej rzeczywistoœci.

Tak by³o równie¿ 15 maja na
Pradze. Wszyscy, którzy przy-
szli na otwarcie wystawy do
znanej sobie galerii fabs-u przy
ul. Brzeskiej 7 rzeczywiœcie
byli nieco zdezorientowani.
Zastali zupe³nie inne pomiesz-
czenie. Przede wszystkim
przestrzeñ galerii zosta³a po-
dzielona na dwie czêœci. Do

wiêkszej czêœci, g³ównej, trze-
ba by³o wejœæ przez wysoki
próg, po schodkach. Wnêtrze
by³o jakieœ dziwne. U sufitu
wisia³y meble – krzes³o i stó³,
obrazki na œcianach powieszo-
ne zosta³y do góry nogami.
Uczucie pewnego zaniepoko-
jenia, ¿e „coœ jest nie tak” po-
têgowa³y przytwierdzony rów-
nie¿ do góry nogami do okna
pluszowy miœ oraz przekrêco-
na sylwetka cz³owieka. Widzo-
wie potykali siê o ¿arówki,
tkwi¹ce w bia³ej pod³odze.

Dopiero konfrontacja tej
pod³ogi i drewnianego sufitu
uœwiadomi³a nam, ¿e wszyst-
ko zosta³o odwrócone o 180o,
to, co powinno znajdowaæ siê
na dole, by³o na górze. Ponad-
to nogi od zwisaj¹cego krze-
s³a i sto³u zosta³y jakby rozci¹-
gniête przez ca³e pomieszcze-
nie. Najwiêksze wra¿enie robi³
odwrócony zegar z odwróco-
nymi godzinami. Kojarzy³ siê
on nieodparcie z cofaj¹cym siê
czasem i fantastycznymi wy-
cieczkami w przesz³oœæ. A
mo¿e oznacza³ po prostu su-
gestiê, ¿e warto czasami za-
trzymaæ siê, popatrzeæ inaczej
i cofn¹æ w g³¹b siebie?

Na pewno Gigi Janchang
osi¹gnê³a swój cel: sprowoko-
wa³a widzów do zastanowienia
siê nad utartymi schematami,
przyjêtymi formami. To, co wi-
dzimy wokó³ siebie jest
wzglêdne. Wszystko zale¿y od
punktu widzenia.

Instalacja Gigi Janchang ma
charakter multimedialny. W
pomieszczeniu prezentowany
jest film wideo, nakrêcony od-
wrócon¹ kamer¹. Ludzie i pies
chodz¹ w nim po suficie i œcia-
nach, grawitacja nie istnieje.
Zabawne odbicie w lustrze, któ-
re jednak zmusza do myœlenia.

Lustrzane odbicie
Jedn¹ z zasad Stowarzyszenia Artystów fabs jest wol-

noœæ i poszukiwanie takich treœci i form wyrazu w sztuce
wspó³czesnej, które poruszaj¹ i zadziwiaj¹ cz³owieka. Dla-
tego galeria na Brzeskiej 7 prezentuje artystów bardzo ró¿-
nych, uprawiaj¹cych ró¿ne formy sztuki, pos³uguj¹cych siê
ró¿nymi, czêsto niekonwencjonalnymi œrodkami wyrazu.

Gigi Janchang pracowa³a nad
zaprezentowanym w galerii fabs
projektem na d³ugo przed przy-
jazdem do Polski. Œrednio robi
jedn¹ instalacjê na rok. Poza w³a-
snym projektem, przygotowa³a
te¿ bardzo osobisty wyk³ad o
wspó³czesnej sztuce chiñskiej.
Przedstawi³a sylwetki kilku uzna-
nych artystów z Tajwanu, m.in.
Mali Wu i Michaela Lin. Wyk³adu
mo¿na by³o wys³uchaæ równie¿
podczas Nocy Muzeów, 16 maja.

Instalacja Gigi Janchang
„Rozci¹gniêty i odbity w lu-
strze” w Galerii Stowarzysze-
nia Artystów fabs przy ul. Brze-
skiej 7 czynna bêdzie do 3
czerwca w soboty, w godz. 15-
17, w niedziele, w godz. 13-15
lub po uzgodnieniu telefonicz-
nym, Tel.: 0505 12 14 17.

Joanna Kiwilszo

Do 7 czerwca w Praskim Centrum Wy-
stawowym Domu Kultury „Praga” przy
ul. D¹browszczaków 2 mo¿na ogl¹daæ
wystawê prac cz³onków Zaolziañskiego
Towarzystwa Fotograficznego: Romana
Chmiela, £ukasza Ciahotnego, Radomi-
ra Krygiera, Davida Petera, Haliny Si-
kory i Mariana Siedlaczka. Inicjatork¹
prezentacji jest Halina Sienkiewicz, szef
promocji Oœrodka KARTA.

Trzy lata temu Oœrodek KARTA zacz¹³
realizowaæ projekt, poœwiêcony relacjom
polsko-czeskim na Zaolziu, zamieszka³ym
przez Czechów, Polaków i ¯ydów. Prace
nad programem zaowocowa³y ksi¹¿k¹
„To¿samoœæ Zaolzia” i wystaw¹ prac Za-
olziañskiego Towarzystwa Fotograficzne-
go w paŸdzierniku ubieg³ego roku. W ra-
mach Warszawskiego Festiwalu Fotogra-
fii Artystycznej zdjêcia zaprezentowano te-
raz w Praskim Centrum Wystawowym.
Wernisa¿ 15 maja  zgromadzi³ goœci z ró¿-
nych œrodowisk. Z zaproszenia skorzysta³a
m.in. Vera Ostoiè, konsul Serbii i Halina
Sienkiewicz. „Wieczór by³ naturalny, a fo-
tografie s¹ rewelacyjne” - rekomenduje
Ma³gorzata Czernik, kurator wystawy.

Zaolziañskie Towarzystwo Fotogra-
ficzne powsta³o w czeskim Cieszynie w

2001 roku; obecnie zrzesza ok. 40 cz³on-
ków, zarówno amatorów, jak fotografi-
ków profesjonalnych, o ró¿norodnych
zainteresowaniach. Prezes ZTF, Marian
Siedlaczek, z zawodu psycholog, zajmu-
je siê grafik¹ komputerow¹; lubi foto-
grafowaæ ludzi miejsca, gdzie ludzie lubi¹
przebywaæ.

Halina Sikora studiuje wzornictwo
przemys³owe, jako fotograf najlepiej czu-
je siê w portrecie i fotografii makro. Ro-
man Chmiel ukoñczy³ Wydzia³ Grafiki

Akademii Sztuk Plastycznych w Pradze,
na co dzieñ para siê  grafik¹ u¿ytkow¹,
fotografuje od kilku lat. £ukasz Ciahot-
ny jest absolwentem Animacji Spo³eczno-
Kulturalnej Uniwersytetu Œl¹skiego w Cie-
szynie, interesuje siê sztuk¹ wizualn¹,
najbardziej - fotografik¹. Mieszka w
Warszawie, dzia³a na rzecz wspó³pracy
stolicy z czeskim Cieszynem.

Zdjêcia prezentuj¹ równie¿: Radomir
Krygiel, uczestnik wystaw fotograficz-
nych i plenerów w Polsce i Czechach oraz
David  Peter, absolwent szko³y technicz-
nej w Trzyñcu i studiów fotografii arty-
stycznej, specjalizuj¹cy siê w fotografii
portretowej i reporta¿owej.               K.

Zobacz Zaolzie

Fot. Grzegorz S³omiñski
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematy-
ki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimna-
zjum, nauka, 0609-631-186
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 0698-414-705
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 profilak-
tyczne, wizyty domowe. Pa-
nieñska 4, tel. 022 619-52-31

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,5 z³/km,
0512-139-430
BLACHARSTWO budowlane
0502-075-876

CYKLINOWNIE, solidnie
022 751-96-01
CZYSZCZENIE dywanów, wy-
k³adzin, tapicerki, karcherem -
profesjonalnie 0694-825-760
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, profe-
sjonalnie, dojazd gratis, tel.
022 619-40-13, 0502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-43 i
0698-916-118
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, 0694-825-760
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 kra-
wieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 022 789-33-89, 0506-938-201
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tar-
chomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 18-21, tel. 022 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZDJÊCIA do dokumentów
u klienta 0723-882-873
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16

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

INNE
OWCZARKI niemieckie -
szczeniêta po wybitnych
reproduktorach. Karma
PRO-FORMANCE, tel.
0606-344-485
ZESPÓ£ muzyczny, wesela
0503-770-496

DAM PRACÊ
DOBR¥ fryzjerkê, dobre
wynagrodzenie, Tarchomin
0501-442-619
FIRMA wydawnicza z Tarcho-
mina zatrudni na pe³ny etat
grafika-projektanta do projek-
towania kart pocztowych.
Wymagania: znajomoœæ
PHOTOSHOPA i programów
wektorowych, karo@karoart.pl

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

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

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

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

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

wejœcie od podwórka

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

ZAWIADOMIENIE

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

Prezydent m.st Warszawy

Ponownie zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿yt-
kowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie

planowanej inwestycji o wszczêciu postêpowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cego na:

- budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego

ciœnienia w ul. Po³¹czonej na dziatce nr ew. 32 z

obrêbu 4-04-10 w Dzielnicy Bialo³êka, na wniosek
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³

Zak³ad Gazowniczy w Warszawie z dnia 29.04.2009 r.
zweryfikowanego w dniu 07.05.2009 r.

Pouczenie

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmio-
towej sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z
siedzib¹ przy ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-

18:00, wtorki-pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszego pisma.

Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³otêka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
pokój 301C (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w
czwartki od 8:00-16:00, lub pod numerem tel. 022 510-31-93.

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. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty

ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust.
1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 ze zm.)

zawiadamiam

¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na
wniosek Anny Wawryniuk, z dnia 11.03.2009 r. w sprawie

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej

na rozbudowie domu mieszkalnego - dobudowa po-
mieszczenia do istniej¹cego domu mieszkalnego, na dz.

ew. nr 39/7 obrêb 4-04-22, przy ul. Podgórnej 16d, na
terenie Dzielnicy Biato³êka w Warszawie.

Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zg³aszania
wniosków i zastrze¿eñ w ci¹gu 14 dni od dnia otrzymania

zawiadomienia w godzinach pracy Urzêdu w Biurze

Obs³ugi Mieszkañców.

W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy (ul. Modliñska 197,
pok. 308) mo¿na zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹
w godzinach przyjêæ interesantów.
Procedurê administracyjn¹ prowadzi podinsp. Wio-

letta Krawczyk.

Przyjêcia interesantów w Wydziale Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka bezpoœrednio
telefonicznie (022 51-03-199): poniedzia³ki 10:00 - 16:00

i czwartki 13:00 - 16:00

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, na potwierdzenie tok-
sycznych zwi¹zków polityków
i gospodarki chcia³bym poin-
formowaæ, ze handel paliwa-
mi w Polsce przesta³ siê op³a-
caæ. Nafciarska spó³ka w rê-
kach PKN Orlen notuje stra-
ty. Marzê o tym, aby kolejny
prezes podwy¿szaj¹cy ceny
benzyny zapewni³ kobiecinê
handlujac¹ pietruszk¹ na ba-
zarze, ¿e pobieranie pensji
powy¿ej 10 tysiêcy miesiêcz-
nie przy kosztach przewy¿-
szaj¹cych dochód jest nor-
malne. Jestem pewien, ¿e
œwiatowe ceny nasion pie-
truszki, opady deszczu, iloœæ
kalorii emitowanych przez
s³oñce w ostatnich latach po-
gorszy³y siê znacznie. Marzê
o tym, aby handlarka pocie-
szy³a prezesa informacj¹, ¿e
mimo pogarszaj¹cej siê ko-
niunktury czy wrêcz za³ama-
nia pietruszkowego rynku i
tak „wyci¹ga dyszke tysków”
co miesi¹c, a jej lamborghini
jest jeszcze w dobrym stanie,
dziêki czemu jest w stanie
dowieŸæ towar z pola szybko
i tanio.

Bardzo przepraszam za
pietruszkow¹  abstrakcjê, ale
z Orlenem to prawda. Dziœ
chcia³bym napisaæ kilka s³ów
na temat bardzo, podkre-
œlam, bardzo wa¿ny!

Proszê Szanownych Pañ-
stwa,  nadchodz¹ jedne z naj-

gorszych miesiêcy dla psów i
ich opiekunów. Mamy w

œwiatku weterynaryjnym je-
den z najwiêkszych skandali
dotycz¹cych obrotu lekami.

W najbli¿szych dniach ja i
moi koledzy po fachu wete-
rynaryjnym w ca³ej Europie
zostaniemy pozbawieni leku
stosowanego w terapii po-
kleszczowej babeszjozy. Z
informacji otrzymywanych z
hurtowni weterynaryjnych
wynika, ¿e cala partia leku
produkowanego przez firme
Schering-Plough zosta³a wy-
cofana z obrotu.

Firma Schering-Plough nie

raczy³a uzasadniæ zaistnia³e-
go stanu rzeczy. Tzw. czynni-
ki oficjalne za przyczynê po-

daj¹ Ÿle zredagowan¹ ulotkê.

Napisa³em wczeœniej –
skandal - poniewa¿ ulotka
do³¹czana do tego leku od
pocz¹tku jego istnienia ma
polskim rynku poza sugero-
wan¹ dawka na 20 kg masy
zwierzêcia nie zawiera³a naj-
wa¿niejszych informacji o kli-
nicznym dzia³aniu tego leku,
preparatach znosz¹cych
jego niekiedy œmiertelne dzia-
³anie. Lekarze weterynarii,
jako ludzie myœl¹cy, doœæ
szybko nauczyli siê umiejêt-
nie stosowaæ preparat i rêczê
Pañstwu, ¿e ulotka od wielu
lat nie jest przez nikogo z nas
czytana.

Dodam po gospodarsku,
¿e preparat Scheringa nie

jest jedynym terapeutykiem

na babeszjozê, aliœci do-
dam, ¿e preparat Scheringa

jest jednym do niedawna do-
puszczonym lekiem do le-
czenia babeszjozy w Pol-

sce. Tak w³asnie dzia³a
uk³ad monopolu.

Za chwile bêdziemy bez-
radni. Lekarze weterynarii zo-
stali zobowi¹zani przez Po-
wiatowych Inspektorów We-
terynarii do zwrotu posiada-
nych zapasów  do miejsca ich
zakupu.

Proszê, pilnujcie Pañstwo
aplikacji preparatów przeciw-

kleszczowych. Stosujcie
wiêksz¹ o 20% dawkê na

masê cia³a psiaków i skróæ-
cie okres pomiêdzy dawka-
mi do 20 – 25 dni. Konsultuj-

cie siê ze swoimi lekarzami
weterynarii.

Bardzo te¿ proszê o prze-
sy³anie na adres redakcji
NGP informacji o kosztach
kuracji zwierz¹t chorych na
babeszjozê.

„Primum non nocere” w tym

zdaniu przysiêgi lekarskiej nie

ma i nie mo¿e  byæ nigdy s³ów
– „kasa i spekulacja”.

Ostrze¿enie

Sprzedam grunt rolny
z mo¿liwoœci¹ zmiany

pod budownictwo mieszkaniowe
w okolicy MSZCZONOWA,

¯YRARDOWA i SKIERNIEWIC.
Cena 25 z³/m2.

Tel. 0783 680 783

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania admi-
nistracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³otêka zosta³o wszczête postêpowanie administracyj-
ne na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów

i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w sprawie zatwier-

dzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na
budowê kana³u œciekowego φ 0,25 m w ulicy Pionierów

na dz. nr ew. 67/1, 70/1 i 47/4 z obrêbu 4-05-05 i dz. nr
ew. 76 i 75/2 z obrêbu 4-05-10 w Warszawie Dzielnicy

Bia³o³êka.

Pouczenie:

Stronom zainteresowanym s³u¿y prawo zapoznania siê
z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ,

w terminie 7 dni od daty ukazania siê og³oszenia, w Wy-

dziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³ê-
ka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122

Warszawa, tel. 022 510-31-92, fax. 022 510-32-10.

KUPUJEMY:

ANTYKI

STAROCIE

OBRAZY

SREBRA

PORCELANÊ

MEBLE

tel. 022 226-90-00
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Ch³odnym okiem

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

POzytywnie

Prosto z mostu

Po gromach, które spad³y na g³owê
Jacka Kurskiego w zwi¹zku z jego wy-
powiedzi¹ o dziadku Tuska, wydawa³o
siê ¿e w polityce nie mo¿e byæ wiêkszej
zbrodni ni¿ wypominanie politykowi
wspó³pracy jego przodka z Wehrmach-
tem. Kurskiego zgodnie ³ajali przedsta-
wiciele PO i SLD. Nie przeszkadza³o to
jednak Sebastianowi Wierzbickiemu, w
poprzednim wydaniu NGP oskar¿yæ o
to samo mojego dziadka.

Drogi Kolego! Rozumiem Twoj¹ chêæ
zdobycia rozg³osu w kampanii wyborczej
do Parlamentu Europejskiego, ale ten
strza³ by³ chybiony. O ile protoplasta pre-
miera by³ bowiem anonimowym szere-
gowcem, o tyle mój dziadek by³ znacz¹c¹
postaci¹ Polski Podziemnej. Mjr pp³k
Józef Maciejowski by³ kawalerem naj-
wy¿szego polskiego odznaczenia wojen-
nego, orderu Virtuti Millitari otrzymane-
go za udzia³ w wojnie polsko-rosyjskiej
1920 r. W II RP by³ oficerem elitarnego
Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Poli-
cji. Zajmowa³ siê kontrwywiadem, a kon-
kretnie likwidacj¹ sowieckiej agentury.
By³ praw¹ rêk¹ s³ynnego „¯mudzina”
Boles³awa Kontryma. Po 17 wrzeœnia
1939 nie podporz¹dkowa³ siê os³awio-
nej „dyrektywie ogólnej” i walczy³ czyn-
nie z rosyjskim najeŸdŸc¹. Uciek³ z so-
wieckiej niewoli w 1940 r. Unikn¹³ wiêc
losu innych polskich oficerów pomordo-
wanych w Katyniu. Podczas akcji „Bu-
rza” zosta³ mianowany szefem sztabu
Pañstwowego Korpusu Bezpieczeñstwa.
Zgin¹³ wskutek ran odniesionych w Po-
wstaniu Warszawskim.

Na polecenie Delegatury Rz¹du na
Kraj ochrania³ ludnoœæ cywiln¹ na Kre-
sach m.in. wskazuj¹c Abwehrze sowiec-

kie oddzia³y morduj¹ce polsk¹ ludnoœæ
cywiln¹. Czy¿byœ to nazwa³ „kolabo-
racj¹”??? Nie wierzê, ¿e a¿ tak roz³o-
œci³ Ciê mój protest przeciwko stawia-
niu pomnika Ludwika Waryñskiego, na-
wo³uj¹cego do krwawej rewolucji „bo-
hatera” Lewicy. Byæ mo¿e, przyczyna
jest inna. Bandyci z sowieckiej party-
zantki, PKWN i NKWD s¹ twórcami PRL.
Zaœ SLD jest w prostej linii spadkobierc¹
ich partii (PPR – PZPR – SDRP – SLD).
Jesteœ m³ody, nie identyfikuj siê z nimi!

Drogi Sebastianie, polecam Ci lek-
turê opracowania „Polska Tajna Admi-
nistracja Cywilna 1940 – 1945” Wal-
demara Grabowskiego oraz „Boles³awa
Kontryma ¿ycie zuchwa³e” autorstwa
Witolda Paska. Dowiesz siê wiêcej nie
tylko o moim dziadku. Mam nadziejê,
¿e zamiast o pomnik Waryñskiego, po-
starasz siê o godne upamiêtnienie mjr
pp³k Józefa Maciejowskiego, który za-
s³u¿y³ na swoj¹ ulicê w Warszawie.

Je¿eli, czego ¿yczê Ci szczerze z oso-
bistej sympatii, zdobêdziesz mandat de-
putowanego do Parlamentu Europejskie-
go, reprezentuj nasz kraj godnie ze wzglê-
du na nasz¹ wspóln¹, bolesn¹ historiê.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

maciej@maciejowski.pl

List do Sebastiana W.

D³ugo siê zastanawia³em, o czym
napisaæ ten felieton. Tematów aktualnych
mnóstwo. W³aœnie w³adze pi³karskie
UEFA og³osi³y, w których miastach w Pol-
sce odbêd¹ siê mecze pi³karskie w ra-
mach Euro 2012. Warszawscy kibice
mogli na te decyzje oczekiwaæ ze spo-
kojem, wszak od dawna wiadomo, ¿e na
Stadionie Dziesiêciolecia, zwanym od
niedawna Narodowym, odbêdzie siê
mecz otwarcia mistrzostw. Tak na mar-
ginesie - zapewne politycznym - stawiam
zapytanie, kto i kiedy przemianowa³
Dziesiêciolecia na Narodowy, jak pamiê-
tam, od lat miano to nosi³ s³ynny cho-
rzowski kocio³. Dziœ zarówno Chorzów
jak i Kraków zosta³y z mistrzostw wyau-
towane. Pozosta³ Wroc³aw, bo stamt¹d
jest wszechw³adny minister SWiA (podob-
no przysz³y premier) Schetyna i Gdañsk
-  kolebka obecnego premiera Tuska.
Minister Jakubiak z ekipy Kaczyñskich,
obecnie kandydatka do europarlamen-
tu, nie ma w¹tpliwoœci, ¿e decyzja o tym,
i¿ mecze Euro bêd¹ rozgrywane w Pol-
sce tylko na czterech stadionach to efekt
zaniechañ elity PO, która zadba³a tylko
o swoje. Kraków na os³odê, a mo¿e za
karê, zosta³ przez premiera Tuska wy-
brany na miejsce obchodów 20-lecia
wyborów z czerwca 1989 roku, które
zwieñcza³y uzgodnienia okr¹g³ego sto-
³u i doprowadzi³y do... No w³aœnie, do
czego? Ka¿da próba odpowiedzi na to
pytanie to ju¿ czysta polityka. Mnie naj-
bardziej zdumiewaj¹ w tej sprawie dwa
elementy. Po pierwsze - fakt, i¿ ma³o
który z polityków prawicy wspomina o
okr¹g³ym stole jakby by³ to temat wsty-
dliwy. Wiêcej, ci od których na prawo jest
tylko œciana - krzycz¹ o uk³adzie, zdra-
dzie, kolaboracji i twierdz¹, i¿ genera³
Kiszczak w Magdalence przekaza³ w³a-
dzê w rêce swoich agentów. Po drugie -
wykorzystywanie rocznicy przez stocz-
niowców, bo im siê nale¿y z racji niañ-
czenia kolebki panny „S”, a co maj¹ po-
wiedzieæ pielêgniarki, pracownicy PGR
czy choæby zagro¿eni zwolnieniami pra-
cownicy FSO. Podobno do Krakowa wy-
bieraj¹ siê 4 czerwca liczne wycieczki z
Wybrze¿a. Krakowowi wspó³czujê. Dym
pal¹cych siê opon jest bardziej gryz¹cy
ni¿ oddech wawelskiego smoka.

„Zatroskana” twarz prezesa PiS, któ-
ry obje¿d¿a kraj wzd³u¿ i w poprzek,
odwiedzaj¹c prawie wszystkie przysió³ki

i obory, zwiastuje nadchodz¹ce wybory
do europarlamentu. Wybory nie ciesz¹-
ce siê wysok¹ frekwencj¹ i wzbudzaj¹-
ce na krajowym rynku politycznym naj-
mniejsze emocje.

Na tym tle dwie migawki, które
wzbudzi³y moje du¿e zdumienie, a wi-
dzia³em w ¿yciu politycznym ju¿ wiele.
Pierwsza - to by³y minister Ziobro, skar-
¿¹cy siê opinii publicznej na to, i¿ nie
ma czasu braæ udzia³u w debatach, bo
wzywaj¹ go na przes³uchania UPOLI-
TYCZNIONE prokuratury. Tê wypowiedŸ
pozostawiê bez komentarza, jêzyk pol-
ski jest bowiem zbyt ubogi, by wyraziæ
moje wewnêtrzne emocje s³owami, któ-
re cisn¹ mi siê na usta w zwi¹zku z t¹
wypowiedzi¹. Druga to niezrównany
prezydent Lech Wa³êsa, afiliuj¹cy siê
ostatnio z Libertasem. Pan Prezydent
przyzwyczai³ tak¿e mnie do ró¿nych nie
racjonalnych zachowañ, ale to ostatnie
t³umaczê sobie tylko jednym. Pan Pre-
zydent pragnie pogr¹¿yæ Libertas i jego
lidera Ganleya. Pan Prezydent poprzez
pokazywanie swoich bliskich zwi¹zków
z Libertasem blokuje dla tego ugrupo-
wania otwarte poparcie radia ojca Ta-
deusza Rydzyka. Pan Prezydent fanem
ojca Tadeusza Rydzyka zdecydowanie
nie jest i wzajemnie. Ot, przewrotnoœæ
polityczna, myœl dalekosiê¿na i kunszt
niezmierzony. Oczami wyobraŸni widzê
che³pi¹cego siê po wyborach Pana Pre-
zydenta, który mówi - alem tego Gan-
leya wyko³owa³, kasem od niego wy-
ci¹gn¹³, Rydzykam pogr¹¿y³ i demokra-
cjem od Libertasu uratowa³ - wszak ten
facet osob¹ w³asn¹ skacz¹c przez
mur.... . Wszêdzie ta polityka.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Wszêdzie ta polityka

¯yjemy w mieœcie bezprawia. Prze-
konali siê o tym w ubieg³ym tygodniu
spo³eczni obroñcy starej parowozowni
przy ul. Wileñskiej. Ten dziewiêtnasto-
wieczny obiekt architektury przemys³o-
wej zosta³ zniszczony przez maszyny
budowlane w obecnoœci zawezwanych
z samego rana przez mieszkañców
urzêdników: wojewódzkiego i miejskie-
go konserwatora zabytków. Nie pomo-
g³a informacja o wszczêciu procedury
wpisywania parowozowni do rejestru
zabytków ani sporz¹dzony na miejscu
pisemny nakaz wstrzymania prac bu-
dowlanych. Robotnicy niszcz¹cy budy-
nek koparkami dzia³ali metod¹ faktów
dokonanych. Po prostu zrobili to. Nie
ogl¹daj¹c siê na przepisy, s¹dowe
utarczki pozostawiaj¹c prawnikom in-
westora. „Oni nie maj¹ prawa tego bu-
rzyæ! Od godziny szóstej wiszê na tele-
fonie, ale nikt nic nie mo¿e!” - rozpa-
cza³a pani wojewódzka konserwator za-
bytków.

To kolejny œlad przedwojennej War-
szawy, który znik³ bezpowrotnie z po-
wierzchni ziemi z powodu ludzkiej ma-
³oœci, chciwoœci, braku szacunku do pra-
wa i tradycji, ale i urzêdniczego bezho-
³owia. Czy Warszawie potrzeba dziel-
nego szeryfa, jak miasteczku Tombsto-
ne z filmu Johna Forda? Nie. Szeryfów
- mam nadziejê, ¿e dzielnych - w War-
szawie jest dostatek. Szeryfom jednak
- policjantom - musz¹ byæ wydawane
klarowne polecenia. Zgodnie z art. 11
ustawy o Policji prezydent miasta mo¿e
od komendanta Policji za¿¹daæ przy-
wrócenia stanu zgodnego z porz¹dkiem
prawnym lub podjêcia dzia³añ zapobie-
gaj¹cych naruszeniu prawa. To w³aœnie
przypadek sytuacji na Wileñskiej.

W Nowym Jorku, w Poznaniu, w
Pruszkowie, burmistrz, prezydent mia-

sta przyby³by od razu na miejsce, œci¹-
gaj¹c b³yskawicznie komendanta poli-
cji, który rozkaza³by podw³adnym spe-
³niæ swoj¹ powinnoœæ. W Warszawie
wokó³ parowozowni groteskowo miotali
siê miejscy urzêdnicy œredniego szcze-
bla, wydzwaniaj¹c do znajomych poli-
cjantów, z których jeden da³ siê w koñ-
cu ub³agaæ i przys³a³ radiowóz z patro-
lem. Gdy patrol przyjecha³, policjanci
przez ponad godzinê konsultowali siê
z oficerem dy¿urnym, zanim zdecydo-
wali siê wkroczyæ do akcji. Wtedy by³o
ju¿, oczywiœcie, za póŸno. Przez ten czas
robotnicy, œmiej¹c siê z urzêdników,
dokoñczyli dzie³a zniszczenia.

Hanna Gronkiewicz-Waltz sprawy
wyburzenia parowozowni nie obdarzy³a
swoim zainteresowaniem. Dla pani pre-
zydent wa¿ne s¹ strategie, wizje, tele-
wizje, obligacje, delegacje... Ju¿ drug¹
kadencjê naszym miastem rz¹dzi poli-
tyk, który nie rozumie samorz¹du i nie
czuje siê gospodarzem terenu ani lide-
rem wspólnoty lokalnej, za któr¹ jest
odpowiedzialny. Naszemu miastu brak
gospodarza.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Warszawa bez g³owy

Wszystko wskazuje na to, ¿e od
przysz³ego roku na Bia³o³êce ruszy
nowe przedszkole przy ul. Liczyd³o.

Po uruchomieniu od wrzeœnia br. no-
woczesnego przedszkola przy ul.
Ostródzkiej, bêdzie to drugie nowo
otwarte przedszkole w obecnej kadencji.

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka uzyska³ od
Prezydenta m.st. Warszawy obietnicê
przekazania 3,5 mln na zakup nieru-
chomoœci przy ul. Liczyd³o 3A, gdzie
obecnie mieœci siê przedszkole nr 192 w
dzier¿awionym od Polfy budynku oraz
dodatkowych 7 mln z³ na zakup s¹sied-
niej nieruchomoœci z budynkiem przy ul.
Liczyd³o 3. W³aœnie ta kwota 7 mln z³
pozwoli na zaadaptowanie budynku na
nowe przedszkole dla 150 dzieci.

Nie zabrzmi to jak tania propagan-
da, gdy nieskromnie napiszê, ¿e pozy-
skanie tak znacz¹cej kwoty 10,5 mln
dla jednej dzielnicy, w dobie kryzysu fi-
nansowego, nale¿y uznaæ za du¿y suk-
ces burmistrza Jacka Kaznowskiego
oraz wynik zrozumienia w³adz miasta
dla trudnej sytuacji oœwiatowej na Bia-
³o³êce. Przypomnê, ¿e roczny bud¿et
inwestycyjny Bia³o³êki, z przeznacze-
niem na wszelkie inwestycje drogowe i
oœwiatowe,  to kwota ponad 50 mln z³.

Maj¹c na wzglêdzie koszt budowy
przedszkola dla 150 dzieci przy ul.
Ostródzkiej, który wyniós³ ok. 14 mln
– zakup nieruchomoœci i adaptacja ist-
niej¹cego budynku wydaje siê byæ wy-

j¹tkowo trafn¹ inwestycj¹. Istotn¹ kwe-
sti¹ jest fakt, ¿e w latach dziewiêædzie-
si¹tych oba budynki przy ul. Liczyd³o
stanowi³y w³asnoœæ Polfy - w jednym z
nich by³o przedszkole zak³adowe, a w
drugim ¿³obek zak³adowy.

Ostateczna decyzja, skutkuj¹ca zna-
cz¹c¹ wzrostem na Bia³o³êce liczby
miejsc w przedszkolach, nale¿y jednak
do Rady Warszawy. To w³aœnie radni
miejscy podejm¹ decyzjê o wpisaniu do-
datkowych 10,5 mln z³ do bud¿etu in-
westycyjnego Bia³o³êki. Mam nadziejê,
¿e nie bêdzie z t¹ decyzj¹ ¿adnego pro-
blemu, tym bardziej, ¿e ma ona popar-
cie Prezydenta m.st. Warszawy oraz w
formie stosownych, jednog³oœnie pod-
jêtych uchwa³ - Zarz¹du i Rady Dzielni-
cy Bia³o³êka.

Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka
piotr.jaworski@mojabialoleka.pl

www.jaworski.waw.pl

Bêdzie nowe
stare przedszkole

Lewa strona medalu

Tak w trzech s³owach mo¿na okre-
œliæ stosunek, jaki deweloperzy – choæ
na szczêœcie nie wszyscy - maj¹ do war-
szawskich zabytków. Ostatni przyk³ad
to wydarzenia sprzed kilku dni, kiedy
z premedytacj¹ zburzono koparkami
XIX-wieczn¹ parowozowniê mieszcz¹c¹
siê na Pradze przy ulicy Wileñskiej.
Pomijam ju¿ ignorancjê, g³upotê i chci-
woœæ inwestora, aczkolwiek po tym, co
zrobi³, w Warszawie nie powinno mu siê
ju¿ pozwoliæ budowaæ nic.  Najbardziej
zirytowa³a mnie jednak opiesza³oœæ
urzêdników zajmuj¹cych siê ochron¹
zabytków, którzy przeci¹gaj¹c proce-
dury przyczynili siê do tragicznego koñ-
ca parowozowni. Zarówno miejska, jak
i wojewódzka konserwator zabytków,
choæ obecne na miejscu zdarzenia, oka-
za³y siê kompletnie nieskuteczne i nie
potrafi³y powstrzymaæ inwestora. Nie

tylko skompromitowa³y swój urz¹d, ale
pokaza³y, ¿e niszczyciele zabytków s¹
w³aœciwie bezkarni.

To ju¿ kolejny taki niepokoj¹cy sy-
gna³ w ostatnich tygodniach. Niedawno
Gazeta Wyborcza ujawni³a plany Mini-
stra Skarbu, chc¹cego sprywatyzowaæ
spó³kê zarz¹dzaj¹c¹ by³¹ siedzib¹ KC
PZPR, a nastêpnie Gie³dy Papierów
Wartoœciowych. Za chwilê mo¿e siê wiêc
okazaæ, ¿e prywatny inwestor, nie ba-
cz¹c na historiê, postawi w tym miejscu
kolejny apartamentowiec. Aby to unie-
mo¿liwiæ, w zesz³ym tygodniu z³o¿y³em
do wojewódzkiej konserwator  wniosek
o wpisanie Domu Partii  do rejestru za-
bytków. Czy chcemy, czy nie, jest to ele-
ment naszej historii, œwiadectwo epoki,
która trwa³a w Polsce kilkadziesi¹t lat.
Poza tym jest architektoniczn¹ pere³k¹
modernizmu, zaprojektowan¹ przez

œwietnych architektów. Od projektu do
wykonania wszystko jest w nim dzie-
³em myœli i r¹k polskich. Jedynym „ele-
mentem obcym” s¹ schody otaczaj¹ce
budynek z trzech stron wykonane z gra-
nitu, pochodz¹cego z rozebranego
mauzoleum Hindenburga wybudowa-
nego przez Niemców na polach Grun-
waldu. Nie mo¿na te¿ zapomnieæ o tym,
¿e 10% akcji spó³ki zarz¹dzaj¹cej gma-
chem znajduje siê w posiadaniu Funda-
cji Uniwersytetu Warszawskiego i docho-
dy z tego tytu³u przeznaczane s¹ na roz-
budowê Uniwersytetu. Plany ministra
Aleksandra Grada mog¹ sprawiæ, ¿e
tych œrodków zabraknie.

Pomys³ wpisu do rejestru zabytków bu-
dynku KC PZPR zyska³ poparcie  m.in.
dziennikarzy, architektów i historyków. 12
lat temu bezskutecznie próbowa³a tego
dokonaæ Anna Rostkowska z biura woje-
wódzkiego konserwatora zabytków, jed-
nak wówczas straci³a za to pracê.  Wie-
rzê, ¿e tym razem siê uda i co najwa¿-
niejsze, ¿e pani konserwator zd¹¿y tego
dokonaæ zanim wjad¹ tam buldo¿ery.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

Klub Radnych LEWICA (SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Kupiæ, zburzyæ,
zapomnieæ

Nowa siedziba dla stra¿y po¿arnej na Bia³o³êce
6 maja przy ul. Czarodzieja 19 otwarta zosta³a nowa

siedziba Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej nr 10 na Bia-
³o³êce. W uroczystoœci wziê³a udzia³ prezydent Warsza-
wy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Ewa Gawor – dyrektor
Biura Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego.

Sto³eczny ratusz przeznaczy³ w tym roku dla stra¿y po¿ar-
nej 20,5 mln z³otych. Jednym z wymiernych elementów wspar-

cia miasta jest nowa stra¿nica przy ul. Czarodzieja dla Jed-

nostki Ratowniczo-Gaœniczej nr 10. Zosta³a ona wybudowana

ca³kowicie ze œrodków miasta. Jej koszt to 11,7 mln z³otych.
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Noc Muzeów na Pradze
Pracownicy muzeum opro-

wadzali goœci w strojach z epo-
ki, opowiadaj¹c o malowid³ach
w domu modlitwy i proponuj¹c
udzia³ w grach miejskich. Ale i
tak najwiêkszym powodze-
niem cieszy³a siê Szafa Cza-
su. Wygl¹da³a na zwyczajn¹,
star¹ szafê, a jednak by³a zu-

pe³nie niezwyk³a, poniewa¿
kry³a w sobie wspomnienia.
Okaza³o siê, ¿e muzeum zbie-
ra te¿ ustne relacje mieszkañ-
ców Pragi. Aby zapoznaæ siê
z tego rodzaju eksponatem,
trzeba by³o wybraæ sobie od-
powiedni numer relacji, wejœæ
do szafy, za³o¿yæ s³uchawki i
… przenieœæ siê w inny œwiat.

Ja wybra³am wspomnienie
mieszkanki Pragi z lat dzie-
cinnych o sklepie Manczyka.
Manczyk by³ ¯ydem, prowa-
dzi³ sklep spo¿ywczy nieopo-
dal ulicy Bia³o³êckiej i czêsto
dawa³ produkty na tzw. ze-
szyt. Po wybuchu wojny,
Manczyk wraz z ca³¹ rodzin¹
musia³ iœæ do getta. Sklep
przesta³ istnieæ. Wybór wspo-
mnieñ by³ bardzo du¿y. Mo¿-
na by³o pos³uchaæ relacji o
bazarze Ró¿yckiego, cukier-
kach „Fromboli” i o Porcie
Praskim. Szafa Czasu to na-
prawdê œwietny pomys³.

Z Targowej powêdrowa³am
na Z¹bkowsk¹, by pod nume-
rem 12 zajrzeæ do „Klitki”. W
Galerii „Klitka”, choæ to ate-
lier fotograficzne, czêsto or-
ganizowane s¹ ciekawe wy-
stawy. Tym razem mo¿na
by³o tu zobaczyæ rzeŸby Anny
Kowal oraz cykl fotografii pt.
„Córki Matki” Stefana K³osie-
wicza. Poza tym, na tê szcze-
góln¹ noc w³aœcicielka „Klit-
ki”, Julita Delbar przygotowa-
³a coœ wyj¹tkowego. By³a to
prezentacja filmu etnograficz-
nego o nieistniej¹cym ju¿ ple-
mieniu Ajnów. Film pochodzi³
z prywatnych zbiorów Bernar-
da Kondrackiego, badacza
muzyki i kultury Ajnów.

Nakrêcony przez dr Munro
w 1931 r. film, przedstawia
autentyczny zapis ceremonii
kultu niedŸwiedzia, obcho-
dzonej niegdyœ przez plemiê
Ajnów z wyspy Hokkaido.
Pokaz uzupe³nia³ niezwykle
ciekawy komentarz Bernarda
Kondrackiego.

Z „Klitki” uda³am siê do
Wytwórni Wódek „Koneser”,
po którego terenie przewija³y
siê t³umy zwiedzaj¹cych. Nic
dziwnego, w „Koneserze”
dzia³a kilka galerii, które przy-
ci¹ga³y goœci ciekawymi ofer-
tami. Najpierw zajrza³am do
Galerii Luksfera, w której pre-
zentowane by³y prace grupy
czeskich fotografek z Instytu-

tu Twórczej Fotografii Uni-
wersytetu Œl¹skiego w Opa-
wie. Tereza Vièková pokaza-
³a cykl zdjêæ bliŸniaczek pt.
„Dwie”. Barbora •ùrková na-
zwa³a swój zbiór fotografii
„The Replasement”. Pomys³
polega³ na tym, aby portrety
m³odych ludzi zestawiæ z wi-
zerunkami znanych osób, ta-
kich jak Scarlet Johansson,
Jessica Lange czy Harrison
Ford. Tê udan¹ konfrontacjê
autorka nazwa³a gr¹ z ludz-
kim wyobra¿eniem.

Z „Luksfery” mia³am iœæ od
razu do Galerii Klimy Bocheñ-
skiej, ale zatrzyma³y mnie
odg³osy bêbnów i gwizdka.
By³ to pokaz brazylijskiej
samby batucada w wykona-
niu grupy Bloco Central. Blo-
co Central to warszawska
koalicja bêbniarzy, wielbicieli
ulicznej odmiany samby –
batucady. Graj¹ oni na instru-
mentach o tak egzotycznych
nazwach jak surdo, caixa,
tamborine, agogo czy shoka-
lio. Trzeba przyznaæ, ¿e sam-
ba w ich wykonaniu by³a bar-
dzo energetyczna.

W Galerii Klimy Bocheñ-
skiej mo¿na by³o obejrzeæ
wystawê malarstwa m³odego
(rocznik 83) absolwenta ASP
w Warszawie, Wiktora Dyndo,
pt. „Rejon konfliktu”. •ród³em
inspiracji dla tego artysty jest
Bliski Wschód. Przek³adaj¹c
na jêzyk znaków malarskich
konflikty etniczne, religijne i
kulturowe, jakie nêkaj¹ ten
rejon œwiata, wykreœlaj¹c sym-
boliczne mapy, Dyndo stara
siê przybli¿yæ Europejczykom
problemy bliskowschodnie.

Uzupe³nieniem ekspozycji
malarskiej by³ pokaz wideo
instalacji „Vision 2010” Mi-
cha³a Rothschilda. Powsta³a
w 2002 r. instalacja œledzi re-
lacje pomiêdzy ograniczenia-
mi i wolnoœci¹. Stare miasto
w Jerozolimie ogl¹damy z
perspektywy policyjnego po-
mieszczenia kontrolnego

oraz z perspektywy obrazu z
kamery pod¹¿aj¹cej noc¹ la-
biryntem w¹skich uliczek.

Galeria Klimy Bocheñskiej
zorganizowa³a te¿ wystawê
prac Andrzeja Dudziñskiego
„Nocne ¿ycie. Obrazy cyfro-
we” na dziedziñcu Wytwórni
Wódek „Koneser”.

I jeszcze na jedn¹ wystawê
chcia³abym zwróciæ uwagê.
Naprzeciwko „Konesera”,
przy Z¹bkowskiej 36 w „Info-
galerii” mo¿na by³o obejrzeæ
wystawê pt. „¯yd niemalowa-
ny, czyli ¯ydzi Warszawy na
polskich drzeworytach sztor-
cowych”. W po³owie XIX w.
Warszawa sta³a siê najwiêk-
szym skupiskiem ¯ydów w
Królestwie Polskim. Ludnoœæ
¿ydowska zamieszkiwa³a ob-
szar ca³ego miasta, najgêœciej
jednak skupiona by³a w dziel-
nicy pó³nocno-wschodniej, a
póŸniej - na le¿¹cej na pra-
wym brzegu Wis³y Pradze.
Obecnie ten œwiat ju¿ nie ist-
nieje. Jedynym miejscem,
gdzie mo¿na go dzisiaj zoba-

dokoñczenie ze str. 1

czyæ, s¹ ilustracje do ówcze-
snych tygodników warszaw-
skich, wykonane – wed³ug ry-
sunków najwybitniejszych ar-
tystów epoki - unikaln¹ tech-
nik¹ drzeworytu sztorcowego.

Zdajê sobie sprawê, ¿e w tej
pobie¿nej relacji pominê³am
wiele ciekawych miejsc: Gale-
riê Appendix2 przy ul. Bia³o-
stockiej 9, Dada, salon twór-
czoœci swobodnej, przy Z¹b-
kowskiej 38, Galeriê Szuflada,
przy Kawêczyñskiej 4 i wiele
innych. Nie da³o siê w jedn¹
noc zobaczyæ wszystkich pra-
skich propozycji. Nie wiem, czy
w innych dzielnicach oferta
by³a równie ciekawa. Kto nie
by³ w tym roku w Noc Muzeów
na Pradze, na pewno powinien
wybraæ siê tu w roku przysz³ym.

Na szczêœcie, praskie ga-
lerie organizuj¹ ciekawe wy-
stawy przez ca³y rok. Nie trze-
ba czekaæ, mo¿na i warto je
odwiedzaæ regularnie. Jed-
nak atmosfera Nocy Muzeów
jest niepowtarzalna.

Joanna Kiwilszo


