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www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej

Metra¿ segmentu ok. 130 m2

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53

tel. 22 614 48 55, 22 614 48 53, 602 619 939
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Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
porady audioprotetyka w
gabinecie firmy Fonikon,
który mieœci siê vis a` vis
Szpitala Bródnowskiego
przy ulicy Kondratowicza 37,
nr tel. 22 353 06 20.

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

Zbadaj
s³uch

Z tym og³oszeniem

badanie s³uchu gratis

i 5% rabatu

na aparat s³uchowy!
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♦♦♦♦♦Stomatologia estetyczna
♦♦♦♦♦Protetyka

♦♦♦♦♦Chirurgia     ♦♦♦♦♦RTG

PROMOCJA!
- Protetyka

ul. Bia³ostocka 7
tel. 22 619-81-94

ul. Targowa 2
tel. 22 618-40-50
www.demeter.com.pl

Truizmem wydaje siê byæ

twierdzenie - Polak Wêgier
dwa bratanki, ale jeœli chodzi

o Bia³o³êkê, stare przys³owie
ma bardzo konkretny wymiar.
W 1999 roku Bia³o³êka na-

wi¹za³a wspó³pracê z buda-
peszteñsk¹ dzielnic¹ Buda-

fok – Teteny, w ramach bliŸ-
niaczego partnerstwa. Buda-

fok jest jedn¹ z 23 dzielnic
Budapesztu, le¿¹c¹ nad Du-
najem – tak jak Bia³o³êka nad

sam¹ Wis³¹. Rzeka przecina
stolicê Wêgier na dwie, ró¿-

ni¹ce siê od siebie czêœci. I
tak jak Bia³o³êka Budafok –
Teteny jest dzielnic¹ peryfe-

ryjn¹. Wspó³praca miêdzy
partnerami po stronie polskiej

i wêgierskiej dotyczy spraw
samorz¹dowych, kultury i
sportu, wymiany m³odzie¿y.

Wymiana trwa. M³odzie¿ z
Bia³o³êki wyje¿d¿a do Buda-

pesztu, nawi¹zuje kontakty z
m³odzie¿¹ wêgiersk¹, szlifu-

je znajomoœæ jêzyków. Wê-
gierscy m³odzi goœcie uczest-
nicz¹ w warsztatach i zajê-

ciach sportowych w Bia³o³ê-
ce. Ta wspó³praca w ramach

zjednoczonej Europy jest nie
do przecenienia. W 2004 de-
legacja samorz¹dowców z

Budafok – Teteny uczestni-

Na pami¹tkê
wspólnego losu

Jedna ze starszych ulic Bia³o³êki nosi imiê Józefa An-
talla seniora, wielkiego przyjaciela Polski. 10 listopada,

u zbiegu ulic Porajów i Antalla, zosta³a ods³oniêta tabli-

ca upamiêtniaj¹ca pomoc Wêgrów dla polskich uchodŸ-
ców z czasów II wojny œwiatowej, w której to patron ulicy

bra³ czynny udzia³. Uroczystego ods³oniêcia dokonali:
Jacek Kaznowski, burmistrz Bia³o³êki i Szabolcs Varga,

konsul Republiki Wêgierskiej.

czy³a w programie „Przejrzy-
ste ratusze w stolicach kra-

jów wyszehradzkich”. Goœcie

zapoznali siê wówczas z

funkcjonowaniem uruchomio-

nego w³aœnie w bia³o³êckim

ratuszu Wydzia³u Obs³ugi
Mieszkañców. W czasie ko-

lejnej wizyty wêgierskiej de-

legacji, w 2007 r., dyskutowa-

no zagadnienia zwi¹zane z

oœwiat¹, s³u¿b¹ zdrowia i po-
moc¹ spo³eczn¹. Planowano

równie¿ nastêpne wyjazdy w

ramach wymiany m³odzie¿y.

Rok póŸniej, w czerwcu 2008

roku, przedstawiciele buda-
peszteñskiej dzielnicy dzielili

siê z bia³o³êckimi samorz¹-

dowcami doœwiadczeniami z

Czego uczy
„Dziedzictwo”

To, co uda³o siê zrobiæ w

ramach projektu „Dziedzic-

two”, zaprezentowano 30
paŸdziernika w siedzibie

„Otwartych Drzwi”. W ró¿-
nych formach artystycznych

uczestnicy projektu utrwalili

to, co zobaczyli i czego siê
dowiedzieli podczas zwie-

dzania najbardziej charakte-
rystycznych miejsc stolicy

oraz zajêæ tematycznych,

Czy wiecie, co to jest konferencja? – zapyta³a Anna

Machalica-Pu³torak, prezes Stowarzyszenia „Otwarte
Drzwi” uczestników spotkania, wieñcz¹cego edukacyj-

ny program „Dziedzictwo”. Wziê³o w nim udzia³ 12 ch³op-
ców i 18 dziewcz¹t w wieku 7 – 15 lat, stale uczestnicz¹-

cych w zajêciach w œwietlicy socjoterapeutycznej „Ma³y

ksi¹¿ê” przy ul. Z¹bkowskiej 4/45 i 45A. Choæ ¿adne z
dzieci nie uczestniczy³o dotychczas w konferencji, pa-

d³y odpowiedzi: rozmawia siê, opisuje, mówi o bardzo
wa¿nych rzeczach, które uda³o siê zrobiæ.

poœwiêconych kulturze, tra-

dycji i historii Warszawy.

Wspó³tworzyli informacje,

zamieszczane na stronach

internetowych, zbierali mate-

ria³y do prezentacji multime-

dialnej. Ka¿dy otrzymywa³

ksi¹¿eczkê, w której zbiera³

„Sztafeta pokoleñ” to

zwieñczenie wielu lokalnych

uroczystoœci, zwi¹zanych z

90-leciem odzyskania nie-

podleg³oœci Polski, w

przededniu kolejnej rocznicy

tego wydarzenia. Chcemy

pokazaæ problemy, przed któ-

rymi stanêli przywódcy Polski

w 1918 roku, jak wiele zrobio-

no przez nastêpne 20 lat.

Chcemy pokazaæ ci¹g³oœæ

pracy w s³u¿bie OjczyŸnie,

wywalczenie niepodleg³oœci.

Chcemy przekazaæ pa³eczkê

dziejow¹ tym, którzy przyjd¹

po nas. S³owa, przyk³ad, nor-

my zachowañ – niech bêd¹

dla was przyk³adem i drogo-

wskazem – takie przes³anie

p³k Czes³aw Lewandowski,

prezes Zarz¹du Rejonu Pra-

ga Pó³noc Zwi¹zku Komba-

Patriotyczne nuty

W akcji uczestniczyli uczniowie 76.LO (Ko-
welska 1), 50. LO im. Ruy Barbosa (Burdziñ-

skiego 4), Zespo³u Szkó³ nr 33 (Targowa 86),

VIII LO im. W³adys³awa IV (Jagielloñska 38),
Zespo³u Szkó³ nr 60 (Jagielloñska 61) i Tech-

Niezawodni uczniowie
W miniony pi¹tek, 12 listopada, ju¿ po raz drugi w tym roku, z inicjatywy Jadwigi

Chrobak (Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc) i kierownictwa Szpitala Praskiego uczniowie

praskich szkó³ oddawali krew na potrzeby szpitala. Specjalistyczny autobus ze stacji
krwiodawstwa przy Saskiej nie zdo³a³ pobraæ krwi od wszystkich chêtnych: na miejscu

odda³o krew 67 uczniów, a dalszych 40 pojecha³o do stacji na Sask¹. Jak nas poinfor-

mowa³a Ewa Wasilewska, naczelna pielêgniarka Szpitala Praskiego, zgromadzono
50 litrów krwi!

nikum Geodezyjnego (Szanajcy 5). Fanta-
styczna inicjatywa i fantastyczny odzew. M³o-

dzie¿y gratulujemy wra¿liwoœci z nadziej¹, ¿e

nastêpna taka akcja, planowana na wiosnê,
spotka siê z podobnym odzewem.
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ZAWIADOMIENIE

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

Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-
chomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwe-
stycji, o wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego:

* Nr 75/CP/2009 z dnia 27 paŸdziernika 2009 r. ustalaj¹cej
warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu
dla inwestycji celu publicznego polegaj¹ce na budowie
gazoci¹gu œredniego ciœnienia w liniach rozgranicza-
j¹cych siêgacza pieszo-jezdnego w³¹czonego do ul.
Smugowej, na dzia³ce ew. nr 20/12 z obrêbie 4-05-21
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek
MAZOWIECKIEJ SPÓ£KI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ODDZIA£ ZAK£AD GAZOWNICZY WARSZAWA, z siedzib¹
przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie
* Nr 83/CP/2009 z dnia 12.11.2009r. ustalaj¹cej warunki i
szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie -
linii kablowej SN na dzia³kach w obrêbach:
- obrêb 4-07-05 – dzia³ki nr ew. 27, 79, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18,
2/19, 7, 81, 8, 5, 3, 2/8, 26, 30 ul. Szlachecka, P³ochociñska;
- obrêb 4-07-03 - dzia³ki nr ew. 67, 66, 115, 76/2, 1/1, 40 -
ul. Przykoszarowa, Bia³o³êcka;
- obrêb 4-07-02 – dzia³ki nr ew. 9, 10, 8/1 – ul. P³ochociñska;
- obrêb 4-07-10 – dzia³ki nr ew. 1, 2 – ul. P³ochociñska
- obrêb 4-07-09 – dzia³ki nr ew. 1, 2 – ul. P³ochociñska;
- obrêb 4-07-08 – dzia³ki nr ew. 1, 2, 3 - ul. P³ochociñska;
- obrêb 4-07-01 - dzia³ki nr ew. 47, 48, 49, 51/1, 5, 6, 50/1
ul. P³ochociñska;
- obrêb 4-07-04 - dzia³ki nr ew. 1, 3 ul. Bia³o³êcka;
- obrêb 4-07-18 - dzia³ki nr ew. 96, 97/1, 97/2, 97/3, 93/2,
93/4, 94, 4/4 ul. P³ochociñska
- obrêb 4-16-46 - dzia³ka nr ew. 15 – ul. Cieœlewskich;
- obrêb 4-05-15 - dzia³ka nr ew. 73/1 – ul. Czo³owa;
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, wnio-
sek RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Warszawie ul. Piêkna 46, z³o¿ony w dniu 28.04.2009r.
w imieniu którego wystêpuje Pe³nomocnik MAX-EL
Jacek Rajz siedzib¹ w Warszawie ul. Modelowa 18.
* Nr 84/CP/2009 z dnia 16.11.2009r. ustalaj¹cej warunki i
szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie
przewodu wodoci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych ul.
Szlacheckiej na dzia³kach nr ew. 79, 44/19, 42/4, 43/4 w
obrêbie 4-07-05 oraz w drodze dojazdowej bez nazwy
dzia³ka nr ew. 44/12 z obrêbu 4-07-05 wraz z przy³¹czami
na dzia³ce nr ew. 128 w obrêbie 4-07-05 na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek firmy
IMMO-INVEST Sp. z o.o., z siedzib¹ w Warszawie Al.
K.E.N. 36/80, z³o¿onego w dniu 12.10.2009r.
* Nr 85/CP/2009 z dnia 16.11.2009r. ustalaj¹cej warunki
i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie
przewodu wodoci¹gowego wraz z towarzysz¹c¹ in-
frastruktur¹ w ul. Przykoszarowej i ul. Miko³aja z D³u-
golasu na terenie dzia³ek: nr ew. 66, 67, 68, 69, 70, 77,
78/2, 78/5, 79 w obrêbie 4-07-03 oraz na dzia³kach nr
ew. 9, 10 w obrêbie 4-07-05 w Dzielnicy Bia³o³êka, na
wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i
Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna z
siedzib¹ w Warszawie Pl. Starynkiewicza 5, z³o¿onego
w dniu 03.03.2009r.

Pouczenie

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do
Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednic-
twem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie 14 dni od
daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia, je¿eli maj¹
zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów w przy-
padku realizacji inwestycji. Dokumenty nale¿y sk³adaæ w
Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na parterze w poniedzia-
³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-pi¹tki od 8:00 do 16:00.

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê
z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownic-
twa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy ul. Mo-
dliñska 197, pokój 308 i 307 na III piêtrze, w poniedzia³ek
w godz. 08.00 do 16.00 oraz w czwartek w godz. 13:00 do
16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ równie¿ pod numerem
telefonu 022 51-03-225 lub 022 51-03-198.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za do-
konane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³o-
szenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw
windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

dokoñczenie ze str. 1

Na pami¹tkê wspólnego losu
dziedziny miejskiego plano-
wania i polityki podatkowej,
edukacji m³odzie¿y i ró¿nych
form zajêæ pozaszkolnych.

A teraz cofniemy siê do nie-
co odleglejszej historii stosun-
ków polsko – wêgierskich,
gdzie splot³y siê losy dwóch
mê¿czyzn – Józefa Antalla i
Henryka S³awika. Obaj s¹
patronami bia³o³êckich ulic.
Henryk S³awik ju¿ przed wy-
buchem II wojny œwiatowej
bra³ udzia³ w wiecach antyhi-
tlerowskich, co m.in. spowo-
dowa³o, ¿e po wybuchu woj-
ny by³ jednym z bardziej po-
szukiwanych przez gestapo.
Wraz z polskim rz¹dem prze-
dosta³ siê na Wêgry, sk¹d
mia³ trafiæ do Rumunii. Nie
chcia³ nara¿aæ na niepewny
los ¿ony Jadwigi i córeczki
Krysi - wys³a³ je do Warsza-
wy, s¹dz¹c, ¿e tam bêd¹ bez-
pieczne. Czas pokaza³. jak
bardzo siê myli³. Henryk S³a-
wik nie trafi³ do Rumunii, po-
zosta³ na Wêgrzech. Dzia³a³
tam jako nieoficjalny przed-
stawiciel polskiego rz¹du na
uchodŸstwie, nie dysponuj¹c
¿adnymi œrodkami finansowy-
mi. Jego zadaniem by³o orga-
nizowanie lewych dokumen-
tów dla  polskich uchodŸców,
wœród nich 10 proc. stanowili
¯ydzi, których legalizacja na
Wêgrzech by³a zabroniona. I
tu pojawi³ siê Józef Antall, któ-
ry dostrzeg³ determinacjê S³a-
wika i jego zdolnoœci organi-
zacyjne i wspar³ jego dzia³a-

nia. W 1943 Niemcy przyst¹-
pili do likwidacji gett. Na Wê-
gry trafia³o coraz wiêcej ucie-
kinierów pochodzenia ¿ydow-
skiego i ogromna liczba dzie-
ci, które matki ratowa³y wyrzu-
caj¹c z transportów kieruj¹-
cych siê do obozów zag³ady.
Dla ponad setki sierot Henryk
S³awik z pomoc¹ Józefa An-
talla i innych wspieraj¹cych go
Wêgrów, wybudowa³ dom w
Vac, pod Budapesztem. Dzie-
ci otrzyma³y aryjskie papiery.
Wszystkie mieszkaj¹ce w tym
sierociñcu ocala³y. Jak siê
szacuje, Henryk S³awik i Jó-
zef Antall uratowali 30 tys.
uchodŸców z Polski, w tym 5
tys. ¯ydów. Kiedy 19 marca
1944 roku Niemcy weszli na
Wêgry, S³awik i Antall znaleŸli
siê na liœcie osób przewidzia-
nych do aresztowania i obaj
trafili do wiêzienia. Antalla, dy-
plomatê trudniej by³o oskar-
¿yæ. Niemcy musieli mieæ
twarde dowody, ¿e pomaga³
¯ydom i to S³awik mia³ po-
twierdziæ winê Antalla. Prze-
s³uchiwany i torturowany
wzi¹³ ca³¹ winê na siebie,
oczyszczaj¹c z zarzutów wê-
gierskiego dyplomatê. Henryk
S³awik zosta³ rozstrzelany w
obozie Mauthausen Gusen w
sierpniu 1944 roku. Jego ¿ona
trafi³a do obozu w Ravens-
bruck, córka Krysia tu³a³a siê
po wêgierskich wioskach.
Tam odnalaz³ j¹ Józef Antall i
zaopiekowa³ siê dzieckiem do
czasu uwolnienia ¿ony S³awi-
ka z obozu.

Henryk S³awik i Józef An-
tall zostali odznaczeni przez
izraelski Instytut Yad Vashem
medalami Sprawiedliwy
Wœród Narodów Œwiata. Jó-
zef Antall Krzy¿em Koman-
dorskim z Gwiazd¹ Orderu
Odrodzenia Polski. Zmar³ w
Budapeszcie w 1974 r. Jego
syn Józef Antall junior by³
pierwszym premierem demo-

kratycznych Wêgier, po upad-
ku Bloku Wschodniego.

Tablica upamiêtniaj¹ca po-
moc Wêgrów dla polskich
uchodŸców z czasów II woj-
ny œwiatowej, bêdzie równie¿
pami¹tk¹ splataj¹cych siê lo-
sów naszych narodów i spla-
taj¹cych siê losów Henryka
S³awika i Józefa Antalla.

El¿bieta Gutowska

DECYZJA Nr 604/2008
o pozwoleniu na budowê
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.

z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) i art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania admini-

stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

oraz art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.

1592 ze zm.) w zwi¹zku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15
marca 2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy

(Dz. U. Nr 41 poz. 361 za zm.)

po rozpatrzeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowê
z³o¿onego w dniu 2 czerwca 2008 r. przez Miejskie Przed-
siêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

zatwierdzam projekt budowlany

i udzielam pozwolenia na budowê

Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji w
m.st. Warszawie S.A. dla inwestycji polegaj¹cej na budowie
kana³u ogólnosp³awnego w ulicy Krokwi na odcinku

od ulicy Podró¿niczej do posesji 20 B na dzia³kach
nr ew. 2 z obrêbu 4-04-06; dz. nr ew. 7/1, 7/2 i 12/9 z

obrêbu 4-04-10; dz. nr ew. 5 z obrêbu 4-04-12 w Warszawie
Dzielnicy Bia³o³êka, wed³ug projektu stanowi¹cego integraln¹
czêœæ niniejszej decyzji autorstwa mgr in¿. W³odzimierza
Kuœmierczyka posiadaj¹cego uprawnienia budowlane nr ew.
GP/U/48/99/WL w specjalnoœci instalacji i sieci sanitarnych,
wpisanego na listê cz³onków izby samorz¹du zawodowego
pod nr LOD/IS/0304/02 z zachowaniem nastêpuj¹cych
warunków zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3
ustawy Prawo budowlane:
1) Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy

i prowadzenia robót budowlanych:

a) roboty budowlane mo¿na rozpocz¹æ jedynie na podstawie

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow¹,

b) teren budowy zabezpieczyæ przed wejœciem osób trzecich,

c) wytyczyæ geodezyjnie obiekt w terenie,

d) wykonaæ geodezyjn¹, inwentaryzacj¹ powykonawcz¹,

obejmuj¹c¹, po³o¿enie obiektów i urz¹dzeñ budowlanych
na gruncie.

2) Szczegó³owe wymagania dotycz¹ce nadzoru na budowle:

a) zapewniæ objêcie kierownictwa budowy przez osob¹ posia-

daj¹c¹ uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnoœci.

3) inwestor jest zobowi¹zany:

a) zawiadomiæ w³aœciwy organ nadzoru budowlanego o

zakoñczeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzo-

nym terminem przyst¹pienia do u¿ytkowania;

4) kierownik budowy (robót) jest obowi¹zany prowadziæ

dziennik budowy lub rozbiórki oraz umieœciæ na budowle
lub rozbiórce w widocznym miejscu tablicê informacyjn¹

oraz og³oszenia zawieraj¹ce dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa
pracy i ochrony zdrowia.

UZASADNIENIE

Przed³o¿ony projekt budowlany nie narusza ustaleñ planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu
przy ulicy Krokwi zatwierdzonego uchwa³¹ Nr Llll/691/02
Rady Gminy Warszawa Bia³o³êka z dnia 27 kwietnia 2002 r.
og³oszonego w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Mazowieckiego Nr 57, poz. 588 i jest zgodny z decyzj¹

nr 72/CP/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydanej w dniu 04 paŸdziernika 2007 r.
oraz jest kompletny i zosta³ sporz¹dzony przez osobê
posiadaj¹c¹ wymagane uprawnienia budowlane, inwestor
z³o¿y³ stosowne oœwiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowlane oraz
posiada opiniê ZUD nr 56/2008 z dnia 08 stycznia 2008 r.
Wobec powy¿szego nale¿a³o orzec jak na wstêpie.
Od decyzji przys³uguje stronom prawo wniesienia odwo-
³ania do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5, za
poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.

Trwa nabór uczestników do projektu zajêæ grupowych
„Przystañ - przyjazny mikroœwiat, przyjazny œwiat”. Gru-
pa bêdzie dla dziecka PRZYSTANI¥ – bezpiecznym miej-
scem eksperymentu, prób nowych zachowañ, zmian,
wsparcia ze strony terapeutów i wspó³uczestników.

Zapraszamy dzieci w wieku 10-12 i 13-15 lat posiadaj¹ce
orzeczenia o niepe³nosprawnoœci.

W ramach projektu oferujemy:

* udzia³ w grupach integracyjnych (do 10 osób);
* indywidualn¹ pomoc specjalistów (wed³ug potrzeb):

- psychologa;
- logopedy;
- pedagoga specjalnego;
- reedukatora – pomoc w nauce;
- doradcy zawodowego – konsultacje dla gimnazjalistów;
dodatkowo:

* cykl wstêpnych konsultacji psychologicznych, logopedycz-
nych i pedagogicznych;
* konsultacje dla rodziców;
* dodatkowe zajêcia grupowe dla osób chêtnych:
- choreoterapia – terapia tañcem, ruchem, dram¹;
- zajêcia z Ruchu Rozwijaj¹cego Weroniki Sherborne –
wspomagaj¹ce emocjonalny rozwój dziecka, pomagaj¹ce
rozwin¹æ œwiadomoœæ w³asnego cia³a.

Planujemy tak¿e stworzenie grupy przeznaczonej dla dzie-
ci z chorobami przewlek³ymi utrudniaj¹cymi codzienne funk-
cjonowanie (astma, cukrzyca, choroby metaboliczne itp.)

Wszystkie zajêcia s¹ nieodp³atne!

Zapewniamy podwieczorki dla dzieci.

Zg³oszenia przyjmowane s¹ telefonicznie lub osobiœcie.

Stowarzyszenie „SPOZA” ul. Targowa 66 m. 23

(022) 618-34-06 w godz. 9:00-16:00

Przed konsultacj¹ nale¿y wype³niæ wstêpn¹ ankietê
dostêpn¹ na stronie www.spoza.org.pl i przes³aæ na
adres biura biuro@spoza.org.pl lub wype³niæ osobiœcie
w siedzibie stowarzyszenia.

Iloœæ miejsc jest ograniczona.

Zajêcia dotowane s¹ przez Pañstwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepe³nosprawnych.

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

rtg i naprawa protez

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

www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073
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

ul. Kondratowicza 23
CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

JESTEŒMY LEPSI

OD FIRM ZAGRANICZNYCH!!!

Warszawa

ul. Kondratowicza 23

tel. 22 674 29 29

22 675 44 33

czynne w dni robocze w godz. 10.00-19.00

w soboty w godz. 10.00-14.00

0,5 godz. wykonanie

okularów

Najwiêkszy wybór

oprawek 2500

Soczewki kontaktowe

z filtrem UV

Komputerowo-optyczne

badanie wzroku

Lekarze

�

�

�

�

�

OPTOKAN to

w Warszawie
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XLIV sesja Rady Dzielnicy Targówek

Zgodnie z wnioskiem rad-
nego, zaczêto od spraw
uchwa³odawczych. Propono-
wane zmiany bud¿etu pozy-
tywnie oceni³y 3 komisje, opi-
nie dwóch komisji by³y nie-
jednoznaczne. Autopopraw-
ka dotyczy³a 35 000 z³, po-
trzebnych na naprawê znisz-
czonej rzeŸby – kalejdosko-
pu w Parku Bródnowskim.
Na sesji w¹tpliwoœci Macie-
ja Danko i Jana Mamaja
wzbudzi³a sprawa adaptacji
budynku hotelowego przy ul.
Œw. Wincentego 87 na
mieszkania komunalne wraz
ze ¿³obkiem; niewykorzystane
œrodki w kwocie 1 571 586 z³
przeniesiono na 2010 rok.
Emocje towarzyszy³y te¿
„Przebudowie wejœcia do
urzêdu dzielnicy”, za 180 000
z³. W tej sprawie wyjaœnieñ
udzielali wiceburmistrzowie
Janusz Janik i S³awomir An-
tonik oraz naczelnik WOM:
drzwi poprawi¹ warunki pra-
cy urzêdnikom, u³atwi¹ wej-
œcie osobom niepe³nospraw-
nym, zapobiegn¹ przeci¹-
gom. Opinie do koñca by³y
podzielone, co znalaz³o wy-
raz w g³osowaniu uchwa³y:
14 – za, 8 – przeciw, 1 –
wstrzyma³ siê od g³osu.

W przyjêtej uchwale zapi-
sano przeniesienie œrodków
30 000 z³ na przekwaterowa-
nie osób do pomieszczeñ
tymczasowych na podstawie
wyroków eksmisyjnych oraz
37 000 z³ na zakup wyposa-
¿enia kuchni w szko³ach
podstawowych, a tak¿e prze-
niesienie 468 364 z³ na re-
alizacjê  robót budowlanych
w p³ywalni krytej DOSiR w
2010 r.

Bez dyskusji, po pozytyw-
nej opinii komisji rozwoju in-
westycji i ochrony œrodowi-
ska, podjêta zosta³a uchwa-
³a (17 g³osów – za, 1 – prze-
ciw, 1 – wstrzymuj¹cy siê),
dotycz¹ca udzielenia bonifi-
katy od ceny nieruchomoœci,
zbywanych zgodnie z
ustaw¹ z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomo-
œciami – z zastrze¿eniem,
¿e nieruchomoœæ przyleg³a
jest przeznaczona lub wyko-
rzystywana na cele miesz-
kaniowe. (Szczegó³owe wy-
jaœnienie tej sprawy - w tek-
œcie Zbigniewa Poczesnego
- obok).

W kolejnej uchwale Rada
opiniowa³a roczn¹ aktualiza-
cjê Mikroprogramu Rewitali-
zacji Dzielnicy Targówek.
Cztery proponowane zmiany
okreœlono jako „kosmetycz-
ne” (np. usuniêcie za³¹czni-
ków i treœci podjêtych
uchwa³). Uchwa³ê popar³o 19
radnych, 2 wstrzyma³o siê od
g³osu.

Do przedstawionego spra-
wozdania z dzia³alnoœci za-
rz¹du dzielnicy za okres od
21 do 27 X pytania zg³osili:
Maciej Danko, Krzysztof Za-
lewski, Jan Mamaj, Sebastian
Koz³owski. O precyzyjne
sprawozdanie poprosi³a  Iwo-
na Wujastyk.

Przewodnicz¹cy Rady Zbi-
gniew Poczesny z³o¿y³ spra-
wozdanie, dotycz¹ce analizy
oœwiadczeñ maj¹tkowych
radnych. Wszyscy radni ta-
kie oœwiadczenia z³o¿yli;
zwrócono uwagê na najczê-
œciej pope³niane  b³êdy, np.
brak podania powierzchni
dzia³ki, niewykazywanie da-

rowizn,  brak podania wyso-
koœci kredytu lub po¿yczki
lub kwoty zad³u¿enia na
ostatni dzieñ.

„Interpelacje” radnych do-
tyczy³y zarówno spraw we-
wnêtrznych urzêdu (zmiany
kadrowe w wydziale oœwia-
ty, instalacja na dachu ratu-
sza), ju¿ kilkakrotnie poru-
szanych (zwolnienia w Gim-
nazjum 41), jak wykraczaj¹-
cych poza kompetencje
w³adz dzielnicy (kontraktacja
miejsc do handlu przy Cmen-
tarzu Bródnowskim, obni¿e-
nie op³at za parkingi spo³ecz-
ne, budowa II linii metra). Nie
zabrak³o pytania, dotycz¹ce-
go „gor¹cego” tematu: ile jest
w dzielnicy salonów gier „jed-
norêkich bandytów”, ile – lo-
kalach z zasobów komunal-
nych? Z odpowiedzi wynika,
¿e zarz¹d robi w tej sprawie

rozeznanie; wydano zalece-
nie, ¿e gry hazardowe maj¹
znikn¹æ ze wszystkich baza-
rów, a w nowych umowach
nie mo¿e byæ zgody na takie
urz¹dzenia.

Radni dostali szczegó³owe
odpowiedzi na pytanie Toma-
sza Cichockiego o obchody
11 Listopada: zawody sporto-
we, uroczystoœæ patriotyczna,
broszura, plakaty.

Autorce tej relacji nasu-
nê³o siê pytanie: dlacze-
go urzêdnicy od promo-
cji pozbawili mieszkañ-
ców Targówka mo¿liwo-
œci zapoznania siê z pro-
gramem obchodów œwiê-
ta niepodleg³oœci na
³amach naszej gazety?
Czy to grzech zaniedba-
nia, czy s¹siedzki mono-
pol og³oszeniowy?

K.

Listopadowe pytania
Na wniosek burmistrza – autopoprawka do zmiany

za³¹cznika dzielnicowego do bud¿etu m.st. Warszawy
na rok 2009, na wniosek Witolda Harasima – zmiana
porz¹dku obrad; od tych spraw zaczê³a siê XLIV sesja
Rady Dzielnicy Targówek 4 listopada.

4 listopada Rada Dzielnicy Targówek podjê³a uchwa³ê, która
umo¿liwi mieszkañcom naszej dzielnicy wykupowaæ na w³a-
snoœæ ró¿nej wielkoœci „skrawki ziemi”, które ju¿ od wielu lat
s¹ przez nich u¿ytkowane, a wielokrotnie znajduj¹ siê lub
bezpoœrednio przylegaj¹ do ich w³asnoœciowych dzia³ek.
„Skrawki” te, bez wzglêdu na ich wielkoœæ, po³o¿enie, kszta³t,
bêd¹ mog³y byæ wykupowane po obni¿onej cenie. Bonifikata
wyniesie najprawdopodobniej 99% wartoœci „skrawka”. Czyli
tak naprawdê mówi¹c, zakup - ZA DARMO!.

Je¿eli chodzi o same „skrawki”, to s¹ to takie nieruchomo-
œci, które nie mog¹ byæ wykorzystane przez dzielnicê do ja-
kichkolwiek celów inwestycyjnych. Np. dzia³ka o wielkoœci
250m2 lub wiêksza (nie mówi¹c o malutkich), o jakimœ „cieka-
wym, a raczej nieciekawym kszta³cie”, mo¿e byæ oddana
(sprzedana) w³aœnie w³aœcicielowi dzia³ki do niej przyleg³ej,
która w po³¹czonym kszta³cie, mo¿e byæ wykorzystana do
polepszenia warunków „mieszkaniowych” (gospodarczych)
w³aœciciela.

Ka¿dy przypadek sprzeda¿y przez Urz¹d Dzielnicy „skraw-
ka ziemi” bêdzie indywidualnie rozpatrywany tak, a¿eby nie
by³o konfliktów pomiêdzy s¹siadami i wyrywania sobie na-
wzajem ziemi (znany przyk³ad konfliktu w „Samych swoich”).

A¿eby wprowadziæ jak¹kolwiek uchwa³ê na sesjê rady,
musi na temat danej sprawy powstaæ tzw. inicjatywa uchwa-
³odawcza albo ze strony Zarz¹du Dzielnicy, albo ze strony
radnych (indywidualnych, b¹dŸ z inicjatywy Komisji Rady).
W tym ostatnim wypadku inicjatorem projektu uchwa³y by³
radny Zbigniew Poczesny. Pod projektem uchwa³y podpi-
sa³o siê jeszcze czterech radnych i projekt zosta³ przez Prze-
wodnicz¹cego Rady skierowany do prac Zarz¹du Dzielnicy,
który po przeprowadzonych odpowiednich analizach formal-
no-prawnych i mo¿liwoœciach wprowadzenia projektu uchwa-
³y w ¿ycie w warunkach naszej Dzielnicy, zaakceptowa³ go i
przes³a³ do opiniowania przez komisjê inwestycji, rozwoju i
ochrony œrodowiska. Debata na komisji by³a burzliwa, ale
pozytywna. Na sesji prawie jednog³oœnie (jeden g³os prze-
ciwny) uchwa³a zosta³a przyjêta. Teraz musimy czekaæ na
decyzjê Rady Warszawy, a nastêpnie og³oszenie uchwa³y
w Dzienniku Urzêdowym i ... trzeba bêdzie zacz¹æ sk³adaæ
podania o nabycie z bonifikat¹ przyleg³ego, takiego to a ta-
kiego „skrawka ziemi” na w³asnoœæ. ¯yczê powodzenia (ale
na razie cierpliwoœci).

Zbigniew Poczesny

Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

„Skrawki ziemi”

Seniorzy zapraszaj¹
Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego Warszawa Targówek
Polskiego Zwiazku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
serdecznie zaprasza na uroczyste spotkanie z okazji
obchodów „DNIA SENIORA 2009” odbywajace sie
pod Honorowym Patronatem Panów Burmistrzów i
Rad Dzielniy Targówka i Bia³o³êki, które odbêd¹ siê
20 listopada o godz. 10 w Domu Kultury ŒWIT przy
ul. Wysockiego 11.

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art.11f ust. 3 - ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958)

zawiadamia siê,
¿e w dniu 6 listopada 2009 r. Prezydent m.st. Warszawy
wyda³ decyzjê nr 771//ZRID/2009 zatwierdzaj¹c¹ projekt
budowlany i udzielaj¹c¹ zezwolenia na realizacjê inwestycji
drogowej polegaj¹cej na budowie ulicy Srebrnogórskiej
na odcinku od ulicy ¯ywicznej do ulicy 15-go Sierpnia
(z wy³¹czeniem odcinka od ulicy Wiklinowej do ulicy
Sza³wiowej) wraz z budow¹ chodników dwustronnych,
przykanallków odwodnieniowych, wpustów ulicznych,
przebudow¹ sieci teletechnicznej, energetycznej i
modernizacj¹ oœwietlenia ulicy na dzia³kach nr ew.
1/3, 1/4, 46/4, 46/5, 47/3, 48/3, 50, 51/2, 53, 63, 66/2,
67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9, 67/10,
67/15, 67/16, 67/17, 67/18 z obrêbu 4-04-11; dz. nr ew.
1/1, 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 6/3, 6/9, 6/10, 9/1
z obrêbu 4-04-14; dz. nr ew. 1/1,1/2, 2/1, 2/2, 2/3; 10/1,
11, 12 z obrêbu 4-04-15 oraz dz. nr ew. 36/1 i 37/3 z
obrêbu 4-04-12 w Warszawie dzielnicy Bia³o³êka.
Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew.: 2/4,
2/6, 2/8, 10/10 i 10/12 z obrêbu 4-04-15, dzia³ki nr ew.
2/3, 3/7, 6/17 z obrêbu 4-04-14 oraz dzia³ki nr ew. 47/6,
50/1, 53/1, 63/1, 66/3, 46/8 i 46/10 z obrêbu 4-04-11
sta³y siê w³asnoœci¹ Miasta Sto³ecznego Warszawy.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapozna-
nia siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy
Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka, pokój 305, w godzinach pracy Urzêdu.
W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel
nieruchomoœci objêtej niniejsz¹ decyzj¹, wyda sw¹
nieruchomoœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w
terminie 30 dni od dnia dorêczenia zawiadomienia o
wydaniu tej decyzji, wysokoœæ odszkodowania zostanie
powiêkszona o kwotê równ¹ 5% wartoœci nieruchomoœci.
Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody
Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego
decyzjê w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka,
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.
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Restauracja Mega Bait
ul. Modliñska 199 (wejœcie od ul. Produkcyjnej) tel. 22 744 50 33

e-mail: biuro@megabait.pl;  manager@megabait.pl;  www.megabait.pl

Restauracja Mega Bait - po³o¿ona w cieniu stuletnich dêbów

(w s¹siedztwie Ratusza Bia³o³êka)

zaprasza na Kuchniê Miêdzynarodow¹.

♦♦♦♦♦ Mi³a atmosfera,przytulne wnêtrze i profesjonalna obs³uga.

♦♦♦♦♦ Organizujemy przyjêcia okolicznoœciowe i spotkania firmowe.

♦♦♦♦♦ Od pn. do pt. w godz. 12.00-16.00 oferujemy zestawy lunchowe.

♦♦♦♦♦ Przyjmujemy zamówienia na wynos, dowozimy do klienta.

♦♦♦♦♦ Restauracja czynna od godz.12.00

   do ostatniego goœcia.

♦♦♦♦♦ W godz. 12.00-13.30 mo¿na u nas

   zjeœæ póŸne œniadanie.

♦♦♦♦♦ Piwo beczkowe Heineken.

♦♦♦♦♦ Du¿y wybór drinków alkoholowych

   i bezalkoholowych.

VW     AUDI     SKODA     SEAT

Mechanika pojazdowa - serwis opon

Blacharstwo - Lakiernictwo

Sprzeda¿ czêœci

wszystkie marki

Stacja Kontroli Pojazdów

Warszawa, ul. Radzymiñska 82, tel. 670 17 07

Jakoœæ ASO, cena warsztatu niezale¿nego

5%
 ra

batu

na u
s³u

gi!

www.e-carservice.pl

3 listopada w Galerii Kon-
ferencyjnej, mieszcz¹cej siê w
gmachu urzêdu Dzielnicy Pra-
ga-Pó³noc, przy ul. Ks. I. K³o-
potowskiego 15 odby³ siê
wernisa¿ wystawy malarstwa
Zbigniewa Twardowskiego pt.
„Józef Che³moñski – 150 lat
póŸniej”. Temat wystawy wy-
brany zosta³ nieprzypadkowo.
Zbigniew Twardowski chcia³ w
ten sposób uczciæ pamiêæ
swego s³awnego pradziadka.

Zbigniew Twardowski nale-
¿y do grona najlepszych pol-
skich portrecistów. Maluje te¿
pejza¿e, pos³uguj¹c siê taki-
mi technikami, jak akryl i pa-
stele olejne. Przedstawia
œwiat, który nas otacza, uka-
zuje piêkno ziemi, nieba i
wody w ró¿nych porach dnia.

Obrazy jego nie s¹ podob-

ne do innych, nie strasz¹ wy-

szukan¹ form¹, przeciwnie,
s¹ przyjazne œwiatu i ludziom.

Obiecuj¹ dalszy rozwój, po-
szukiwanie stale czegoœ do-

skona³ego – tak piêknie o
malarstwie Zbigniewa Twar-
dowskiego mówi³ jego stryj,
wspania³y poeta, ksi¹dz Jan
Twardowski.

Tak wiêc wystawie w Gale-
rii Konferencyjnej patronuj¹
duchy dwóch wielkich arty-
stów, kuzynów Zbigniewa
Twardowskiego – Józefa Che-
³moñskiego i ksiêdza Jana.
Prezentowane prace to zna-
ne nam wszystkim obrazy Jó-
zefa Che³moñskiego, prze-
tworzone w wyobraŸni Zbi-
gniewa Twardowskiego. Wi-
dzimy wiêc „Bociany”, „Targ na
konie w Ba³cie”, „Czwórkê w
zaspach” czy „Powitanie s³oñ-
ca. ¯urawie”. Che³moñski by³
mistrzem rodzajowych scen z
¿ycia polskiej wsi drugiej po-
³owy XIX wieku. Takie obrazy
jak „Na folwarku” czy „Do-

je¿d¿acz” s¹ swego rodzaju
dokumentem epoki.

Repliki Zbigniewa Twar-
dowskiego zachowa³y si³ê i
nastrój tamtych obrazów. I
choæ pos³aniec pêdz¹cy z
wiadomoœci¹ czy wieœniak
modl¹cy siê przed figur¹ s¹
ju¿ dla nas postaciami bardzo
odleg³ymi, to jednak z przy-
jemnoœci¹ zanurzamy siê w
tamten miniony œwiat.

Artysta zaprezentowa³ te¿
prace, nie zwi¹zane tematycz-
nie z Che³moñskim. Jest to
kilka nastrojowych pejza¿y,
wykonanych pastelami olejny-
mi oraz akrylowy portret
„Dziewczyna z jab³kiem”. Pej-
za¿e malarskie czêsto nazy-
wa siê tak¿e portretowaniem,
tyle ¿e natury nieograniczonej,
nie zebranej w jeden kszta³t.
Pejza¿e Twardowskiego od-
znaczaj¹ siê w³aœnie takim
nieograniczonym rozmachem,
g³êbi¹ koloru, oddychaj¹ po-
wietrzem i przestrzeni¹.

Podczas wernisa¿u odby³a
siê te¿ mi³a uroczystoœæ po-
œwiêcenia portretu ksiêdza
Ignacego K³opotowskiego, któ-
ry artysta podarowa³ Galerii
Konferencyjnej. Poœwiêcenia
dokona³ arcybiskup Henryk
Hoser. W krótkim przemówie-
niu ksi¹dz arcybiskup zwróci³
uwagê, ¿e Urz¹d Dzielnicy,

Józef Che³moñski - 150 lat póŸniej
Galeria Konferencyjna przypomnia³a twórczoœæ wspania-

³ego polskiego malarza - realisty, Józefa Che³moñskiego,

prezentuj¹c prace jego prawnuka, Zbigniewa Twardowskiego.

Takich t³umów dawno nie
widzia³a galeria Paw³a Korze-
niewskiego, ArTtu, mieszcz¹-
ca siê w kamienicy na rogu
Brzeskiej i Z¹bkowskiej. I choæ
6 listopada galeria goœci³a trój-
kê artystów z Nowego Jorku,
to widzów przyci¹ga³y g³ównie
unikatowe zdjêcia Michaela
Jacksona, zrobione przez
Czes³awa Czapliñskiego.

Czes³aw Czapliñski, foto-
graf, dziennikarz i dokumen-
talista, urodzi³ siê w £odzi, ale
od 1979 r. mieszka w Nowym
Jorku. Jest autorem i wspó³au-
torem 30 albumów i ksi¹¿ek,
kilkuset artyku³ów i tysiêcy
zdjêæ publikowanych na ca³ym
œwiecie. Mia³ 100 indywidual-
nych wystaw fotograficznych,
m.in. w Narodowej Galerii Za-
chêta i Muzeum Narodowym
w Warszawie oraz Muzeum
Sztuki w £odzi. Swoje prace
wystawia³ tak¿e w Nowym Jor-
ku, Chicago, Nicei, Moskwie i
Londynie. Zrealizowano o nim
kilka filmów. Dziœ sam robi fil-
my dokumentalne.

W ci¹gu 30 lat kariery foto-
grafowa³ najwiêksze gwiazdy
œwiatowej polityki, biznesu i
kultury, m.in. Andy Warhola,
Gregory Pecka, Palomê Pi-
casso, Tinê Turner, Richarda
Nixona, Lizê Minnelli, Rogera
Moore’a, Henry Kissingera
i ... Michaela Jacksona.

By³o to podczas prywatnej
wizyty piosenkarza w Polsce w
1997 roku. Jackson przylecia³
do Warszawy z propozycj¹
budowy parku rozrywki. Cze-

s³aw Czapliñski by³ jedynym
fotografem, który towarzyszy³
wówczas gwiazdorowi.

- W bezpoœrednim kontak-
cie by³ zupe³nie innym cz³o-
wiekiem, ni¿ go kreowa³y
media, bardzo naturalnym,
nie epatuj¹cym gwiazdorstwem
– wspomina piosenkarza
Czes³aw Czapliñski.

Na swoich fotografiach sta-
ra³ siê pokazaæ z jednej stro-
ny genialnego artystê, a za-
razem sympatycznego cz³o-
wieka, który pokocha³ Polskê.

Fotograficzny zapis wizyty
Michaela Jacksona nad Wis³¹
nie wyczerpuje prezentacji w
galerii ArTtu. Wraz z Czes³a-
wem Czapliñskim przylecia³a
do Polski nowojorska malarka
i graficzka Ellen Banks. Artyst-
ka tworzy pos³uguj¹c siê zupe-
³nie wyj¹tkow¹ technik¹ wo-
skow¹, której u¿ywali staro¿yt-
ni Egipcjanie. Wosk pszczeli
pozwala na uzyskanie szcze-
gólnej faktury obrazów.

Niezwyk³e prace Ellen
Banks wywodz¹ siê z utwo-
rów muzycznych. Nie s¹ jed-
nak malarskim zapisem wra-
¿eñ, jakie daje s³uchanie
muzyki, lecz s¹ obrazem par-
tytur. Nie pochodz¹ wiêc z
brzmienia muzyki, ale z jej
wygl¹du. Oryginalne podej-
œcie artystki wynika z za³o¿e-
nia, ¿e dzie³o sztuki powinno
byæ skutkiem nie tylko wy-
obraŸni artysty, ale równie¿
matematycznego sposobu
myœlenia kompozytorów two-
rz¹cych partytury. Artystka

Michael Jackson w galerii ArTtu
Michael Jackson jest wci¹¿ obecny w naszej pamiêci.

Dowodem na to s¹ t³umy, które odwiedzi³y 6 listopada
prask¹ galeriê ArTtu, aby zobaczyæ króla pop-u w foto-

grafii Czes³awa Czapliñskiego.

szczególnie kocha barok i
muzykê Chopina. Lubi rów-
nie¿ partytury utworów
Beethovena i Mendelssohna.

Skromne, geometryczne ob-
razy Ellen Banks odznaczaj¹
siê minimalistyczn¹ prostot¹, a
mimo to przyci¹gaj¹ spojrzenia
piêknymi barwami i z³ot¹ po-
œwiat¹. Ellen Banks wystawia
swoje prace regularnie w USA
i Europie. Ekspozycja w galerii
ArTtu jest jej pierwsz¹ prezen-
tacj¹ w Polsce.

Pokazowi malarstwa i foto-
grafii towarzyszy³a recytacja
wierszy Andre Zarre’a, trze-
ciego goœcia z Nowego Jor-
ku, znanego tam marszanda
i mecenasa sztuki, a zarazem
poety.

Fotografie Czes³awa

Czapliñskiego i malarstwo
Ellen Banks w galerii ArTtu,
przy ul. Brzeskiej/Z¹bkow-
skiej 18 mo¿na ogl¹daæ do
3 grudnia 2009 r.

Joanna Kiwilszo

podobnie jak kiedyœ ksi¹dz
K³opotowski, zajmuje siê tymi,
którzy potrzebuj¹ pomocy. Nie-
chaj mu wiêc patronuje ten wy-
j¹tkowy, oddany mieszkañcom
Pragi duszpasterz.

Wystawê malarstwa Zbi-
gniewa Twardowskiego pt.

„Józef Che³moñski - 150 lat

póŸniej” w Galerii Konfe-

rencyjnej Urzêdu Dzielnicy
Praga-Pó³noc, przy ul. K³o-

potowskiego 15 mo¿na
ogl¹daæ w godzinach pracy

urzêdu do koñca listopada.

Joanna Kiwilszo
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dokoñczenie ze str. 1

Patriotyczne nuty
tantów RP i By³ych WiêŸniów
Politycznych, przekaza³ m³o-
dzie¿y z praskich szkó³ po-
nadpodstawowych 28 paŸ-
dziernika, na uroczystoœci
patriotyczno-historycznej
w LXXVI Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym im. Józefa
Pi³sudskiego.

Temat tej niezwyk³ej lekcji,
zainicjowanej przez p³k. Cz.
Lewandowskiego, zawiera³
rzadko spotykane skojarze-
nie, bêd¹ce parafraz¹ wier-
sza Konstantego Ildefonsa

Ga³czyñskiego „Ojczyzna
moj¹ jest muzyk¹”.

O tym, ¿e muzyka i piosen-
ka zawsze by³y t³em dla wa¿-
nych wydarzeñ historycz-
nych, przekonywali: autor
prelekcji dr n. historycznych
Wojciech Markert i chór
szkolny Liceum LXXVI pod
batut¹ pp³k. Bogdana Bzow-
skiego, b. dyrektora Chóru
Wojska Polskiego.

Wojciech Markert zacz¹³
od przypomnienia ciê¿kich
doœwiadczeñ, które spotka-
³y Polskê podczas zaborów

oraz roku 1918, gdy spe³ni³y
siê marzenia kilku pokoleñ
Polaków: przegra³y wszyst-
kie pañstwa zaborcze, otwo-
rzy³a siê mo¿liwoœæ odzyska-
nia przez nasz kraj niepod-
leg³oœci. Drugim cudem by³o,
¿e w Polsce wyros³o pokole-
nie patriotów. Mimo konflik-
tów politycznych, mimo ró¿-
nych punktów widzenia –
nadrzêdn¹ wartoœci¹ dla
wszystkich by³a niepodle-
g³oœæ Polski. Pokolenie
¿o³nierzy zamieni³o siê w po-
kolenie budowniczych. W

czasie II wojny œwiatowej
sprawdzian przesz³o pokole-
nie Kolumbów.

T³o dla refleksji historycz-
nych nakreœli³y piosenki o
Pierwszej Kadrowej, Legio-
nach, Komendancie Pi³sud-
skim i jego ulubionej Kasztan-
ce, sercu w plecaku.

S³owa z komunikatu radio-
wego z 1 wrzeœnia 1939 roku
rozpoczê³y czêœæ prelekcji,
poœwiêcon¹ II wojnie œwiato-
wej, walkom Polaków na
wszystkich frontach, ruchowi
oporu, walce pokolenia Ko-
lumbów, akcji „Burza”, osi¹-
gniêciom polskiego wywiadu
oraz gorzkiemu zwyciêstwu
1945 roku. Autor zakoñczy³

refleksj¹: choæ po II wojnie
œwiatowej Polska by³a nie
podmiotem, ale przedmiotem
– to trud, ofiara, poœwiêcenie
nie posz³y na marne.

Ilustracj¹ tych wydarzeñ
by³y wiersze i piosenki, m.in.
„Dnia pierwszego wrzeœnia
roku pamiêtnego...”, „Szumi
doko³a las”, „Czerwone maki
na Monte Cassino”, „Dziœ do
ciebie przyjœæ nie mogê”,
„Warszawskie dzieci, pójdzie-
my w bój”, „Pa³acyk Michla”,
„Sanitariuszka Ma³gorzatka”.

Na zakoñczenie zabrzmia-
³a piosenka „Muzyka twoje
imiê ma”.

Prelekcjê i stronê mu-
zyczn¹ wzbogaca³a prezen-

tacja multimedialna, przygo-
towana przez polonistki
LXXVI LO Iwonê Lesz-
czyñsk¹ i Lidiê Polit, równie¿
autorki scenariusza.

M³odzi uczestnicy oraz
kombatanci przyjêli program
„Sztafety pokoleñ”  w skupie-
niu i z zainteresowaniem.

Po zakoñczeniu uroczy-
stoœci dyrektor LXXVI LO
Bogumi³a Nalepska oraz
grono pedagogiczne otrzy-
mali od kombatantów po-
dziêkowania i figurkê ¿o³nie-
rza, z dedykacj¹.

Nastêpnego dnia program
obejrzeli uczniowie szko³y,
która by³a gospodarzem
„Sztafety pokoleñ”.             K.
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OG£OSZENIE
Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert na
realizacjê zadañ publicznych z zakresu kultury w roku 2010 w Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy, polegaj¹cych na mecenacie dzia³alnoœci kulturalnej poprzez
wspieranie wartoœciowych 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 klasyfikacji bud¿etowej: dzia³ 921, rozdzia³ 92 105).

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Postêpowanie w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert odbywaæ siê bêdzie
zgodnie z zasadami okreœlonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).
2. Na dane zadanie podmiot mo¿e otrzymaæ dotacjê tylko z jednego biura Urzêdu
m.st. Warszawy lub dzielnicy m.st. Warszawy. W przypadku stwierdzenia otrzymania
wczeœniej dotacji z bud¿etu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego czêœæ, oferta
nie bêdzie rozpatrywana.
3. Dofinansowanie nie mo¿e przekraczaæ 80% ca³kowitych kosztów zadania.
4. Œrodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ wykorzystane na: wydatki inwestycyjne
(w tym zakup sprzêtu powy¿ej kwoty 3,5 tys. z³), zakup gruntów, dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ 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 kon-
kursu zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmniejszania wielkoœci przyznanego dofinansowania.

III. Termin realizacji zadania
Zadania musz¹ byæ zrealizowane:

- zadanie nr 1, 2 i 3 od 1 lutego do 31 grudnia 2010 r.,
- zadanie nr 4 we wrzeœniu 2010 r.

Uwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania kosz-
tów 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
informacjê na ten temat ze wskazaniem zakresu w jakim zadanie bêdzie realizowane
przez podwykonawców (pkt V.4. oferty).
Pouczenie: Za podwykonawcê nale¿y uznaæ organizacjê pozarz¹dow¹, podmiot,
o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolon-
tariacie (inne, ni¿ ten, który sk³ada ofertê) lub przedsiêbiorcê, który wspó³realizuje
czêœæ zadania publicznego (mog¹c¹ samodzielnie stanowiæ wyodrêbnion¹ ca³oœæ)
poprzez sprzeda¿ us³ug, których zakup - za poœrednictwem œrodków pochodz¹cych
z dotacji - dokonuje podmiot, któremu zlecono realizacjê zadania publicznego. Przy
wyborze podwykonawcy podmioty, które otrzymaj¹ dotacjê, bêd¹ zobowi¹zane stosowaæ
przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
Partner nie mo¿e byæ podwykonawc¹, jak równie¿ podwykonawca nie mo¿e
byæ jednoczeœnie partnerem.
3. Podmioty, które otrzymaj¹ dotacjê na realizacjê zadania, s¹ zobowi¹zane zamieœciæ
w sposób czytelny informacjê w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publika-
cjach, materia³ach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w
tym na swojej stronie internetowej, jak równie¿ stosownie do charakteru zadania, po-
przez widoczn¹ w miejscu jego realizacji tablicê lub przez ustn¹ informacjê kierowan¹
do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez m.st. Warszawa, w na-
stêpuj¹cym brzmieniu: „Zadanie/nazwa zadania zosta³o/jest zrealizowane/realizo-
wane dziêki dofinansowaniu ze œrodków m.st. Warszawy”; „Publikacja 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 sz-
czególnoœci ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo zamówieñ pu-
blicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

V. Termin i warunki sk³adania ofert

1. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie na drukach, których wzór okreœla za³¹cznik nr 1 do
rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
Formularz oferty wraz z za³¹cznikami dostêpny jest na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo.
2. Oferty nale¿y sk³adaæ lub przes³aæ na adres Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy, ul. K³opotowskiego 15, 03-708 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31.XII.2009 roku do godz. 15.00 (decyduje data wp³ywu do kancelarii).
Oferta, która wp³ynie po ww. terminie, nie bêdzie objêt¹ procedur¹ konkursow¹.

3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie, w miejscu i czasie okreœlonym
w og³oszeniu. Koperta powinna byæ opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu
oraz nazwy zadania okreœlonego w og³oszeniu o konkursie.
Pouczenie:
1. Wszystkie strony oferty musz¹ byæ ze sob¹ po³¹czone (np. zszyte) i ponumerowane.
2. Wszystkie za³¹czniki do oferty musz¹ byæ ze sob¹ po³¹czone (np. zszyte) i ponumerowane.
3. Na ostatniej stronie oferty(w wyznaczonym miejscu) nale¿y dok³adnie wpisaæ wszystkie
za³¹czniki.
4. Po terminie, podanym w dziale V pkt 2, oferty z³o¿one nie podlegaj¹
uzupe³nieniu ani korekcie.
4. Przed z³o¿eniem oferty pracownicy Wydzia³u Kultury dla Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy mog¹ udzielaæ stosownych wyjaœnieñ na pytania oferenta, dotycz¹cych
zadañ konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. K³opotowskiego 15 pok. 204, równie¿
pod nastêpuj¹cymi 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 dokumentem potwierdzaj¹cym status prawny podmiotu i umocowanie
osób go reprezentuj¹cych.
Pouczenie:
1. Ofertê oraz za³¹czniki nale¿y sk³adaæ w jednym egzemplarzu.
2. Wszystkie pola oferty musz¹ zostaæ czytelnie wype³nione. W pola, które nie odnosz¹
siê do oferenta, nale¿y wpisaæ „nie dotyczy”.
3. W dokumencie nie wolno dokonywaæ skreœleñ i poprawek, poza wyraŸnie wskazanymi
rubrykami.
4. W przypadku opcji „niepotrzebne skreœliæ”, nale¿y dokonaæ w³aœciwego wyboru.
5. We wskazanych miejscach nale¿y umieœciæ pieczêæ podmiotu.
2. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyci¹g z ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzaj¹ce status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentuj¹cych,
wa¿ny 3 miesi¹ce od daty wystawienia.
3. Sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoœci (zgodnie z zakresem dzia³alnoœci okreœlonym
w art. 4 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubieg³y lub,
w przypadku krótszej dzia³alnoœci, za okres od dnia rejestracji do dnia z³o¿enia oferty.
4. Sprawozdanie finansowe sporz¹dzane na podstawie ustawy z dnia 29 wrzeœnia
1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póŸn. zm.) i sk³adaj¹ce siê
z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz
informacji dodatkowej.
Pouczenie
1. Przez sprawozdanie finansowe rozumie siê zatwierdzone sprawozdanie finansowe
za ostatni rok obrotowy.

2. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ przed³o¿enia sprawozdania z³o¿onego do w³aœciwego organu,
ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ zatwierdzaj¹cy, o którym mowa w art. 53
ust. 1 w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowoœci.

Dopuszcza siê mo¿liwoœæ z³o¿enia, zamiast sprawozdania finansowego, informacji
finansowej w nastêpuj¹cych przypadkach:
- organizacje, które ze wzglêdu na termin, o którym mowa w art. 52 ust. 1 w zwi¹zku
z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowoœci, nie maj¹ mo¿liwoœci do³¹czenia sprawoz-
dania finansowego, sk³adaj¹ informacjê finansow¹ za ostatni rok obrotowy na druku
stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszego og³oszenia.
- podmioty koœcielne (koœcielne osoby prawne nieposiadaj¹ce statusu organizacji
po¿ytku publicznego) sk³adaj¹ oœwiadczenie na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 3
do niniejszego og³oszenia.
5. Statut organizacji (nie dotyczy parafii i innych koœcielnych osób prawnych nie-
posiadaj¹cych statusu organizacji po¿ytku publicznego).
6. Umowa partnerska  lub oœwiadczenie partnera w przypadku wskazania we wniosku partnera.
7. Oœwiadczenie oferenta zgodne ze wzorem za³¹cznika nr 2 do niniejszego og³oszenia.
Pouczenie: Dokument uznaje siê za poprawny pod wzglêdem formalnym, gdy zostan¹
skreœlone/usuniête wszystkie niepotrzebne sformu³owania oznaczone gwiazdk¹ oraz
zostan¹ podane wszystkie ¿¹dane informacje.
Za³¹czniki sk³adane w przypadku, gdy projekt tego wymaga:
1. Dokument(y) poœwiadczaj¹ce prawo zajmowania lokalu (lokali), w którym
(których) realizowany ma byæ program np: akt w³asnoœci, umowa najmu, umowa u¿y-
czenia, porozumienie w sprawie udostêpnienia lokalu lub przyrzeczenie u¿yczenia lo-
kalu. W przypadku realizowania programu w kilku miejscach, nale¿y do³¹czyæ doku-
menty poœwiadczaj¹ce prawo zajmowania wszystkich lokali/miejsc. Jeœli zadanie re-
alizowane bêdzie w wielu miejscach, których dok³adne wskazanie nie jest mo¿liwe,
przedstawienie ww. dokumentów nie jest wymagane.
Do oferty mog¹ byæ do³¹czone inne za³¹czniki, w tym rekomendacje i opinie o oferen-
cie 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.

Za³¹cznik do Uchwa³y Zarz¹du Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy Nr 1724/2009 z dnia 10.11.2009 r.

Zadania z obszaru nowatorskich form edukacji kulturalnej, aktywizacji
œrodowisk lokalnych, w³¹czanie nowych grup uczestników, wspieranie
artystycznej twórczoœci amatorskiej, w tym:

70 000,00 z³.

50 000,00 z³.

Zadanie nr 2 - Przedsiêwziêcia zwi¹zane z edukacj¹ kulturaln¹ dzieci
i m³odzie¿y (warsztaty, konkursy, przegl¹dy, festiwale, zajêcia upo-
wszechniaj¹ce wiedzê o sztuce oraz historii i tradycji miasta Warszawy
i dzielnicy Praga Pó³noc)
Zadanie nr 3 – Praski Broadway, organizacja wydarzeñ artystycznych (po-
kazy, przegl¹dy, konkursy, festiwale) nawi¹zuj¹cych do tradycji tanecz-
nych ró¿nych kultur œwiata.

Zadanie z obszaru wspierania projektów i przedsiêwziêæ tworz¹cych sta³¹
ofertê kulturaln¹ Warszawy, w tym:

100 000,00 z³.
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 wspierania projektów kulturalnych animuj¹cych przestrzeñ
publiczn¹ i obiekty poprzemys³owe, w tym:

Zadanie nr 4 – Przedsiêwziêcia, które stanowiæ bêd¹ ofertê programow¹
cyklicznej imprezy plenerowej „VII Praskie spotkania z kultur¹” - pikniku
artystycznego na ulicy Z¹bkowskiej we  wrzeœniu 2010 roku

130 000,00 z³.

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

Fundacje - 28 240,00 z³
Stowarzyszenia -

61 760,00 z³
Fundacje - 8 000,00 z³

Stowarzyszenia
- 72 000,00 z³

Stolarzyszenia -
 30 000,00 z³

Fundacje 64 500,00 z³
Stowarzyszenia -

59 000,00 z³
-

Kwota 2009

90 000,00 z³

80 000,00 z³

30 000,00 z³

123 500,00 z³

323 500,00 z³

Fundacje - 35 000,00 z³
Stowarzyszenia -

85 000,00 z³

Stowarzyszenia -
80 000,00 z³

-

Fundacje - 9 000,00 z³
Stowarzy-szenia

91 000,00 z³
-

Kwota 2008

120 000,00 z³

80 000,00 z³

0,00 z³

100 000,00 z³

300 000,00 z³

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

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 nastêpu-
je 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
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 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 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 Biu-
letynie Informacji Publicznej, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc oraz
na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo).
7. Œrodki finansowe zostan¹ rozdzielone pomiêdzy podmioty uprawnione, których oferty
bêd¹ wy³onione w drodze ww. konkursu. Mo¿liwe jest dofinansowanie wiêcej ni¿ jednej
oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie ¿adnej z ofert.
8. Od rozstrzygniêcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje siê trybu odwo³awczego.
9. Zarz¹dzenie Prezydenta m.st. Warszawy jest podstaw¹ do zawarcia pisemnej umowy
z podmiotem, którego oferta zosta³a wybrana.
10. Poinformowanie organizacji, których oferty zosta³y odrzucone w postêpowaniu
konkursowym, wymaga formy pisemnej.
Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od 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
og³oszeniem oraz przydatne i atrakcyjne dla beneficjentów;
- kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu
rzeczowego) zadania;
- zadeklarowany zosta³ udzia³ finansowych œrodków w³asnych;
- osoby, przy udziale których podmiot ma realizowaæ zadanie, posiadaj¹ w³aœciwe kwalifikacje;
- podmiot dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym;
- przewidziany zosta³ wk³ad pracy wolontariuszy w realizacjê zadania
4) pozytywna ocena wiarygodnoœci finansowej podmiotu, która zosta³a dokonana na
podstawie z³o¿onych dokumentów i wczeœniejszej wspó³pracy z m.st. Warszawa, w tym
realizacji zleconych dotychczas zadañ (z uwzglêdnieniem rzetelnoœci i terminowoœci
oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel œrodków).
5) ocena podmiotu w zakresie jego doœwiadczenia w realizacji podobnych zadañ bêd¹cych
przedmiotem oferty
IX. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie, o zrealizowanych przez Prezydenta m.st.
Warszawy w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach
publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami.
Dotacje przyznane w 2008 i 2009 roku w Dzielnicy Praga Pó³noc na realizacjê
podobnych zadañ.
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Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê
zadañ publicznych z zakresu kultury w roku 2010, polegaj¹cych na wspieraniu inicjatyw
kulturalnych, zmierzaj¹cych do integracji œrodowiska lokalnego, ze szczególnym
uwzglêdnieniem wydarzeñ cyklicznych oraz zaprasza do sk³adania ofert.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nast¹pi w formie wspierania wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
I. Rodzaj zadania, warunki realizacji i wysokoœæ œrodków publicznych,
które m.st. Warszawa ma zamiar przeznaczyæ na realizacjê tego zadania
(wg klasyfikacji bud¿etowej: dzia³ 921 rozdzia³ 92105).

II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postêpowanie w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert odbywaæ siê bêdzie
zgodnie z zasadami okreœlonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).
2. Na dane zadanie podmiot mo¿e otrzymaæ dotacjê tylko z jednego biura Urzêdu
m.st. Warszawy lub dzielnicy m.st. Warszawy. W przypadku stwierdzenia otrzymania
wczeœniej dotacji z bud¿etu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego czêœæ, oferta
nie bêdzie rozpatrywana.
3. Dofinansowanie nie mo¿e przekraczaæ 80 % ca³kowitych kosztów zadania.
4. Œrodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ wykorzystane na: wydatki inwestycyjne
(w tym zakup sprzêtu powy¿ej kwoty 3,5 tys. z³), zakup gruntów, dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ oraz dzia³alnoœæ polityczn¹ i religijn¹.
5. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowañ, wynikaj¹ca ze z³o¿onych ofert,
przekracza wysokoœæ œrodków przeznaczonych na realizacjê zadania, organizator konkursu
zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmniejszania wielkoœci przyznanego dofinansowania.

III. Termin realizacji zadania
Zadanie musi byæ zrealizowane w terminie od dnia 15 lutego do dnia 10 grudnia 2010 roku.

IV. Warunki realizacji zadania
1. Dzia³ania, których realizacjê nale¿y uwzglêdniæ przy planowaniu zadania (pkt II 4 oferty):

- Plan promocji wydarzenia
- Ewaluacja programu
- Prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania

2. Zadanie zawarte w ofercie mo¿e byæ realizowane wspólnie przez wiêcej ni¿ jeden
podmiot, je¿eli oferta zosta³a z³o¿ona wspólnie. W takim przypadku wszystkie
podmioty odpowiadaj¹ w równym stopniu za realizacjê zadania.
3. Zadania zawarte w ofercie mog¹ byæ realizowane przy udziale partnera (pkt V.1
oferty). W przypadku wskazania partnera niezbêdne jest do³¹czenie do oferty umowy
partnerskiej, oœwiadczenia partnera lub innego dokumentu poœwiadczaj¹cego udzia³
partnera w realizacji zadania.
Pouczenie: Partnerem mo¿e byæ organizacja pozarz¹dowa, podmiot, o którym mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, organ
administracji publicznej lub nieprowadz¹ca dzia³alnoœci gospodarczej osoba fizyczna,
która wspó³uczestniczy w realizacji zadania bêd¹cego przedmiotem oferty nie wyko-
rzystuj¹c 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 wspar-
cia rzeczowego (u¿yczenie, potrzebnych do realizacji zadania, zasobów rzeczowych)
lub osobowego (udzia³ wolontariuszy innej organizacji). W umowie partnerskiej lub
oœwiadczeniu partnera nale¿y wskazaæ rodzaj i zakres wsparcia w realizacji zadania.
4. Podmioty, które nie maj¹ mo¿liwoœci samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z
art. 16 ust. 4 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku i o wolontariacie, powinny przedstawiæ
w ofercie informacjê na ten temat ze wskazaniem zakresu w jakim zadanie bêdzie
realizowane przez podwykonawców (pkt V.4. oferty).
Pouczenie: Za podwykonawcê nale¿y uznaæ organizacjê pozarz¹dow¹, podmiot,
o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolon-
tariacie (inne, ni¿ ten, który sk³ada ofertê) lub przedsiêbiorcê, który wspó³realizuje
czêœæ zadania publicznego (mog¹c¹ samodzielnie stanowiæ wyodrêbnion¹ ca³oœæ)
poprzez sprzeda¿ us³ug, których zakup - za poœrednictwem œrodków pochodz¹cych
z dotacji - dokonuje podmiot, któremu zlecono realizacjê zadania publicznego. Przy
wyborze podwykonawcy podmioty, które otrzymaj¹ dotacjê, bêd¹ zobowi¹zane sto-
sowaæ przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
Partner nie mo¿e byæ podwykonawc¹, jak równie¿ podwykonawca nie
mo¿e byæ jednoczeœnie partnerem.
5. Podmioty, które otrzymaj¹ dotacjê na realizacjê zadania, s¹ zobowi¹zane zamieœciæ
w sposób czytelny informacjê w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publika-
cjach, materia³ach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w
tym na swojej stronie internetowej, jak równie¿ stosownie do charakteru zadania, po-
przez widoczn¹ w miejscu jego realizacji tablicê lub przez ustn¹ informacjê kierowan¹
do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez m.st. Warszawa, w na-
stêpuj¹cym brzmieniu: „Zadanie/nazwa zadania zosta³o/jest zrealizowane/realizo-
wane dziêki finansowaniu/dofinansowaniu ze œrodków m.st. Warszawy”; „Publikacja
zosta³a wydana dziêki finansowaniu/dofinansowaniu ze œrodków m.st. Warszawy”.
6. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne warunki i doœwiadczenie
w realizacji zadañ o podobnym charakterze, w tym:
- kadrê:

- specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami;
- przeszkolonych wolontariuszy.

- bazê lokalow¹ (w³asn¹ lub potwierdzon¹ umow¹ przyrzeczenia najmu/u¿yczenia):
umo¿liwiaj¹c¹ realizacjê zadania.
7. Podmiot, realizuj¹c zadanie, zobowi¹zany jest do stosowania przepisów prawa,
w szczególnoœci ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo zamówieñ
publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

V. Termin i warunki sk³adania ofert
1. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie na drukach, których wzór okreœla za³¹cznik nr 1
do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

(Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Formularz oferty wraz z za³¹cznikami dostêpny jest na
stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo.
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców dla Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa,
stanowisko nr 1 i 2,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.12.2009
do godz. 15.00 (decyduje data wp³ywu do kancelarii) lub przesy³aæ na
adres: Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa (decyduje data wp³ywu do kancelarii)
Oferta, która wp³ynie po ww. terminie, nie bêdzie objêt¹ procedur¹
konkursow¹.
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie, w miejscu i czasie okreœlonym
w og³oszeniu. Koperta powinna byæ opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu
oraz nazwy zadania okreœlonego w og³oszeniu o konkursie.
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 Bia³o³êka
m.st. Warszawy mog¹ udzielaæ stosownych wyjaœnieñ, na pytania oferenta, dotycz¹ce
zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Modliñska 197, II p., pok 240 C),
nr telefonu 22 51 03 104, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00-16:00).

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

5. We wskazanych miejscach nale¿y umieœciæ pieczêæ podmiotu.
2. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyci¹g z ewidencji lub
inne dokumenty potwierdzaj¹ce status prawny podmiotu i umocowanie osób go
reprezentuj¹cych, wa¿ny 3 miesi¹ce od daty wystawienia.
3. Sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoœci (zgodnie z zakresem dzia³alnoœci
okreœlonym w art. 4 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie)
za rok ubieg³y lub, w przypadku krótszej dzia³alnoœci, za okres od dnia rejestracji
do dnia z³o¿enia oferty.
4. Sprawozdanie finansowe sporz¹dzane na podstawie ustawy z dnia 29
wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póŸn. zm.) i
sk³adaj¹ce siê z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku
zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
Pouczenie
1. Przez sprawozdanie finansowe rozumie siê zatwierdzone sprawozdanie finansowe
za ostatni rok obrotowy.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ przed³o¿enia sprawozdania z³o¿onego do w³aœciwego
organu, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ zatwierdzaj¹cy, o którym mowa
w art. 53 ust. 1 w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowoœci.
Dopuszcza siê mo¿liwoœæ z³o¿enia, zamiast sprawozdania finansowego, informacji
finansowej w nastêpuj¹cych przypadkach:
- organizacje, które ze wzglêdu na termin, o którym mowa w art. 52 ust. 1 w
zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowoœci, nie maj¹ mo¿liwoœci do³¹czenia
sprawozdania finansowego, sk³adaj¹ informacjê finansow¹ za ostatni rok obrotowy
na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszego og³oszenia.
- podmioty koœcielne (koœcielne osoby prawne nieposiadaj¹ce statusu organizacji
po¿ytku publicznego) sk³adaj¹ oœwiadczenie na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 3
do niniejszego og³oszenia.
5. Statut organizacji (nie dotyczy parafii i innych koœcielnych osób prawnych
nieposiadaj¹cych statusu organizacji po¿ytku publicznego).
6. Umowa partnerska lub oœwiadczenie partnera w przypadku wskazania we
wniosku partnera.
7. Oœwiadczenie oferenta zgodne ze wzorem za³¹cznika nr 2 do niniejszego
og³oszenia.
Pouczenie:
Dokument uznaje siê za poprawny pod wzglêdem formalnym, gdy zostan¹ skreœlone/
usuniête wszystkie niepotrzebne sformu³owania oznaczone gwiazdk¹ oraz
zostan¹ podane wszystkie ¿¹dane informacje.
Za³¹czniki sk³adane w przypadku, gdy projekt tego wymaga:
1. Dokument(y) poœwiadczaj¹ce prawo zajmowania lokalu (lokali), w którym
(których) realizowany ma byæ program np: akt w³asnoœci, umowa najmu, umowa
u¿yczenia, porozumienie w sprawie udostêpnienia lokalu lub przyrzeczenie u¿yczenia
lokalu. W przypadku realizowania programu w kilku miejscach, nale¿y do³¹czyæ
dokumenty poœwiadczaj¹ce prawo zajmowania wszystkich lokali/miejsc. Jeœli
zadanie realizowane bêdzie w wielu miejscach, których dok³adne wskazanie nie
jest mo¿liwe, przedstawienie ww. dokumentów nie jest wymagane.
2. Dokument(y) poœwiadczaj¹ce zgodê na zajêcie przestrzeni, w której ma
byæ realizowany program, na czas jego trwania np. zgoda na zajêcie chodnika. Jeœli
zadanie realizowane bêdzie w wielu miejscach, których dok³adne wskazanie nie jest
mo¿liwe, przedstawienie ww. dokumentów nie jest wymagane.
3. Wizualizacja projektu artystycznego np. wystawy, rzeŸby, graffiti.
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.

Lp.

1.
Wysokoœæ œrodków

150 000 z³
Rodzaj zadania i szczegó³owe warunki realizacji

Zadania z obszaru dzia³ania z zakresu kultury w tym:
• Wspieranie inicjatyw kulturalnych w Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzglêdnieniem wydarzeñ
cyklicznych, anga¿uj¹cych w realizacjê ró¿norodne œrodo-
wiska i organizacje, w tym przedsiêwziêcia popularyzuj¹ce
historiê i dziedzictwo kulturowe.

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  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  oraz stronie internetowej Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy www.bialoleka.waw.pl oraz na stronie internetowej
www.um.warszawa.pl/ngo).
7. Œrodki finansowe zostan¹ rozdzielone pomiêdzy podmioty uprawnione, których
oferty bêd¹ wy³onione w drodze ww. konkursu. Mo¿liwe jest dofinansowanie wiêcej ni¿
jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie ¿adnej z ofert.
8. Od rozstrzygniêcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje siê
trybu odwo³awczego.
9. Zarz¹dzenie Prezydenta m.st. Warszawy jest podstaw¹ do zawarcia pisemnej
umowy z podmiotem, którego oferta zosta³a wybrana.
10. Poinformowanie organizacji, których oferty zosta³y odrzucone w postêpowaniu
konkursowym, wymaga formy pisemnej.
Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od rozstrzygniêcia,
w czêœci lub w ca³oœci, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

VIII. Kryteria wyboru ofert
1. Kryteria formalne:
1) ocena, czy podmiot sk³adaj¹cy ofertê jest uprawniony do jej z³o¿enia na podstawie
art. 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 termi-
nowoœci 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 Bia³o³êka m.st. Warszawy na
realizacjê zadañ tego samego rodzaju:

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

ROK 2008

Zadanie nr 1 - Przedsiêwziêcia integruj¹ce i aktywizuj¹ce kulturalnie
mieszkañców Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Zadanie nr 2 -  Przygotowanie i realizacja na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy projektów maj¹cych na celu podtrzymywanie lokalnej
tradycji kulturowej, patriotycznej i historycznej.
Zadanie nr 3 - Przygotowanie i realizacja programów rozwijaj¹cych
amatorski ruch artystyczny w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

ROK 2009

Zadanie nr 1 - Animacja ¿ycia kulturalnego i artystycznego poprzez
przygotowanie i realizacjê przedsiêwziêæ z dziedziny kultury i sztuki,
stanowi¹cej ca³oroczn¹ ofertê dla mieszkañców Dzielnicy Bia³o³êka.

Kwota

88 000,00 z³

4 000,00 z³

8 000,00 z³

Kwota

100 000,00 z³

OG£OSZENIE

Za³¹cznik do Uchwa³y Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Nr CCXXXIII/384/2009 z dnia 6 listopada 2009 r.
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22 670-29-12

880-424-686

ul. Targowa 33A

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

Od 2 do 10 listopada na
obiektach Dzielnicowego
Oœrodka Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga Pó³noc odby-
wa³y siê Mistrzostwa Warsza-
wy w Koszykówce Dziewcz¹t
Szkó³ Gimnazjalnych w ra-
mach XLIII Warszawskiej
Olimpiady M³odzie¿y.

Praga Pó³noc po raz kolej-
ny goœci³a najlepsze war-
szawskie gimnazjalistki,
uprawiaj¹ce koszykówkê. W
imprezie rywalizowa³o 18 naj-
lepszych gimnazjów war-
szawskich, mistrzów po-
szczególnych dzielnic wy³o-
nionych w rozgrywkach dziel-
nicowych. Po kilkudniowych
eliminacjach do fina³owej roz-
grywki o medale stanê³y czte-
ry najlepsze dru¿yny.

W meczu o br¹zowy medal
zmierzy³y siê: Gimnazjum nr
72 z Bielan i Gimnazjum nr
13 z Ochoty. Przewagê od
pocz¹tku spotkania uzyska³y
dziewczêta z Bielan, które z
bezpieczn¹ przewag¹ punk-
tow¹ pewnie wygra³y mecz,

zapewniaj¹c sobie udzia³ w
Mazowieckich Igrzyskach
M³odzie¿y Szkolnej.

Mecz o z³oty medal to po-
dobnie jak w roku poprzed-
nim rywalizacja miêdzy Gim-
nazjum nr 35 ze Œródmieœcia
i Gimnazjum nr 57 z Pragi
Pó³noc. Spotkanie by³o wy-
równane tylko w dwóch
pierwszych kwartach. Niesio-
ne gor¹cym dopingiem pu-
blicznoœci uczennice Gimna-
zjum nr 57 postawi³y twarde
warunki zdecydowanym fa-
worytkom meczu fina³owego.
PóŸniej zawodniczki ze Œród-
mieœcia wzmocni³y obronê.
Gdy za piêæ przewinieñ bo-
isko opuœci³a najlepsza za-
wodniczka praskiej dru¿yny
Angelika Stankiewicz, uwi-
doczni³a siê zdecydowana
przewaga zawodniczek ze
Œródmieœcia, które do koñca
kontrolowa³y przebieg spo-
tkania seryjnie zdobywaj¹c
kolejne punkty. Wygra³y po-
dobnie jak w roku poprzednim
uczennice Gimnazjum nr 35.

Puchary, medale i dyplo-
my wrêczali: Janusz Doro-
siewicz - przewodnicz¹cy
Szkolnego Zwi¹zku Sporto-
wego Warszawy i Woje-
wództwa Mazowieckiego,
Zbigniew Korcz - dyrektor
Dzielnicowego Oœrodka
Sportu i Rekreacji Dzielni-
cy Praga Pó³noc, Edyta Fe-
derowicz - dyrektor DBFO,
Maciej Kaczmarek - naczel-
nik Wydzia³u Sportu Dziel-
nicy Œródmieœcie oraz dy-
rektorzy szkó³ uczestnicz¹-
cych w meczu o z³oty me-
dal – Halina Gontarz i Hen-
ryk Liszewski.

Wyniki fina³ów:
Gimnazjum nr 35 (Œród-

mieœcie) - Gimnazjum nr 57
(Praga Pó³noc) 76:31, Gim-
nazjum nr 72 (Bielany) - Gim-
nazjum nr 13 (Ochota) 63:49.

Kolejnoœæ koñcowa:
1. Gimnazjum nr 35 (Œród-

mieœcie), 2. Gimnazjum nr 57
(Praga Pó³noc), 3. Gimna-
zjum nr 72 (Bielany), 4. Gim-
nazjum nr 13 (Ochota), 5.
Gimnazjum nr 144 (Targówek).

Sk³ady z³otych i srebrnych
medalistek:

Gimnazjum nr 35 -
Skrzecz Monika, Dobrzyñska
Paulina, Olszewska Patrycja,
Sikorska Justyna, Michalska
Maja (kapitan), Krepska Ka-
tarzyna, Purymska Kamila,
Myszkiewicz Ma³gosia, Cap
Magdalena, Michowska Pa-
trycja, Opolska Julita, Stan-
kiewicz Justyna.

Trener: Micha³ Gulan
Gimnazjum nr 57- Stan-

kiewicz Angelika, Drobyszew
Nikola, Tkaczuk And¿elika,
Szyller Katarzyna, Topolska
Magdalena, Kucharczyk
Agnieszka, Trykoszko Nata-
lia, Stankiewicz Paulina.

Trener: Konrad Budka.
Wszyscy uczestnicy fi-

na³ów – trenerzy, zawod-
niczki, kibice - podkreœla-
li bardzo dobr¹ organiza-
cjê imprezy przebiegaj¹-
cej w przyjaznej i sporto-
wej atmosferze, w której
uczestniczy³o ponad 200
dziewcz¹t.

Srebro dla Pragi

Dlaczego artyœci z Bia³oru-
si? Dyrektor Domu Kultury „Za-
cisze”, Bo¿enna Dydek wspo-
mnia³a o swoich osobistych
sympatiach, a tak¿e wielolet-
niej wspó³pracy z ambasad¹
tego kraju. W ubieg³ym roku
chór „Zaciszañska nuta” i stu-
denci Uniwersytetu Trzeciego
Wieku ruszyli na wyprawê
„Œladami Mickiewicza”, potem
do Postawy przy granicy litew-
skiej. Polacy zostali przyjêci z
niezwyk³¹ goœcinnoœci¹. Jed-
nej z uroczystoœci towarzyszy-
³a wystawa obrazów rodziny
Timochowych. „Rita by³a moj¹
faworytk¹. Gdy zobaczy³am  jej
obrazy – oniemia³am”. Na pro-
pozycjê zorganizowania wy-
stawy w DK „Zacisze” Rita po-
stawi³a warunek: zostanie za-
proszona ca³a rodzina. I tak siê
sta³o. Na wystawie prezentuj¹
swe prace: Siergiej Timochow,
jego ¿ona Rita oraz ich dzieci:
24-letnia Olga i 11-letni Gleb.

„Pierwszy raz ca³a rodzina
ma wystawê w jednej sali. To
niebezpieczne – ze œmiechem
stwierdzi³ Siergiej. - Choæ je-
steœmy rodzin¹, jesteœmy ró¿-
ni, dope³niamy jeden drugie-
go. Mam nadziejê, ¿e ten wie-
czór zostanie w pamiêci”.

Zdaniem Bo¿enny Dydek,
Siergiej to te¿ mistrz – przede
wszystkim w malarstwie olej-
nym. Jest absolwentem Bia-
³oruskiej Akademii sztuk Piêk-
nych – wydzia³u monumental-
nego zdobnictwa. Wystawia
swe prace od 1992 roku; nie-
które znajduj¹ siê w muzeach
na Bia³orusi, w Rosji, Niem-
czech oraz w Galerii Sztuki
Katarzyny Napiórkowskiej w
Warszawie. W DK „Zacisze”
artysta prezentuje  nastrojowe
obrazy olejne, m.in.: „Srebrn¹
mg³ê”, „Nocny b³êkit”, „Cienie
nocy Kupa³y”, „Bo¿yszcze”.

Rita Timochowa ukoñczy-
³a Ukraiñski Instytut Poligra-

ficzny we Lwowie. Ilustrowa-
ne przez ni¹ ksi¹¿ki, g³ównie
dla dzieci, prezentowane by³y
na bia³oruskim konkursie
„Sztuka ksi¹¿ki” oraz na kon-
kursach miêdzynarodowych i
wielokrotnie nagradzane.
Nowy projekt Rity to seria
akwarel, nie zwi¹zanych z
ksi¹¿kami. Artystka wyrzuci-
³a ze swej palety nasycone
barwy i przesz³a do szaro-
z³oto-br¹zowej monochromii.
G³ównymi bohaterkami tego
projektu s¹ najbardziej tajem-
nicze – wed³ug Rity – stwo-
rzenia œwiata: ptaki i kobiety.
Od czasu do czasu do³¹czaj¹
do nich skrzydlate anio³y.
G³ównym celem wystawy,
zdaniem artystki, jest przej-
œcie w inny wymiar duszy
ludzkiej, a przestrzeñ pozwa-
la cz³owiekowi ¿yæ w harmo-
nii z samym sob¹.

Czy cel ten zosta³ zrealizo-
wany, mo¿na siê przekonaæ,
ogl¹daj¹c m.in.: „Dziewczynê
z kwiatami”, „Wêdrówkê”,
„Poranek”, „Przyjació³ki”,
„Gotycki motyw”, „Los”, „Ko-
bietê-ptaka”.

Olga Timochowa po Stu-
dium Artystycznym (kierunek:
projektowanie) zosta³a stu-
dentk¹ Akademii Sztuk Piêk-
nych w Miñsku, na wydziale
Fotoprojektowanie. Prace,
wykonane w technice foto-
grafika, prezentowa³a na wie-
lu wystawach studenckich,
miejskich i miêdzynarodo-
wych. Pracuj¹c w wydawnic-
twie „Kawaler” wielokrotnie
zdobywa³a nagrody za publi-
kacje promocyjne, kalenda-
rze, billboardy, katalogi. W
DK „Zacisze” mo¿na obejrzeæ
m.in.: „Czas” i „Fakturê”.

Gleb Timochow przez 3
lata uczy³ siê gry na flecie w
szkole muzycznej. Maj¹c 10
lat zapragn¹³ zostaæ projek-
tantem. Zda³ egzamin do

szko³y plastycznej, jest
uczniem drugiej klasy. Na
wystawie s¹ jego prace, wy-
konane na zajêciach pla-
stycznych, gwasze i akware-
le, m.in. „Zimowe zabawy”,
„Martwa natura”, „Przyjaciel”.

Goœcie z Ukrainy, wspólnie
z polskimi mi³oœnikami piêk-
nego œpiewu, powitali gwiaz-
dê wieczoru artystycznej nie-
dzieli – Edytê Geppert.

Pierwsz¹, liryczn¹ czêœæ
koncertu, otworzy³a piosenka
„Nie p³acz, maleñka, szkoda
³ez...”. Pocz¹tkowo, z mroku
wy³ania³a siê tylko twarz ar-
tystki. W miarê, jak rytmy sta-
wa³y siê bardziej gor¹ce,
przybywa³o œwiat³a na sce-
nie. Zjawi³ siê na niej tak¿e
Piotr Loretz. Przypomnia³, ¿e
Edyta debiutowa³a 25 lat
temu na Przegl¹dzie Piosen-
ki Aktorskiej we Wroc³awiu,
ona sama przypomnia³a pio-
senkê z „My Fair Lady”, „Cze-
kaj, no, Higgiñszczaku!”. W
zgodnym, choæ przekoma-
rzaj¹cym siê duecie para za-
œpiewa³a piosenki z kabare-
tu Mariana Hemara: „Nie
mam czasu”, „Tylko ty, a ja
nic”. Zapowiedzi¹  powrotu do
solowego œpiewania by³a
ciemnoœæ na scenie i widow-
ni. Pop³ynê³y nastrojowe we-
zwania: „Aniele stró¿u mój”,
„Daj mi, Bo¿e, zamiast drogi
to bezdro¿e”, potem „Szczê-
œcie sprzyja bogatemu”,
„Chwalcie potêgê pieni¹dza”
i „Cia³o czegoœ chcia³o”.

Na bis zabrzmia³y wyzna-
nia: „Kocham ciê, ¿ycie”, „Ja
nic nie muszê” oraz wezwa-
nie: „Sentymentalna mg³a –
niech trwa”.

Sentyment dla Edyty Gep-
pert, w pe³nym blasku œwia-
te³ widownia wyrazi³a gor¹cy-
mi, rytmicznymi oklaskami,
dziêkuj¹c za piêkny wystêp,
bogaty repertuar i za chwile
wzruszeñ przy jej piosen-
kach, ju¿ od tylu lat.

Wystawê prac rodziny Ti-
mochowych mo¿na ogl¹daæ
w DK „Zacisze” do 10 stycz-
nia przysz³ego roku. Leonid
Volodko wyst¹pi ponownie na
koncercie z cyklu „Bardowie”
dla s³uchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.                  K.

Artystyczna rodzina
Niedziela 8 listopada zapisze siê w historii Domu Kul-

tury „Zacisze” jako bardzo artystyczny dzieñ, tak¿e w
dziedzinie wspó³pracy miêdzynarodowej. W placówce
przy ul. Blokowej 1 zagoœcili artyœci z Bia³orusi: bard,
poeta, finalista konkursu OPPA 2007, Leonid Volodko i
artystyczna rodzina Timochowych. Leonid czarowa³
g³osem, œpiewaj¹c piêkne ballady w sali wystawowej,
na tle obrazów Siergieja, Rity, Olgi i Gleba.
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Czego uczy „Dziedzictwo”

piecz¹tki i opisy odwiedza-
nych miejsc; dodawa³ do
tego w³asny komentarz.

Na wystawie, towarzysz¹cej
konferencji 30 paŸdziernika,
mo¿na by³o zobaczyæ m.in.
kola¿e, przedstawiaj¹ce Pa³ac
Kultury i pejza¿e z Wis³¹ w tle.

Najciekawsz¹, ale te¿ naj-
trudniejsz¹ form¹ by³y pre-
zentacje multimedialne. Jako
pierwsi wyst¹pili: Samanta,
Sebastian i Patryk, którzy
zaprosili w podró¿ szlakiem
kulturalnym, przez obiekty
utrwalone na zdjêciach oraz
szlakiem baœniowym, na któ-
rym królowa³y z³ote kaczki,
rysowane na komputerze.

Pocz¹tkowo trudno by³o
namówiæ do zadawania py-
tañ, potem s³uchacze okaza-
li siê bardzo dociekliwi w
sprawach, zwi¹zanych z po-
kazanymi obiektami. Kto to
by³ Mickiewicz? Kto to by³
Kopernik? Kto wyrzeŸbi³ sy-
renkê? Kto zbudowa³
£azienki? Ile lat trwa³y zabo-
ry? Kiedy odzyskaliœmy nie-
podleg³oœæ? Kto to by³ Zyg-
munt III Waza, z jakiego kra-
ju pochodzi³? Gdzie urodzi³
siê Chopin? Co robiliœmy w
Muzeum Powstania War-

szawskiego? Kto pamiêta,
co ciekawego robiliœmy w
Muzeum Kolejnictwa?

Oprócz takiego spraw-
dzianu autorzy wszystkich
prezentacji otrzymali zale-
cenie: „trzeba mówiæ swo-
imi s³owami, nie czytaæ”.
Ochotników do odpowiedzi
przy mikrofonie nie by³o
zbyt wielu. Za techniczn¹
stronê  prezentacji wymie-
nion¹ trójkê pochwali³ pan
Micha³, informatyk.

Po prezentacjach, œpiewa-
j¹ca siódemka pod wodz¹
Anny Rakoczy zaprezentowa-
³a m.in. wierszyk o ¿uczku i
piosenkê o Pradze – miejscu,
gdzie jest najmilej. „Najwiêcej
piosenek jest na Z¹bkowskiej;
kto siê chce przekonaæ, niech
przy³¹czy siê do nas”.

Za najlepsze osi¹gniêcia i
najlepsze prace plastyczne
nagrody otrzymali: Roksana
Dajczak, Beata Likus, Karoli-
na Grabas, Bartek Grabas,
Iza Watkowska, Kasia Wat-
kowska, Justyna Watkowska,
Sebastian Krzyœlak, Patryk
Damêtka i Samanta Damêtka.

Czy konferencja siê podo-
ba³a? Na to pytanie Martyna
odpowiada: „Tak, byle nie by³a
d³u¿sza ni¿ godzina”. „Gdyby
trwa³a d³u¿ej, sta³aby siê  tro-
chê nudna” – dodaje Domini-
ka. „By³a fajna” – ocenia Pa-
tryk, któremu najbardziej po-
doba³a siê druga prezentacja.
„Trochê za ma³o by³o chêt-
nych do mikrofonu; mo¿e wiê-
cej bêdzie nastêpnym razem”

– przewiduje Sylwia, która
najwy¿ej ocenia prezentacjê
Samanty, Sebastiana i Patry-
ka. Zdaniem Anny Rakoczy,
w kontaktach miêdzy sob¹
dzieci s¹ bardziej œmia³e, po-
winny mieæ wiêcej okazji do
wyst¹pieñ publicznych;
dziewczynki bardziej siê stre-
suj¹ przed publicznoœci¹. Z t¹

opini¹ nie zgadza siê Seba-
stian - wed³ug niego, przy mi-
krofonie równie œmia³e s¹
dziewczyny i ch³opaki.

Nowa forma sprawia wie-
le trudnoœci - oceni³a Anna
Machalica-Pu³torak. Bêdzie-
my j¹ powtarzaæ, by dzieci
oswaja³y siê z publicznymi
wyst¹pieniami.                  K.

Profesjonalne Zarz¹dzanie

Wspólnotami Mieszkaniowymi na Pradze

Ma³gorzata KOC
Licencja zawodowa nr 11388

D³ugoletnie doœwiadczenie

Warszawa, ul. Askenazego 4 lok. 32

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

Zapewniamy minimalizacjê kosztów utrzymania
oraz pozyskiwanie dodatkowych przychodów Wspólnoty

Studiowa³a nauki humani-
styczne na uniwersytetach w
Odessie i Kijowie. Uniwersyte-
ty w carskiej Rosji by³y wrêcz
wylêgarni¹ radykalnej antycar-
skiej opozycji, st¹d nie by³ ni-
czym niezwyk³ym fakt wst¹pie-
nia studentki do PPS-Frakcji
Rewolucyjnej (1908). Prowadzi-
³a w ramach dzia³alnoœci partyj-
nej kó³ko robotnicze w Odessie.
W 1911 r. zosta³a aresztowana
(za udzia³ w studenckich wyst¹-
pieniach przeciw caratowi) i po
2-miesiêcznym wiêzieniu zes³a-
na w trybie administracyjnym
(czyli bez przewodu s¹dowego)
do Kiszyniowa.

W 1912 r. znalaz³a siê znów
w Kijowie, gdzie wst¹pi³a do
Partii Socjalistów Rewolucjo-
nistów („eserowcy”), w na-
stêpnym roku znajduj¹c siê w
komitecie kijowskim tej niele-
galnej partii. W 1913 r., po-
nownie aresztowana, przeby-
wa³a pocz¹tkowo w wiêzieniu
¿eñskim w Kijowie, gdzie na-
bawi³a siê gruŸlicy. W 1914 r.
zosta³a skazana na beztermi-
nowe osiedlenie na Syberii
Wschodniej i utratê praw oby-
watelskich. Na zes³aniu do-
browolnie towarzyszy³ jej
m¹¿, Józef Grabianka.

Po rewolucji lutowej 1917 r.
wspó³tworzy³a w Kañsku
(gdzie mieszka³a na zes³aniu
pracuj¹c w miejscowej apte-
ce) Radê Delegatów Robotni-
czych i ¯o³nierskich. Warto
pamiêtaæ, ¿e pocz¹tkowo
rady te nie by³y zdominowa-
ne przez bolszewików. Czyn-

Helena (Halina) Maria Krahelska (1886-1945)
Z domu Œleszyñska, córka Jana, profesora matematyki na uniwersytecie w Odessie,

gdzie przysz³a na œwiat - jest patronk¹ ulicy na Zaciszu w dzielnicy Targówek. (Nie
nale¿y jej myliæ z inn¹ Krahelsk¹, uczestniczk¹ zamachu na gen. gub. Ska³³ona).

Patroni naszych ulic

ne w nich by³y – a czêstokroæ
mia³y wiêkszoœæ – inne partie
socjalistyczne, jak mienszewi-
cy czy eserowcy, z tymi ostat-
nimi sympatyzowa³a Krahel-
ska. Obecnoœæ w jakiejœ lokal-
nej RDRi¯ w tamtym czasie
nie musi wiêc oznaczaæ sym-
patii do bolszewizmu. Jesie-
ni¹ 1917 r. przez Smoleñsk
wróci³a z mê¿em do Odessy.
W tym te¿ czasie zwi¹za³a siê
z Polsk¹ Organizacj¹ Woj-
skow¹, której konspiracyjna
struktura istnia³a tak¿e w sku-
piskach polskich na Ukrainie.

W grudniu 1918 r. przyje-
cha³a do Polski. W drodze po-
wrotnej zmar³ na tyfus jej m¹¿.

Pracowa³a w Pañstwowej
Inspekcji Pracy (od 1919 r.),
wspó³organizuj¹c tê instytu-
cjê. Wysz³a za m¹¿ za A.M.
Krahelskiego, by³ego dzia³a-
cza POW i cz³onka PPS.

Od 1927 r. by³a zastêpczy-
ni¹ G³ównego Inspektora
Pracy ds. ochrony pracy ko-
biet i m³odocianych w MPiOS.
Od 1931 pracowa³a w Insty-
tucie Gospodarstwa Spo³ecz-
nego, wyk³ada³a te¿ w Wol-
nej Wszechnicy Polskiej.

Zetkniêcie siê z trudnym po-
³o¿eniem wielu œrodowisk ro-
botniczych przyczyni³o siê do
radykalizacji jej pogl¹dów. Da-
wa³a temu wyraz tak¿e w swo-
ich publikacjach. Rozpoczê³a
wspó³pracê z Lig¹ Obrony
Praw Cz³owieka i Obywatela,
Stowarzyszeniem Wolnomyœli-
cieli Polskich oraz sterowan¹
przez komunistów MOPR.

W 1937 r. by³a wœród za³o-
¿ycieli Klubu Demokratyczne-
go w Warszawie – œrodowiska
lewicowo-liberalnego, z silny-
mi wp³ywami masonerii, z któ-
rego powsta³o Stronnictwo De-
mokratyczne. Jego cz³onkiem
w 1939 r. zosta³a Krahelska.

We wrzeœniu 1939 r. by³a
komendantem obwodowej
obrony plot. na Mokotowie. Od
momentu zajêcia przez Niem-
ców Warszawy ukrywa³a siê
pod fa³szywymi nazwiskami. Po
pewnym czasie wyprowadzi³a
siê do Milanówka. Czynna by³a
w konspiracyjnym SD, od kwiet-
nia 1940 pracowa³a te¿ w kon-
spiracyjnym Wojskowym Biurze
Historycznym istniej¹cym w
strukturze Biura Informacji i Pro-
pagandy KG AK. Prowadzone
przez ni¹ kroniki jako  „Kronika
Agaty” oraz „Informacje Sabi-
ny”, czêœciowo zachowane i
opublikowane po wojnie, s¹ jed-
nym ze Ÿróde³ do poznania rze-
czywistoœci spo³ecznej okupo-
wanej Warszawy. Na podstawie
ró¿nych relacji opracowa³a wy-
dany konspiracyjnie „Oœwiêcim.
Pamiêtnik wiêŸnia” (1942 r.)

By³a te¿ kurierk¹ Komendy
Okrêgu Warszawa wojewódz-
two ZWZ. Kiedy jesieni¹1941
r. w Warszawie przejecha³ j¹
niemiecki samochód wojsko-
wy i zasz³a koniecznoœæ am-
putacji nogi zdo³a³a przed
przyjazdem pogotowia prze-
kazaæ przenoszone wówczas
dokumenty organizacyjne w
pewne rêce. Otrzyma³a za to
Krzy¿ Walecznych.

Wspó³pracowa³a tak¿e z
pismem „Proletariusz” wyda-
wanym przez lewicow¹ grupê
„Barykada Wolnoœci” a od
1942 r. z „Robotnikiem” orga-
nem Polskich Socjalistów
(póŸniejsza RPPS), a zatem
z lewicow¹ czêœci¹ niepodle-
g³oœciowego socjalizmu pol-
skiego. Œwiadczy to o utrzy-
maniu doœæ radykalnych po-
gl¹dów spo³ecznych – RPPS
by³a „na lewo” od PPS – WRN
bêd¹cej w latach okupacji jed-
nym z filarów Polskiego Pañ-
stwa Podziemnego. Te sym-
patie wyraŸne w BIP i widocz-
na w centrali tej wa¿nej struk-
tury aktywnoœæ ludzi z SD (po-
dejrzewanego o daleko id¹c¹
uleg³oœæ wobec Sowietów,
czy wrêcz sympatie prokomu-
nistyczne) budzi³y powa¿ne
obawy czêœci podziemia na-
rodowego i niepodleg³oœcio-
wego. Wydarzenia z tym
zwi¹zane s¹ do dziœ przed-
miotem sporu historyków.

W lipcu 1944 r. zosta³a
aresztowana przez Gestapo
w Milanówku (razem z histo-
rykiem Marcelim Handelsma-
nem). Pocz¹tkowo wiêziona
w Radomiu, wywieziona zo-
sta³a do obozu koncentracyj-
nego w Ravensbrueck, gdzie
zmar³a 19 IV 1945 r.

Tomasz Szczepañski

Literatura: Krahelska H.
Wspomnienia rewolucjonistki
(II wyd.) W-wa 1957

Kunert A. K. S³ownik Biogra-
ficzny konspiracji warszaw-
skiej, t. 1, Warszawa 1987;

S³ownik Biograficzny Dzia-
³aczy Polskiego Ruchu Robot-
niczego, t 3, Warszawa 1992
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OG£OSZENIE

Za³¹cznik do Uchwa³y Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Nr CCXXXIII/385/2009 z dnia 6 listopada 2009 r.

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert na
realizacjê zadañ publicznych, z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w roku 2010 polegaj¹cych na organizowaniu imprez sportowych, rekreacyjnych
i sportowo-rekreacyjnych, szkoleniu i wspó³zawodnictwie sportowym, szczególnie
dzieci i m³odzie¿y, organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych osób nie-
pe³nosprawnych oraz zaprasza do sk³adania ofert.
Zlecenie realizacji zadañ publicznych nast¹pi w formie ich wspierania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadañ.
I. Rodzaj zadania, warunki realizacji i wysokoœæ œrodków publicznych,
które m.st. Warszawa ma zamiar przeznaczyæ na realizacjê tego zadania
(wg klasyfikacji bud¿etowej: dzia³ 926 rozdzia³ 92605).

II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postêpowanie w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert odbywaæ siê bêdzie
zgodnie z zasadami okreœlonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).
2. Na dane zadanie podmiot mo¿e otrzymaæ dotacjê tylko z jednego biura Urzêdu
m.st. Warszawy lub dzielnicy m.st. Warszawy. W przypadku stwierdzenia otrzymania
wczeœniej dotacji z bud¿etu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego czêœæ, oferta
nie bêdzie rozpatrywana.
3. Dofinansowanie nie mo¿e przekraczaæ 80 % ca³kowitych kosztów zadania.
4. Œrodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ wykorzystane na: wydatki inwestycyjne
(w tym zakup sprzêtu powy¿ej kwoty 3,5 tys. z³), zakup gruntów, dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ oraz dzia³alnoœæ polityczn¹ i religijn¹.
5. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowañ, wynikaj¹ca ze z³o¿onych
ofert, przekracza wysokoœæ œrodków przeznaczonych na realizacjê zadania, orga-
nizator konkursu zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmniejszania wielkoœci przyznanego
dofinansowania.

III. Termin realizacji zadania
Zadanie musi byæ zrealizowane w terminie do 15 grudnia 2010 r. i obejmuje okres
po dacie podpisania umowy.

IV. Warunki realizacji zadania

1. Szczegó³owy termin i warunki realizacji zadania zostan¹ okreœlone w umowie.
2. Podmiot realizuj¹cy zadanie zobowi¹zany jest do prowadzenia szczegó³owej
dokumentacji w tym zakresie.
3. 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).
4. 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.
5. Podmioty, które otrzymaj¹ dotacjê na realizacjê zadania, s¹ zobowi¹zane
zamieœciæ w sposób czytelny informacjê w wydawanych przez siebie, w ramach
zadania, publikacjach, materia³ach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych,
poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak równie¿ stosownie do
charakteru zadania, poprzez widoczn¹ w miejscu jego realizacji tablicê lub przez
ustn¹ informacjê kierowan¹ do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji
zadania przez m.st. Warszawa, w nastêpuj¹cym brzmieniu: „Zadanie/nazwa
zadania zosta³o/jest zrealizowane/realizowane dziêki finansowaniu/dofi-
nansowaniu ze œrodków m.st. Warszawy”; „Publikacja zosta³a wydana dziêki
finansowaniu/dofinansowaniu ze œrodków m.st. Warszawy”.
6. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne warunki i doœwiadcze-
nie w realizacji zadañ o podobnym charakterze, w tym:
- kadrê:

- specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami;
- przeszkolonych wolontariuszy.

- bazê lokalow¹ (w³asn¹ lub potwierdzon¹ umow¹ przyrzeczenia najmu/u¿yczenia):
umo¿liwiaj¹c¹ realizacjê zadania.
7. Dopuszcza siê pobieranie op³at od adresatów zadania pod warunkiem, ¿e
podmiot realizuj¹cy zadanie publiczne prowadzi dzia³alnoœæ odp³atn¹ po¿ytku
publicznego, z której zysk przeznacza na dzia³alnoœæ statutow¹.
Kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opieraæ siê o ww. kryteria.

Praca wolontariuszy stanowi wk³ad osobowy organizacji i powinna byæ ujêta w pkt.
IV. 3 oferty – wycena pracy wolontariuszy mo¿e stanowiæ finansowy wk³ad w³asny
organizacji, w wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 20 % ca³oœci wk³adu w³asnego.
8. Podmiot, realizuj¹c zadanie, zobowi¹zany jest do stosowania przepisów prawa,
w szczególnoœci ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo zamówieñ
publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

V. Termin i warunki sk³adania ofert
1. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie na drukach, których wzór okreœla za³¹cznik nr 1
do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Formularz oferty wraz z za³¹cznikami dostêpny jest na
stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo.
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców dla Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, ul. Modliñska 197, 03122 Warszawa, sta-
nowisko nr 2,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2009 roku do
godz. 15.00 (decyduje data wp³ywu do kancelarii) lub przesy³aæ na adres:
Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, ul. Modliñska 197, 03122 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 – na dane zadanie podmiot
mo¿e sk³adaæ tylko jedn¹ ofertê, która mo¿e jednak zawieraæ wiêcej ni¿
jedno podzadanie, w miejscu i czasie okreœlonym w og³oszeniu. Koperta powinna
byæ opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania okreœlonego
w og³oszeniu o konkursie.
Pouczenie:
1. Wszystkie strony oferty musz¹ byæ ze sob¹ po³¹czone (np. zszyte) i ponumerowane.

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

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

4. Po terminie, podanym w dziale V pkt 2, oferty z³o¿one nie podlegaj¹
uzupe³nieniu ani korekcie.

4. Przed z³o¿eniem oferty pracownicy Wydzia³u Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy mog¹ udzielaæ stosownych wyjaœnieñ, na pytania oferenta,
dotycz¹cych zadañ konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Modliñska 197,
pok. 106, nr telefonu 022 51-03-103, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00-16:00).
Pracownicy WSR nie udzielaj¹ dodatkowych informacji w zakresie prawid³owoœci
i merytorycznej zawartoœci wype³nionych ofert.

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 od-
nosz¹ siê do oferenta, nale¿y wpisaæ „nie dotyczy”.

3. W dokumencie nie wolno dokonywaæ skreœleñ i poprawek, poza wyraŸnie wska-
zanymi rubrykami.

4. W przypadku opcji „niepotrzebne skreœliæ”, nale¿y dokonaæ w³aœciwego wyboru.
5. We wskazanych miejscach nale¿y umieœciæ pieczêæ podmiotu.

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

2. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ przed³o¿enia sprawozdania z³o¿onego do w³aœciwego
organu, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ zatwierdzaj¹cy, o którym mowa
w art. 53 ust. 1 w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowoœci.
Dopuszcza siê mo¿liwoœæ z³o¿enia, zamiast sprawozdania finansowego, informacji
finansowej w nastêpuj¹cych przypadkach:
- organizacje, które ze wzglêdu na termin, o którym mowa w art. 52 ust. 1 w
zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowoœci, nie maj¹ mo¿liwoœci do³¹czenia
sprawozdania finansowego, sk³adaj¹ informacjê finansow¹ za ostatni rok obrotowy
na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszego og³oszenia.
- podmioty koœcielne (koœcielne osoby prawne nieposiadaj¹ce statusu organizacji
po¿ytku publicznego) sk³adaj¹ oœwiadczenie na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 3
do niniejszego og³oszenia.
5. Statut organizacji (nie dotyczy parafii i innych koœcielnych osób prawnych
nieposiadaj¹cych statusu organizacji po¿ytku publicznego).
6. Oœwiadczenie oferenta zgodne ze wzorem za³¹cznika nr 2 do niniejszego
og³oszenia.
Pouczenie:
Dokument uznaje siê za poprawny pod wzglêdem formalnym, gdy zostan¹
skreœlone/usuniête wszystkie niepotrzebne sformu³owania oznaczone gwiazdk¹
oraz zostan¹ podane wszystkie ¿¹dane informacje.
Do oferty mog¹ byæ do³¹czone inne za³¹czniki, w tym rekomendacje i opinie o ofe-
rencie lub o realizowanych przez niego projektach.
Pouczenie:
1. Ofertê, wszystkie oœwiadczenia i inne dokumenty za³¹czone do oferty musz¹
podpisywaæ osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i sk³adania
oœwiadczeñ woli w jego imieniu.
2. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upowa¿nieñ do podpisywania
dokumentów (lub okreœlonych rodzajów dokumentów), upowa¿nienia musz¹
byæ do³¹czone do oferty.

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

Lp.

1.
Wysokoœæ œrodków

410 000 z³

73 000 z³

325 000 z³

12 000 z³

Rodzaj zadania i szczegó³owe warunki realizacji

Zadania z obszaru upowszechniania kultury fizycznej, w tym:
A. organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych
i sportowo-rekreacyjnych, obejmuj¹ce:
• wsparcie organizacji dzielnicowych turniejów i zawodów
w wybranych dyscyplinach sportowych
• wsparcie organizacji festynów o charakterze rodzinnym
i innych imprez sportowo-rekreacyjnych
• wsparcie organizacji amatorskich turniejów w grach
zespo³owych i innych turniejów dla amatorów
B.  szkolenie i wspó³zawodnictwo sportowe,
szczególnie dzieci i m³odzie¿y, obejmuj¹ce:
• wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia
sportowego dzieci i m³odzie¿y, obejmuj¹ce:
- wynajem bazy sportowej do prowadzenia zajêæ
- op³atê kadry szkol¹cej
- zakup lub wynajem niezbêdnego sprzêtu i urz¹dzeñ
sportowych do prowadzenia zajêæ
- udzia³ we wspó³zawodnictwie sportowym
• wsparcie zgrupowañ szkoleniowych, obejmuj¹ce:
- op³atê zakwaterowania i wy¿ywienia
- wynajem bazy sportowej do prowadzenia zajêæ
- op³ata transportu (dojazd do miejsca organizacji obozu
i powrót uczestników)
C. sport i rekreacja osób niepe³nosprawnych, osób
starszych i osób z nadwag¹, obejmuj¹ce:
• wsparcie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych
osób niepe³nosprawnych

4. W przypadku z³o¿enia za³¹cznika w formie wydruku komputerowego, musi byæ
on podpisany jak orygina³ i opatrzony dat¹.
5. Potwierdzenie za zgodnoœæ z orygina³em z³o¿onych kserokopii dokumentów
nastêpuje poprzez odpowiednie skreœlenie/usuniêcie niepotrzebnego sformu³owania
w pkt. 8 Oœwiadczenia oferenta.
6. W przypadku gdy oferta jest sk³adana przez wiêcej ni¿ jeden podmiot, ka¿dy z podmiotów
zobowi¹zany jest do za³¹czenia kompletu dokumentów podstawowych (dzia³ VI pkt. 2.-7.).

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

Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania
dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokoœci.
Dokumenty sk³adane w przypadku otrzymania dotacji
Oferent zobowi¹zany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania, od pracownika
wydzia³u, informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyæ niezbêdne dokumenty potrzebne
do podpisania umowy, w tym:
- oœwiadczenie o przyjêciu b¹dŸ nieprzyjêciu dotacji,
- zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowi¹ce za³¹czniki
do umowy;
- potwierdzenie aktualnoœci danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbêdnych
do przygotowania umowy.
Pouczenie:
1. za³¹czniki powinny byæ:
a. sporz¹dzone na przygotowanych przez Wydzia³ Sportu i Rekreacji dla dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy drukach,
b. wype³nione prawid³owo i zgodne ze z³o¿on¹ ofert¹;
c. zaktualizowane stosownie do przyznanej dotacji,
2. aktualizacja nie mo¿e dotyczyæ udzia³u w³asnego w zakresie jego zmniejszenia.

VII. Termin i tryb wyboru oferty

1. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej
z³o¿onych ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale VI niniejszego og³o-
szenia, nast¹pi w obecnoœci co najmniej dwóch pracowników upowa¿nionych
przez Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
2. Oferty, które nie spe³ni¹ wymogów formalnych, nie bêd¹ dalej rozpatrywane.
3. Oceny merytorycznej z³o¿onych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z póŸn. zm.) oraz kryteria podane w treœci niniejszego og³oszenia, dokona Zespó³
ds. opiniowania ofert.
4. Po analizie z³o¿onych ofert Zespó³ ds. opiniowania ofert przed³o¿y rekomendacje
co do wyboru ofert Zarz¹dowi Dzielnicy.
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 stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy i tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy oraz
na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo).
7. Œrodki finansowe zostan¹ rozdzielone pomiêdzy podmioty uprawnione, których
oferty bêd¹ wy³onione w drodze ww. konkursu. Mo¿liwe jest dofinansowanie wiêcej ni¿
jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie ¿adnej z ofert.
8. Od rozstrzygniêcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje siê
trybu odwo³awczego.
9. Zarz¹dzenie Prezydenta m.st. Warszawy jest podstaw¹ do zawarcia pisemnej
umowy z podmiotem, którego oferta zosta³a wybrana.
10. Poinformowanie organizacji, których oferty zosta³y odrzucone w postêpowaniu
konkursowym, wymaga formy pisemnej.
Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od
rozstrzygniêcia, w czêœci lub w ca³oœci, otwartego konkursu ofert bez
podania przyczyn.

VIII. Kryteria wyboru ofert
1. Kryteria formalne:
1) ocena, czy podmiot sk³adaj¹cy ofertê jest uprawniony do jej z³o¿enia na podstawie
art. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
2) ocena terminowoœci z³o¿enia oferty zgodnie z dzia³em V pkt 2 og³oszenia,
3) ocena kompletnoœci za³¹czonej dokumentacji, o której mowa w dziale VI og³oszenia.
2. Kryteria merytoryczne:
1) ocena, czy cele statutowe podmiotu s¹ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym w niniejszym
og³oszeniu.
2) ocena, czy zadanie jest adresowane do dzieci i m³odzie¿y z terenu Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy oraz osób niepe³nosprawnych - 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;
- 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 przeznaczone na realizacjê zadañ tego samego rodzaju w Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy w 2008r. i 2009r.

Zadanie

Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych
i sportowo-rekreacyjnych
Szkolenie i wspó³zawodnictwo sportowe, szcze-
gólnie dzieci i m³odzie¿y
Sport i rekreacja osób niepe³nosprawnych

Dzia³

926

926

926

Paragraf

2810
2820
2810
2820
2820

2008r.

10 000 z³
32 500 z³
10 000 z³
345 000 z³
12 500 z³

2009 r.

10 000 z³
45 000 z³
10 000 z³
345 000 z³
12 500 z³

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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OG£OSZENIE

Za³¹cznik do Uchwa³y Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Nr CCXXXIII/386/2009 z dnia 6 listopada 2009 r.

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy og³asza I otwarty konkurs ofert na reali-
zacjê zadania publicznego, z zakresu wypoczynku dzieci i m³odzie¿y w roku 2010
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 926 rozdzia³ 92605).

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) 35 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¿ 300 z³ na wyjazd,
d) w przypadku wypoczynku dzieci niepe³nosprawnych – do 80% kosztów wynagro-
dzeñ specjalistów niezbêdnych do opieki i terapii, ale nie wiêcej ni¿ 500 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 wynagro-
dzeñ 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 gospo-
darcz¹ 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 zimowych w roku szkolnym 2009/2010
tj. 30 stycznia a 14 lutego 2010 roku.
Uwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania
kosztów ze œrodków pochodz¹cych z dotacji. Rozliczane s¹ koszty ponoszone od
dnia zawarcia umowy do terminu okreœlonego w podpisanej umowie.

IV. Warunki realizacji zadania
1. Dofinansowanie mo¿na wykorzystaæ tylko, gdy organizator wypoczynku otrzyma
zaœwiadczenie o zg³oszeniu placówki wypoczynku z w³aœciwego dla placówki Kurato-
rium Oœwiaty (zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 stycz-
nia 1997 r. w sprawie warunków, jakie musz¹ spe³niaæ organizatorzy wypoczynku dla
dzieci i m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e zasad jego organizowania i nadzorowania – Dz. U.
Nr 12, poz. 67 z póŸn. zm.)
2. 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
niepe³nosprawnych do 24 roku ¿ycia).
3. Dofinansowaniem nie mog¹ byæ objête dzieci i m³odzie¿ uczestnicz¹ca w turnusach
rehabilitacyjnych oraz specjalistycznych obozach sportowych.
4. 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.
5. Zadania zawarte w ofercie mog¹ byæ realizowane przy udziale partnera (pkt V.1
oferty). W przypadku wskazania partnera niezbêdne jest do³¹czenie do oferty umowy
partnerskiej, oœwiadczenia partnera lub innego dokumentu poœwiadczaj¹cego udzia³
partnera w realizacji zadania.
Pouczenie: Partnerem mo¿e byæ organizacja pozarz¹dowa, podmiot, o którym mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, organ ad-
ministracji publicznej lub nieprowadz¹ca dzia³alnoœci gospodarczej osoba fizyczna, która
wspó³uczestniczy w realizacji zadania bêd¹cego przedmiotem oferty nie wykorzystuj¹c
przy tym œrodków przekazanych w drodze dotacji. Wspó³praca ta mo¿e obejmowaæ
m.in. aktywn¹ wymianê umiejêtnoœci, doœwiadczeñ i wiedzy, na ka¿dym etapie realizacji
zadania. Udzia³ partnera mo¿e dotyczyæ tak¿e nieodp³atnego wsparcia rzeczowego
(u¿yczenie, potrzebnych do realizacji zadania, zasobów rzeczowych) lub osobowego
(udzia³ wolontariuszy innej organizacji). W umowie partnerskiej lub oœwiadczeniu
partnera nale¿y wskazaæ rodzaj i zakres wsparcia w realizacji zadania.

5. Podmioty, które otrzymaj¹ dotacjê na realizacjê zadania, s¹ zobowi¹zane zamieœciæ w sposób
czytelny informacjê w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materia³ach
informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na swojej stronie 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
zrealizowane/jest realizowane dziêki dofinansowaniu ze œrodków m.st. Warszawy”; „Publi-
kacja 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, ustawy prawo zamówieñ
publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz rozporz¹dzenia MEN w sprawie
warunków, jakie musz¹ spe³niaæ organizatorzy wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y
szkolnej, a tak¿e zasad jego organizowania i nadzorowania.

V. Termin i warunki sk³adania ofert
1. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie na drukach, których wzór okreœla za³¹cznik nr 1 do rozpo-
rz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicz-
nego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Formularz
oferty wraz z za³¹cznikami dostêpny jest na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo.
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców dla Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, stanowisko nr 2, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2009 roku do godz. 15.00 (decyduje
data wp³ywu do kancelarii) lub przesy³aæ na adres: Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy, ul. Modliñska 197, 03122 Warszawa (decyduje data wp³ywu do kancelarii).
Oferta, która wp³ynie po ww. terminie, nie bêdzie objêt¹ procedur¹ konkursow¹.
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie, w miejscu i czasie okreœlonym
w og³oszeniu. Koperta 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.
4. Przed z³o¿eniem oferty pracownik Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy mo¿e
udzieliæ stosownych wyjaœnieñ, na pytania oferenta, dotycz¹cych zadania konkursowego
oraz wymogów formalnych (ul. Modliñska 197, pok. 234., nr telefonu 022 51-03-271,
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00-16:00). Pracownik nie udzielaj¹ dodatkowych
informacji w zakresie prawid³owoœci i merytorycznej zawartoœci wype³nionych ofert.
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.

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 sprawoz-
dania finansowego, sk³adaj¹ informacjê finansow¹ za ostatni rok obrotowy na druku
stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszego og³oszenia.
- podmioty koœcielne (koœcielne osoby prawne nieposiadaj¹ce statusu organizacji
po¿ytku publicznego) sk³adaj¹ oœwiadczenie na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 3
do niniejszego og³oszenia.
5. Statut organizacji (nie dotyczy parafii i innych koœcielnych osób prawnych
nieposiadaj¹cych statusu organizacji po¿ytku publicznego).
6. Umowa partnerska  lub oœwiadczenie partnera w przypadku wskazania we wniosku partnera.
7. Oœwiadczenie oferenta zgodne ze wzorem za³¹cznika nr 2 do niniejszego og³oszenia.
Pouczenie: Dokument uznaje siê za poprawny pod wzglêdem formalnym, gdy zo-
stan¹ skreœlone/usuniête wszystkie niepotrzebne sformu³owania oznaczone gwiazdk¹
oraz zostan¹ podane wszystkie ¿¹dane informacje.

Lp.

1.
Wysokoœæ œrodków

20 000 z³

Rodzaj zadania i szczegó³owe warunki realizacji
Zadanie z obszaru oœwiaty i wychowania w zakresie organizacji
ró¿nych form wypoczynku dzieci i m³odzie¿y, w tym:
1. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla
dzieci i m³odzie¿y w okresie ferii zimowych:
• dofinansowanie mo¿na wykorzystaæ tylko, gdy organizator
wypoczynku otrzyma zaœwiadczenie o zg³oszeniu placówki wy-
poczynku z w³aœciwego dla placówki Kuratorium Oœwiaty
• zadanie musi byæ realizowane przez organizacjê o zasiêgu
lokalnym, dzia³aj¹c¹ aktywnie na obszarze Dzielnicy Bia³o³êka

Do oferty mog¹ byæ do³¹czone inne za³¹czniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie
lub o realizowanych przez niego projektach.
Pouczenie:
1. Ofertê, wszystkie oœwiadczenia i inne dokumenty za³¹czone do oferty musz¹ podpi-
sywaæ osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i sk³adania oœwiad-
czeñ woli w jego imieniu.
2. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upowa¿nieñ do podpisywania 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 Oœwiaty i Wychowania 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 kwiet-
nia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z póŸn. zm.) oraz kryteria podane w treœci niniejszego og³oszenia, dokona Zespó³
ds. opiniowania ofert.
4. Po analizie z³o¿onych ofert Zespó³ ds. opiniowania ofert przed³o¿y rekomendacje, co
do wyboru ofert Zarz¹dowi Dzielnicy.
5. Rozstrzygniêcia konkursu ofert dokona Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarz¹dzenia.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostan¹ podane do wiadomoœci publicznej (w
Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka oraz
na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo).
7. Œrodki finansowe zostan¹ rozdzielone pomiêdzy podmioty uprawnione, których oferty
bêd¹ wy³onione w drodze ww. konkursu. Mo¿liwe jest dofinansowanie wiêcej ni¿ jednej
oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie ¿adnej z ofert.
8. Od rozstrzygniêcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje siê trybu
odwo³awczego.
9. Zarz¹dzenie Prezydenta m.st. Warszawy jest podstaw¹ do zawarcia pisemnej umowy
z podmiotem, którego oferta zosta³a wybrana.
10. Poinformowanie organizacji, których oferty zosta³y odrzucone w postêpowaniu
konkursowym, wymaga formy pisemnej.
Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od rozstrzy-
gniêcia, w czêœci lub w ca³oœci, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

VIII. Kryteria wyboru ofert
1. Kryteria formalne:
1) ocena, czy podmiot sk³adaj¹cy ofertê jest uprawniony do jej z³o¿enia na podstawie
art. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
2) ocena terminowoœci z³o¿enia oferty zgodnie z dzia³em V pkt 2 og³oszenia,
3) ocena kompletnoœci za³¹czonej dokumentacji, o której mowa w dziale VI og³oszenia.
2. Kryteria merytoryczne:
1) ocena, czy cele statutowe podmiotu s¹ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym w niniejszym og³oszeniu.
2) ocena, czy zadanie jest adresowane do mieszkañców 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 bêd¹-
cych przedmiotem oferty.
IX. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie, o zrealizowanych przez Prezydenta m.st.
Warszawy w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zada-
niach publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami.
Dotacje przyznane na realizacjê zadañ tego samego rodzaju w Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy w 2008 i 2009 roku.

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

Zadanie

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku
dla dzieci i m³odzie¿y

Dzia³

854

Paragraf

2820

2008r.

0 z³

2009 r.

25 000 z³
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Warsztaty skierowane s¹
do ludzi, którym lêk wysoko-
œci uniemo¿liwia racjonalne
myœlenie i dzia³anie. Jest to
uci¹¿liwe zarówno dla tych,
którzy zmuszeni s¹ znajdo-
waæ siê na wysokoœci, wyko-
nuj¹c swoj¹ pracê, jak i do
tych, którzy chc¹ uprawiaæ
ro¿nego rodzaju aktywnoœci
sportowe czy po prostu podzi-
wiaæ panoramy miast z wie¿
widokowych.

Do zorganizowania warsz-
tatów zainspirowa³y nas co-
dziennie obserwacje reakcji
ludzi w kontakcie z wysoko-
œci¹ i satysfakcjê, jak¹ spra-
wia im prze³amywanie stra-
chu. Im wiêksza blokada, tym
wiêksza radoœæ, kiedy udaje
siê ten lêk prze³amaæ. Warto
walczyæ ze strachem, nie
mo¿na dopuszczaæ, by nami
rz¹dzi³ – powiedzia³ £ukasz
Bieleñ z obiektu 2Wie¿e.

Wszystkim, którzy chc¹
zmierzyæ siê z tym rodzajem
lêku, nauczyæ siê go kontro-
lowaæ - proponujemy odpo-
wiednio dobrany zestaw æwi-
czeñ teoretyczno-praktycz-
nych. Zajêcia odbywaj¹ siê w
ma³ych, maksymalnie sze-
œcioosobowych grupach, w
trzech, cotygodniowych trzy-
godzinnych sesjach. Uczest-
nicy dowiaduj¹ siê wszystkie-
go o psychologii lêku, mecha-
nizmach nim kieruj¹cych oraz
metodach odblokowywania.
Pierwsza czêœæ zajêæ ma do-
prowadziæ uczestników do
tego, by samodzielnie zdefi-
niowali przyczynê swojego
lêku. A po takiej analizie sa-
modzielnie wyznaczyli sobie
cel, jaki chc¹ osi¹gn¹æ i wraz
z instruktorem dopasowali do
tego œcie¿kê warsztatów i
narzêdzia. Cele mog¹ byæ
ró¿ne – od wejœcia na okre-
œlon¹ wysokoœæ a¿ po swo-
bodne korzystanie z atrakcji
z u¿yciem technik linowych.

Praktyczn¹ czêœæ warszta-
tów wspomaga szereg specjal-
nie zaprojektowanych uk³a-
dów, z których ka¿dy uczest-
nik korzysta w okreœlonym
przez siebie stopniu i tempie.
Systemy te, krok po kroku po-
magaj¹ przezwyciê¿aæ lêk. Do
dyspozycji pozostaj¹ m.in.
umieszczone na ró¿nych wy-
sokoœciach balkony ekspozy-

Festiwal skierowany jest do
m³odzie¿y ze szkó³ ponadpod-
stawowych, z podzia³em na
solistów oraz zespo³y wokal-
ne i wokalno-instrumentalne.

Zg³oszenia uczestnictwa
nale¿y dokonaæ do 30 listo-
pada w Miejskim Oœrodku
Kultury w Z¹bkach (05-091)
przy ul. S³owackiego 10.

Festiwal Kolêd i Pastora³ek
Trwa II Festiwal Kolêd i Pastora³ek „M³odzie¿ Mazowsza

u wrót stajenki”, zorganizowany pod patronatem J.E.
abp Henryka Hosera - Ordynariusza Diecezji Warszawsko-
Praskiej i Adama Struzika - marsza³ka województwa
mazowieckiego.

Zg³oszenie winno zawie-
raæ: imiona i nazwiska uczest-
ników (z zaznaczeniem ewen-
tualnego instrumentarium),
imiê i nazwisko opiekuna
uczestników, adres kontakto-
wy uczestników oraz numer
telefonu i adres e-mail. Do
zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ
p³ytê CD lub kasetê magne-
tofonow¹ z nagraniem dwóch
polskich kolêd lub pastora³ek.
Utwory powinny byæ w inter-
pretacji w³asnej a’capella lub
z akompaniamentem w³a-
snym na dowolnie wybranym
instrumencie. Niedopuszczal-
ne jest korzystanie z podk³a-
dów muzycznych (playback).

Do 3 grudnia jury przes³ucha
nades³ane p³yty i kasety, i na tej
podstawie zakwalifikuje najlep-
szych do II etapu festiwalu.
Osoby zakwalifikowane zo-
stan¹ powiadomione telefonicz-
nie lub pisemnie do 7 grudnia.

W niedzielê 13 grudnia jury
sk³adaj¹ce siê ze znanych
osób zwi¹zanych z bran¿¹
muzyczn¹, przes³ucha
uczestników II etapu i wy³oni
laureatów festiwalu.

W sobotê 30 stycznia 2010 r.
w katedrze warszawsko-pra-
skiej œw. Floriana odbêdzie
siê koncert laureatów festiwa-
lu, który uœwietni wystêpem
uznany wykonawca polskiej
estrady. Podczas koncertu
laureaci otrzymaj¹ atrakcyjne
nagrody ufundowane przez
organizatorów.

Celem Festiwalu jest pre-
zentacja wartoœciowych pod
wzglêdem religijnym i arty-
stycznym kolêd i pastora³ek
oraz wy³onienie i promocja
m³odych talentów muzycznych
z województwa mazowieckie-
go. Organizatorami festiwalu
s¹: Diecezja Warszawsko-Pra-
ska, Samorz¹d Województwa
Mazowieckiego, Urz¹d Miasta
w Z¹bkach oraz Praska Gie-
³da Spo¿ywcza.

Szczegó³owych informa-
cji o festiwalu udzielaj¹ pra-
cownicy Miejskiego Oœrod-
ka Kultury w Z¹bkach, pod
telefonem (22) 781 64 30 –

codziennie, w godzinach
10.00–17.00.

Pierwsza edycja Festiwalu
Kolêd i Pastora³ek „M³odzie¿
Mazowsza u wrót stajenki” odby-
³a siê w 2008 roku. Spoœród 37
zg³oszeñ solistów i zespo³ów do
II fina³owego etapu zakwalifiko-
wano wtedy siedemnastu
uczestników. Wykonali oni po
dwie kolêdy przed jury w sk³a-
dzie: Bogdan Gajkowski – woka-
lista, kompozytor, lider zespo³u
Kapitan Nemo; Marek Kaczma-
rek – muzyk, kompozytor (zespo-
³y Papa Dance i Ex Dance) oraz
Norbert Kuliñski – dziennikarz
Radia Dla Ciebie. Przewodnicz¹-
cym jury by³ redaktor Marek Ga-
szyñski – publicysta, twórca tek-
stów licznych przebojów mu-
zycznych oraz autor ksi¹¿ek.

Wbrew pozorom najczêst-
sze wymogi kwalifikacyjne to

nie wykszta³cenie czy znajo-

moœæ jêzyków obcych, lecz
tzw. miêkkie kompetencje –

termin ten zawiera w sobie
zarówno kompetencje osobi-

ste, jak i interpersonalne.

Tego typu wymagania stawia
siê nie tylko osobom ubiega-

j¹cym siê o stanowiska pra-
cy zwi¹zane z obs³ug¹ klien-

ta czy wymagaj¹ce bliskiej

wspó³pracy z zespo³em.
Miêkkie kompetencje s¹ przy-

datne na ka¿dym stanowisku
pracy i mog¹ byæ czynnikiem,

który zadecyduje o pomyœl-

nym rozwoju zawodowym.

Warto wiêc dok³adniej prze-
analizowaæ, jakie kompetencje

rozwijaæ, aby bez problemu

znaleŸæ dobr¹ pracê. Jednym
z najczêstszych wymagañ jest

komunikatywnoœæ. To, w jaki
sposób potrafimy siê podzieliæ

wiedz¹, w du¿ej mierze deter-

minuje nasz sukces. Podobnie
pracuj¹c w zespole - jego efek-

tywnoœæ jest œciœle zwi¹zana z
przep³ywem informacji pomiê-

dzy jego cz³onkami i wzajem-

nym zrozumieniem. Jest to tak-
¿e kluczowa umiejêtnoœæ w

kontaktach z klientami firmy.
Dlatego w³aœnie podnoszenie

w³asnych kompetencji w za-

kresie komunikacji dodaje nam

wartoœci, jako po¿¹danym pra-
cownikom.

Szkolenia dla osób chc¹-
cych rozwijaæ swoje umiejêt-

noœci zwi¹zane z komunikacj¹

interpersonaln¹ oferuje m.in.
Agencja Pracy QUICK JOB.

„Wielu kandydatów mimo do-
skona³ego przygotowania

merytorycznego ma problemy

z odpowiednim zaprezento-
waniem siê potencjalnemu

pracodawcy, poniewa¿ nie
posiada kompetencji komuni-

kacyjnych. Zachêcamy takie

osoby do szkolenia z zakresu
komunikacji oraz autoprezen-
tacji. By³oby wielk¹, strat¹

gdyby ci kandydaci po latach

spêdzonych na merytoryczne
przygotowanie siê do wykony-

wania zawodu, nie mieli mo¿-
liwoœci wykazania siê tylko

Najczêœciej poszukiwane przez pracodawców kompetencje
W dobie kryzysu ekonomicznego, który wp³ywa rów-

nie¿ na rynek pracy, warto zastanowiæ siê, jakie kompe-

tencje s¹ najczêœciej poszukiwane przez pracodawców i

jak je zdobyæ, aby bez problemu znaleŸæ zatrudnienie.

dlatego, ¿e nie zostali naucze-
ni zasad efektywnej komuni-

kacji interpersonalnej” – mówi

specjalista ds. rekrutacji z
Agencji Pracy QUICK JOB.

Obok komunikatywnoœci
najczêœciej poszukiwanymi
miêkkimi kompetencjami s¹

kreatywnoœæ oraz umiejêtnoœæ
pracy w warunkach stresu.

Warto zwróciæ uwagê na fakt,
i¿ miêkkie kompetencje nale¿¹

do grupy tzw. kompetencji prze-
noœnych, czyli takich, które s¹
niezbêdne do prawid³owego
funkcjonowania w bardzo ró¿-
nych sytuacjach zawodowych,

a tak¿e osobistych. U³atwiaj¹
wiêc nie tylko zdobycie pracy,
ale tak¿e ewentualne przekwa-
lifikowanie siê i zaadaptowanie
do nowych zadañ.

Katarzyna Skrzeczyñska

B¹dŸ za „SPOZA”!
Na Pradze od 10 lat dzia³a Stowarzyszenie Pomocy

Osobom z Problemami Emocjonalnymi „SPOZA” (Tar-

gowa 66/23) prowadz¹ce bezp³atne zajêcia dla osób do-
ros³ych, dzieci i m³odzie¿y. W trakcie realizacji jest te-

raz projekt dla dzieci i m³odzie¿y z orzeczeniem o nie-
pe³nosprawnoœci emocjonalnej, który ma przeciwdzia-

³aæ ich wykluczeniu ze œrodowiska rówieœników, pomóc

w nawi¹zywaniu kontaktów, nauczyæ komunikowania
siê, podnoszenia samooceny i wiele innych.

Obecnie trwa internetowe i SMS-owe g³osowanie na naj-
lepsze projekty. Szeœæ najlepszych organizacji otrzyma

³¹cznie pó³ miliona z³otych na swoja dzia³alnoœæ. Mamy na-
dziejê, ¿e pra¿anie zag³osuj¹ na „SPOZA”. Wystarczy wejœæ

na stronê internetow¹ www.warto.eu Zapoznaæ siê z pro-

jektami i klikn¹æ! G³osowanie tylko do 28 listopada.

Przeskocz strach

Stwierdzenie nabycia spad-
ku mo¿na uzyskaæ w s¹dzie lub
od niedawna u notariusza. Co
oczywiste, wybieraj¹c mo¿li-
woœæ potwierdzenia dziedzicze-
nia przez notariusza, niew¹tpli-
wie uzyskamy je szybciej i z
regu³y bêdzie ono mniej kosz-
towne. Wynagrodzenie notariu-
sza za sporz¹dzenie aktu po-
œwiadczenia dziedziczenia wy-
nosi 50 z³ bez wzglêdu na war-
toœæ spadku plus 100 z³ za spo-
rz¹dzenie protoko³u poprzedza-
j¹cego wydanie aktu poœwiad-
czenia. Dodatkowo notariusz
mo¿e pobraæ 50 z³ za otwarcie
i og³oszenie testamentu (do
wszystkich podanych op³at trze-
ba doliczyæ 22% VAT).

Notariusz sporz¹dza akt
poœwiadczenia dziedziczenia
ustawowego lub testamento-
wego. Nie mo¿e jedynie po-
œwiadczyæ dziedziczenia na
podstawie testamentów
szczególnych tj. testamentów
ustnych, podró¿nych lub woj-
skowych. Zanim jednak nota-
riusz sporz¹dzi akt, musi spi-
saæ protokó³ dziedziczenia
przy udziale wszystkich osób,
które mog¹ wchodziæ w ra-
chubê, jako spadkobiercy
ustawowi lub testamentowi.

22 listopada na obiekcie sportowym 2Wie¿e, na war-
szawskiej Bia³o³êce ruszaj¹ pierwsze w Polsce warszta-
ty panowania nad lêkiem wysokoœci pod has³em „Prze-
skocz swój strach na 2Wie¿ach”. Organizatorzy, którzy
na co dzieñ maj¹ kontakt z wysokoœci¹, przygotowali no-
watorski program, w oparciu o swoje wieloletnie doœwiad-
czeniach oraz wiedzê z zakresu psychologii lêku.

cyjne, ma³e i du¿e œciany wspi-
naczkowe, w tym najwy¿sza
œciana wspinaczkowa w War-
szawie, samodzielnie kontrolo-
wane zjazdy tyrolskie i zjazdy
linowe, skoki w specjalnie
zmodyfikowanych dla celów
warsztatów systemach waha-
d³owych i dream jumping.
Wszystkie zajêcia odbywaj¹
siê pod opiek¹ instruktora.

Chcemy pokazaæ, ¿e sto-
sowane przez nas metody
pozwalaj¹ odzyskaæ kontrolê
nad swoim postêpowaniem w
sytuacjach stresu wysoko-
œciowego - powiedzia³
£ukasz Bieleñ.

Przyk³adem mo¿e byæ, czê-
sty problemem osób wspina-
j¹cych, jakim jest blokada wy-
nikaj¹ca z prze¿ytego, niekon-
trolowanego i d³ugiego odpad-
niêcia. Jej konsekwencj¹ jest
unikanie dynamicznych ru-
chów lub w skrajnych przypad-
kach rezygnacja z uprawiania
dyscypliny. Elementem na-
szych warsztatów jest specjal-

nie zaprojektowany system,
pozwalaj¹cy oswoiæ siê ze zja-
wiskiem odpadniêcia i trakto-
wania go jako naturalnej czê-
œci wspinaczki.

Warsztaty „Przeskocz swój

strach na 2Wie¿ach” to tylko
jedna propozycja z naszej

szerokiej i nietypowej oferty.
Na 2Wie¿ach prowadzimy
równie¿ warsztaty tissue -
akrobatyka powietrzna, bê-
d¹ca widowiskow¹ form¹ tañ-
ca w przestrzeni na podwie-
szonym materiale czy te¿
szkolenia wspinaczkowe na
ró¿nych poziomach zaawan-
sowania. Doœwiadczeni wspi-
nacze mog¹ skorzystaæ z
warsztatów drytool, tj. wspi-
naczki charakteryzuj¹cej siê
wykorzystaniem sprzêtu ty-
powego dla wspinaczki lodo-
wej (takiego jak np czekany i
raki) na nieoblodzonych dro-
gach skalnych

Rosn¹ce zainteresowanie
naszymi warsztatami dowo-
dzi, ¿e coraz wiêcej Warsza-
wiaków chce spêdzaæ czas
aktywnie. Goœcie odwiedzaj¹-
cy 2Wie¿e to ludzie w ró¿nym
wieku, czêsto ca³e rodziny.
Staramy siê odpowiadaæ na
ich oczekiwania, przygotowu-
j¹c atrakcje na ka¿d¹ porê
roku. Tym, co nas wyró¿nia
jest niew¹tpliwie oryginalny i
unikalny charakter naszej
oferty - dodaje £ukasz Bieleñ.

Pierwsza edycja zajêæ
„Przeskocz swój strach na
2Wie¿ach” rozpoczyna siê w
niedzielê, 22 listopada o
godz. 15.00, na obiekcie
2Wie¿e w Warszawie, ul.
Marywilska 42E.

Wiêcej informacji:

£ukasz Bieleñ - 2Wie¿e

Tel. 604 640 042

lukasz@2wieze.pl

www.2wieze.pl

Pierwsze miejsce jury przy-
zna³o zespo³owi „Faustynki”
z Helenowa k. Wo³omina.
Miejsca drugie uzyska³y so-
listki z Z¹bek – Ewa Jarz¹bek
z Publicznego Gimnazjum nr
2 oraz Agnieszka Partyka z
Publicznego Gimnazjum nr 1.

Laureaci festiwalu wyst¹pili
podczas uroczystego koncer-
tu, przed licznie zgromadzon¹
publicznoœci¹, który odby³ siê
4 stycznia 2009 r. w katedrze
warszawsko-praskiej. W trak-
cie koncertu laureaci otrzyma-
li nagrody i dyplomy z r¹k pa-
tronów festiwalu.

Uroczystoœæ w katedrze
uœwietni³ wystêp zespo³u
„Skaldowie”, który przedsta-
wi³ misterium bo¿onarodze-
niowe „Moje Betlejem”.

Prawnik radzi

Szybkie poœwiadczenie nabycia
spadku przez notariusza

Zamieœci w nim m.in. oœwiad-
czenia o istnieniu lub nieist-
nieniu osób, które wy³¹cza³y-
by znanych spadkobierców
od dziedziczenia, dziedziczy-
³yby razem z nim, oraz o in-
nych znanych testamentach
spadkodawcy lub o ich braku.
Spadkobiercy s¹ obowi¹zani
dostarczyæ notariuszowi sto-
sowne dokumenty, takie jak
odpis aktu zgonu spadkodaw-
cy, odpisy aktów stanu cywil-
nego spadkobierców ustawo-
wych oraz inne dokumenty,
które mog¹ mieæ wp³yw na
ustalenie praw do spadku. Co
istotne, zarejestrowany przez
notariusza akt poœwiadczenia
dziedziczenia ma takie same
skutki prawne, jak postano-
wienie s¹du o stwierdzeniu
nabycia spadku. Poœwiadcze-
nie dziedziczenia notariusz
powinien zrobiæ dopiero po
up³ywie 6 miesiêcy od otwar-
cia spadku, czyli œmierci
spadkodawcy. Wczeœniej
mo¿e to nast¹piæ tylko wów-
czas, gdy wszyscy znani
spadkobiercy z³o¿¹ oœwiad-
czenia o tym, ¿e przyjêli albo
odrzucili spadek. Akt po-
œwiadczenia dziedziczenia
mo¿e zostaæ uchylony przez
s¹d wówczas, gdy co do tego
samego spadku ju¿ wczeœniej
zosta³o wydane postanowie-
nie o stwierdzeniu nabycia
spadku. Gdyby zaœ zosta³y
zarejestrowane dwa lub wiê-
cej poœwiadczenia dziedzi-
czenia, to wówczas s¹d uchyli
wszystkie i sam wyda posta-
nowienie o stwierdzeniu na-
bycia spadku. S¹d bada wów-
czas z urzêdu, kto jest spad-
kobierc¹ i stwierdza nabycie
spadku przez spadkobierców,
którymi mog¹ byæ nawet inne
osoby ni¿ wskazane przez
uczestników postêpowania.

Podstawa prawna: Ustawa
z 14 lutego 1991 r. – Prawo o
notariacie – tekst jedn., Dz U.
nr 189/2008, poz. 1158.

Anna Kiczor - prawnik

Kancelaria Prawna „Leximus”

ul. Radzymiñska 34 lok. 6

tel. 022 215 69 84

tel. kom. 0500 020 048

0515 134 071

kancelaria@leximus.pl
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Kancelaria Prawna
♦♦♦♦♦     Doradztwo prawne, analiza dokumentów

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

♦♦♦♦♦     Spadki

♦♦♦♦♦     Badanie stanu prawnego nieruchomoœci

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

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

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

♦♦♦♦♦     Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. 22 394-54-74, fax 22 357-84-09,

tel. kom. 508-164-939

Systematyczne przypomi-

nanie ludziom doros³ym o ist-

nieniu œwiata, w którym dziec-

ko ma swoje prawa, jest jed-

nym z g³ównych priorytetów

przedszkola. Temat przedsiê-

wziêcia mia³ stymulowaæ
œwiadomoœæ dzieci w zakre-

sie wiedzy o ich prawach, zaœ

Przedszkole Nr 186 w Warszawie przy ul. Wo³omiñskiej

12/18 w paŸdzierniku zorganizowa³o miêdzyprzedszkolny
dzielnicowy konkurs plastyczny zatytu³owany „My dzieci

mamy swoje prawa”.

Prawa dzieci

nauczycielki zainspirowaæ do
podejmowania dzia³añ na

rzecz ochrony praw dziecka.

Do udzia³u w konkursie

zosta³y zaproszone wszyst-
kie pó³nocnopraskie przed-

szkola. Regulamin konkursu

opracowa³a Danuta Suchec-
ka, organizacj¹ i szat¹ gra-

ficzn¹ wystawy zajê³a siê

Anna Maleszewska.

Do konkursu zg³oszono
prace z przedszkoli nr: 165,

167, 173, 183, 186, 217. Na
terenie Przedszkola Nr 186
zorganizowano wystawê

wszystkich prac. Rozstrzy-
gniêcie konkursu nast¹pi³o

29 paŸdziernika.

Wyboru i oceny prac do-
kona³a komisja, w sk³ad któ-

rej weszli: dyrektor Przed-
szkola Nr 186, przedstawiciel
Rady Rodziców Przedszko-

la Nr 186, niezale¿ny plastyk
prowadz¹cy zajêcia arty-

styczne w warszawskich
przedszkolach.

Z uwagi na ró¿norodnoœæ

pomys³ów w ujêciu tematyki
konkursu, w³o¿ony trud w es-
tetyczne wykonanie prac, in-

wencjê twórcz¹ - komisja
jednog³oœnie uzna³a, ¿e

wszystkie prace zas³uguj¹
na wyró¿nienie.

Ka¿da praca zosta³a na-

grodzona. Wszystkie dzieci,
które w niezwyk³y sposób

przedstawi³y znajomoœæ swo-
ich praw i wziê³y udzia³ w kon-
kursie, otrzyma³y dyplomy i

bajkowe breloczki.

Dyrektor Przedszkola Nr
186 Teresa Tobo³a wraz z

Rad¹ Pedagogiczn¹ serdecz-
nie dziêkuj¹ dyrektorom, na-

uczycielkom i dzieciom, któ-
re wziê³y udzia³ w konkursie i
popar³y nasz szczytny cel, ja-

kim jest propagowanie treœci
Konwencji Praw Dziecka i

dbanie o to, by œwiat doro-
s³ych przestrzega³ tych praw.

 TT

Od powstania pierwszej
klasy integracyjnej w 2004

roku, do dziœ w Szkole Pod-

stawowej Nr 73 wiele siê
zmieni³o. Przede wszystkim

co roku wzrasta liczba klas in-
tegracyjnych – pocz¹tkowo

by³a to jedna klasa pierwsza,

obecnie szko³a proponuje
kszta³cenie integracyjne na

wszystkich poziomach, po-
cz¹wszy od klas zero do klas

szóstych. Takich klas jest dziœ

14! Zatrudniono tak¿e wielu
specjalistów do prowadzenia

zajêæ terapeutycznych w ra-
mach godzin rewalidacji.

Ka¿de dziecko, posiadaj¹ce

orzeczenie o potrzebie kszta-
³cenia specjalnego, korzysta

z dwóch dodatkowych godzin
takich zajêæ. W ramach go-

dzin rewalidacyjnych dzieci

korzystaj¹ z pomocy logope-
dów, reedukatorów, terapeu-

tów integracji sensorycznej,
muzykoterapeutów, artetera-

peutów, rehabilitanta oraz

pedagogów specjalnych. W

Integracja na Pradze – to ju¿ 5 lat!
To ju¿ 5 lat, odk¹d w Szkole Podstawowej Nr 73 istniej¹ klasy integracyjne. W takich

klasach maj¹ mo¿liwoœæ uczyæ siê dzieci zdrowe oraz te, które posiadaj¹ orzeczenia o
potrzebie kszta³cenia specjalnego. Wœród drugiej grupy mog¹ znaleŸæ siê uczniowie z

niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹ lub intelektualn¹, s³abowidz¹ce lub niedos³ysz¹ce, z
autyzmem, Zespo³em Aspergera lub zaburzeniami zachowania czy niedostosowaniem

spo³ecznym. Klasa integracyjna powinna liczyæ do 20 uczniów, wœród których maksy-

malnie 5 to uczniowie z orzeczeniem, pozostali to dzieci zdrowe. To, co ró¿ni klasy
integracyjne od pozosta³ych klas, to obecnoœæ dwóch pedagogów – w klasach m³od-

szych jest to nauczyciel nauczania zintegrowanego oraz pedagog wspomagaj¹cy (pe-
dagog specjalny), w klasach 4-6 na lekcji zawsze jest nauczyciel przedmiotu oraz pe-

dagog wspomagaj¹cy, który przewa¿nie pe³ni funkcjê wychowawcy klasy. Rol¹ peda-

gogów wspomagaj¹cych jest codzienne wspieranie uczniów niepe³nosprawnych pod-
czas zajêæ edukacyjnych, jak równie¿ dostosowywanie (na podstawie opracowanych

indywidualnych programów edukacyjnych) metod, form oraz œrodków dydaktycznych
do indywidualnych mo¿liwoœci i potrzeb ka¿dego ucznia wymagaj¹cego wsparcia.

ci¹gu tych piêciu lat uda³o siê
wypracowaæ wiele dokumen-
tów u³atwiaj¹cych pracê z

dzieæmi niepe³nosprawnymi,
m.in. kartê wielospecjalistycz-

nej oceny dziecka, w której
opisuje siê postêpy uczniów
z orzeczeniami. Szkolny Ze-

spó³ ds. Integracji, w sk³ad
którego wchodz¹ wszyscy

specjaliœci pracuj¹cy z dzieæ-
mi wymagaj¹cymi wsparcia,

co roku przeprowadza spo-
tkanie z kandydatami do klas
integracyjnych. Podczas ta-

kiego spotkania wy³ania spo-
œród dzieci zdrowych

uczniów, których cechowaæ
powinna tolerancja, chêæ nie-
sienia pomocy innym, dojrza-

³oœæ emocjonalna i wra¿li-
woœæ. Zdrowi rówieœnicy od-

znaczaj¹cy siê takimi cecha-
mi to warunek niezbêdny do
tego, aby tworzyæ przyjazne

dzieciom niepe³nosprawnym
klasy integracyjne.

Aby uczciæ 5-lecie istnienia
integracji w Szkole Podsta-
wowej Nr 73, które uroczy-

œcie obchodzono w paŸdzier-
niku, szkolny Zespó³ ds. In-

tegracji przygotowa³ szereg
atrakcji. Zorganizowano kon-
kurs plastyczny dla klas inte-

gracyjnych pt. „Jesteœmy
uczniami klasy integracyjnej”.

W ramach konkursu ucznio-
wie poszczególnych klas
wspólnie przygotowali piêkne

i kolorowe plakaty, pokazuj¹ce,
jak dzieci zdrowe i niepe³no-

sprawne ucz¹ siê i wspó³dzia-
³aj¹ na co dzieñ. Du¿ym za-
interesowaniem zaproszo-

nych na uroczystoœci jubile-

uszowe goœci (m.in. p. E.
Wojdy³o – MEN, rodzice, te-

rapeuci) cieszy³a siê sala do-
œwiadczeñ, w której ka¿dy
móg³ przekonaæ siê „na w³a-

snej skórze”, z jakimi trudno-
œciami borykaj¹ siê dzieci nie-

pe³nosprawne. Dziêki spe-
cjalnie przygotowanym oku-
larom mo¿na by³o zobaczyæ

œwiat oczami dziecka z dys-
funkcj¹ wzroku. Mo¿na by³o

tak¿e testowaæ s³uchawki,
utrudniaj¹ce odbiór bodŸców
s³uchowych, za³o¿yæ grube

rêkawice utrudniaj¹ce odbiór
wra¿eñ dotykowych, a tak¿e

pokonywaæ przeszkody, cho-
dz¹c o kulach. Ponadto de-
monstrowano sprzêty tera-

peutyczne, gry edukacyjne i
ksi¹¿ki z dziedziny rozwoju i

terapii dziecka niepe³no-
sprawnego. Porad i odpowie-
dzi na pytania z zakresu pe-

dagogiki specjalnej udzielali
terapeuci pracuj¹cy w szkole

– logopedzi, pedagodzy spe-
cjalni, reedukatorzy oraz tera-

peuta integracji sensorycznej.

W celu podsumowania in-
tegracji o opiniê i ocenê po-

proszono rodziców uczniów
klas integracyjnych. Z prze-
prowadzonej ankiety wynika,

¿e œwiadomoœæ i wiedza na
temat funkcjonowania klas in-

tegracyjnych jest wœród rodzi-
ców wysoka. Rodzice, zapy-
tani na czym polega naucza-

nie integracyjne odpowia-
daj¹, ¿e polega ono na wspól-

nym kszta³ceniu i wychowa-
niu dzieci zdrowych i niepe-
³nosprawnych, na wspó³pra-

cy miêdzy nimi, na dostoso-
wywaniu warunków naucza-

nia do indywidualnych po-
trzeb i mo¿liwoœci ka¿dego
dziecka. Korzyœci, jakie wyni-

kaj¹ z pobytu dziecka w kla-
sie integracyjnej to, wed³ug

rodziców: nauka tolerancji,
akceptacji i szacunku wobec
innych, rozwój poczucia od-

powiedzialnoœci i wra¿liwoœci
na potrzeby drugiego cz³o-

wieka, mniejsza liczba
uczniów w klasie, obecnoœæ

pedagoga wspomagaj¹cego,
mo¿liwoœæ udzia³u w dodat-

kowych zajêciach specjali-
stycznych. Wiêkszoœæ rodzi-

ców jest zadowolona z poby-
tu dziecka w klasie integracyj-

nej, a dowodem na to jest
fakt, ¿e co roku liczba dzieci

chêtnych do uczenia siê w ta-
kich klasach roœnie. Miejmy

nadziejê, ¿e absolwenci klas
integracyjnych – zarówno

zdrowi, jak i niepe³nosprawni

- bêd¹ w przysz³oœci przyk³a-
dem spo³eczeñstwa toleran-

cyjnego, wra¿liwego na po-

trzeby innych, w którym mimo
ró¿nic ka¿dy znajdzie dla sie-

bie miejsce.

Weronika Janiszewska - SP 73

Z t¹ reklam¹ 5% rabatu na ca³y asortyment!

www.sztucce.sklep.pl

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦♦♦♦♦     ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦ Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885

ANGIELSKI, matury, gimna-

zjum, nauka, 609-631-186

ANGIELSKI, niemiecki, w³o-
ski, hiszpañski, korepetycje,
konwersacje, egzaminy
606-744-724
ANGIELSKI profesjonalnie,
Praga Pó³noc 608-501-911
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
LEKCJE muzyki, ró¿ne
instrumenty 511-486-484
MATEMATYKA nauczyciel z
doœwiadczeniem 504-384-936

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 696-085-381
MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, chirurg ortopeda,
laryngolog, psychiatra, leczenie
na³ogów, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
SPECJALISTYCZNE us³ugi

lekarskie w miejscu wezwania
- wizyty domowe, terapia w
ka¿dym wieku równie¿ gine-
kologia i po³o¿nictwo, mobile:
501-093-502, 606-906-515

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
BIURO rachunkowe Sp. z o.o.,
licencja, pe³en zakres us³ug,
tanio, solidnie (Tarchomin,
Powiœle) 505-909-782,
22 42-43-100
CYKLINOWNIE, solidnie
22 751-96-01
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, kar-
cherem - profesjonalnie
694-825-760
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, profe-
sjonalnie, dojazd gratis, tel.
22 619-40-13, 502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 22 756-52-43
i  698-916-118

HYDRAULIKA od A do Z
504-944-852
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów -
dojazd, 602-216-943
NIEODP£ATNIE odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic.Tel. 22 499-20-62

PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
22 679-00-57, 501-587-257
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17, tel. 22 619-10-67
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485

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. 22 789-33-89, 506-938-201
ŒWIADECTWA energetyczne
budynków, audyty termomo-
dernizacyjne 603-514-783
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie bla-

chy. Ul. Radzymiñska 98, tel.
22 679-60-81, 604-460-142

KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

501-285-268

KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 22
677-71-36, 502-011-257
MONETY, banknoty, od-
znaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

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

- decyzji nr 78/CP/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. na
wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i
Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
przewodu wodoci¹gowego, na dzia³kach ewid. nr 5 i 12
w obrêbie 4-16-31, na dzia³kach ewtd. nr: 85, 44/34, 46/8,
47/9, 46/7, 47/8, 48 w obrêbie 4-16-25, przy ul. Twórczej
oraz w drogach dojazdowych do ul. Twórczej na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

POUCZENIE

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 307, w poniedzia³ki w godz. 8.00 - 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00 - 16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego
jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania
oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub za
poœrednictwem poczty.

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147
www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

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

D

R

Z

W

I

O

K

N

A

Przypuszczalnie do z³ej
s³awy pi¹tku 13 przyczyni³ siê,
w XIV w., król Francji Filip IV
Piêkny. 13 paŸdziernika 1307
r. z jego rozkazu wymordowa-
no templariuszy. Chcia³ prze-
j¹æ ich rzekomo niezliczone
kosztownoœci, które w rzeczy-
wistoœci nigdy nie zosta³y od-
nalezione.

Krach na gie³dzie amery-
kañskiej z 1929 roku zacz¹³
siê wprawdzie ju¿ w czwartek,
ale powszechnie wi¹¿e siê go
tak¿e z pi¹tkiem... trzynaste-
go, oczywiœcie.

Z punktu widzenia komu-
nikacji miejskiej nie mo¿na
jednak mówiæ o tym, ¿eby ze-
stawienie pi¹tku z 13 by³o
jakieœ szczególnie pechowe.
O wiele bardziej w pamiêci
pracowników komunikacji
miejskiej wyry³a siê sama
„trzynastka”. Chodzi o wyda-
rzenie z 13 czerwca 1994 r.
Nie by³ to jednak pi¹tek, lecz
poniedzia³ek. Tego dnia do-
sz³o do wypadku tramwajo-
wego na skrzy¿owaniu ulic:
11 Listopada, Œw. Wincente-
go i Odrow¹¿a, czyli w miej-
scu dzisiejszego ronda ̄ aba.
Ok. godz. 13, tramwaj wypad³
na ³uku z szyn. Co ciekawe,
jeden z wagonów tego sk³a-

du mia³ numer boczny 1314,
a drugi… 1313. Jakby tego
by³o ma³o, wagony uszkodzi-
³y równo 13 samochodów
osobowych. Na szczêœcie,
nikomu z pasa¿erów nic po-
wa¿nego siê nie sta³o. Kilka
osób odnios³o jedynie bardzo
lekkie obra¿enia.

Jeœli jednak dok³adniej wczy-
tamy siê w raporty dy¿urnego
ZTM, znajdziemy w nich sporo
przyk³adów na to, ¿e w pi¹tki
13 równie¿ zdarza³y siê rzeczy
tajemnicze i zaskakuj¹ce...

Mo¿emy siê np. dowie-
dzieæ, ¿e 13 lutego 2004 roku,
ok. godz. 19.30, na drodze
tramwaju stan¹³... „obcy”.
Tym razem nie chodzi³o jed-
nak o istotê pozaziemsk¹,
lecz o kierowcê, który swoim
pojazdem zablokowa³ torowi-
sko tramwajowe. Bior¹c pod
uwagê to, ¿e podobne przy-
padki nierzadko s¹ przeja-
wem – mówi¹c potocznie –
kosmicznej  g³upoty, okreœle-
nie u¿ywane w raportach ma
w sobie niew¹tpliwie sporo
s³usznoœci.

Po³¹czenie pi¹tku i liczby
13 z pewnoœci¹ uznaj¹ za
pechowe dwaj kierowcy auto-
busów, którzy podczas posto-
ju na pêtlach padli ofiar¹ z³o-

dziei – stracili pieni¹dze, do-
kumenty i sporo nerwów.
Przeciwnego zdania jest za-
pewne pasa¿erka, która w
pi¹tek 13 zostawi³a w tramwa-
ju torebkê. Zgubê znalaz³
motorniczy i jeszcze tego sa-
mego dnia zwróci³ w³aœciciel-
ce. Byæ mo¿e wspomniana
kobieta wykorzysta³a przypa-
daj¹cy na ten dzieñ zapas
szczêœcia, bo kilka godzin
póŸniej jeden z pasa¿erów
innego tramwaju – jak mówi
lakoniczny zapis raportu –
„wypad³ z pojazdu”.

Pi¹tek 13 czêsto kojarzony
jest ze z³oœliwoœci¹ rzeczy
martwych. Faktycznie na
przestrzeni ostatnich lat tego
dnia regularnie psu³y siê myj-
nie autobusowe. Zdarzy³ siê
tak¿e przypadek, ¿e wyœwie-
tlacz jednego z wozów upar-
cie pokazywa³ niew³aœciwy
numer linii. Znacznie czêœciej
jednak powodem problemów
by³a z³oœliwoœæ jak najbardziej
¿ywych chuliganów. Kradzie-
¿e tablic, wybijanie szyb, za-
nieczyszczanie pojazdów, bi-
jatyki, a nawet kradzie¿ porê-
czy w autobusie – to odnoto-
wane przejawy ich dzia³alno-
œci w feralne pi¹tki. Warto te¿
wspomnieæ, ¿e przy ul. Jagiel-
loñskiej tego dnia stwierdzo-
no „brak du¿ej szyby w wia-
cie przystanku, bez œladów
pot³uczonego szk³a”. Wygl¹-
da na to, ¿e albo wandal mia³
ze sob¹ szufelkê i zmiotkê,

albo ktoœ na koszt ZTM wsta-
wi³ sobie brakuj¹c¹ w domu
szybê.

Pechem mo¿e byæ tak¿e
natrafienie na pasa¿era z
wyj¹tkowo wyostrzonym s³u-
chem. 13 sierpnia 2004 r. do
dy¿urnego ZTM wp³ynê³a
skarga na zbyt g³oœno dzia-
³aj¹c¹ zwrotnicê tramwajow¹.

Wœród innych zaskakuj¹-
cych zdarzeñ zwi¹zanych z
„feraln¹” dat¹ wymieniæ mo¿-
na nag³e pojawienie siê wy-
sepki dla pieszych na œrodku
ulicy Browarnej na Powiœlu. O
nowym elemencie drogi, któ-
rego budowy nikt z ZTM nie
uzgodni³, powiadomili dy¿ur-
nego kierowcy linii 162, któ-
rzy nagle utracili mo¿liwoœæ
skrêtu. Przyby³y na miejsce
instruktor stwierdzi³ – jak na-
le¿y przypuszczaæ z niema-
³ym zdumieniem – ¿e „wysep-
ka ma charakter sta³y, jest
wyposa¿ona w sygnalizacjê
œwietln¹ i znaki drogowe”.

Na zakoñczenie, jako cie-
kawostkê mo¿emy zdradziæ,
¿e 13 listopada 2009 r. jest
dok³adnie 25. pi¹tkiem 13 na
przestrzeni ostatnich 14 lat.
Ponadto, jest a¿ trzecim pi¹t-
kiem z „trzynastk¹” w tym roku
- to jedyny taki przypadek od
roku 1995.

Chorobliwy strach przed
pi¹tkiem 13 przez psychiatrów
okreœlany jest mianem „para-
skewidekatriafobii” (z gr. para-
skevi – pi¹tek, dekatreis – trzy-
nasty, fobia – strach). Osoby
cierpi¹ce na tê przypad³oœæ nie
chc¹ tego dnia wstaæ z ³ó¿ka,
maj¹ ataki lêku itp.

Pi¹tek „13” w ZTM
U tych bardziej przes¹dnych ta data wywo³uje dreszcz

niepokoju. Czy stare przes¹dy maj¹ jednak wp³yw na
funkcjonowanie komunikacji miejskiej? Czy ten dzieñ jest
bardziej pechowy dla pasa¿erów i pracowników komuni-
kacji miejskiej?

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, ogólnie wszystkim nam
wiadomo, ¿e dzieci s¹ nasz¹
przysz³oœci¹. Zapewniam
Was, ¿e mój od niedawna pe-
³noletni syn Aleksander rozwi-
ja siê prawid³owo i jako uczeñ
liceum, muzyk, zawodnik, re-
prezentant kadry snowboardo-
wej spe³nia wszystkie warunki
przysz³ego p³atnika ZUS, po-
datków, przysz³ego trenera i
dzia³acza sportowego i dziad-
kotwórcy. Mogê mieæ tylko na-
dziejê, ¿e wszystko w rozs¹d-
nych terminach.

Aliœci niedawno zatka³a
mnie informacja, ¿e w co
czwartej polskiej rodzinie do-
puszcza siê przemoc fi-
zyczn¹ i o ile dobrze pamiê-
tam, w co ósmej dochodzi do
prób molestowania seksual-
nego nieletnich nie tylko ze
strony rodziców. Czy myœmy
jako naród powariowali? Po
co te rocznice, uroczyste
msze, obrady Sejmu i fotora-
dary na drogach? Zak³adaj-
my naszym dzieciom bejbi-
alarmy, aby w porê uratowaæ
godnoœæ m³odziutkiego cz³o-
wieka. W szko³ach zaœ za-
cznijmy uczyæ tego, co po-
trzebne do ¿ycia i osi¹gniê-
cia sukcesu, a nie masy nie-
potrzebnych szczegó³ów i
przedmiotów, które do pato-
logii doprowadzaj¹.

W poprzednim wydaniu
NGP poruszy³em temat par-
wowirozy u psów. Wirus ten
nie jest jedynym mikroorgani-
zmem, powoduj¹cym ostre
krwotoczne zapalnie ¿o³¹dka
i jelit. Bardzo ciekawym kuzy-
nem jest wirus koronawirozy.
Atakuje równolegle dwa ga-
tunki: psy i koty.

U psów przebieg jest bar-
dzo podobny do parwowirozy.
Najbardziej wra¿liwe s¹ oczy-
wiœcie szczeniêta, nie podda-
ne szczepieniu, prze¿ywaj¹-
ce stres transportowy lub za-
robaczenie. Objawy krwawej
biegunki, wymioty, zaburzenia
gospodarki wodno-elektrolito-
wej s¹ identyczne jak w przy-
padku parwowirozy.

U kotów przebieg korona-
wirozy nie jest tak prosty. Wy-
stêpuje faza ¿o³¹dkowo-jelito-
wa, charakteryzuj¹ca siê bie-
gunk¹ i wymiotami i propor-
cjonalnie do stanu zaburzeñ
- odpowiednim leczeniem. W
wielu przypadkach koty, bro-
ni¹c siê przed infekcj¹, pro-
dukuj¹ wysokie miana prze-
ciwcia³. Przeciwcia³a antyko-
ronawirozowe nie po¿eraj¹
wirusów, ale tworz¹ zwi¹zki
neutralizuj¹ce w postaci koro-
nawirus+przeciwcia³o. Teore-
tycznie wszystko zgadza³oby
siê gdyby nie fakt, ¿e nowo
powsta³e kompleksy immuno-

logiczne s¹ toksyczne dla na-
czyñ krwionoœnych. Najczê-
œciej uszkadzane s¹ naczynia
jamy otrzewnowej. Chorym
kotom puchn¹ brzuchy. Wy-
pe³nia je krwisty wysiêk, za-
bieraj¹c cenne bia³ko i wita-
miny u zwierz¹t, które s¹ oso-
wia³e i cierpi¹ na brak apety-
tu. Ta faza to FIP, czyli wysiê-
kowe zapalenie otrzewnej.
Nawet intensywnie leczone
zwierzêta mog¹ traciæ ¿ycie.
Rokowanie w ka¿dym przy-
padku jest ostro¿ne. Lekarze
weterynarii dysponuj¹ szybki-
mi testami, pozwalaj¹cymi od
rêki postawiæ w³aœciw¹ dia-
gnozê. Niestety, nie dysponu-
jemy skuteczn¹ szczepionk¹.
Ta, któr¹ stosujemy u psów,
wg niektórych lekarzy pozwa-
la nieco ³agodniej przebyæ
chorobê, lecz nie ma mowy o
100% zabezpieczeniu. Roz-
przestrzenianie choroby jest
szczególnie groŸne podczas
wystaw kotów rasowych i po-
kazów championów. Ka¿do-
razowo zwierzêta wystawiane
ryzykuj¹ swoim zdrowiem i
¿yciem. W swojej praktyce
mia³em 3 przypadki  FIP. Dwa
koty uda³o siê uratowaæ, jed-
nego, niestety, nie. Staty-
stycznie 70% skutecznoœci,
ale namawiam, aby zastano-
wiæ siê nad statystykami, o
których napisa³em na pocz¹tku.

Skoro maj¹ byæ
nasz¹ przysz³oœci¹…
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Ch³odnym okiem

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

Lewa strona medalu

POzytywnie

Rada wielu

Prosto z mostu

Mam wra¿enie, ¿e ka¿dy kolejny fe-
lieton z rubryki „POzytywnie” mojego
szanownego S¹siada z tej strony „NGP”
przybli¿a klêskê Platformy Obywatel-
skiej w nadchodz¹cych wyborach. Pomi-
nê nieznajomoœæ problemów inwestycyj-
nych dzielnicy Bia³o³êka czy k³ótnie we-
wn¹trz koalicji PO/SLD. W ostatnim jed-
nak numerze, radny Jaworski poruszy³
problem mostku nad Kana³em ¯erañ-
skim (ul. Kobia³ka).

Szef dzielnicowego klubu PO pozaz-
droœci³ skutecznoœci swoim partyjnym ko-
legom z ¯oliborza, którzy potrafi¹ za-

dbaæ o interesy mieszkañców. Wiadomo,
¿e bia³o³êcka Platforma, z burmistrzem
dzielnicy na czele, pokornie przyjmuje
p³yn¹ce z góry rozkazy i ciêcia bud¿etu.
Piotr Jaworski wyrazi³ nadziejê, „¿e w
tej sprawie obejdzie siê bez politycznych
docinków, poniewa¿ (…) odpowiedzial-
noœæ ponosz¹ na przestrzeni lat wszyst-
kie rz¹dz¹ce Warszaw¹ ugrupowania”.
Przyzwyczailiœmy siê ju¿, ¿e jak coœ wali
siê pod rz¹dami PO, to musi byæ wina
poprzedników. Gdy pod rz¹dami PiS
spad³ œnieg, reprezentacja przegra³a
mecz, czy wzros³y ceny ropy, by³a to wina
„z³ych kaczystów”. Tymczasem platfor-
mersi wspomagani dzielnie przez TVN i
„Gazetê Wyborcz¹” zawsze zwal¹ winê
na kryzys albo opozycjê.

Przewodnicz¹cy Jaworski zaapelowa³
do wszystkich miejskich radnych o po-
moc w ratowaniu mostku. Napisa³, ¿e z
inicjatywy zarz¹du dzielnicy, Rada Dziel-
nicy zajê³a siê tym problemem „ju¿ 26
marca br.”.  Gdzie Pan by³, Panie Rad-
ny, kiedy interweniowa³em w tej spra-
wie ju¿ 15 stycznia? Wtedy mostek siê
nie wali³? Nic nie psu³o Panu wtedy „PO-
zytywnego” samopoczucia?

Gdyby szef PO w Radzie Dzielnicy na-
prawdê troszczy³ siê o sprawy mieszkañ-
ców, po moim styczniowym zapytaniu
sprawdzi³by, dlaczego w³adze miasta nie
zainteresowa³y siê dzia³aniami dewelo-
perów, których ciê¿arówki zniszczy³y
przeprawê. Zainteresowa³by siê, dlacze-
go na kolejne zapytanie w tej sprawie
(z 23 kwietnia) otrzyma³em wymijaj¹c¹
odpowiedŸ.

Ale siê nie zainteresowa³. Je¿eli w³a-
dza zwraca siê o pomoc do opozycji, s¹
dwie mo¿liwoœci: albo sama sobie nie
radzi ze sprawowaniem w³adzy, albo jest
to pusty gest pod publiczkê. Je¿eli PO
nie jest w stanie prowadziæ spraw dziel-
nicy, o czym œwiadczy zapaœæ inwesty-
cyjna i masakra bud¿etu, powinna
odejœæ. Je¿eli zaœ markuje dzia³ania, to
wyborcy sami siê na tej bladze poznaj¹.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Piotrowi Jaworskiemu
do sztambucha

Jak s³yszê w mediach wypowiedzi
Pani Minister od zdrowia, to si³¹ woli po-
wstrzymujê siê od prze³¹czenia na inny
program. Gdybym bowiem to uczyni³, nie
mia³bym mo¿liwoœci zapoznania siê do
koñca z teoriami g³oszonymi przez Pani¹
Minister, a tym samym nie mia³bym mo-
ralnego prawa odnoszenia siê do nich i
poddawania ich ocenom. S³uchaj¹c Pani
Minister nie zgadzam siê z ni¹ ca³ym
swym jestestwem. Nie zgadzam siê z za-
³o¿eniami, ocenami i puentami, które
Pani Minister formu³uje. Jej wypowiedzi
przypominaj¹ mi stary dowcip, opowia-
dany w czasach zimnej wojny, jak to
wszyscy na potêgê, boj¹c siê przeciwni-
ków, zbroili siê - z wyj¹tkiem narodu pol-
skiego - ten bowiem w puencie dowcipu
jak zwykle liczy³ na opatrznoœæ Stwórcy.
Na to samo zdaje mi siê liczyæ Pani Mini-
ster, g³osz¹c doœæ odwa¿ne tezy, ¿e wcze-
œniejsze zakupy szczepionek przeciwgry-
powych i zaszczepienie nimi grup naj-
bardziej zagro¿onych jest niewskazane.
Ja rozumiem problemy bud¿etowe, ja ro-
zumiem ¿e szczepionki kosztuj¹; to s¹
argumenty, choæ nie do koñca do mnie
docieraj¹. Zawsze bowiem uwa¿a³em i
uwa¿am, ¿e taniej jest zapobiegaæ ni¿
leczyæ. Nie rozumiem natomiast argu-
mentu, którym szermuje Pani Minister,
¿e oferowane szczepionki nie przesz³y
wszystkich badañ klinicznych. Na szczê-
œcie, rz¹d PO i Pani Minister nie maj¹
monopolu na media i tu i ówdzie s³yszy
siê o podejmowanych przez rz¹dy innych
krajów europejskich masowych szczepie-
niach, kluczowych dla funkcjonowania
pañstw funkcjonariuszy (s³u¿ba zdrowia,
policja, wojsko, administracja, itp.). Je-
œli oni szczepi¹, to czym? Czy inne kraje
i rz¹dy maj¹ dostêp do lepszych specyfi-
ków ni¿ te, które oferowane s¹ na ryn-
ku polskim? Zapewne nie i oka¿e siê to,
gdy oby nie „grypa ante portas”. A wte-
dy .... , ju¿ dziœ Pani Minister powinna
pamiêtaæ, ¿e posada rz¹dowa to nie kon-
trakt na pe³ne cztery lata, o czy przeko-
nali siê ju¿ inni ministrowie rz¹du pre-
miera Tuska.

Uwa¿nie z racji pe³nienia funkcji spo-
³ecznej w radzie Szpitala Praskiego œle-
dzê dokonania Pani Minister, swego cza-
su kole¿anki radnej w Sejmiku Mazo-
wieckim. Wiele ich nie ma, nie ma ko-
szyka œwiadczeñ, bez przerwy ulega
zmianie lista leków refundowanych, nie
wyszed³, bo nie mia³ prawa wyjœæ ze
wzglêdu na bezsensowne za³o¿enia ani
wariant A ani wariant B restrukturyzacji
placówek szpitalnych. Minister od zdro-
wia jest w wielu zakresach medialnym
ch³opcem, o przepraszam, w tym wypad-
ku, choæ to Ÿle zabrzmi, dziewczynk¹ do
bicia. Tak naprawdê Pani Minister mu-
sia³a sobie zdawaæ sprawê, ¿e s³u¿b¹
zdrowia w wielu jej aspektach nie rz¹dzi
ona, minister, ale szef Narodowego Fun-
duszu Zdrowia – bo on trzyma kasê. Na
to zapewne pani Ewa Kopacz, bo o niej
pisz¹c Pani Minister myœlê, zapewne siê
godzi³a, lecz Pani Ewa Kopacz – mini-
ster - jest tak¿e lekarzem, a tu Hipokra-
tes, przysiêga lekarska, wiêc pewnych
rzeczy, Pani Ewo, nie wypada.

PS. Remonty na Pradze id¹ pe³n¹
par¹. W³aœnie w nocy z 7 na 8 listopada
zmieni³a swój wygl¹d na odcinku od D¹-
browszczaków do Wybrze¿a ulica Ratu-
szowa, kontynuuj¹ swoje dzia³ania eki-
py brukarskie, na Jagielloñskiej wymia-
na kostki rozpoczêta przy Ratuszowej,
dosz³a do Ronda Starzyñskiego.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

My siê grypy nie boimy

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej poszukuje ³ó¿ka piêtrowego,
które bêdzie nieodp³atnie przekazane podopiecznym.
Informacje przyjmujemy pod nr tel. (22) 674-20-14.

Prywatyzacje spó³ek publicznych pra-
wie zawsze budz¹ kontrowersje - zw³asz-
cza, gdy s¹ przeprowadzane nieudolnie i
z zadziwiaj¹c¹ determinacj¹. Tak ma siê
rzecz chocia¿by ze SPEC-em, czyli miej-
skim przedsiêbiorstwem dostarczaj¹cym
ciep³o do naszych mieszkañ. Pierwsze po-
dejœcie do sprzeda¿y tej spó³ki w³adze
Warszawy zrobi³y w styczniu, wystêpuj¹c
o zgodê do Rady Miasta. Kategoryczne
„nie” powiedzia³ wtedy Sojusz Lewicy De-
mokratycznej. Radni Lewicy ostrzegli, ¿e
oddanie SPEC-u w prywatne rêce dopro-
wadzi do wzrostu cen energii cieplnej i
dotkliwie uderzy warszawiaków po kie-
szeni – zreszt¹ nie po raz pierwszy w
ostatnim czasie. Nasz ostry sprzeciw wzbu-
dzi³ dodatkowo sam sposób prywatyzacji
przedsiêbiorstwa. Urzêdnicy Hanny Gron-
kiewicz – Waltz nie dokonali bowiem
wczeœniej chocia¿by wyceny spó³ki, co
oznacza, ¿e radni mieli zgodziæ siê na jej
sprzeda¿ „w ciemno”. W uchwale zapisa-
no wprawdzie, ¿e by³oby to oko³o 500 mi-
lionów z³otych, ale ka¿dy wie, ¿e wartoœæ
spó³ki jest co najmniej dwukrotnie wiêk-
sza. Ostatecznie projekt przepad³, bo po-
parli go tylko radni Platformy Obywatel-
skiej, przy sprzeciwie Lewicy i PiS.

Temat powróci³ pó³ roku póŸniej. W
lipcu pod obrady Rady Miasta trafi³ pro-
jekt uchwa³y zawieraj¹cy postulaty zg³a-
szane przez radnych SLD. Miasto prze-
znaczy³o 3 miliony z³otych na audyt i

wycenê przedsiêbiorstwa i kolejne 7 mi-
lionów na ewentualne opracowanie stra-
tegii prywatyzacyjnej, czyli m.in. najko-
rzystniejszego sposobu zbycia udzia³ów.
Przy tym uruchomienie tych siedmiu mi-
lionów mia³oby nast¹piæ dopiero wtedy,
gdyby radni – po zapoznaniu siê z wy-
cen¹ przedsiêbiorstwa - zgodzili siê na
jego prywatyzacjê. W takim wypadku
sprzedane mia³oby byæ nie wiêcej ni¿
49% udzia³ów spó³ki, bo zgodnie z wa-
runkiem SLD pakiet wiêkszoœciowy mia-
³by pozostaæ w rêkach miasta.

Gdy wydawa³o siê, ¿e osi¹gniêto
kompromis i decyzja o prywatyzacji zo-
sta³a od³o¿ona do czasu uzyskania pe-
³nego raportu o jej skutkach, sprawa
SPEC-u pojawi³a siê ponownie ju¿ w li-
stopadzie. Radni Lewicy wy³apali, ¿e
miejscy urzêdnicy og³osili jeden przetarg
na firmê, która dokona wyceny przed-
siêbiorstwa (za 3 miliony), a potem za 7
milionów doradzi, jak je sprzedaæ najle-
piej. Konsekwencj¹ tego rozwi¹zania jest
miêdzy innymi to, ¿e w przypadku, gdy
po zapoznaniu z wycen¹, Rada Miasta
nie zgodzi siê na prywatyzacjê SPEC-u,
to firma doradcza otrzyma 10 proc. z
wynagrodzenia za zaplanowan¹ drug¹
fazê dzia³añ (wart¹ 7 milionów), czyli w
takim wypadku za darmo! Ale to nie je-
dyna kontrowersja, jaka siê pojawi³a.
Otó¿ firma, która sporz¹dzi wycenê, zo-
stanie doradc¹ w procesie prywatyzacji

tylko wtedy, gdy wyka¿e, ¿e udzia³y
SPEC-u najlepiej sprzedaæ w trybie ne-
gocjacji, a nie np. poprzez gie³dê. Takie
sformu³owanie z góry sugeruje twórcy,
jakimi wnioskami powinna siê zakoñczyæ
jego analiza i pewnie siê zakoñczy, bo
tylko idiota nie chcia³by zgarn¹æ 7 ko-
lejnych milionów – zw³aszcza od tak
dobrego p³atnika, jakim jest miasto.
Raport mia³ daæ radnym i urzêdnikom
solidn¹ wiedzê: czy, jak i za ile prywaty-
zowaæ SPEC. Tymczasem ju¿ z góry zo-
sta³ ska¿ony stronniczoœci¹. Nie wiem,
czy to celowe dzia³anie, czy niedopatrze-
nie urzêdników. Jeœli to drugie, to jest
jeszcze czas na naprawienie b³êdu. W
innym wypadku kolejna próba sprzeda-
¿y SPEC-u wyl¹duje w koszu, bo na tak¹
formê dzia³añ prywatyzacyjnych Sojusz
Lewicy Demokratycznej siê nie zgodzi.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

Klub Radnych LEWICA (SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Jak w³adze miasta
SPEC prywatyzuj¹

Myœla³em, ¿e cech¹ naszych polityków
jest mówienie, co im œlina na jêzyk przy-
niesie - ostatnim tego przyk³adem by³a
wypowiedŸ ministra Radka Sikorskiego,
postuluj¹cego zburzenie Pa³acu Kultury
w Warszawie - ale z b³êdu wyci¹gn¹³ mnie
sam minister. W niedawnym wywiadzie
dla „Polski” Sikorski ujawni³, ¿e w spra-
wie Pa³acu po prostu „popuœci³ cugli”.
Znaczy, nasz minister ma wiele kozac-
kich pomys³ów na ulepszenie œwiata, ale
chwilowo ujawnia tylko te, które nie le¿¹
w zakresie jego kompetencji.

W tym¿e wywiadzie pan minister,
wspólna gwiazda rz¹dów Jaros³awa Ka-
czyñskiego i Donalda Tuska, b³ysn¹³ nie-
stety równie¿ na swoim boisku (tak siê
to chyba w tej kadencji nazywa?). Zapy-
tany o koniecznoœæ przyspieszenia wy-
borów do Sejmu, by nie wypad³y one pod-
czas przewodzenia przez Polskê Radzie
Unii Europejskiej w drugim pó³roczu 2011
r., odpowiedzia³ beztrosko, i¿ kadencja
rz¹du Donalda Tuska up³ywa w grudniu
2011 r., a wiêc trwa do koñca okresu
prezydencji - wczeœniejsze wybory nie s¹
zatem konieczne. Dziennikarze, zafascy-
nowani elokwencj¹ Sikorskiego, w ogóle
tego nie skomentowali. Có¿, od kilku lat
w wywiadach wa¿ne jest tylko wydoby-
cie z rozmówcy skandalizuj¹cego zdania,
najlepiej dosalaj¹cego politycznym kon-
kurentom. Gdy dziennikarz zada czasem
pytanie merytoryczne, zapewne przygo-
towane przez researcherów, nie jest w
stanie oceniæ wartoœci odpowiedzi, przyj-
muj¹c za prawdê objawion¹ dowoln¹
bzdurê wypowiedzian¹ przez polityka
wystarczaj¹co pewnym g³osem.

Wracaj¹c do Sikorskiego. Faktycznie,
przy maksymalnym rozci¹gniêciu termi-
nów konstytucyjnych nowy rz¹d po wy-
borach mo¿e byæ powo³any w dniu 19
grudnia 2011 r. W razie nieuzyskania
poparcia wiêkszoœci sejmowej - prawdzi-

wego b¹dŸ udawanego w porozumieniu
wiêkszoœci pos³ów z prezydentem - mo¿-
liwe jest odwleczenie powo³ania nowe-
go rz¹du a¿ do stycznia. Taka kombina-
cja nie jest jednak oczywista i dba³oœæ o
interes pañstwa nie powinna pozwoliæ na
taki ryzykowny plan. A je¿eli nawet uda
siê odci¹gn¹æ w czasie wymianê rz¹du,
to bez skrócenia kadencji Sejmu kam-
pania wyborcza i tak wypadnie dok³ad-
nie w samym œrodku prezydencji. O tym
zaœ, do jakich skutków prowadzi pomie-
szanie kampanii do parlamentu narodo-
wego z polityk¹ unijn¹, mniej znan¹ kra-
jowej opinii publicznej, œwiadczy niedaw-
ny przypadek skandalicznych ataków na
Micha³a Kamiñskiego w Wielkiej Bryta-
nii. Bezpodstawne oskar¿enia wobec nie-
go zosta³y instrumentalnie u¿yte przez
laburzystów w walce z torysami. Dzia³o
siê to w kraju chlubi¹cym siê modelow¹
wielowiekow¹ demokracj¹. W Polsce
mecz PO-PiS osi¹gn¹³by wtedy niewy-
obra¿alny szczyt populizmu. Ale mo¿e o
to chodzi? Od ministra spraw zagranicz-
nych oczekiwa³bym wszelako pewnego
dystansu do partyjnych gierek...

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Zburzyæ Pa³ac
i inne pomys³y

Zaproszenie
20 listopada (pi¹tek) o
godz. 17.00 przy ul. ¯ura-
wiej 47 odbêdzie siê spo-
tkanie na temat „Jak
zwiêkszyæ odpornoœæ or-
ganizmu oraz jak pozbyæ
siê grzybic”.
Prelekcjê wyg³osz¹ dr Alicja
Milczek-Oleszczuk oraz
dr Gra¿yna Duszkiewicz.
Wstêp wolny.

Obiecanki
cacanki

Przegl¹daj¹c bia³o³êckie fora inter-
netowe spotka³em siê ostatnio z wie-
loma pogl¹dami o zakorkowaniu Bia-
³o³êki znaczn¹ iloœci¹ inwestycji dro-
gowych przez obecne w³adze m.st.
Warszawy.  W sumie mo¿na by siê z
tym zgodziæ. Zastanawiam siê jednak,
czy lepszym rozwi¹zaniem jest zapo-
mnienie, ¿e Bia³o³êka istnieje, jak to
mia³o miejsce w ostatnich trzydziestu
latach (ostatnia du¿a inwestycja dro-
gowa by³a w latach 70.), czy mo¿e lep-
sze jest jak najszybsze rozwi¹zanie
problemów komunikacyjnych naszej
dzielnicy. Jak siê nic nie budowa³o,
by³o Ÿle,  jak siê buduje jest jeszcze
gorzej. Jestem jednak pewny, ¿e to
zdanie mniejszoœci.

Po wielu latach obietnic ruszy³
wiosn¹ br. II etap gruntownego remon-
tu najwa¿niejszej arterii Bia³o³êki – ul.
Modliñskiej. Prace remontowe na ul.
Modliñskiej na odcinku od mostu Gro-
ta-Roweckiego do ul. Zarzecze trwaj¹
obecnie w najlepsze. Prawdopodobnie
zakoñczenie nast¹pi w pierwszym kwar-
tale 2011 r. W ub. roku zakoñczy³ siê
pierwszy etap modernizacji ul. Modliñ-
skiej. Wówczas wyremontowano j¹ na
odcinku od ul. Aluzyjnej do granic mia-
sta. Modliñska zyska³a po trzy pasy ru-
chu w ka¿d¹ stronê.

Budowa trasy Mostu Pó³nocnego (nie
tylko samego mostu), to najwa¿niejsza
dla mieszkañców Bia³o³êki inwestycja
drogowa. Szybkie postêpy w budowie
mo¿na obejrzeæ na stronie internetowej
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka. Jestem prze-
konany, ¿e ¿adna rura doprowadzaj¹ca
œcieki do rozbudowywanej i nielubianej
oczyszczalni Czajka – nie zahamuje tej
kluczowej inwestycji.

W ci¹gu ostatnich tygodni ruszy³a
tak¿e kompleksowa przebudowa Tra-
sy Toruñskiej na odcinku od wêz³a
Modliñska do wêz³a Pi³sudskiego w
Markach. W ramach inwestycji w ci¹-

gu 1,5 roku wykonanych zostanie 5
wêz³ów drogowych: Marywilska,
£abiszyñska, Nowo Wincentego (G³ê-
bocka), Ikea oraz Pi³sudskiego w
Markach. Dzielnica z w³asnych œrod-
ków wziê³a na siebie wykonanie istot-
nego dla Zielonej Bia³o³êki ronda
Ma³ej Brzozy.

Nale¿y tak¿e dodaæ, ¿e jeœli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, prace przy
budowie drugiej nitki wiecznie dziœ za-
korkowanej Marywilskiej rusz¹ w przy-
sz³ym roku. Now¹, szersz¹ ulic¹, poje-
chalibyœmy dwa lata póŸniej.

Poprzednicy mieli do dyspozycji co
najmniej kilkanaœcie lat. Przez ten
czas mo¿na by³o zrealizowaæ bardzo
wiele. Szkoda, ¿e to, co najwa¿niej-
sze, zostawili nam w formie obietnic.
Warto o tym pomyœleæ stoj¹c obecnie
w monstrualnych korkach na Mary-
wilskiej, Modliñskiej, P³ochociñskiej
czy Trasie Toruñskiej. Ju¿ wiemy, ¿e
wszystko, co teraz realizujemy to tyl-
ko fragment wielkich zamierzeñ, ale
kiedyœ (o ile wyborcy ponownie nam
zaufaj¹), pewnie wyczerpiemy ten
„skarbiec pomys³ów”. No, chyba, ¿e
ktoœ obieca alpejski stok zjazdowy i
dostêp do morza.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy

Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka
mojabialoleka@wp.pl
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Przystanek Sejm na Pradze

Biuro Poselskie pose³ Alicji D¹browskiej - Platforma Obywatelska

ul. Targowa 81 tel. (22) 670 05 20, e-mail: biuro@alicjadabrowska.pl

W poniedzia³ki w godzinach od 15.00 do 19.00 pe³ni dy¿ur poselski

pani pose³ Alicja D¹browska.

Przyjmuje w sprawach wa¿nych dla pra¿an i nie tylko.

Umów siê na spotkanie.

Radni Rady Dzielnicy Praga Pó³noc z Platformy Obywatelskiej

przyjmuj¹ w Biurze Poselskim w poniedzia³ki i wtorki.

Jeœli potrzebujesz porady prawnika lub psychologa, dzwoñ do Biura.

                                                                               Zapraszamy

Zarz¹d Ko³a Sybiraków Warszawa
Praga Pó³noc oraz proboszcz Parafii
Œwiêtej Rodziny na Zaciszu maj¹
zaszczyt zaprosiæ na uroczystoœæ
nadania Ko³u Sybiraków imienia
carskiego zes³añca, Œwiêtego
Arcybiskupa Zygmunta Szczê-
snego Feliñskiego, Metropolity
Warszawskiego.

Uroczystoœæ odbêdzie siê w
koœciele Œwiêtej Rodziny na Zaciszu
przy ul. Rozwadowskiej 9/11 w
niedzielê 22 listopada.

O godz. 13 rozpocznie siê czêœæ artystyczna, przygo-
towana przez dzieci ze Szkó³ Podstawowych nr 84 i 52.

O godz. 13.15 odprawiona zostanie msza œwiêta
dziêkczynna za kanonizacjê Œw. Arcybiskupa Zygmunta
Szczêsnego Feliñskiego oraz w intencji Ko³a Sybiraków
Warszawa Praga Pó³noc.

O godz. 14.30 nast¹pi z³o¿enie kwiatów przy tablicy
Ko³a Sybiraków.

Honorowy patronat nad uroczystoœci¹ obj¹³ Ordynariusz
Diecezji Warszawsko-Praskiej, Jego Ekscelencja
Arcybiskup Henryk Hoser S.A.C.

Zaproszenie

W ramach cyklu „Miasto –
przestrzeñ dialogu”, 14 listo-
pada w Galerii N’69 przy ul.
Tarchomiñskiej 9 otwarta zo-
sta³a wystawa fotografii troj-
ga warszawskich artystów:
Agaty Czerwiñskiej-Szpunar,
Julity Delbar i Stefana K³osie-
wicza. Ka¿de z nich widzi sto-
licê inaczej, pracuj¹ w ró¿-
nych technikach, interesuj¹
ich odmienne tematy. Ale to

w³aœnie ró¿norodnoœæ zdañ
jest podstaw¹ dyskusji. Z tych
trzech ró¿nych spojrzeñ wy-
³ania siê ciekawy fotograficz-
ny portret miasta.

Agata Czerwiñska-Szpu-
nar, absolwentka Zespo³u
Szkó³ Fototechnicznych przy
ul. Spokojnej w Warszawie,
zajmuje siê fotografi¹ arty-
styczn¹ od 1993 r. Pracuje
w klasycznej technice foto-
graficznej, stroni od technik
komputerowych i cyfrowych
aparatów. Dlaczego? Bo –
jak sama przyznaje – jest
staroœwiecka.

- Jestem fotografem praw-
dziwym – mówi Agata Czer-
wiñska-Szpunar. – Prawdzi-
wym, w sensie z zami³owa-
nia i pasji.

Jej prace s¹ bardzo malar-
skie. Sama zreszt¹ równie¿
maluje. Nazywana maluj¹-
cym fotografem, poszukuje
koloru w jego unikalnych
przejawach i subtelnych for-

mach. Interesuje j¹ to, co
sama zauwa¿a w przyrodzie.
Tam, gdzie inni przechodz¹
obojêtnie, ona dostrzega coœ
ciekawego. Robi 10-20 ujêæ
w tym samym miejscu, z cze-
go wybiera dwa najlepsze.
Fascynuje j¹ woda.

- W wodzie zawsze siê coœ
odbija, drzewa lub kolory, np.
przechodzi ktoœ ubrany na
czerwono. Trzeba tylko to
uchwyciæ – opowiada o swo-
jej pracy.

Prezentowane na wysta-
wie w Galerii N’69 fotografie
pochodz¹ z cyklu „Malowane
na wodzie”. Powstawa³y na
przestrzeni ostatnich piêciu
lat w Warszawie. Artystka fo-
tografowa³a ró¿ne akweny:
staw, jezioro, a nawet zbior-
nik fontanny. Jej zdjêcia cza-
sem wygl¹daj¹ niesamowi-
cie, jak obraz czy kolorowe
szk³o. A s¹ to zwyk³e, a zara-
zem niezwyk³e fotografie.
Agata Czerwiñska-Szpunar
uwieczni³a w nich barwy mia-
sta odbite w tafli wody.

Inne spojrzenie na Warsza-
wê reprezentuje Julita Delbar,
fotograf, animatorka dzia³añ
artystyczno-wystawowych, a
od kilku lat tak¿e w³aœciciel-
ka atelier fotograficznego
„Klitka” przy ulicy Z¹bkow-
skiej 12. G³ówne kierunki za-
interesowañ twórczych ar-
tystki to portret (tak¿e w stylu
retro) oraz pejza¿ miejski.
Prezentowane na wystawie
prace pochodz¹ z cyklu, za-
tytu³owanego „Brzeska”. Po-
kazuj¹ Pragê, jaka ju¿ odcho-
dzi. Niewiele ju¿ jest takich
ulic, które przetrwa³y w nie-
tkniêtym stanie ró¿ne dziejo-
we zawieruchy. Julita Delbar
pokazuje gin¹ce detale, rzeŸ-
bione gzymsy, kute balustra-
dy balkonów, dekoracyjne
obramowania okien. W sza-
roœci i brzydocie odpadaj¹-
cych tynków potrafi odnaleŸæ
barwê i piêkno.

- Brzesk¹ fotografujê co
jakiœ czas – mówi Julita Del-
bar. – Fascynuj¹ mnie jej kon-
trasty, ¿al œciska serce, kiedy
widzê, jak z roku na rok te
domy niszczej¹.

Jest coœ surrealistycznego,
jak sama artystka zauwa¿a,
w obrazie kamienicy z zabi-
tymi dykt¹ oknami. Te okna
przypominaj¹ zamkniête
oczy. A przecie¿ kiedyœ dom
ten têtni³ ¿yciem. Julita Del-
bar z wielk¹ wra¿liwoœci¹ i
wyczuciem pokazuje i
smutn¹ i bardziej optymi-
styczn¹ kolorow¹ stronê
Brzeskiej.

Stefan K³osiewicz pod-
szed³ do tematu szerzej i za-
prezentowa³ widoki Warsza-
wy z lotu ptaka. Miasto to nie
jest typowy kr¹g jego zainte-
resowañ. Artysta jest fotogra-
fem przyrody i autorem ksi¹-
¿ek przyrodniczych. Fascy-
nuj¹ go szczególnie ptaki i
wszystko, co jest z nimi zwi¹-
zane. Interesuje go tak¿e
cz³owiek - realizuje cykle fo-
tograficzne aktów w zesta-
wieniu z fragmentami drzew,
kamieni czy kwiatów. Za po-
moc¹ fotografii wydobywa z
materii, zarówno o¿ywionej
jak i nieo¿ywionej, jej niety-
powe struktury i kszta³ty.

Prezentowane na wysta-
wie zdjêcia Warszawy robio-
ne by³y z samolotu na prze-
³omie zimy i wiosny. Widaæ
wiêc jeszcze krê na Wiœle i
resztki œniegu na brzegu rze-
ki. Fotografie utrzymane s¹ w
kolorze sepii.

- By³ mglisty dzieñ – wspo-
mina Stefan K³osiewicz. –
Warszawa w ogóle jest sza-
robura, a w taki dzieñ tym
bardziej. Zdj¹³em mgie³kê,
ale - aby zachowaæ nastrój -
zdecydowa³em siê na odcieñ
sepii.

Widzimy z góry most Œwiê-
tokrzyski, Elektrociep³owniê
¯erañ i Pragê – okolice Ba-
zaru Ró¿yckiego wraz z frag-
mentem ulicy Z¹bkowskiej i
domem z „Klitk¹”.

Ogl¹daj¹c wystawê foto-
grafii w Galerii N’69 ka¿dy
mo¿e rozpoznaæ znajome
miejsca. Ekspozycja
czynna bêdzie do koñca
listopada. Kontakt z galeri¹:
Fundacja Artbarbakan, tel.
501 013 835, 513 027 620.

Joanna Kiwilszo

Fotografia miasta w N’69
Warszawa odbita w tafli wody, Warszawa z lotu ptaka i

gin¹ce detale z ulicy Brzeskiej – trzy ró¿ne fotograficzne
spojrzenia na stolicê prezentuje Galeria N’69.

Praca Stefana K³osiewicza

Prace Julity Delbar

Prace Agaty Czerwiñskiej-Szpunar


