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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie
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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. 022 353 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!

dokoñczenie na str. 2dokoñczenie na str. 5

dokoñczenie na str. 3

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34

Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48

www.panele-polska.pl

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14
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ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE
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SK£AD FABRYCZNY

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

♦♦♦♦♦ ci¹¿y   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ tarczycy   ♦♦♦♦♦ jamy brzusznej

GINEKOLOGIA
♦♦♦♦♦ wymra¿anie nad¿erek
♦♦♦♦♦ leczenie hormonalne:

bezp³odnoœæ,     antykoncepcja,     menopauza
♦♦♦♦♦ prowadzenie ci¹¿y

- wczesne wykrywanie wad p³odu

ul. Bia³ostocka 7

tel. 022 619-81-94

www.demeter.com.pl

Inwestycja „Osiedle Oliwska”po³o¿ona na warszawskim Targówku. Przy skrzy¿owaniu ulic
Oliwskiej i Po¿arowej.

Szczegó³owych informacji udziela Biuro Sprzeda¿y:
tel./fax. 022 474-58-08; tel. kom. 609-374-981, 605-891-220
www.prk7nieruchomoœci.com.pl; e-mail: biurosprzedazy@prk7.com.pl

GOTOWE MIESZKANIA

ceny mieszkañ 5500-7000 z³/m2

¯YWNOŒÆ EKOLOGICZNA
• Prawdziwe tradycyjne wêdliny i kie³basy

• Rêcznie wytwarzane sery bia³e i ¿ó³te dojrzewaj¹ce

• Pyszne pierogi

• Prawdziwe mleko i mas³o

• Warzywa i owoce

• Wyborna garma¿erka

Amrita

 ul. Ksi¹¿kowa 9c

tel: 022 498-88-83

www.amrita.pl
pn.-pt.: 10.00-20.00

sob. 9.00-15.00

Dwa lata walczyli mieszkañ-
cy Bia³o³êki o stworzenie pasa
dla autobusów na Modliñskiej.
Uda³o siê do tego pomys³u
przekonaæ w³adze Warszawy
w 2005 roku. Pod petycj¹ w tej
sprawie podpisa³o siê blisko 4
tys. osób. Po rozpoczêciu re-
montu Modliñskiej patrole po-
licji przy Kanale ̄ erañskim sta-
³y siê zbêdne, zabrak³o jednak
regularnego patrolowania bus-
pasa na skrzy¿owaniu z P³o-
chociñsk¹, za  Leszczynow¹ i
okresowo pomiêdzy Œwiatowi-
da a Obrazkow¹, czy te¿ na
odcinku od Obrazkowej do
P³u¿nickiej. Podró¿uj¹cy ko-
munikacj¹ miejsk¹ œwietnie
wiedz¹, gdzie brakuje patroli,

a gdzie s¹ one zbêdne – dali
temu wyraz podpisuj¹c siê pod
ankiet¹ dotycz¹c¹ m.in. przy-
wrócenia monitorowania pasa
autobusowego na  Modliñskiej.
Popar³o ten postulat prawie
99% pytanych. Mieszkañcy
Bia³o³êki i Targówka zabiegaj¹
teraz o stworzenie bus-pasa
na Trasie Armii Krajowej. Bez
efektu. W zwi¹zku z tym Woj-
ciech Tumasz zdecydowa³ o
wystosowaniu do prezydent
Warszawy pisma w imieniu
mieszkañców. Czytamy w nim
m.in. -  Od przesz³o 2 lat czy-
nione s¹ przez mieszkañców
dzielnic: Bia³o³êki i Targówka,
starania o wyznaczenie po-

Potrzeba odwa¿nej
decyzji

Kilkakrotnie ju¿ pisaliœmy o inicjatywie Wojciecha Tumasza,
radnego bia³o³êckiej PO, wspieranego przez mieszkañców
w sprawie utworzenia bus-pasa na Trasie Armii Krajowej
i patrolowania przez policjê ulicy Modliñskiej, by zdyscypli-
nowaæ kierowców do nieblokowania pasa dla autobusów.

Œw. Wincentego ma byæ
ulic¹ dwujezdniow¹, po dwa
pasy ruchu w ka¿dym kierun-
ku, ze œcie¿kami rowerowymi
i chodnikami. Na jezdniach ma
byæ zastosowany cichy asfalt.
Nad ul. Budowlan¹ powstanie
estakada. Przedstawiono trzy
warianty przebiegu trasy, któ-
re ró¿ni³y siê miêdzy sob¹
praktycznie tylko detalami.

Ulica ma mieæ klasê drogi
g³ównej przyspieszonej, co
spowoduje koniecznoœæ likwi-
dacji czêœci istniej¹cych dot¹d
skrzy¿owañ. Przewidziano
œlepe zamkniêcia niektórych
ulic i objazdy o w¹tpliwej prze-
jezdnoœci, co wzbudzi³o sprze-
ciwy mieszkañców, obawiaj¹-
cych siê, ¿e przy tak gêstej za-
budowie wyjazd z okolicznych
osiedli oka¿e siê niemo¿liwy.
Projektanci, firma Transprojekt
Gdañski, powo³ywali siê na
ustalenia miejscowych planów
zagospodarowania prze-
strzennego oraz zapisy Stu-
dium Zagospodarowania i Kie-
runków Rozwoju m.st. War-
szawy, które nie by³y znane
mieszkañcom, a okaza³y siê
sprzeczne z ich wizj¹ dzielni-
cy. Domagano siê obni¿enia
klasy drogi. Dla kogo ma byæ
ta ulica, bo przecie¿ nie dla

nas! – oponowali zdenerwo-
wani. I rzeczywiœcie, z dal-
szych odpowiedzi mo¿na by³o
wywnioskowaæ, ¿e ma to byæ

Konsultacje przebudowy
ul. Œw. Wincentego

Spotkanie informacyjne w sprawie projektu przebudowy
ul. Œw. Wincentego i G³êbockiej, zorganizowane 23 czerwca
w Urzêdzie Dzielnicy Targówek zape³ni³o najwiêksz¹ salê w
ratuszu. Mimo to, narzekano na niewystarczaj¹c¹ informa-
cjê o spotkaniu, co ka¿e s¹dziæ, ¿e frekwencja mog³aby byæ
znacznie wy¿sza.

Zainteresowanie by³o tak
du¿e, ¿e propozycje zg³aszano
nawet po up³ywie wyznaczone-
go terminu. II miejsce w katego-
rii hase³ profesjonalnych zdoby-
³o wyznanie „Pragnê na Pragê”,
III – „Upragniona Dzielnica”. Jury
nagradza³o te¿ propozycje w ka-
tegoriach: ekohumor praski
(„Cz³owiek nie œlimak, zaszaleæ
musi – Praga Pó³noc kusi”, „Pra-
ga – zielone p³uca Warszawy”);

kulinarna („Warszawa bez Pra-
gi to jak obiad bez soli”, „PrzyjdŸ
na Pragê choæ raz w roku, za-
smakujesz jej uroku”); senty-
mentalna („Stara Praga zawsze
m³oda”); europejska („Nie Pary¿,
nie Haga, lecz Warszawa Pra-
ga); targowa („Tylko na Pradze
biznes rozkwita, nikt nie zadaje
zbytecznych pytañ”). Autorzy
najlepszych hase³ otrzymali w

Pragnê, pragniesz, Praga
Z tych trzech s³ów Maciej Kêpa u³o¿y³ has³o, które zwyciê-

¿y³o w konkursie na has³o promuj¹ce Pragê, przeprowadzo-
nym podczas IV Jarmarku Floriañskiego 20-21 czerwca.

Do naszej redakcji zadzwoni³ mieszkaniec Bia³o³êki, za-
niepokojony postêpem prac przy modernizacji ulicy Modliñ-
skiej – Na moje oko nic tam siê nie dzieje. W godzinach
popo³udniowych widzia³em jednego œpi¹cego za kopark¹
pracownika. Sprawdziliœmy nastêpnego dnia, prace sz³y
pe³n¹ par¹, jednak postanowiliœmy upewniæ siê u Ÿród³a,
jak naprawdê wygl¹da zgodnoœæ z harmonogramem. Zapy-
taliœmy o postêp prac Jacka Kaznowskiego, burmistrza
dzielnicy Bia³o³êka. Przy okazji zapytaliœmy równie¿ o wa-
kacyjne remonty szkó³.

Wakacyjne remonty

dokoñczenie na str. 7

Mamy urlop!
Od 4 lipca do 2 sierpnia redakcja

Nowej Gazety Praskiej bêdzie nieczynna.

Nastêpna gazeta 12 sierpnia.
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ul. Kondratowicza 23
CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

JESTEŒMY LEPSI

OD FIRM ZAGRANICZNYCH!!!

Warszawa

ul. Kondratowicza 23

tel. 022 674 29 29

022 675 44 33

czynne w dni robocze w godz. 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

1NR

SKUPUJÊ
PODRÊCZNIKI

SZKOLNE
NOWE I U¯YWANE

DOJE¯D¯AM
DO KLIENTA

TEL. 0 502 322 543
0 691 05 35 45

MAIL. maxx20@gazeta.pl
Pl. D¹browskiego 3 lok. 26

Praga: ul. Targowa 69/71
(obok poczty naprzeciwko Carrefoura)
tel. 022 670-29-26, 618-83-60
kom. 0504-276-096

Bródno: ul. Wyszogrodzka 1
(róg Rembieliñskiej)
tel. 022 674-66-06, 674-19-02
kom. 0507-163-573

Masz problemy ze s³yszeniem, rozumieniem mowy?
Zajmujemy siê doborem aparatów s³uchowych od 11 lat.
Do dyspozycji Pañstwa mamy 7 gabinetów rozmieszczonych
w dogodnych miejscach w Warszawie. Oferujemy najwiêkszy
wybór aparatów s³uchowych wiod¹cych producentów
na œwiecie.
Wœród wielu ofert znajdziecie Pañstwo u nas najmniejsze apa-
raty dostêpne na rynku, wodoszczelne aparaty s³uchowe, apa-
raty s³uchowe z trzyletni¹ gwarancj¹. O odpowiedni i profe-
sjonalny dobór aparatu s³uchowego dba wykwalifikowany i
sprawdzony zespó³ najlepszych audioprotetyków, który obej-
mie Pañstwa bezp³atn¹ i rzeteln¹ opiek¹ przez d³ugi okres
u¿ytkowania aparatu s³uchowego.
Na bie¿¹co obserwujemy najnowsze rozwi¹zania, abyœmy
mogli przedstawiæ Pañstwu najlepsz¹ ofertê. Ponadto reali-

www.audiomed.com.pl

zujemy dofinansowania NFZ, PCPR i wielu innych instytucji,
co daje mo¿liwoœæ w wielu przypadkach uzyskania apa-
ratu s³uchowego bezp³atnie.
Przy zakupie zaproponujemy atrakcyjn¹ sprzeda¿ na raty.
Zapraszamy na bezp³atne badanie s³uchu, po którym bêdzie-
my mogli zaproponowaæ indywidualnie najlepsze rozwi¹za-
nia, bior¹c pod uwagê równie¿ mo¿liwoœci finansowe.
W naszych gabinetach mo¿ecie Pañstwo sprawdziæ i porów-
naæ dzia³anie ró¿nych aparatów s³uchowych. Prowadzimy na-
prawy wszystkich aparatów s³uchowych i sprzeda¿ wszelkich
akcesoriów zwi¹zanych z aparatami s³uchowymi.

Znajdziemy dla ciebie najlepsze rozwi¹zanie

¯oliborz: ul. Elbl¹ska 67
(róg Broniewskiego naprzeciwko
Galerii ¯oliborz, wejœcie z ty³u budynku)
tel. 022 663-39-23, kom. 0516-164-815

Centrum: ul. Oleandrów 5
(miêdzy Poln¹ a Marsza³kowsk¹,
naprzeciwko szpitala na Litewskiej)
tef. 022 825-35-82, kom. 0509-554-661

Mokotów: ul. Pu³awska 108/112
(w pobli¿u ul. Malczewskiego,
sklep sprzêtu rehabilitacyjnego),
tet. 022 646-80-00, kom. 0516-044-714

Ochota: ul. Grójecka 19/25 19/25
(róg Niemcewicza)
tel./fax 022 658-43-77
kom. 0509-959-356

S³u¿ew: Centrum Handlowe Land
(przystanek Metro S³u¿ew)
ul. Wa³brzyska 11, I piêtro paw. 161
tel. 022 549-91-02, 549-91-03
kom. 0512-156-018

Wypróbuj Brite

nowoczesny szwajcarski aparat

Potrzeba odwa¿nej
decyzji
dobnego pasa autobusowego
na Trasie AK (odc.: ul. S³o-
wackiego – Wis³ostrada) –
m.in. zosta³o skierowane do
ZTM pismo (...) podsumowu-
j¹ce konsultacje w sprawie
m.in. wprowadzenia takiego
pasa na Trasie AK. Pismo to
zosta³o przes³ane równie¿ do
Pani Prezydent 24 paŸdzierni-
ka 2008 r. Pod koniec 2008 r.
staraniem ZTM zosta³a wyko-
nana analiza i ocena mo¿liwo-
œci wyznaczenia pasa autobu-
sowego na Trasie AK. Wnio-
ski z tej analizy zosta³y do
Pani Prezydent przes³ane
m.in. przy piœmie z dnia 19 lu-
tego 2009 r. Wskazywa³y one
jednoznacznie na korzyœci
(szacowane na 6 000 000 z³
rocznie) jakie osi¹gn¹ korzysta-
j¹cy z Trasy AK, zarówno kie-
rowcy indywidualni, jak i pasa-
¿erowie komunikacji miejskiej.
W mediach (np. TVN Warsza-
wa, Gazeta Wyborcza) pojawi-

³y siê wypowiedzi osób odpo-
wiedzialnych za komunikacjê w
Biurze Drogownictwa i Komu-
nikacji, informuj¹ce o szybkim
wytyczeniu pasa autobusowe-
go na Trasie AK. Do dziœ jed-
nak decyzja o wyznaczeniu
pasa autobusowego nie zosta-
³a podjêta. Uzale¿niono j¹ od
harmonogramu przebudowy
Trasy AK do drogi ekspresowej
(S-8) przez GDDKiA – szacu-
j¹c, ¿e prace przy przebudowie
rozpoczn¹ siê w po³owie 2009
r. (...). Dziœ wiadomo, ¿e prace
przy przebudowie Trasy AK (...)
rozpoczn¹ siê nie wczeœniej
ni¿ za 3 lata. Bior¹c pod uwa-
gê korzyœci wynikaj¹ce z wpro-
wadzenia pasa autobusowego
ju¿ stracono ok. 4 000 000 z³
przy za³o¿eniu wyznaczenia
pasa autobusowego przed
paŸdziernikiem 2008 r. (kosz-
ty ponieœli mieszkañcy jad¹cy
Tras¹ AK w wyd³u¿onym cza-
sie podró¿y, spalonym paliwie,
zanieczyszczeniu œrodowiska,
itp.) Aby zmieniæ ten stan na-
le¿y przede wszystkim jedn¹,
odwa¿n¹ decyzj¹ wytyczyæ
pas dla komunikacji miejskiej
na tej arterii Warszawy. Z up³y-
wem czasu, w którym urzêd-
nicy podlegaj¹cy Pani Prezy-
dent nie s¹ wstanie podj¹æ
decyzji o wyznaczeniu pasa
autobusowego na Trasie AK,
mimo oczywistych zalet takiej
decyzji, presja spo³eczna nie
zmala³a – w za³¹czeniu prze-
sy³am ponad 1000 podpisów
osób wypowiadaj¹cych siê w
ankiecie dotycz¹cej wprowa-
dzenia pasa autobusowego na
Trasie AK z wykorzystaniem
obecnego pasa awaryjnego (w
ten sposób liczba pasów dla
pojazdów indywidualnych nie
zmniejszy siê w przekroju Tra-
sy AK). (...).

Pozostaje tylko mieæ nadzie-
jê, ¿e apel nie pozostanie bez
echa. Mieszkañcy Bia³o³êki s¹
w szczególny sposób dotkniêci
niedogodnoœciami komunika-
cyjnymi. Czekaj¹ ich ciê¿kie
lata – modernizacja Modliñskiej,
budowa Mostu Pó³nocnego i
wiele innych, nieco mniejszych
inwestycji drogowych.     (egu)

dokoñczenie ze str. 1

To by³a krótka sesja, w trakcie której przeg³osowano dwie
uchwa³y. Zmiany w bud¿ecie dotyczy³y trzech kwestii. Budowa
ulic Nowodworskiej – Odkrytej wymaga przesuniêcia œrodków
na 2010 rok. W tym roku MPWiK buduje tam kana³, wiêc roboty
budowlane bêd¹ mo¿liwe dopiero w przysz³ym roku. W przypad-
ku Srebrnogórskiej sytuacja jest odwrotna. Budowê ulicy trzeba
przyspieszyæ i rozpocz¹æ w tym roku ze wzglêdu na fakt, i¿ za-
twierdzony jest ju¿ projekt budowlany i rozpoczêto procedurê
przetargow¹ na wybór wykonawcy. Jeœli chodzi o budowê kom-
pleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik
2012” radni wnosz¹ o zmianê dysponenta œrodków na jego bu-
dowê z Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu na Wydzia³ Infrastruktury.

Druga z uchwa³ to stanowisko rady w kwestii projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
Marcelin. Radni wyrazili swoje oburzenie brakiem profesjonali-
zmu projektantów planu i zaapelowali do prezydent Warszawy
o wyci¹gniêcie wniosków z zaistnia³ej sytuacji. Dziewiêæ uwag
do planu to m.in. wyeliminowanie zapisu dopuszczaj¹cego za-
budowê wielorodzinn¹ i jednorodzinn¹ na tym samym terenie,
w przypadku realizacji zabudowy wielorodzinnej wprowadzenie
zapisu o zwiêkszeniu liczby miejsc parkingowych z jednego na
pó³tora przy powierzchni u¿ytkowej mieszkania 60 m2. Radni
zaproponowali, by do planu wprowadziæ nazwy ulic i okreœliæ
ich szerokoœæ na 15, nie zaœ na 10 metrów. Plan powinien rów-
nie¿ wskazywaæ powi¹zanie uk³adu drogowego z Marywilsk¹ i
Tras¹ Mostu Pó³nocnego, radni zaproponowali ulice – Lemiesz,
Je¿ow¹ i Smugow¹. W stanowisku zawarto sugestiê zapisu o
komunikacji autobusowej drogami lokalnymi – Je¿ow¹ i Wali-
góry, przy jednoczesnym zast¹pieniu dwóch zakrêtów – pod
k¹tem 90 st. – przebiegiem lepiej wyprofilowanym. W tekœcie
planu powinny siê znaleŸæ zapisy o magistrali wodoci¹gowej, o
odprowadzaniu œcieków alternatywnie do istniej¹cego kana³u,
doprecyzowania wymaga zapis o doprowadzeniu gazu do po-
szczególnych budynków.                                                    (egu)

XLIV sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Bulwersuj¹cy plan
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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

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

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

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z póŸn. zm.), na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póŸn. zm.), § 2 ust. 2 rozporz¹-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w spra-
wie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.
U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554), 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, ze zm),
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowê z dnia 25
czerwca 2008 roku – postêpowanie by³o zawieszone w okresie
od dnia 20 sierpnia 2008 roku do dnia 5 marca 2009 roku, oraz
w okresie od 6 marca 2009 roku do dnia 20 maja 2009 roku,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam
Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów

i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA
02-015 Warszawa, Plac Starynkiewicza 5,

pozwolenia na budowê
przewodu wodoci¹gowego na osiedlu ¯erañ (ulica Myœli-
borska i przyleg³e), DN 100 mm, DN 150 mm, L= 1,2 km, w
dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na terenie dzia³ek
oznaczonych w ewidencji gruntów:
- nr 6, 5, 3/31, 3/42 z obrêbu 4-06-33,
- nr 100/1, 105 z obrêbu 4-06-31,
- nr 109/1, 108, 107/1, 107/2, 103, 105, 58, 111, 101, 100, 99,
98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 85, 55, 56, 54, 12/4 z obrêbu 4-06-29,
- nr 28/2 z obrêbu 4-06-32,
- nr 100, 101 z obrêbu 4-06-30.
Autorem projektu budowlanego jest:
mgr in¿. Adam Lachowski, posiadaj¹cy uprawnienia budow-
lane nr MAZ/0054/PWOS/03 do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeñ w specjalnoœci insta-
lacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, któ-
ry jest wpisany na listê cz³onków Mazowieckiej Okrêgowej
Izby In¿ynierów Budownictwa pod numerem MAZ/IS/8541/03.
Pozwolenia na budowê udziela siê z zachowaniem nastêpu-
j¹cych warunków zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3
ustawy Prawo budowlane:
1) Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i pro-
wadzenia robót budowlanych:
a) roboty budowlane mo¿na rozpocz¹æ jedynie na podstawie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowê,
b) teren budowy zabezpieczyæ przed wejœciem osób trzecich,
c) prowadziæ dziennik budowy i realizowaæ inwestycjê zgod-
nie z zatwierdzon¹ dokumentacj¹,
d) obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a
po jego wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej, obejmuj¹cej po³o¿enie na gruncie,
e) roboty budowlane nale¿y wykonaæ zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasa-
dami wiedzy technicznej, a tak¿e nale¿y spe³niæ warunki i za-
lecenia wynikaj¹ce z uzgodnieñ przedmiotowej inwestycji,
f) zastosowaæ siê do uwag i zaleceñ wynikaj¹cych z uzgodnieñ:
opinii zakresie ruchu drogowego, uzgodnienia SPEC-u w zakre-
sie skrzy¿owañ projektowanego wodoci¹gu z istniej¹c¹ sieci¹
ciepln¹, opinii ZUD nr 810/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 roku, sko-
rygowanej opini¹ Nr 421/2008 z dnia 26 lutego 2008 roku, oraz
opinii ZUD nr 2994/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku, Decyzji ZDM
Nr ZDM/DZZP/PN/POST/170/2008, zmienionej Decyzj¹ ZDM z
dnia 8 maja 2008 roku i zmienionej postanowieniem z dnia 16
stycznia 2009 roku, oraz decyzji Prezydenta m.st. Warszawy Nr
230/2008 z dnia 20 kwietnia 2008 roku, Decyzji Prezydenta m.st.
Warszawy Nr 194/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 roku, a tak¿e De-
cyzji Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1010/OŒ/2005 z dnia 10 paŸ-
dziernika 2005 roku ustalaj¹cej œrodowiskowe uwarunkowania
zgody na realizacjê przedsiêwziêcia, której zapis w zakresie wa¿-
noœci zosta³ wyjaœniony Postanowieniem Nr 43/OŒ/2008.
2) Czas u¿ytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:
a) obiekty przeznaczone do czasowego u¿ytkowania w trakcie bu-
dowy oraz barakowozy u¿ywane przy wykonywaniu robót budow-
lanych nale¿y rozebraæ przed oddaniem obiektu do u¿ytkowania.
3) Szczegó³owe wymagania dotycz¹ce nadzoru na budowie:
a) zapewniæ objêcie kierownictwa budowy przez osobê posia-
daj¹c¹ uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnoœci,
b) na podstawie art. 19 ust.1 ustawy-Prawo budowlane, w
zwi¹zku z § 2 ust. 2 Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych,
przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspekto-
ra nadzoru inwestorskiego, nak³adam na inwestora obowi¹-
zek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego nad wy-
konaniem robót objêtych projektem budowlanym, posiadaj¹-
cego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnoœci.
4) Inwestor jest zobowi¹zany przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania:
a) zawiadomiæ o zakoñczeniu budowy co najmniej 21 dni od
przed zamierzonym terminem przyst¹pienia do u¿ytkowania.
5) Kierownik budowy (robót) jest obowi¹zany prowadziæ dzien-
nik budowy oraz umieœciæ na budowie w widocznym miejscu
og³oszenie zawieraj¹ce dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy
i ochrony zdrowia.
Obszar oddzia³ywania obiektu, o którym mowa w art. 28
ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomo-

DECYZJA Nr 360/2009
œci: dzia³ki oznaczone nr 6, 5, 3/31, 3/42 z obrêbu 4-06-33,
dzia³ki nr 100/1, 105 z obrêbu 4-06-31, dzia³ki nr 109/1, 108,
107/1, 107/2, 103, 105, 58, 111, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95,
94, 93, 92, 85, 55, 56, 54, 12/4 z obrêbu 4-06-29, dzia³ka nr
28/2 z obrêbu 4-06-32, dzia³ki nr 100, 101 z obrêbu 4-06-30,
po³o¿one w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

UZASADNIENIE
W dniu 25 czerwca 2008 roku inwestor wyst¹pi³ z wnioskiem o
uzyskanie pozwolenia na przebudowê sieci wodoci¹gowej roz-
biorczej na osiedlu ̄ erañ (ulica Myœliborska i przyleg³e) DN 100
mm, DN 150 mm, L ca 1,2 km, na dzia³kach ewidencyjnych nr
3/31, 5, 6 w obrêbie 4-06-33, nr 28/2 w obrêbie 4-06-32, nr 100,
105 w obrêbie 4-06-31, 100, 101 w obrêbie 4-06-30, nr 109,
108, 107, 107/1, 103, 105, 111, 58, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95,
94, 93, 92, 85, 55, 57, 54, 98, 12/4 w obrêbie 4-06-29, nr 119 w
obrêbie 4-06-27. Wraz z wnioskiem przed³o¿y³ cztery egzem-
plarze projektu budowlanego, oœwiadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania ww. dzia³kami na cele budowlane, pe³nomocnic-
twa udzielone przez Zarz¹d MPWIK dla pani Bo¿eny Fibich oraz
Pani Magdaleny Chmielewskiej, upowa¿nienie z dnia 28 wrzeœnia
2007 roku dla p. Jaros³awa Morga, odpis z KRS-u, potwierdzenie o
dokonaniu op³aty skarbowej w wysokoœci 1.118,50 PLN.
Przed³o¿ona dokumentacja by³a niekompletna – przed³o¿ony
projekt budowlany dotyczy³ budowy przewodu wodoci¹gowe-
go (nowy odcinek), a nie przebudowy jak wskazano we wnio-
sku, nie przed³o¿ono oœwiadczeñ do wszystkich nieruchomo-
œci, objêtych projektem zagospodarowania. Projekt budowla-
ny by³ niekompletny i wykonany niezgodnie z Rozporz¹dze-
niem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 mar-
ca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadaæ drogi publiczne (w zakresie § 140 ust. 8) i zgod-
nie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegó³owego zakresu i formy projektu
budowlanego (w zakresie § 8 ust. 1). W zwi¹zku z powy¿szym
Postanowieniem Nr 427/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 roku na-
³o¿ono na inwestora obowi¹zek usuniêcia wskazanych niepra-
wid³owoœci i braków w przed³o¿onej dokumentacji.
    W dniu 20 sierpnia 2008 roku inwestor wyst¹pi³ o zawie-
szenie przedmiotowego postêpowania. Przychylaj¹c siê do
wniosku inwestora Postanowieniem Nr 461/2008 postêpowa-
nie zosta³o zawieszone.
    W dniu 16 lutego 2009 roku ww. inwestor wyst¹pi³ o podjê-
cie zawieszonego postêpowania oraz sprostowa³ wniosek –
wniosek dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzie-
lenia pozwolenia na budowê przewodu wodoci¹gowego. Do
wniosku przed³o¿ono poprawiony projekt budowlany, aktual-
ny odpis z KRS-u, potwierdzenie o dokonaniu op³aty skarbo-
wej w wysokoœci 1.024,50 PLN (uzupe³nienie op³aty skarbo-
wej dokonanej w dniu 25 czerwca 2009 roku), potwierdzenie
o dokonaniu op³aty skarbowej w wysokoœci 34 PLN (za z³o-
¿one pe³nomocnictwa), oœwiadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania na cele budowlane dzia³kami nr 3/42 z ob-
rêbu 4-06-33, nr 107/2, 56, 109/1 z obrêbu 4-06-29, a tak¿e
postanowienie ZDM w sprawie zmiany decyzji Nr ZDM/DZZP/
PN/POST/170/2008 z dnia 16 stycznia 2009 roku i Postano-
wienie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 39/2009 z dnia 20 stycz-
nia 2009 roku w sprawie sprostowania omy³ki w decyzji Nr
36/CP/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go. W zwi¹zku z powy¿szym Postanowieniem z dnia 5 marca
2009 roku postêpowanie podjêto i wys³ano do stron zawiado-
mienie o wszczêciu postêpowania. Nie stwierdzono wp³ywu
wniosków i zastrze¿eñ do przedmiotowej budowy.
Postêpowanie zosta³o ponownie zawieszone Postanowieniem Nr
159/2009, zgodnie z proœb¹ inwestora z dnia 6 marca 2009 roku.
W dniu 4 maja 2009 roku inwestor wyst¹pi³ o podjêcie postê-
powania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowê przewo-
du wodoci¹gowego na osiedlu ¯erañ, za³¹czaj¹c oœwiadcze-
nia o posiadanym prawie do dysponowania wskazanymi w tym
wniosku nieruchomoœciami a tak¿e 4 egzemplarze projektu
budowlanego. Z uwagi na b³¹d w numerach podanych dzia³ek
inwestor w dniu 15 maja 2009 roku skorygowa³ ponownie swój
wniosek: wniosek dotyczy udzielenia pozwolenia na budowê
przewodu wodoci¹gowego na osiedlu ̄ erañ (ul. Myœliborska i
przyleg³e), DN 100, DN 150, L 1,2 km, na terenie dzia³ek ewi-
dencyjnych nr 3/31, 3/42, 5, 6, z obrêbu 4-06-33, nr 100/1 105
z obrêbu nr 4-06-31, nr 109/1, 108, 107/1, 107/2, 103, 105,
111, 98, 58, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 85, 55, 56,
54, 12/4 z obrêbu 4-06-29, na dzia³ce nr 28/2 z obrêbu 4-06-
32 oraz na dzia³kach nr 100 i 101 z obrêbu 4-06-30.
Postanowieniem z dnia 20 maja 2009 roku postêpowanie w
przedmiotowej sprawie zosta³o podjête.
Przed³o¿ony w dniu 4 maja 2009 roku poprawiony projekt bu-
dowlany jest zgodny z ww. decyzj¹ o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego, ww. decyzj¹ o œrodowiskowych uwa-
runkowaniach, jest kompletny i zosta³ sporz¹dzony oraz spraw-
dzony przez osoby posiadaj¹ce wymagane uprawnienia budow-
lane oraz legitymuj¹ce siê wa¿nym na dzieñ opracowania/spraw-
dzenia projektu zaœwiadczeniem z w³aœciwej izby samorz¹du
zawodowego. Zgodnie z art. 35 ust. 4 wy¿ej powo³anej ustawy
– Prawo budowlane, w przypadku spe³nienia wymagañ okre-
œlonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, w³aœciwy organ nie mo¿e
odmówiæ wydania decyzji o pozwoleniu na budowê.
Od decyzji s³u¿y odwo³anie do Wojewody Mazowieckiego za
poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê w terminie 14 dni
od dnia jej dorêczenia.

Informacje

Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.

g³ównie trasa miêdzydzielnico-
wa, co w tym wypadku ozna-
cza tranzyt z Bia³o³êki i oœcien-
nych miejscowoœci.

Projektowana rezerwa pod
tramwaj nie jest uwzglêdniona
w planach przebudowy Trasy
AK, co mo¿e oznaczaæ np. ¿e
nie bêdzie technicznych mo¿li-
woœci, aby ta linia powsta³a.
Pewnie dlatego tramwaj na tej
trasie nie jest ujêty w d³ugolet-
nich planach miasta. Ma³o tego,
rezerwê zachowano tylko na pó-
³nocnym odcinku trasy. Miêdzy
wêz³em ¯aba a ul. Budowlan¹
tramwaju nie przewidziano. Po-
mijaj¹c szacunek dla historii -
jeszcze w latach 60. linia tram-
wajowa w ul. Œw. Wincentego
istnia³a i bieg³a a¿ do bramy
cmentarza - wydaje siê, ¿e brak
takiej naturalnej alternatywy nie
poprawi znacz¹co sytuacji ko-
munikacyjnej dzielnicy. Tramwaj
przewozi œrednio 200 pasa¿e-
rów i porusza siê po wydzielo-
nym torowisku. To jednorazowo
przynajmniej 100 samochodów
mniej na jezdni, bo trudno wie-
rzyæ, ¿e jeden z pasów zosta-
nie wydzielony dla autobusów -
i tak bêd¹ one staæ w korkach.

Podkreœlano marn¹ jakoœæ
innych ulic dzielnicowych i ko-
niecznoœæ ich remontu w pierw-
szej kolejnoœci, zanim przyst¹-
pi siê do poszerzania ulicy Œw.
Wincentego. Wiceburmistrz Ja-
nik broni³ siê wyjaœniaj¹c, ¿e

Konsultacje przebudowy
ul. Œw. Wincentego

dokoñczenie ze str. 1 ulic dzielnicowych w podobnym
stanie jest ponad 60. Co roku
jest remontowanych osiem -
dziesiêæ, ale obecnie z powo-
du kryzysu bêdzie ich zapew-
ne dwie-trzy. To nie przekona-
³o obecnych. Oczekiwali
usprawnienia ruchu wewn¹trz
dzielnicy, a okaza³o siê, ¿e sy-
tuacja jeszcze siê pogorszy.

Obudowana dodatkowo
os³onami dŸwiêkoch³onnymi
Œw. Wincentego stanie siê
trudn¹ do przekroczenia ba-
rier¹. Zniknie wiêkszoœæ przejœæ
dla pieszych. Zaprojektowanie
k³adek, nawet wyposa¿onych w
windy, nie zrekompensuje za-
pewne wszystkich strat.

Inwestycja ma powstaæ na
Euro 2012, wiêc determinacja
w³adz miasta jest pe³na, nie-
mniej s¹dz¹c po przebiegu spo-
tkania informacyjnego, nale¿y
spodziewaæ siê protestów.     Kr.

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 70-80 z³

- korony porcelanowe 390 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

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

Nocna Strefa Sztuki

W okresie wakacyjnym, od lipca do wrzeœnia prascy

artyœci zapraszaj¹ na nocne obcowanie ze sztuk¹. W

tym czasie, co pi¹tek, w godzinach 18 – 2 w nocy, otwarte

bêd¹ pracownie i galerie artystyczne na ulicy Brzeskiej

i Z¹bkowskiej.
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PUNKTY DZIENNEGO POBYTU

L.p.

1

2

3

4

5

Dni i godziny

prowadzonych zajêæ

22.06 - 31.07; pn. - pt.

godz. 7.30 - 16.30

22.06 - 31.07; pn. - pt.

godz. 7.30 - 16.30

03.08 - 28.08; pn. - pt.

godz. 7.30 - 16.30

03.08 - 14.08; pn. - pt.

godz. 7.30 – 16.30

17.08 - 28.08; pn. - pt.

godz. 7.30 – 16.30

Grupy wiekowe uczestników

Przewidywana liczba uczestników dziennie

6 - 14 lat

250

6 - 14 lat

250

6 - 14 lat

250

6 - 14 lat

150

6 - 14 lat

150

Program

(rodzaj proponowanych zajêæ)

Zajêcia sportowe, plastyczne, muzyczne, turnieje i konkursy.

Dwa posi³ki dziennie - II œniadanie, obiad.

Zajêcia sportowe, plastyczne, muzyczne, turnieje i konkursy.

Dwa posi³ki dziennie - II œniadanie, obiad.

Zajêcia sportowe, plastyczne, muzyczne, turnieje i konkursy.

Dwa posi³ki dziennie - II œniadanie, obiad.

Zajêcia sportowe, plastyczne, muzyczne, turnieje i konkursy.

Dwa posi³ki dziennie - II œniadanie, obiad.

Zajêcia sportowe, plastyczne, muzyczne, turnieje i konkursy.

Dwa posi³ki dziennie - II œniadanie, obiad.

Osoba odpowiedzialna

nr telefonu

Ma³gorzata Ryder

tel. 0 22 619 53 82

Iwona Szymañska,

 Marzena Mroziñska

tel. 0 22 619 55 01

Joanna Nieœcier

tel. 0 22 619 23 85

Agnieszka Kurek

tel. 0 22 619 79 60

Anna Krajewska

tel. 0 22 619 21 86

Nazwa jednostki,

miejsce zajêæ

Szko³a Podstawowa nr 30

ul. Kawêczyñska 2

Szko³a Podstawowa nr 73

ul. Bia³ostocka 10/18

Szko³a Podstawowa nr 258

ul. B. Brechta 8

Gimnazjum nr 30

ul. Szanajcy 17/19

Gimnazjum nr 31

ul. Sierakowskiego 9

PUNKTY ZAJÊÆ SPECJALISTYCZNYCH

IMPREZY DZIELNICOWE

10 - 14 lat          100

10 - 14 lat          100

Dni i godziny

prowadzonych zajêæ

16.07 - 17.07

czwartek - pi¹tek godz. 10.00 - 16.00

23.07 - 24.07

czwartek - pi¹tek godz. 10.00 - 16.00

L.p.

1

2

Grupy wiekowe uczestników

Przewidywana liczba uczestników dziennie

Program

(rodzaj proponowanych zajêæ)

turniej bilardowy

turniej w krêgle

Osoba odpowiedzialna

nr telefonu

Adam Kuszkowski

tel. 0 22 59 00 135

Adam Kuszkowski

tel. 0 22 59 00 135

Nazwa jednostki,

miejsce zajêæ

Wydzia³ Sportu i Rekreacji

dla Dzielnicy Praga Pó³noc

Wydzia³ Sportu i Rekreacji

dla Dzielnicy Praga Pó³noc

ZAJÊCIA SPORTOWO-REKREACYJNE
W DZIELNICOWYM OŒRODKU SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

Dni i godziny

prowadzonych zajêæ

22.06 - 28.08

pn. - pt. godz. 12 - 16

wt., czw. godz. 11 - 14

œr., pt. godz. 14 - 16

22.06. - 28.08

pn. - pt.

godz. 10 - 19

22.06. - 28.08

pn. - pt. godz. 9 - 17

22.06. - 28.08.

pn. - pt.

godz. 10 - 14

L.p.

1

2

3

4

Grupy wiekowe uczestników

Przewidywana liczba uczestników dziennie

Program

(rodzaj proponowanych zajêæ)

Kawiarenka internetowa

Warsztaty plastyczne (rzeŸba, malarstwo)

Projekcje filmowe

Warsztaty naukowe

Zajêcia twórczo-logiczne

Zajêcia edukacyjno – œwietlicowe.

Zabawy, konkursy, gry œwietlicowe,  spotkania,

gry komputerowe, przedstawienia, internet.

Zajêcia plastyczne, œwietlicowe, turnieje i konkursy.

Zajêcia sportowe pod okiem instruktora

Osoba odpowiedzialna

nr telefonu

Tomasz Kaliñski

tel. 022 618 41 51

Janina Zakrzewska-

Mas³owska

tel. 022 818 60 13

Halina Pa³asiñska

tel. 022 619 89 93

Jaros³aw Majchrzak

tel. 022 619 53 82

Nazwa jednostki,

miejsce zajêæ

Dom Kultury „PRAGA”

ul. D¹browszczaków 2

Biblioteka Publiczna im.

Ksiêdza Jana Twardowskiego

ul. Skoczylasa 9

VII Ogród Jordanowski

ul. Namys³owska 21

Hala sportowa przy Szkole
Podstawowej nr 30, ul.

Kawêczyñska 2

8

12

100

30

50

250

50

50

12 – 18 lat

7 – 15 lat

6 -1 8 lat

6 - 18 lat

Obiekt Sportowy (adres,

telefon, osoba odpowiedzialna)

DOSiR ul. Szanajcy 17/19

od 22.06 – 31.07.2009

/w godz. 8.00 – 16.00/

tel. 022 619 11 20

Halina Niewiadomska

DOSiR ul. Jagielloñska 7

od 22.06 do 30.06. 2009

od 1.08 do 28.08 2009

/w godz. 8.00 – 16.00/

tel. 022  619 50 31

Dorota Wajszczak

DOSiR ul. Jagielloñska 7

od 22.06 -30.06

i od 3.08 – 28.08

tel. 022  619 50 31

Dorota Wajszczak

DOSiR ul. Kawêczyñska

od 3.08 – 28.08

W. Wojciechowski

Termin realizacji

22.06 – 31.07

22.06 – 31.07

22.06 – 30.06

22.06 – 26.06.

22.06 – 30.07

/pon, œr, pi¹tek/

03.08 – 28.08

03.08 – 28.08

03.08 – 14.08
i ew. 17.08 –28.08

03.08 – 28.08

22.06 – 30.06

i

03.08 – 28.08

 3.08 – 28.08

Godziny

8.00 –  9.00

9.00 – 10.00

10.00 – 13.00

10.00 – 13.00

10.00 – 12.30

10.00 – 12.00

14.00 – 16.00

8.00 – 10.00

12.00 – 16.00

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

11.00 – 14.00

 8.00 –  10.00

10.00  -  12.30

12.30  -  16.00

10.00  -  12.30

10.00 -  12.00

12.00 – 14.00

Osoba

Prowadz¹ca

H. Niewiadomska

W. Zychowicz

A. Sowa , A. Nowak

Andrzej Nowak

Andrzej Sowa

Hanna Na³êcz

Katarzyna Grz¹dka

H. Na³êcz
W. Zychowicz

W. Wojciechowski

A. Sowa

Opiekunowie z punktów

Tomasz Wakulski

Instruktorzy DOSiR

Ratownicy DOSiR

Instruktorzy Wydz. Sportu

i Rekreacji

Grupa wiekowa

uczestników

12 – 18

7  - 13

12 -  16

12 - 15

12 - 15

14  -  18

7  -  12

12  -  16

12 - 18

7 - 14

12 - 16

14 - 18

7 - 18

14 - 18

L.p.

1

2

3

4

Rodzaj oferowanych zajêæ

(zajêcia sta³e, imprezy, zawody itp.)

Gr. niezorganizowana - zajêcia. otwarte

P. no¿na - gr. starsza /Gim. i Ponadgim./

- gr. m³odsza /Szk. Podst./

Gr. zorganizowane, zaj. specjalistyczne

Koszykówka /od pon. do pi¹tkiu/

Siatkówka /od poniedz. do piatku/

Gr. dzieci niepe³nosprawnych

Zajêcia korekcyjno-kompensacyjne

Akcja Lato – aerobik /sala aerobiku/

Gr. zorganizowane – UKS-y

- pi³ka no¿na – zajêcia specjalistyczne

Gr. niezorganizowana - zajêcia. otwarte

Pi³ka no¿na, koszykówka, siatkówka,  unihokej

- gr. m³odsza /Szk. Podst./

- gr. starsza /Gimnazja, Ponadgimnazjalne

Akcja Lato w mieœcie - gr. zorganizowane

- zajêcia rekreacyjne

Gr. zorganizowane – UKS Jagiellonka

- koszykówka – zajêcia specjalistyczne

Si³ownia /kl. gimnazjalne i ponadgimn./

P³ywanie rekreacyjne /indywidualni/

Akcja Lato – gr. zorganizowane

P³ywanie rekreacyjne /indywidualni/

Zawody p³ywackie

/dla dzieci Akcji Lato w mieœcie 27.08./

Zajêcia rekreacyjne – p. no¿na

- gr. m³odsza

- gr. starsza
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dokoñczenie ze str. 1

Za kilka lat nie bêdzie ju¿
w Polsce innej telewizji ni¿
cyfrowa. Wbrew pozorom nie
jest to termin odleg³y (plano-
wany na rok 2013). Kto ju¿
ma DTV, testuje nowe mo¿li-
woœci – programy wysokiej
rozdzielczoœci HD, domowe
wypo¿yczalnie filmów (VOD),
mo¿liwoœæ nagrywania i od-
twarzania filmów przy pomo-
cy dekodera PVR. Mimo i¿ z
telewizji cyfrowej korzysta ju¿
8 milionów Polaków, a w ci¹-
gu najbli¿szych kilku lat ta
liczba powiêkszy siê dwukrot-
nie, to wg statystyk nadal a¿
70 procent spo³eczeñstwa nic
nie wie na temat nadchodz¹-
cej rewolucji cyfrowej.

Multimedia Polska, jako
operator oferuj¹cy technolo-
gicznie zaawansowane us³u-

WejdŸ na multi-blog.pl
multi-blog.pl – to nazwa bloga poradnikowego o telewizji

cyfrowej, który uruchomi³a firma Multimedia Polska. Celem
bloga jest pomoc w zrozumieniu zmian zachodz¹cych
w œwiecie telewizji cyfrowej i zwi¹zanych z tym nowych
technologii.

gi – telewizjê cyfrow¹, inter-
net i telefon - stworzy³y pro-
gram edukacyjny, adresowa-
ny zarówno do obecnych
u¿ytkowników telewizji cyfro-
wej, jak i osób wci¹¿ korzy-
staj¹cych z telewizyjnych na-
dajników naziemnych, a któ-
re wkrótce bêd¹ musia³y
zmierzyæ siê z przejœciem na
nowy standard odbioru sy-
gna³u telewizyjnego.

- multi-blog.pl zawiera po-
rady ekspertów, u¿ytkowni-

ków, oraz pracowników cyfro-
wych sieci. Publikowane tek-
sty maj¹ pomóc internautom
w rozwi¹zaniu problemów, na
jakie natrafiaj¹ w œwiecie te-
lewizji cyfrowej, a tak¿e do-
starczyæ informacji o nowo-
œciach. - mówi Krystyna Ka-
nownik, dyrektor Biura PR i
rzecznik prasowy Multimedia
Polska. - Z badañ przeprowa-
dzonych przez firmê Multime-
dia Polska wynika, ¿e nawet
m³odzi ludzie maj¹ problem
ze zrozumieniem tego, co
dzieje siê dziœ na rynku tele-
wizji cyfrowej. multi-blog.pl
wype³nia wiêc wa¿n¹ lukê w
dzia³aniach edukacyjnych.

nagrodê zaproszenia na week-
endy w obiektach turystycznych
Sieci Marzeñ „Geovita”, w Domu
Polonii w Pu³tusku lub zaprosze-
nia na romantyczn¹ kolacjê w
restauracjach: „Porto Praga”,
„Babalu” i „Szwenkier”.

W niedzielne popo³udnie wie-
lu uczestników Jarmarku zgro-
madzi³o siê przed scen¹, by
uczestniczyæ w ceremonii wrê-

czania „Florianów 2009”. „To nie
jest nagroda dla zas³u¿onych,
lecz uhonorowanie osób i insty-
tucji za specyficzn¹, wybitn¹
dzia³alnoœæ, która promuje dziel-
nicê i buduje pozytywny wizeru-
nek Pragi” – powiedzia³a prze-
wodnicz¹ca kapitu³y, burmistrz
Pragi Pó³noc Jolanta Koczorow-
ska. Zapraszanych na scenê
laureatów wita³y fanfary. Jako
pierwszy statuetkê Floriana, za-

projektowan¹ i wykonan¹ przez
Marka Czarneckiego, otrzyma³
Pawe³ Elsztein – dziennikarz,
warsawianista, pisarz, fotografik
i lotnik. Po nim, kolejno: Mieczy-
s³aw Janiszewski – za³o¿yciel
Fundacji Twoja Matka, od 30 lat
przewodnik miejski; Tomasz
Szczepañski – wspó³za³o¿yciel
Stowarzyszenia Grupa Pedago-
giki i Animacji Spo³ecznej Pra-
ga Pó³noc; Wies³aw W³odarski
– matematyk, dyrektor Liceum
im. Ruy Barbossy, Nauczyciel
Roku 2007; ks. Wies³aw Kania
– kap³an, nauczyciel, wycho-
wawca, twórca Oratorium Bazy-
liki Najœwiêtszego Serca Jezu-
sowego przy ul. Kawêczyñskiej.

Zespo³owe nagrody „Florian
2009” otrzymali: Miêdzyszkolny
Klub Sportowy „Praga Warsza-
wa” Kobieca Pi³ka No¿na; Za-
rz¹d Województwa Mazowiec-
kiego, który inwestuje na Pra-
dze, finansowo anga¿uje siê w
dzia³ania na rzecz rozwoju kul-
tury, ochronê dziedzictwa kultu-
ralnego, sporu i turystyki; Kape-
la Praska w sk³adzie: lider ze-
spo³u Czes³aw Jakubik, Pawe³
Pop³awski, Ryszard Dolanow-
ski, Zbigniew Pogorzelski, Ma-
rek Gru¿ewski; Warszawski
Ogród Zoologiczny; Radio War-
szawa 106,2 FM – rozg³oœnia
Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Laureaci dziêkowali s³owami,
Kapela Praska – szlagierami,
takimi jak: „Rzuæ, bracie, bla-
gê”…, „Na Targowej jest bazar”.

Kilkakrotnie na scenie pojawiali
siê m³odzi wykonawcy i uczest-
nicy konkursów, w których trzeba
by³o siê wykazaæ na przyk³ad
znajomoœci¹ bajek lub odpowie-
dzieæ na pytanie: czy znasz War-
szawê Chopina? Nagrod¹ by³y
bilety do teatrów dzieciêcych.

Po obu stronach ulicy Floriañ-
skiej sztuka kulinarna s¹siado-
wa³a z artystyczn¹. Smakosze
delektowali siê regionalnymi wy-
piekami, serami i wêdlinami. Nie
po raz pierwszy pojawi³ siê swoj-
ski ser z Korycina, sery z baców-
ki na WójciŸnie, ekologiczne
przysmaki (ciasta serniki, sma-
lec) z Porêby nad Bugiem, sma-
lec sierpecki. Stoisko Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu za-
chêca³o do odwiedzania skanse-
nu, gdzie odbywaj¹ siê ciekawe
imprezy folklorystyczne, jak: Nie-
dziela Palmowa, miodobranie,
¿niwa, wykopki.

Bogata oferta utrudnia³a de-
cyzjê, co kupiæ na pami¹tkê z
bi¿uterii, ceramiki, obrazów, ar-
tystycznych wyrobów ze szk³a.

Najm³odszych trudno by³o
namówiæ, by ust¹pili nastêp-
nym chêtnym miejsce w kabi-
nie lub na podeœcie jednego z
wozów stra¿ackich SD30.
Uwagê przyci¹ga³o tak¿e mia-
steczko cyrkowe z konkursem
baniek mydlanych, dla star-
szych - próbami zrêcznoœci w
chodzeniu na szczud³ach.

Na próby sprawnoœci intelek-
tualnej zaprasza³o Towarzystwo
Mi³oœników Gier Umys³owych.

Od pocz¹tku imprezy dzieci
chêtnie uczestniczy³y w quizie

uk³adania obiektów praskich
przy namiocie Muzeum War-
szawskiej Pragi. Nagrody ufun-
dowa³ „Juvenes”. Doroœli pytali
Janusza Sujeckiego o termin
otwarcia Muzeum w docelowej
siedzibie, interesowali siê mate-
ria³ami informacyjnymi. Kilka
osób proponowa³o przekazanie
eksponatów do zbiorów MWP, a
tak¿e podzielenie siê wspo-
mnieniami. Bêd¹ one bardzo
cenne, ale z powodu ma³ej ilo-
œci pracowników, na nagrywanie
wspomnieñ Muzeum nie mo¿e
zapraszaæ w bliskich terminach.

Na dwa dni na Floriañsk¹
przeniós³ siê salon Twórczoœci
Swobodnej z ul. Z¹bkowskiej
38. W kilku miejscach sta³y sto-
liki, przy których dzieci rysowa-
³y i malowa³y. Przy namiocie
Stowarzyszenia „Otwarte
Drzwi”  mo¿na by³o tak¿e uzy-
skaæ poradê psychologa. Ma-
ria Kopczyñska prowadzi³a
warsztaty malowania z dzieæ-
mi, przy swoim  rodzinnym sto-
isku z wyrobami artystycznymi.
Zuzanna Sinoradzka z Pomie-
chówka przywioz³a na Jarmark
bogat¹ kolekcjê „mutomisiów”
(misiów, zmutowanych w mo-
jej g³owie) ze skóry, we³ny, fil-
cu, a nawet guzików. Dzieci
nadawa³y im imiona.

Sporym zainteresowaniem
cieszy³o siê stanowisko, przy
którym mo¿na by³o uzyskaæ
porady prawne, g³ównie doty-
cz¹ce prawa lokalowego: wy-
kupu mieszkañ komunalnych i
wynajmu lokali komunalnych.
Zmiany w przepisach powo-
duj¹ niejasnoœci; osoby pyta-
j¹ce chcia³y mieæ aktualne,
zgodne z prawem informacje.

Odpoczynek po wêdrówce
miêdzy atrakcjami  pod namio-
tami umo¿liwia³y krzes³a usta-
wione przed estrad¹. Na górze
trwa³a uczta dla ducha, w ró¿-
nych smakach: Kapela Praska,
Kapela z Czerniakowskiej, Ka-
pela z Targówka, „Czess
Band”, Beata Osytek, Kochan-
kowie Gwiezdnych Przestrze-
ni, Max Hades XL z Kijowa.

W pierwszym dniu Jarmarku,
jedna z osób, schodz¹c ze sceny
skrêci³a nogê. Natychmiast udzie-
li³ jej pomocy ratownik z ZHP, dy-
¿uruj¹cy w punkcie medycznym.

Honorowy patronat nad IV Jar-
markiem Floriañskim objêli: abp
Henryk Hoser, biskup warszaw-
sko-praski, marsza³ek Woje-
wództwa Mazowieckiego Adam

Struzik i prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Burmistrz Jolanta Koczorow-
ska jest zadowolona, ¿e na tego-
rocznej imprezie by³o wiele atrak-
cji z terenu Mazowsza i zapowia-
da: „Chcemy, by na nastêpnym

Pragnê, pragniesz, Praga

Jarmarku Floriañskim warszawia-
cy znaleŸli bogat¹ ofertê na wy-

jazdy weekendowe do ciekawych
miejsc, gospodarstw agrotury-

stycznych, akwenów, odleg³ych
100 – 150 km od stolicy – serca
Mazowsza”.                           K.

Zdobywcy Florianów 2009
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GIMNAZJALISTO
Proponujemy Ci:

ZASADNICZ¥ SZKO£Ê ZAWODOW¥

Nauka w zale¿noœci od zawodu trwa 2 lub 3 lata

• Fryzjer

• Sprzedawca

• Technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie

• Klasy wielozawodowe: kucharz ma³ej gastronomii,

mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz,

drukarz, lakiernik, stolarz, fotograf

Po ukoñczeniu szko³y absolwenci mog¹ kontynuowaæ

naukê w 2-letnim LICEUM UZUPE£NIAJ¥CYM dziennym

lub zaocznym.

Zasadnicza Szko³a

Zawodowa Nr 41

Targówek Fabryczny
ul. Mieszka I nr 7

Dojazd autobusami: 140, 170, 307

tel. 022 679-16-69, 022 744-24-15,

022 677-86-29

www.mieszko.neostrada.pl

DOM WESELNY „M£ODA PARA”
wesela ♦♦♦♦♦ bankiety ♦♦♦♦♦ przyjêcia okolicznoœciowe

Zacisze, ul. Woliñska 20A

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

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
„Lato w mieœcie 2009” - Imprezy plenerowe odbywaj¹ siê
w Parku Praskim przy Muszli Koncertowej. Zawsze spoty-
kamy siê o godzinie 11. 00
 1 lipca – happening rzeŸbiarski. Prowadzenie Beata Popiel
 2 lipca – estradowa Zabawa Truskawkowa
 7 lipca – happening malarski. Prowadzenie Leszek Gêsiorski
 8 lipca – program muzyczny „Zabawa z nutk¹”
 9 lipca – warsztaty plastyczne – masa solna poprowadz¹ Ewa
Kowalska i Anna Hercan
14 lipca – program estradowy „S³oneczne zabawy”
15 lipca – happening rzeŸbiarski. Prowadzenie Beata Popiel
16 lipca – program estradowy „W grochy, ciapki, grajmy w ³apki”
21 lipca – warsztaty rzeŸbiarskie – ko³o garncarskie. Prowa-
dzenie Robert Jehn - Olszewski
22 lipca – program estradowy „Graj w zielone”
23 lipca – przedstawienie teatralne „¯yjmy w zgodzie jak w
zagrodzie”
28 lipca – happening malarski. Prowadzenie Leszek Gêsiorski
29 lipca – program estradowy „Kolorowe chmurki”
30 lipca – happening malarski. Prowadzenie Beata Mikulik

Proponujemy te¿ zajêcia stacjonarne w Domu Kultury PRAGA:
Projekcje filmowe – we wtorki i czwartki o godz. 14.00
Kawiarenka internetowa – dzia³a od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 10.00 – 16.00

W ramach programu edukacyjnego zapraszamy na rejsy
tramwajem wodnym po Wiœle.

7 lipca o godz. 11 zapraszamy na spotkanie z autork¹ ksi¹-
¿ek dla dzieci Dagn¹ Œlepowroñsk¹.

Zwo³ana na 24 czerwca XXXVIII sesja pó³nocnopraskiej
rady dzielnicy po raz kolejny mia³a charakter nadzwyczaj-
nej, co na Pradze przestaje robiæ na postronnych jakiekol-
wiek wra¿enie. Sesja mia³a przedziwny przebieg.

Doœæ powiedzieæ, ¿e nad 118-stronicowym sprawozdaniem opi-
sowym dyrektora Oœrodka Pomocy Spo³ecznej z dzia³alnoœci za
rok ubieg³y i wydatkowaniem ponad 30 milionów z³otych nie od-
by³a siê ¿adna debata. Sprawozdanie przygotowane profesjo-
nalnie, zosta³o przyjête bez dyskusji, przy jednym g³osie wstrzy-
muj¹cym. Natomiast inny punkt porz¹dku obrad, czyli sprawa
dêbu poœwiêconego Janowi Paw³owi II, która podzieli³a miesz-
kañców kilku budynków w rejonie ulicy Darwina zajê³a ponad
pó³torej godziny. Z jednej strony, w debacie da³o siê zauwa¿yæ
grono starszych mieszkanek, pragn¹cych rozbudowaæ otocze-
nie posadzonego w 2005 roku dêbu poœwieconego JPII i grono
mieszkañców wspólnoty z budynku Darwina 9a obawiaj¹cych siê,
¿e inicjatywa ta pozbawi ich deficytowych w tym rejonie miejsc
parkingowych i wnosz¹cych o przesadzenie w inne - godne miej-
sce - symbolicznego drzewa. Zauwa¿alne by³o, i¿ w debacie tej
rzadko zabierali g³os sami radni, wewnêtrznie spierali siê na fo-
rum rady miêdzy sob¹ mieszkañcy. Tak naprawdê, do koñca dys-
kusji nie sta³o siê jasne, kto wywo³a³ ca³¹ tê debatê. Stanê³a ona
na sesji z inicjatywy radnych PiS i PWS, którzy pod jej koniec
rozpaczliwie próbowali ratowaæ sytuacjê tak, aby nie naraziæ siê
ani jednej, ani drugiej stronie. W rezultacie wytworzy³a siê wiêk-
szoœæ, która zaaprobowa³a status quo. D¹b nie bêdzie przesa-
dzany, jego otoczenie nie bêdzie rozbudowywane, iloœæ istniej¹-
cych miejsc parkingowych nie bêdzie zmniejszana.

Rada dzielnicy pochyli³a siê tak¿e na projektem budowy Tra-
sy Tysi¹clecia. Tym razem dyskusja by³a krótka i konstruktyw-
na. Radni poparli stanowisko zarz¹du, aby planowana trasa nie
by³a tras¹ przelotow¹, utrudniaj¹c¹ ¿ycie mieszkañcom Szmu-
lowizny. Opowiedziano siê tak¿e za szybk¹ budow¹ wschodniej
obwodnicy Warszawy, ³¹cz¹cej ronda Wiatraczna i ̄ aba, a prze-
biegaj¹cej niedaleko na wschód od planowanej Trasy Tysi¹cle-
cia. Uznanie znalaz³a tak¿e poprawka radnego Tondery, który
wniós³, by przysz³a Trasa Tysi¹clecia nosi³a charakter lokalny,
³¹cz¹cy dzielnice Praga Pó³noc i Po³udnie. Tak zmienione zapi-
sy radni poparli jednomyœlnie.

Po kilku zapytaniach, dotycz¹cych m.in. planowanego budyn-
ku komunalnego na Bia³ostockiej, prowadz¹ca obrady XXXVIII
sesjê zamknê³a. Nie by³a to jednak chyba ostatnia sesja przed
wakacjami, bowiem przed radnymi wa¿ne decyzje w sprawie
odchudzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zwi¹z-
ku z wymuszonymi przez kryzys oszczêdnoœciami.           DCH

XXXVIII sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Przed wakacjami?

M³odzie¿owa Rada Dzielnicy
Targówek zwróci³a siê z propo-
zycj¹ wspólnej realizacji projek-
tu, zwi¹zanego z pojêciem de-
mokracji. „Po³¹czone si³y cz³on-
ków M³odzie¿owej Rady i m³o-
dzie¿y, zwi¹zanej z DK „Zaci-
sze”, stworzy³y wulkan pozytyw-
nej energii – wspomina dyrektor
Bo¿enna Dydek – Udzia³ w pro-
jektach przygotowuje m³odzie¿
do ¿ycia w spo³eczeñstwie”.

Dom Kultury „Zacisze” zo-
sta³ liderem projektu, koordy-
natorem – Zbigniew Darda.

Pierwsza czêœæ projektu reali-
zowana by³a w Olecku, gdzie
grupa z Warszawy i Litwy, wspól-
nie z miejscow¹ m³odzie¿¹
uczestniczy³a w warsztatach ru-
chowych, warsztatach ¿onglo-
wania z ogniem. Uczestnicy in-
tegrowali siê, tañcz¹c salsê i
przygotowuj¹c spektakl, mówi¹-
cy o spo³eczeñstwie. Filmow¹
dokumentacjê tych dzia³añ po-
kazano 22 czerwca podczas
konferencji „Jesteœmy aktywni”.
32-osobowa grupa zatañczy³a

OKNA PCV

DRZWI
WEJŒCIOWE

rolety ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ¿aluzje

verticale ♦♦♦♦♦ parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3
022 675-05-03

0501-108-297

M³odzi o sobie
22 czerwca w sali konferencyjnej ratusza Targówka za-

prezentowali siê uczestnicy miêdzynarodowego projektu
„Przystanek Wolnoœæ”, wspó³finansowanego z funduszy eu-
ropejskich. Inicjatywa powsta³a w Domu Kultury „Zacisze”,
który ju¿ wczeœniej realizowa³ projekty, finansowane z tych
œrodków. Mia³ te¿ nawi¹zan¹ wspó³pracê z organizacjami,
dzia³aj¹cymi na Litwie na rzecz m³odzie¿y.

salsê, potem jej uczestnicy dzie-
lili siê  wra¿eniami z warsztatów.

Hubert Szwagrzyk i Micha³
Toczyski zaprezentowali wyniki
ankiety, któr¹ opracowali i prze-
prowadzili. Pytali w niej, czy zna-
na i jak oceniana jest M³odzie-
¿owa Rada Dzielnicy Targówek;
jakie s¹ oczekiwania i pasje
m³odzie¿y; jak spêdza ona czas
wolny; czy myœli o przysz³oœci i
jak dla niej pracuje.

Teraz autorzy ankiety przy-
gotowuj¹ program grantowy,
którego warunki bêd¹ znane
we wrzeœniu.

Redakcja „Nowej Gazety
Praskiej” proponuje, by w tym
programie uwzglêdniæ równie¿
aktywnoœæ na naszych ³amach.
Otwieramy je dla prezentacji
wyników ankiety, a tak¿e kolej-
nych dzia³añ w ramach projek-
tu „Przystanek Wolnoœæ”, a¿ do
jego zakoñczenia w grudniu.
Nasza propozycja jest zgodna
z zachêt¹, jak¹ znaleŸliœmy w
„Przewodniku po programach
„M³odzie¿ w dzia³aniu” 2007/

2008”: „zorganizujcie prezenta-
cjê dla waszej spo³ecznoœci,
opiszcie efekty prac w lokalnej
gazecie albo na stronie WWW”.

Prezentacja siê odby³a, bez-
poœrednie relacje z realizacji
projektu mo¿na znaleŸæ na
www.przystanekwolnosc.blog.onet.pl.
Czas na autopromocjê Waszych
dzia³añ na naszych ³amach.       K.

Ten monodram na podsta-
wie „Otella” Williama Szekspi-
ra powsta³ z myœl¹ o Festiwa-
lu Monodramów Szekspirow-
skich w Armenii w 2007 roku.

Tragedia „Otello” opowiada o
walecznym generale-Maurze,
który zakochuje siê w córce
senatora weneckiego Braban-
tia - Desdemonie. W tajemnicy
przed ojcem dziewczyny, m³o-
dzi uciekaj¹ i bior¹ œlub. Nie-
stety, zwi¹zek nie uk³ada siê
dobrze. Opêtany chorobliw¹
zazdroœci¹ Otello przekonany
jest o zdradzie ¿ony i w koñcu
morduje j¹, a poznawszy swój
b³¹d przebija siê mieczem.

Zwykle w tej tragedii, na
pierwszym planie pokazany
jest Otello, targany skrajnymi
uczuciami i namiêtnoœciami.
Twórcy Kropka Theatre w swo-
jej adaptacji po raz pierwszy
przedstawili tê historiê od stro-
ny kobiety, „przedmiotu” za-
zdroœci. Przed poznaniem

Otella Desdemona ¿y³a w bez-
piecznym, szczêœliwym œwie-
cie, otoczona mi³oœci¹ rodzin-
nego domu. Jest ufna, wierzy,
¿e œwiat jest dobry i dobrzy s¹
ludzie. Dla ukochanego porzu-
ca ojca, gotowa jest zrobiæ
wszystko. I nagle spotyka j¹
nieszczêœcie, poznaje gorycz
¿ycia. Bezradna wobec gnie-
wu Otella, próbuje go przeko-
naæ o swojej niewinnoœci. Nie
mo¿e jednak odzyskaæ jego
zaufania. Upokorzona i ode-
pchniêta nie znajduje w swo-
im doœwiadczeniu s³ów, które
pozwoli³yby jej zmierzyæ siê z
nieszczêœciem. Najpierw z nie-
dowierzaniem, ¿e coœ podob-
nego j¹ spotyka, zaczyna ro-
zumieæ krzywdê i ból s³u¿¹cej
Barbary. Zwraca siê do Emilii,
¿ony Jago: „która kobieta zro-
bi³aby to swojemu mê¿owi?”
Nie mo¿e zrozumieæ ogromnej
niesprawiedliwoœci, jaka j¹
dotyka. Wreszcie przyjmuje
swój los i niezas³u¿on¹ œmieræ.

Jolanta Juszkiewicz bardzo
sugestywnie przedstawi³a to
„odwrócone” studium zazdro-
œci. Prostymi œrodkami-ru-
chem, gestem potrafi³a poka-
zaæ wielkie uczucia i namiêtno-
œci. Po raz kolejny okaza³o siê,
¿e znajomoœæ angielskiego nie
jest koniecznym warunkiem do
odbioru tego niezwyk³ego
spektaklu. Wrêcz przeciwnie,
nie koncentruj¹c siê na tekœcie,
mo¿emy ch³on¹æ plastycznoœæ
przedstawienia. Piêkny ko-
stium, proste, symboliczne re-

kwizyty wspó³graj¹ z tekstem i
pozwalaj¹ zrozumieæ treœæ
dzie³a i jego przes³anie.

Podobnie, jak w teatrze Gro-
towskiego, tak i w przedstawie-
niu Kropka Theatre ogromn¹
rolê odgrywa ruch, przy czym
godna podziwu jest kondycja
fizyczna Jolanty Juszkiewicz.
Ka¿dy jej gest jest przemyœla-
ny, ka¿dy ma znaczenie. Po-
przez swoj¹ grê aktorka prze-
kazuje nam wielkie iloœci pozy-

desdeMONA
Znany ju¿ praskiej publicznoœci, za³o¿ony w Sydney te-

atr Kropka Theatre zaprezentowa³ w Domu Kultury Praga
kolejne przedstawienie w jêzyku angielskim. 19 czerwca mie-
liœmy okazjê zobaczyæ wielokrotnie nagradzany i uznany
za wydarzenie spektakl w re¿yserii Anatolya Frusina i w
wykonaniu Jolanty Juszkiewicz pt. „desdeMona”

tywnej energii. Ca³oœci dope-
³nia œwietnie dobrana muzyka.

Spektakl rozpoczyna siê i
koñczy s³owami piosenki, któr¹
œpiewa Desdemona. Ta pio-
senka o wierzbie jest jakby
klamr¹ spinaj¹c¹ ¿ycie boha-
terki, a sama wierzba symbo-
lem jej losu.

Nastêpny spektakl teatr
Kropka Theatre  zaprezentuje
w Domu Kultury Praga 14
sierpnia.      Joanna Kiwilszo

Z t¹ reklam¹ 5% rabatu na ca³y asortyment!

www.sztucce.sklep.pl
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wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

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

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

♦♦♦♦♦     Spadki

♦♦♦♦♦     Badanie stanu prawnego nieruchomoœci

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

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

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

♦♦♦♦♦     Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515

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

- Modernizacja Modliñskiej
jest prowadzona przez firmê,
która wygra³a przetarg, prace
przebiegaj¹ zgodnie z harmo-
nogramem i nie ma ¿adnych
opóŸnieñ. Jeœli mieszkaniec
zaobserwowa³ jakiœ przestój,

Wakacyjne remonty
to jest to sprawa nadzoru nad
inwestycj¹. Tak czy inaczej nie
powoduje to zmiany harmono-
gramu. W tej chwili trwa prze-
mieszczanie instalacji i zbli¿a
siê etap realizacji kolejnego
wiaduktu, trzeba wiêc rozwiaæ
wszelkie obawy mieszkañców.

Jeœli chodzi o remonty szkó³,
to bêd¹ one realizowane niemal
we wszystkich placówkach,
wyj¹wszy trzy. W wiêkszoœci
jest to malowanie pomieszczeñ
szkolnych – sal, sto³ówek, kuch-
ni, remonty stolarki i wymiana
instalacji. Front robót jest bar-
dzo szeroki i bêdzie przebiegaæ
zgodnie z nakreœlonym progra-
mem. Chcemy, by w tym roku
wszystkie placówki by³y dopro-
wadzone do odpowiedniego
standardu. Uda³o nam siê z nie-
których placówek przeprowa-
dziæ do budynku komunalnego

mieszkaj¹cych tam nauczycie-
li, odzyskane pomieszczenia
bêd¹ wykorzystane na potrze-
by szkó³, po ich adaptacji. Po-
wstan¹ w nich œwietlice, biblio-
teki multimedialne. Zrobimy
wszystko, by remonty zakoñ-
czy³y siê przed rozpoczêciem
roku szkolnego. Trwa wykañ-
czanie szko³y i przedszkola przy
Ostródzkiej i pierwszego w Bia-
³o³êce ¿³obka publicznego dla
125 maluchów; warto dodaæ, ¿e
bêd¹ to najnowoczeœniejsze w
stolicy - i nie tylko - obiekty
oœwiatowe i opiekuñcze. ̄ ³obek
- mam nadziejê – bêdzie s³u¿y³
g³ównie dzieciom z Bia³o³êki,
bowiem powsta³ z naszych
œrodków, a potrzeby na tego
typu us³ugi s¹ ogromne, dziel-
nica jest m³oda, dzieci jest bar-
dzo du¿o. Inne remonty bêd¹
przebiega³y wed³ug harmono-
gramów, o których informowa-
³em mieszkañców na ³amach
NGP, w ubieg³ym miesi¹cu.
Rozmawia³a El¿bieta Gutowska

dokoñczenie ze str. 1

Zdaniem Ireny Czy¿ewskiej-
Cieœlak, prace malowane na
szkle i witra¿e wypad³y bardzo
³adnie; najciekawsze s¹ te,
które zosta³y ca³kowicie zama-
lowane. Uda³y siê te¿ prace o
charakterze kola¿owym. Jako
najciekawsz¹ artystka wskazu-
je oœmiornicê, któr¹ wykona³a
Ewa Chy¿a – „osoba, która ma

szalenie du¿o inwencji; zaska-
kiwa³a ju¿ w ubieg³ym roku”.

Autorka tej pracy mówi z
uœmiechem: „Podczas tych
zajêæ odkry³am w sobie talent,
umiejêtnoœæ wyra¿ania siê ry-
sunkiem, malowania na szkle.
Mam 54 lata – nigdy wczeœniej
tego nie robi³am. Zajêcia pla-
styczne z programu, który

Namaluj raz jeszcze
Niemiecki Zwi¹zek Uniwersytetów Ludowych – Przedsta-

wicielstwo w Polsce, wysoko oceni³ zrealizowany w ubie-
g³ym roku projekt „Akademia Starszego Cz³owieka - Nama-
luj swoj¹ jesieñ ¿ycia”. Dziêki temu finansowe wsparcie
otrzyma³a tak¿e tegoroczna edycja. Maria Norin, przewod-
nicz¹ca Warszawskiego Zarz¹du Ligi kobiet Polskich, au-
torka projektu, jest bardzo zadowolona. Prascy seniorzy
znów mogli korzystaæ z poradnictwa prawnego El¿biety Ba-
lickiej i psychologicznego – Beaty Oszczypko, podczas spo-
tkañ grupowych i indywidualnych. By³y te¿ spotkania z le-
karzem neurologiem, z energoterapeut¹ Henrykiem Dem-
biñskim; zajêcia ruchowe z mgr wychowania fizycznego
Beat¹ Piwnik; wyjazd na plener do Mostówki; warsztaty pla-
styczne, prowadzone przez Monikê Wójcik. Seniorzy pró-
bowali swych si³ w malowaniu na szkle, witra¿ach, zdobie-
niu kopert i wykonywaniu pocztówek. Namówiæ na rozpo-
czêcie pracy nie by³o ³atwo; potem – wielu uczestników
chcia³o robiæ przynajmniej trzy prace.

stworzy³a pani Maria Norin,
pomog³y mi inaczej spojrzeæ
na œwiat i na siebie sam¹. Te-
raz mam ochotê malowaæ.
Nauczy³am siê te¿ sztuki ko-
la¿u. Jedn¹ pracê powiesi³am
sobie w domu, jedna jest w al-
bumie w Klubie Z³otego Wie-
ku, gdzie pracujê. Widzê, ¿e
wszystkie panie, które bra³y
udzia³ w zajêciach, s¹ zadowo-
lone; ka¿da czuje siê dowar-
toœciowana i chêtna do dal-
szych dzia³añ. Panowie nie
maj¹ takich zdolnoœci manual-
nych – ich rêce s¹ bardziej
zmêczone. Oni lepiej spraw-
dzali siê w gimnastyce. Mi³o
by³o wspólnie spêdzaæ czas w
gronie rówieœników. Tworzymy
jedn¹ rodzinê.”

Jako nies³ychanie ciekawe
i dojrza³e Irena Czy¿ewicz-
Cieœlak ocenia prace plastycz-
ne, wykonane przez niewido-
mego mê¿czyznê; „Nie wiem,
jak on to robi: na zasadzie do-
tyku, czy pamiêci rozk³adu
przestrzeni?”

Panu Henrykowi najbardziej
podoba³y siê wycieczki, z za-
jêæ – malowanie i gimnastyka.
Jako bardzo ciekaw¹ wspomi-
na te¿ prelekcjê o Bródnie w
bibliotece przy ul. Skoczylasa:
„Profesor tak piêknie opowia-
da³, ¿e chcia³o siê s³uchaæ.”

Pani Mariannie podoba³o siê
wszystko: robótki, zajêcia arty-
styczne i ruchowe. Jest samot-
na, do Klubu Z³otego Wieku przy
pl. Hallera przychodzi od 16 lat,
by spêdzaæ czas z kole¿anka-
mi. W imieniu swoim i kole¿a-
nek chce wyraziæ pani Marii
wdziêcznoœæ za bardzo przy-
jemny wyjazd do Mostówki.

Uczestnikom tej wycieczki
towarzyszy³ bardzo dobry na-
strój; w autokarze rozbrzmie-
wa³ œpiew, opowiadano dow-
cipy. Po twórczej pracy by³o
pieczenie kie³basek i radosny
powrót.

Taki nastrój panowa³ tak¿e
16 czerwca w Klubie Z³otego
Wieku, podczas spotkania
podsumowuj¹cego tegoroczny
projekt „Namaluj swoj¹ jesieñ
¿ycia”. By³y œpiewy, kwiaty,
podziêkowania – tak¿e od
Wojciecha Gajewskiego, dy-
rektora Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej na Pradze Pó³noc.
Realizacja projektu wspar³a
dzia³ania OPS na rzecz pra¿an
trzeciego wieku.

K.
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Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê
zadania publicznego z zakresu oœwiaty i wychowania w roku 2009, w Dzielnicy Praga Pó-
³noc m.st. Warszawy polegaj¹cego na organizacji ró¿nych form wypoczynku letniego dzieci
i m³odzie¿y oraz zaprasza do sk³adania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego na-
st¹pi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
I. Rodzaj zadania, warunki realizacji i wysokoœæ œrodków publicznych,
które m.st. Warszawa ma zamiar przeznaczyæ na realizacjê tego zadania
(wg klasyfikacji bud¿etowej: dzia³ 854 rozdzia³ 85412).

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 otrzyma-
nia 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 kon-
kursu zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmniejszania wielkoœci przyznanego dofinansowania.

III. Termin realizacji zadania
Zadanie musi byæ zrealizowane w okresie ferii letnich (w miesi¹cu sierpniu) w roku
szkolnym 2008/2009 na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej.
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. Dotacjê mo¿e uzyskaæ tylko bezpoœredni organizator formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y.
2. Œrodki z dotacji mo¿na wykorzystaæ wy³¹cznie na dofinansowanie dla dzieci i
m³odzie¿y szkolnej zamieszka³ej na terenie Warszawy (od 6-go roku ¿ycia do ukoñ-
czenia 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 turnu-
sach rehabilitacyjnych oraz specjalistycznych obozów sportowych.
4. Dzia³ania, których realizacjê nale¿y uwzglêdniæ przy planowaniu zadania (pkt II.4 oferty):
a. opracowanie programu wychowawczo – edukacyjnego placówki wypoczynku
b. rejestracja placówki wypoczynku w Kuratorium Oœwiaty
c. prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania.
5. Zadanie zawarte w ofercie mog¹ byæ realizowane przy udziale partnera (pkt V.1
oferty). W przypadku wskazania partnera niezbêdne jest do³¹czenie do oferty umo-
wy 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 admini-
stracji publicznej lub nieprowadz¹ca dzia³alnoœci gospodarczej osoba fizyczna, która
wspó³uczestniczy w realizacji zadania bêd¹cego przedmiotem oferty nie wykorzy-
stuj¹c przy tym œrodków przekazanych w drodze dotacji. Wspó³praca ta mo¿e obej-
mowaæ m.in. aktywn¹ wymianê umiejêtnoœci, doœwiadczeñ i wiedzy, na ka¿dym
etapie realizacji zadania. Udzia³ partnera mo¿e dotyczyæ tak¿e nieodp³atnego wsparcia
rzeczowego (u¿yczenie, potrzebnych do realizacji zadania, zasobów rzeczowych)
lub osobowego (udzia³ wolontariuszy innej organizacji). W umowie partnerskiej lub
oœwiadczeniu partnera nale¿y wskazaæ rodzaj i zakres wsparcia w realizacji zadania.
Partner nie mo¿e byæ podwykonawc¹.
6. Podmioty, które otrzymaj¹ dotacjê na realizacjê zadania, s¹ zobowi¹zane zamie-
œciæ 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 informa-
cjê kierowan¹ do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez m.st.
Warszawa, w nastêpuj¹cym brzmieniu: „Zadanie/nazwa zadania zosta³o/jest zre-
alizowane/realizowane dziêki dofinansowaniu ze œrodków m.st. Warszawy”; „Pu-
blikacja zosta³a wydana dziêki dofinansowaniu ze œrodków m.st. Warszawy”.
7. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne warunki i doœwiadcze-
nie w realizacji zadañ o podobnym charakterze, tj.:

* Kadrê:
a. specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami do prowadzenia placówki,
sprawowania opieki nad dzieæmi i m³odzie¿¹, do sprawowania opieki specjalistycznej,
b. przeszkolonych wolontariuszy.
* Bazê lokalow¹ umo¿liwiaj¹c¹ realizacjê zadania:
a. w przypadku form wyjazdowych – obiekt powinien posiadaæ aktualn¹ kartê kwalifikacyjn¹.
* Doœwiadczenie w realizacji podobnych wyjazdów letnich.
8. Dopuszcza siê pobieranie op³at od adresatów zadania pod warunkiem, ¿e pod-
miot realizuj¹cy zadanie publiczne prowadzi dzia³alnoœæ odp³atn¹ po¿ytku publicz-
nego, z której zysk przeznacza na dzia³alnoœæ statutow¹.
Kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opieraæ siê o ww. kryteria.
Praca wolontariuszy stanowi wk³ad osobowy organizacji i powinna byæ ujêta w pkt.
IV. 3 oferty – wycena pracy wolontariuszy mo¿e stanowiæ finansowy wk³ad w³asny
organizacji, w wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 80 % ca³oœci wk³adu w³asnego.
9. Podmiot, realizuj¹c zadanie, zobowi¹zany jest do stosowania przepisów prawa, w
szczególnoœci ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo zamówieñ
publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

V. Termin i warunki sk³adania ofert
1. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie na drukach, których wzór okreœla za³¹cznik nr 1
do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Formularz oferty wraz z za³¹cznikami dostêpny jest na
stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo.
2.  Organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœæ na terenie dzielnicy Praga
Pó³noc oraz parafie (obejmuj¹ce swoj¹ dzia³alnoœci¹ obszar dzielnicy) sk³adaj¹ ofer-
ty lub przesy³aj¹ na adres  Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15,
03-708 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 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 Oœwiaty Wychowania dla Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy mog¹ udzielaæ stosownych wyjaœnieñ, na pytania oferen-
ta, dotycz¹cych zadañ konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. K³opotowskiego
15 pok. 533, równie¿ pod nastêpuj¹cymi numerami telefonów: 022 59-00-137,
022 59-00-131, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00-16:00).

VI. Wymagana dokumentacja
Dokumenty podstawowe:
1. Prawid³owo wype³niony formularz oferty podpisany przez osoby upowa¿nione
do sk³adania oœwiadczeñ woli, zgodnie z wyci¹giem z Krajowego Rejestru S¹dowego
lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzaj¹cym status prawny podmiotu
i umocowanie osób go reprezentuj¹cych.
Pouczenie:

1. Ofertê oraz za³¹czniki nale¿y sk³adaæ w jednym egzemplarzu.
2. Wszystkie pola oferty musz¹ zostaæ czytelnie wype³nione. W pola, które nie
odnosz¹ siê do oferenta, nale¿y wpisaæ „nie dotyczy”.
3. W dokumencie nie wolno dokonywaæ skreœleñ i poprawek, poza wyraŸnie
wskazanymi rubrykami.

4. W przypadku opcji „niepotrzebne skreœliæ”, nale¿y dokonaæ w³aœciwego wyboru.
5. We wskazanych miejscach nale¿y umieœciæ pieczêæ podmiotu.
2. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyci¹g z ewidencji lub
inne dokumenty potwierdzaj¹ce status prawny podmiotu i umocowanie osób go re-
prezentuj¹cych, wa¿ny 3 miesi¹ce od daty wystawienia.
3. Sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoœci (zgodnie z zakresem dzia³al-
noœci okreœlonym w art. 4 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontaria-
cie) za rok ubieg³y lub, w przypadku krótszej dzia³alnoœci, za okres od dnia rejestra-
cji do dnia z³o¿enia oferty.
4. Sprawozdanie finansowe sporz¹dzane na podstawie ustawy z dnia 29 wrze-
œnia 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 finanso-
we 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 do³¹cze-
nia sprawozdania finansowego, sk³adaj¹ informacjê finansow¹ za ostatni rok obro-
towy 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 skreœlo-
ne/usuniête wszystkie niepotrzebne sformu³owania oznaczone gwiazdk¹ oraz zo-
stan¹ podane wszystkie ¿¹dane informacje.
Do oferty mog¹ byæ do³¹czone inne za³¹czniki, w tym rekomendacje i opinie o 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.

Za³¹cznik do Uchwa³y Zarz¹du Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy Nr 1546/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r.

OG£OSZENIE

2. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upowa¿nieñ do podpisywania doku-
mentów (lub okreœlonych rodzajów dokumentów), upowa¿nienia musz¹ byæ do³¹-
czone do oferty.
3. Je¿eli osoby uprawnione nie dysponuj¹ piecz¹tkami imiennymi, podpis musi byæ
z³o¿ony pe³nym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pe³nionej funkcji.
4. W przypadku z³o¿enia za³¹cznika w formie wydruku komputerowego, musi byæ
on podpisany jak orygina³ i opatrzony dat¹.

5. Potwierdzenie za zgodnoœæ z orygina³em z³o¿onych kserokopii dokumentów
nastêpuje poprzez odpowiednie skreœlenie/usuniêcie niepotrzebnego sformu³owania
w pkt. 8 Oœwiadczenia oferenta.

Z³o¿enie oferty bez wszystkich wymaganych, prawid³owo wype³nionych i 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 Wychowania Dzielnicy
Praga Pó³noc drukach,
b. wype³nione prawid³owo i zgodne ze z³o¿on¹ ofert¹;
c. zaktualizowane stosownie do przyznanej dotacji,
2. aktualizacja nie mo¿e dotyczyæ udzia³u w³asnego w zakresie jego zmniejszenia.

VII. Termin i tryb wyboru oferty
1. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej z³o¿onych
ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale VI niniejszego og³oszenia, nast¹pi w
obecnoœci co najmniej dwóch pracowników upowa¿nionych przez Burmistrza Dzielnicy.
2. Oferty, które nie spe³ni¹ wymogów formalnych, nie bêd¹ dalej rozpatrywane.
3. Oceny merytorycznej z³o¿onych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z póŸn. zm.) oraz kryteria podane w treœci niniejszego og³oszenia, dokona
Zespó³ ds. opiniowania ofert.
4. Po analizie z³o¿onych ofert Zespó³ ds. opiniowania ofert przed³o¿y rekomendacje
co do wyboru ofert Zarz¹dowi Dzielnicy.
5. Rozstrzygniêcia konkursu ofert dokona Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarz¹dzenia.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostan¹ podane do wiadomoœci publicznej (w
Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc
oraz na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo).
7. Œrodki finansowe zostan¹ rozdzielone pomiêdzy podmioty uprawnione, których oferty
bêd¹ wy³onione w drodze ww. konkursu. Mo¿liwe jest dofinansowanie wiêcej ni¿ jednej
oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie ¿adnej z ofert.
8. Od rozstrzygniêcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje siê
trybu odwo³awczego.
9. Zarz¹dzenie Prezydenta m.st. Warszawy jest podstaw¹ do zawarcia pisemnej
umowy z podmiotem, którego oferta zosta³a wybrana.
10. Poinformowanie organizacji, których oferty zosta³y odrzucone w postêpowaniu
konkursowym, wymaga formy pisemnej.
Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od 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 podsta-
wie art. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
2) ocena terminowoœci z³o¿enia oferty zgodnie z dzia³em V pkt 2 og³oszenia,
3) ocena kompletnoœci za³¹czonej dokumentacji, o której mowa w dziale VI og³oszenia.
2. Kryteria merytoryczne:
1) ocena, czy cele statutowe podmiotu s¹ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym w
niniejszym og³oszeniu.
2) ocena, czy zadanie jest adresowane do mieszkañców Warszawy, szczególnie
z terenu Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy.
3) ocena zgodnoœci z³o¿onej oferty z zadaniem okreœlonym w niniejszym og³oszeniu, tj. czy:
- planowane zadanie jest mo¿liwe do zrealizowania w terminie okreœlonym
niniejszym og³oszeniem oraz przydatne i atrakcyjne dla beneficjentów;
- kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu
rzeczowego) zadania;
- zadeklarowany zosta³ udzia³ finansowych œrodków w³asnych;
- osoby, przy udziale których podmiot ma realizowaæ zadanie, posiadaj¹ w³aœciwe kwalifikacje;
- podmiot dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym;
- przewidziany zosta³ wk³ad pracy wolontariuszy w realizacjê zadania
- podmiot sk³adaj¹cy ofertê jest bezpoœrednim organizatorem i realizatorem zadana.
4) pozytywna ocena wiarygodnoœci finansowej podmiotu, która zosta³a dokonana
na podstawie z³o¿onych dokumentów i wczeœniejszej wspó³pracy z m.st. Warszawa,
w tym realizacji zleconych dotychczas  zadañ (z uwzglêdnieniem rzetelnoœci i 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 2007 i 2008 roku w Dzielnicy Praga Pó³noc na realizacjê
zadañ z zakresu wypoczynku dzieci i m³odzie¿y w okresie ferii letnich

OBSZAR PRIORYTETOWY
Organizacja ró¿nych form wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y.

ZADANIE
1. Organizacja ró¿nych form wyjazdowych dla dzieci i m³o-
dzie¿y w okresie ferii letnich w Dzielnicy Praga Pó³noc.
Wysokoœæ dofinansowania wynosi:

a. 30 z³ dziennie na jednego uczestnika,
b. na koszty zakwaterowania i wy¿ywienia opiekuna –
wolontariusza do 80% kosztów ca³kowitych, ale nie wiêcej
ni¿ 300 z³ na wyjazd,

Œrodki pochodz¹ce z dotacji mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na
pokrycie kosztów wynikaj¹cych bezpoœrednio z realizacji zadania:

c. wy¿ywienia oraz zakwaterowania uczestników
d. zakupu materia³ów na zajêcia dla uczestników,
e. transportu uczestników,
f. zakwaterowania i wy¿ywienia opiekunów-wolontariuszy – pod
warunkiem, ¿e posiadaj¹ pe³ne, wymagane prawem kwalifikacje.

• Jeden podmiot mo¿e z³o¿yæ tylko jedn¹ ofertê.
• Dotacjê mo¿e uzyskaæ tylko bezpoœredni organizator formy
wypoczynku dzieci i m³odzie¿y.
• Œrodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ przeznaczone
na  finansowanie wynagrodzeñ kadry
• Dofinansowanie mo¿na wykorzystaæ tylko, gdy placówka  wy-
poczynku zostanie zg³oszona do w³aœciwego Kuratora Oœwiaty.

Wysokoœæ œrodków
publicznych (w z³)

15 000,-

Lp.

1.

2.
3.

KWOTA DOTACJI
w 2008 r.

-

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

KWOTA DOTACJI
w 2007 r.

-

37 175,00
9 400,00

46 575,0 0

ORGANIZACJE
POZARZ¥DOWE

FUNDACJE

STOWARZYSZENIA § 2820

POZOSTA£E       § 2830

RAZEM

Formularz oferty, wraz ze wzorami za³¹czników wymienionych w og³oszeniu, do-
stêpny jest na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/ngo
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Ch³odnym okiem

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

Lewa strona medalu

POzytywnie

ul. Jagielloñska 38
022 818-89-68, 0602-616-877

PRASKA AUTO

SZKO£A „PAS”
Oferujemy szkolenie
na prawo jazdy
kat. A, A1, B, E-C, E-B

KURSY WAKACYJNE

CENY PROMOCYJNE

Wyk³ady codziennie o 9.00
Jazdy od rana do wieczora

Rok za³. 1991

Doœæ dawno na ³amach felietonów nie
porusza³em problematyki Szpitala Pra-
skiego. Nie dlatego, ¿e tematykê s³u¿by
zdrowia uzna³em ostatnio za mniej
wa¿n¹, lecz dlatego, ¿e w niektórych
sprawach rozg³os na danym etapie za-
miast pomagaæ - przeszkadza. Rynek
medyczny nie jest do koñca rynkiem wol-
nym. Decyduj¹cym na nim graczem jest
Narodowy Fundusz Zdrowia, który zaku-
puje i kontraktuje us³ugi, zarówno w pla-
cówkach publicznych, jak i prywatnych.
Tak na marginesie, jest to miêdzy inny-
mi przyczyn¹ zad³u¿enia publicznej s³u¿-
by zdrowia. Prywatne zak³ady s³u¿by
zdrowia staraj¹ siê w wiêkszoœci o kon-
trakty na us³ugi najlepiej op³acane. Wiê-
cej, od pacjentów w wielu przypadkach
oczekuj¹ jeszcze dop³at do zabiegów, po-
mimo kontraktu. Nie znam w Warszawie
przypadku prywatnego szpitala wielopro-
filowego, pe³ni¹cego w dodatku ostre
dy¿ury i zapewne nieprêdko z takim zja-
wiskiem siê spotkam. Mówi¹c normalnym
jêzykiem, prywatne zak³ady s³u¿by zdro-
wia spijaj¹ ca³¹ œmietankê, realizuj¹c
dobrze p³atne zabiegi planowe, natomiast
publicznym szpitalom pozostaje codzien-
ny trud i ponoszenie kosztów. Nieco le-
piej radz¹ sobie publiczne przychodnie,
szczególnie te, maj¹ce dobr¹ kadrê me-
dyczn¹ i mened¿ersk¹ oraz rozbudowan¹
specjalistykê. Nie znaczy to, ¿e jest w nich
pe³nia szczêœcia, brak kolejek, a lekarze
czekaj¹ na pacjentów. To idea³, do które-
go trzeba d¹¿yæ.

Przepraszam, zesz³o mi siê na inne
tematy i w koñcu siê rozmarzy³em. Tak
naprawdê, to jako przewodnicz¹cy Rady
Spo³ecznej Szpitala chcia³em siê podzie-
liæ informacj¹, ¿e wygaszane jest powoli
kolejne zapalne ognisko w Praskim. Po
otwarciu oddzia³u chirurgii dnia jedne-
go (operacje id¹ pe³na par¹), uspokoje-
niu sytuacji wokó³ budowanego pawilo-
nu szpitalnego A2 (inwestycja wreszcie
idzie zgodnie z planem i jest szansa, ¿e
zakoñczy siê w roku przysz³ym ..... aby
nie zapeszyæ), pojawi³y siê wstêpne pro-
jekty budowy ³¹cznika pomiêdzy pawi-

lonem A2 i budynkiem B (planowana jest
tam komora hiperbaryczna u³atwiaj¹ca
leczenie skomplikowanych poparzeñ i
szeregu innych chorób).

Kolejna jaskó³ka, której do tej pory
nie nag³aœnialiœmy, to przejêcie przez
szpital stacji dializ, która od prawie 10
lat by³a prowadzona przez firmê ze-
wnêtrzn¹. Delikatnie mówi¹c budzi³o
wiele kontrowersji. Od pocz¹tku lipca o
kontrakt na dializy stara³ siê bêdzie szpi-
tal. Ostatnio, jako rada spo³eczna, wy-
raziliœmy zgodê na uruchomienie dodat-
kowych 14 aparatów do dializ, które za-
kupione za 600 tys. z³otych zalega³y w
magazynach. Okazuje siê, ¿e przejêcie
z „marszu” tego typu przedsiêwziêcia nie
jest proste. Tymczasowo wiêc, do koñca
roku, realizuj¹c ugodê s¹dow¹, opera-
torem stacji bêdzie dotychczasowa firma.
Nie zapominamy, ¿e w tym wszystkim
najwa¿niejsi s¹ pacjenci i z ich punktu
widzenia nie jest istotne kto, ale jak bêd¹
leczeni. Dla nich zmiany nie powinny byæ
zauwa¿alne, a je¿eli tak, to tylko na
korzyœæ. Konsekwencja dzia³añ obecne-
go dyrektora Paw³a Obermeyera, który
kieruje szpitalem ju¿ prawie 20 miesiê-
cy (jest to jeden z lepszych rezultatów
na przestrzeni ostatnich kilku lat) daje
powoli rezultaty.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Szpital Praski
– potrzebna
konsekwencja

W³aœnie przeczyta³em, ¿e jakaœ bli¿ej
nieokreœlona grupa ludzi pragnie nazwaæ
jedn¹ z ulic w Warszawie imieniem pew-
nego wybielonego pedofila, gwiazdora
muzyki pop. Takie informacje w powa¿-
nych gazetach, to znak niechybny ¿e
mamy tzw. sezon ogórkowy. Wiele osób
wyjedzie na urlopy i pozosta³ym bêdzie
siê trochê lepiej jeŸdziæ po Warszawie.

Tam, gdzie Hanna Gronkiewicz -
Waltz nie zd¹¿y³a obci¹æ œrodków, by ra-
towaæ swój prezent dla w³aœciciela stacji
TVN, odbêd¹ siê niezbêdne remonty. Do-
tyczy to zw³aszcza szkó³ i dziurawych
ulic. Niestety, tych najwa¿niejszych in-
westycji bêdzie coraz mniej. Roœnie bo- wiem dziura bud¿etowa spowodowana

(nieistniej¹cym wed³ug Herr Tuska) kry-
zysem a stadion dla ITI nie tanieje.

We wrzeœniu czekaæ bêd¹ na nas jesz-
cze bardziej zakorkowane ulice, zat³o-
czone szko³y, nieprzystosowane dla sze-
œciolatków zerówki szkolne, brak miejsc
w przedszkolach, kolejne podwy¿ki i
inne dania serwowane przez HGW.

Ale póki co, ¿yczê Pañstwu udanych
wakacji, piêknej pogody i zero stresów!

Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Rada wielu

Ogórki, ogórki

Prosto z mostu

Kokosy
w s³u¿bie zdrowia

S¹ w Warszawie dwie palmy. Jedna
widoczna od razu dla ka¿dego przyjezd-
nego - palma Joanny Rajkowskiej na
rondzie de Gaulle’a, surrealistyczna i
optymistyczna, a druga - widoczna i od-
czuwalna dopiero, gdy na mieszkañca
stolicy przyjdzie choroba lub inna nie-
dogodnoœæ wymagaj¹ca kontaktu z le-
karzem. To palma pierwszeñstwa w nisz-
czeniu miejskiej s³u¿by zdrowia. Przy-
pad³a ona bezapelacyjnie Hannie Gron-
kiewicz-Waltz w kategorii prezydentów
m. st. Warszawy wszystkich kadencji, ale
i w kategorii prezydentów wszystkich
polskich miast nasza pani prezydent nie
jest bez szans.

Szpital na Solcu niegdyœ by³ przedmio-
tem zazdroœci innych sto³ecznych szpita-
li. Zosta³ przejêty jako pierwszy przez
samorz¹d, jeszcze w latach dziewiêædzie-
si¹tych przez bogat¹ Gminê Warszawa-
Centrum. Dziœ ma kilkadziesi¹t milionów
z³otych d³ugu, a w³aœciwie nie ma ju¿ nic,
albowiem konta szpitala zaj¹³ komornik.
Od lipca szpital przestaje przyjmowaæ pa-
cjentów, a lekarze przestaj¹ przychodziæ
do pracy. Gdy rok temu zamkniêto w nim
oddzia³ po³o¿niczy, wœród kobiet w ci¹¿y
zapanowa³a panika. W Warszawie zabra-
k³o miejsc do rodzenia dzieci.

To oczywiœcie nie jedyny kokos na pal-
mie pani Hani. Wczeœniej pani prezydent
doprowadzi³a niemal do upadku Szpital
Praski Przemienienia Pañskiego. Z po-
wodu b³êdnych decyzji, po prostu g³upo-
ty skutkuj¹cej wstrzymaniem budowy
nowego pawilonu, szpital zosta³ zad³u-
¿ony na ponad piêædziesi¹t milionów.

Przez dwa lata Hanna Gronkiewicz-
Waltz epatowa³a publicznoœæ planami re-
formy miejskich szpitali. Najpierw nieudol-
nie próbowa³a sprywatyzowaæ Szpital Po-
³o¿niczo-Ginekologiczny Œw. Zofii oraz
szeœæ przychodni w Wawrze, co spowo-

dowa³o k³opoty finansowe tych placówek.
Potem wyda³a bardzo atrakcyjny folde-
rek zatytu³owany „Dobra opieka zdrowot-
na. Program poprawy jakoœci us³ug me-
dycznych w Warszawie”. A potem odebra-
³a nadzór nad s³u¿b¹ zdrowia swojemu za-
stêpcy, którego piêkne kolorowe zdjêcie
by³o g³ówn¹ ozdob¹ folderka.

Nikt siê tym nie przej¹³, gdy¿ w miê-
dzyczasie na palmie pani Hani pojawi³ siê
kolejny kokos. Obiecany w kampanii wy-
borczej Platformy Szpital Po³udniowy
otrzyma³ lokalizacjê z przebiegaj¹c¹ prze-
zeñ planowan¹ obwodnic¹. Mimo i¿ obwod-
nicy na razie nikt nie buduje, dziêki pani
prezydent mieszkañcy Ursynowa na szpi-
tal w najbli¿szych latach nie maj¹ co liczyæ.

Pamiêtaj¹ Pañstwo, kto to jest Ewa
Kopacz? Nasza pani minister zdrowia,
której chyba premier Tusk zakaza³ po-
kazywaæ siê publicznie i mo¿e nawet w
pracy. Hanna Gronkiewicz-Waltz niedaw-
no zast¹pi³a Ewê Kopacz na stanowisku
szefowej mazowieckiej PO. Bojê siê, ¿e -
przy takich osi¹gniêciach - mo¿e j¹ za-
st¹piæ i w resorcie zdrowia...

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

PESEL

ZAWIADOMIENIE

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

Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nie-
ruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej in-
westycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego na
wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:
• budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia dn 40 PE o
d³ugoœci 63 m na dzia³ce nr ew. 20/6 z obrêbu 4-07-
06 w ul. Bia³o³êckiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, na wniosek Mazowieckiej Spó³ki Ga-
zownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy
Warszawa z dnia 22.06.2009 r.

Pouczenie

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmioto-
wej sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. War-
szawy Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Ar-
chitektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z sie-
dzib¹ przy ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00,
wtorki-pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzy-
mania niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
pokój 308 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwart-
ki od 8:00-16:00, lub pod numerem tel. 022 510 31 99.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o-
³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

¯eby otrzymaæ dla nowo narodzone-
go dziecka numer PESEL, nale¿y zg³osiæ
siê z dowodem osobistym do urzêdu gmi-
ny i przed³o¿yæ jeden z wymienionych do-
kumentów: odpis aktu ma³¿eñstwa, od-
pis aktu urodzenia dziecka, ksi¹¿eczka
zdrowia dziecka.  Pracownik urzêdu wpi-
suje na jednym z dokumentów numer
PESEL. Tak powinna wygl¹daæ ta proce-
dura i z regu³y tak w³aœnie wygl¹da w
wielu gminach na terenie Polski. Nieste-
ty, nie w Warszawie - o czym mia³em siê
okazjê przekonaæ na w³asnej skórze.

Cztery lata temu mia³em wielk¹ przy-
jemnoœæ, jako szczêœliwy tata, sk³adania
w urzêdzie dzielnicy Warszawa - Œródmie-
œcie wniosku o nadanie imienia nowo na-
rodzonemu potomkowi - co wi¹za³o siê z
jednoczesnym wpisaniem na odwrocie od-
pisu aktu urodzenia numeru PESEL. Tê
sam¹ procedurê mia³em okazjê powtórzyæ
na pocz¹tku czerwca br. w urzêdzie dziel-
nicy Warszawa - ̄ oliborz (miejsce urodze-
nia dziecka). Tym razem „w ramach wpro-
wadzonych usprawnieñ” okaza³o siê, ¿e
po numer PESEL mam udaæ siê do urzêdu
dzielnicy Warszawa-Bia³o³êka, poniewa¿
w³aœnie tam zostanie przes³any. Mamy ju¿
pocz¹tek lipca, a ja czekam nadal na nu-
mer PESEL dla swojej córki.

Nie za bardzo rozumiem, dlaczego w
dobie informatyzacji urzêdów i coraz
sprawniejszego funkcjonowania Wydzia-
³ów Obs³ugi Mieszkañców w poszczegól-
nych dzielnicach - tak utrudniamy miesz-
kañcom ¿ycie ka¿¹c im, w tak prozaicz-
nej sprawie, dwa razy chodziæ do urzê-
du. Warto w okresie wakacyjnym doko-
naæ przegl¹du funkcjonuj¹cych w urzê-
dach procedur pod katem ich przyspie-
szenia i zwiêkszenia przyjaznoœci dla
mieszkañców.

W sprawie PESEL-u dodam tylko, ¿e aby
dziecko skutecznie zg³osiæ do ubezpiecze-
nia zdrowotnego nale¿y podaæ w³aœnie
numer PESEL. Podobna sytuacja wystêpu-
je w przypadku wniosku o tzw. becikowe.

Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka
piotr.jaworski@mojabialoleka.pl

www.jaworski.waw.pl

Kryzys

SZUMA  SP. Z O.O.

TRANSPORT

Szeroki zakres us³ug - do 7 ton

PRZEPROWADZKI

Indywidualne i firmowe

Faktury VAT

15 lat doœwiadczenia w bran¿y

transport.szuma@wp.pl                  605 959 277

Mimo zapewnieñ premiera Tuska i jego
ministra finansów kryzys puka ju¿ do
bram naszego kraju. Nikt nie jest w sta-
nie przewidzieæ jego rozmiarów i skutków,
ale wiadomo, ¿e czekaj¹ nas wszystkich
bardzo ciê¿kie czasy. Oczywiœcie, nie omi-
nie to Warszawy. Do dzielnic posz³o parê
dni temu pismo Hanny Gronkiewicz–
Waltz nakazuj¹ce ogromne, bo siêgaj¹ce
a¿ 1/3 wydatków oszczêdnoœci. Planuje
siê, ¿e dochody miasta w przysz³ym roku
bêd¹ o blisko miliard mniejsze, co ozna-
cza, ¿e za chwilê po¿egnamy siê z kilko-
ma du¿ymi i szeregiem mniejszych od
dawna oczekiwanych i obiecanych inwe-
stycji. Które to bêd¹ jeszcze nie wiadomo,
bo ratusz nabra³ wody w usta i boi siê o
tym powiedzieæ nawet nam, radnym.

Tymczasem pani prezydent postano-
wi³a wydaæ 3 miliony z³otych na kolejny
pomnik – tym razem ofiar obozu KL War-
schau na terenach dawnego getta, w któ-
rym zginê³o ok. 20 tys. wiêŸniów, g³ów-
nie innych narodowoœci, którzy uprz¹ta-
li teren po getcie. Pomys³ jest kontrower-
syjny nie tylko ze wzglêdu na kwotê, jak¹
trzeba bêdzie na to przeznaczyæ, ale rów-
nie¿ ze wzglêdu na liczbê ofiar, których
ma upamiêtniaæ. Wed³ug powi¹zanego z
LPR komitetu budowy pomnika mia³o ich
bowiem byæ a¿ … 200 tysiêcy, czemu
zdecydowanie jednak zaprzeczaj¹ histo-
rycy, obstaj¹c przy pierwszej liczbie.
Skoñczy siê to potê¿n¹ awantur¹, jednak
mimo to Hanna Gronkiewicz-Waltz chce
pomnik wybudowaæ, bo jak napisa³a jed-
na z gazet „ma dosyæ napastliwych listów
i interwencji w tej sprawie”. Rozumiem,
¿e pani prezydent chce mieæ œwiêty spo-
kój, ale wydaje mi siê, ¿e mimo wszyst-
ko nie powinna czyniæ tego tak du¿ym
kosztem i to nas wszystkich – warsza-
wiaków. Niefrasobliwoœæ Hanny Gronkie-
wicz w dobie kryzysu dziwi mnie, zw³asz-
cza ¿e nie jest to odosobnione dzia³anie.
Równie lekko chce ona pozbyæ siê 6 mi-

lionów z³otych dochodów z dzier¿awy hali
KDT i kolejnych kilku z tytu³u podatków,
jakie wp³acaj¹ do kasy miasta pracuj¹cy
tam kupcy. Pogodzili siê oni z tym, ¿e
musz¹ opuœciæ Plac Defilad, jednak chcie-
liby to zrobiæ dopiero wtedy, gdy za-
koñcz¹ budowê swojego nowego domu
handlowego na wskazanej przez miasto
dzia³ce przy Okopowej, co wed³ug har-
monogramu opracowanego przez wybit-
nych polskich architektów nast¹piæ by
mia³o w 2011 roku. Oczywiste, ¿e pani
prezydent chce oczyœciæ teren pod budo-
wê Muzeum Sztuki Nowoczesnej ale wy-
daje mi siê, ¿e w dobie kryzysu powinna
zadbaæ przede wszystkim o miejsca pra-
cy dla 1800 kupców i kolejnych paru ty-
siêcy kooperuj¹cych z nimi osób. Tym bar-
dziej, ¿e znów opóŸnia siê ukoñczenie
projektu muzeum i póki co nie ma na-
wet jego wizualizacji, nie mówi¹c ju¿ o
tym, ¿e na realizacjê inwestycji mo¿e
zwyczajnie zabrakn¹æ œrodków w bud¿e-
cie miasta. Gdyby siê jednak znalaz³y to
i tak budowa muzeum rozpoczê³aby siê
dopiero pod koniec 2011 roku, czyli w
czasie, gdy teren opuœciliby ju¿ w spoko-
ju kupcy. Czy Hanna Gronkiewicz-Waltz
to zrozumie i zrealizuje dane kiedyœ kup-
com s³owo? Mam nadziejê, ¿e tak.

Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy

Klub Radnych LEWICA (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematy-
ki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimna-
zjum, nauka, 0609-631-186
CHEMIA, matematyka, na-
uczycielka przygotuje do
poprawki 0698-414-705
KOREPETYCJE - historia,
z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
MATEMATYKA, chemia, fizyka,
dojazd, tel. 0500-865-729

ZDROWIE I URODA

MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, ortopeda, chirurg,
laryngolog, psychiatra, leczenie
na³ogów, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe.
Panieñska 4, tel. 022 619-52-31

US£UGI

ALKO Przeprowadzki,

meblowozy, 1,5 z³/km,
0512-139-430

BLACHARSTWO budowlane
0502-075-876
CYKLINOWNIE, solidnie
022 751-96-01
CZYSZCZENIE dywanów, wy-
k³adzin, tapicerki, karcherem -
profesjonalnie 0694-825-760
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, profe-
sjonalnie, dojazd gratis, tel.

022 619-40-13, 0502-928-147

DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-43 i
0698-916-118
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, 0694-825-760

NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808

NAPRAWA telewizorów -
dojazd, 0602-216-943

NIEODP£ATNIE odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic.Tel. 022 499-20-62
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257

PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 022 619-10-67
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)

0694-977-485

SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi kra-
wieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,

tel. 022 789-33-89, 0506-938-201

ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142

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

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
0501-285-268
BANKNOTY sprzed denomi-
nacji, przynieœ - zp³acimy, ul.
Targowa 18/16, antykwariat
11-17, tel. 0789-123-427
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, od-

znaczenia antykwariat ul.

Andersa 18, 022 831-36-48

SPRZEDAM

SPRZEDAM grób (Bródno)
022 818-81-12

INNE

OWCZARKI niemieckie -
szczeniêta po wybitnych
reproduktorach. Karma
PRO-FORMANCE, tel.
0606-344-485

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

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

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

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II
ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Absolwent United Institute of
Natural Medicine of Abra oraz
Azjatyckiego Instytutu Funda-
cji Paramedycznej w Pasay na
Filipinach. Pochodzi z rodziny,
w której dar uzdrawiania prze-
chodzi z pokolenia na pokole-
nie, z ojca na syna. Mimo m³o-
dego wieku jest uznawany za
jednego z najlepszych heale-
rów na Filipinach. Po raz
pierwszy odwiedza nasz kraj
po namowie i z rekomendacji
sekretarza Stowarzyszenia
Uzdrowicieli w Baguio City

CONSTANCIA MANGLANA.
Podobne te¿ ma metody
leczenia.

Znajduje zaburzenia ener-
getyczne ró¿nych organów w
ciele cz³owieka i skutecznie je
eliminuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu, udra¿-
nia i oczyszcza kana³y energe-
tyczne. Dzia³a na wszystkich
poziomach energii duchowej
likwiduj¹c ca³e spectrum cho-
roby. Poœwiêca choremu ok.
pó³ godziny, ale zale¿y to od
stanu chorego. Od tego te¿
uzale¿nia wybór techniki. Raz
s¹ to manualne manipulacje,
kiedy indziej uzdrawianie du-
chowe, praniczne b¹dŸ ma-
gnetyzacja tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski
uzdrowiciel robi na ciele ete-
rycznym. Pacjenci s¹ zdumie-
ni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego
dotarcia do Ÿród³a choroby
oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po
pierwszej wizycie u niego ustê-
puj¹ wieloletnie schorzenia.

Przypadki pomocy mo¿na
wymieniaæ d³ugo - Pani Annie
pomóg³ w dolegliwoœciach
kamieni ¿ó³ciowych, Pan An-
drzej, któremu poprawi³ kr¹-

¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle
w krêgos³upie, Pani Maria –
drêtwienie r¹k …

ALEX skutecznie pomaga w
leczeniu wielu chorób. Miêdzy
innymi:
- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach
hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem,
chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie
r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:

8, 10, 12, 15, 17, 18 i 23 lipca

 4, 5, 6, 7, 18, 19 i 20 sierpnia

Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:

(022) 679-22-47,

0605 324 865, 0605 177 007

Niekonwencjonalne Metody

Leczenia „NATURA

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel ALEX TADINA

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30

0603-956-654

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, jak ka¿dego roku popada-
³o. Jak co roku, zalewa woda
gminy podkarpackie i oczywiœcie
Kotlinê K³odzk¹, a ich mieszkañ-
ców - krew. Rz¹d ustami ministra
Schetyny obieca³ wyasygnowa-
nie 100 mln z³ na pomoc dla po-
szkodowanych. Nie rozumiem,
dlaczego tych 100 mln nie wy³o-
¿ono, aby do nieszczêœcia nie
dosz³o. Za te pieni¹dze mo¿na
by³o nieco rozkrêciæ regionaln¹
koniunkturê i pokazaæ, ¿e rz¹d

myœli innymi ni¿ poprzednie ka-
tegoriami. Wysz³o jak zwykle.
Znów bêd¹ puszczaæ reklamê z
Jerzym i Maciejem Stuhrami w
której ojciec doradza synowi po
kolejnej powodzi alternatywê dla
zatopionego drobiu - kaczki. Pa-
nie ministrze, szeptem podpo-
wiem – nied³ugo wybory.

Wróæmy jednak do paso¿y-
tów. W poprzednim wydaniu
NGP pisa³em o w³osog³ówce.
Jeszcze raz podkreœlê,  paso-
¿yt o wyj¹tkowej agresywnoœci

Lepiej wydaæ zanim
i inwazyjnoœci. Rutynowe od-
robaczenie nie robi na niej
wielkiego wra¿enia. Kilka ty-
siêcy wysiewanych jaj dzien-
nie. To musi siê Ÿle skoñczyæ.

Jeszcze raz namawiam na
badanie ka³u w laboratorium
parazytologicznym.

W tym wydaniu chcia³em po-
œwiêciæ kilka s³ów paso¿ytowi
dróg ¿ó³ciowych o nazwie mo-
tylica w¹trobowa (Fasciola he-
patica). ̄ ywicielem docelowym
s¹ prze¿uwacze, czyli byd³o i
owce. Ofiar¹ mo¿e te¿ byæ
cz³owiek. Robaczek ma skom-
plikowany cykl rozwojowy. Aby
dotrzeæ do ¿ywiciela ostatecz-
nego, potrzebuje zbiorników
wodnych, œlimaków, mrówek
oraz specyficznej flory wodnej.

Zacznijmy od pocz¹tku. Za-
³ó¿my ...... nad Zalewem Ze-
grzyñskim pasie siê krówka
zara¿ona przywrami. Z kupk¹
krówki wydostaje siê 2-3 tysi¹-
ce jajeczek dziennie. ̄ eruj¹ce
na ³¹kach œlimaki nieœwiado-
mie po³ykaj¹ jaja. W nich roz-
wijaj¹ siê larwy do postaci spo-
rocysty i redii, które z odcho-
dami œlimaków znów l¹duj¹ na
³¹ce. Larwy motylicy s¹ atrak-
cyjne kulinarnie dla mrówek.

Wiêkszoœæ larw wêdruje do
mrówczego odw³oka, a dos³ow-
nie jedna - dwie do mrówczego
mózgu, programuj¹c go tak, aby
mróweczka, kiedy jest odpowied-
nia wilgotnoœæ, wdrapywa³a siê
na szczyt ŸdŸb³a trawy i trwa³a
na nim z zaciœniêtymi ¿uwaczka-
mi dopóty, dopóki nie pojawi siê
groŸne dla larw motylicy s³oñce.
Wtedy w³¹cza siê program –
mrówko, wróæ do domu i mrów-
ka rzeczywiœcie wraca. Kiedy
przychodzi wieczór, zara¿one
mrówki uciekaj¹ z mrowiska i
koczuj¹ ze szczêkoœciskiem do
rana na szczytach traw. Wcze-
œniej czy póŸniej i trawa i zara-
¿ona mrówka zjadana jest przez
krowê, owcê czy kozê.

Œlimaki mog¹ wysiewaæ lar-
wy tak¿e do œrodowiska wod-
nego. Tam nieœwiadom¹
„mrówk¹” s¹ ryby karpiowate i
okoniowate, do których paso¿y-
ty mog¹ wnikaæ przez skórê.

Wêdkarze, którym uda siê
z³owiæ zara¿on¹ rybkê, jak ich
znam, chêtnie dziel¹ siê zdo-
bycz¹ z ukochanym kotem czy
psem, zanim wraz rodzin¹ za-
si¹d¹ do sto³u… Szanowni Pañ-
stwo, paso¿yty s¹ wszêdzie,
dlatego badajmy zwierz¹tek
naszych i nasze osobiste kupki
dwa razy w roku. Tym bardziej,
¿e ludzka medycyna nie opra-
cowa³a takiego programu prze-
ciwpaso¿ytniczego, jakim od
dawna pos³uguje siê weteryna-
ria. Lepiej wydaæ 100 z³ na ana-
lizy ni¿ tysi¹ce na leczenie.

ZAWIADOMIENIE

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

Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-
chomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwesty-
cji, o wszczêciu postêpowania administracyjnego na wnio-
sek o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na:
• budowie budynku gara¿owego z zapleczem gospo-
darczym na dzia³ce nr ew. 10 z obrêbu 4-04-01 przy
ul. Fletniowej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy, na wniosek osoby fizycznej z dnia
02.06.2009 r., zweryfikowany w dniu 02.06.2009 r.

Pouczenie

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmioto-
wej sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. War-
szawy Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Ar-
chitektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z sie-
dzib¹ przy ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00,
wtorki-pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzy-
mania niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, po-
kój 301C (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwartki
od 8:00-16:00, lub pod numerem tel. 022 510 31 93.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o-
³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjne-
go (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.) oraz art.
11 d ust. 5 - ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 154, poz. 958)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia
¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na
wniosek Miasta Sto³ecznego Warszawy - Dzielnicy Bia³o³êka
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania
pozwolenia na przebudowê ulicy Berensona na czêœci
dz. ew. nr 61 (wg. projektowanego podzia³u dz. ew. nr
61/5, 61/6) z obrêbu 4-16-25 w Warszawie Dzielnicy
Bia³o³êka poprzez wykonanie chodnika.

Informacja:

W przypadku wydania, w wyniku postêpowania admini-
stracyjnego, decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwesty-
cji drogowej, dzia³ki objête t¹ decyzj¹ stan¹ siê w³asno-
œci¹ m.st. Warszawy.

Pouczenie:

Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê
z aktami sprawy oraz zg³oszenia wniosków i zastrze¿eñ
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa, tel.: 022 510 31 92, fax: 022 510 32 10.

Morze, nasze morze
Wystawa malarstwa i fotografii „My

znad Wis³y” otwarta zosta³a w Galerii
Kondratowicza 22 czerwca. Data nie
jest przypadkowa, przypomina o tra-
dycji obchodów Œwiêta Morza w ostat-
nim tygodniu czerwca. Pierwsze takie
œwiêto obchodzono 29 czerwca 1932
roku, z inicjatywy Andrzeja Wachowia-
ka, dzia³acza Ligi Morskiej i Kolonial-
nej (obecnie Liga Morska i Rzeczna).

Na wystawie w ratuszu Targówka mo¿-
na obejrzeæ prace 22 autorów. Starania ku-
ratorki wystawy Krystyny Bachanek, pre-
zesa OW Stowarzyszenia Marynistów pol-
skich, wsparli m.in. Leszek Bogucki, dyrek-
tor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Warszawie i Wac³aw Kowalski,
wiceprezes ZG Ligi Morskiej i Rzecznej.
Wystawa bêdzie czynna do 13 lipca.
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ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia strony po-
stêpowania, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne na wniosek:
- Dom Development S.A. z siedzib¹ w Warszawie, z³o-
¿ony 22 maja 2009 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na (budowie sieci elektro-
energetycznej niskiego napiêcia oraz sygnalizacji œwietl-
nej, na czêœciach dzia³ek ew. nr: 70/5 w obrêbie 4-01-04,
1/12 i 42 w obrêbie 4-01-08, 1/1, 28/3, 46/1, i 46/3 w
obrêbie 4-01-09, 1 w obrêbie 4-02-31, 1, 2/5 i 2/6 w
obrêbie 4-01-15, 1 w obrêbie 4-02-34, 20/1 i 88 w obrê-
bie 4-01-28 oraz 1/1 i 7/3 w obrêbie 4-03-19, w ulicy
Modliñskiej, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie;
- Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzib¹
w Warszawie, z³o¿ony 29 maja 2009 r., o ustalenie loka-
lizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowle
gazoci¹gu œredniego ciœnienia PE 40 mm, na dzia³kach
ew. nr: 27/14, 27/13, 27/12 i 28 w obrêbie 4-01-07 oraz 1
i 2/3 w obrêbie 4-01-13, w dojeŸdzie do ulicy Grzymali-
tów, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ strona postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 7 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budow-
nictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o-
¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w
godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.
10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 -16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14
dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie interne-
towej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w sie-
dzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197 -
parter, naprzeciw windy) - licz¹c od ostatniej daty ukaza-
nia siê zawiadomienia.

Na scenê zaproszono laure-
atów konkursu informatycznego.
I miejsce zdoby³ Micha³ P³aw-
czyk, który w nagrodê otrzyma³
laptopa. Krysia Lemañczyk, za
II miejsce nagrodzona zosta³a
mat¹ do tañca i dodatkowo,
maskotk¹ z Australii.

Tê imprezê, spoœród wielu
organizowanych 20 czerwca
w Warszawie, wybra³o wiele
rodzin mieszkaj¹cych w osie-
dlu, absolwentów SP 58 i go-
œci. Dla dzieci przygotowano
loteriê fantow¹, w której ka¿-
de otrzyma³o niespodziankê:

zabawkê, lalkê, samochodzik,
p³ytê z filmem.

Przed scen¹ i przy wejœciu
do szko³y odbywa³y siê rozmo-
wy i tañce przy muzyce, tak¿e
z ma³ymi dzieæmi na rêkach.
By³ poczêstunek i napoje.

Kilka osób opowiedzia³o nam
swoje wra¿enia. Pani Iza przy-
sz³a na festyn po raz dziesi¹ty,
tym razem z wnuczkami. Uwa-
¿a, ¿e warto by³o. Dzieci nie maj¹
tu ¿adnych atrakcji, oprócz im-
prez przygotowywanych przez
Radê Osiedla. Festyn co roku siê
udaje, dzieci dobrze siê bawi¹.

Równie¿ pani Irena, która
ma 14-letni¹ wnuczkê, co roku
przychodzi na festyn, by po-
znaæ nowych ludzi i pobawiæ
siê na dyskotece.

Z 17-miesiêczn¹ córeczk¹
Juli¹ przyby³ na festyn pan An-
drzej, by spotkaæ swoich nauczy-
cieli z SP 58, a zw³aszcza wy-
chowawczyniê, Hannê Neræ. Jak
podoba³a siê impreza m³odym
uczestnikom? 12-letnia Paulina
i 11-letni Micha³ odpowiedzieli:
„œrednio”, 4-letni Kamil – „do-
brze”, 3-letnia Gabrysia – „fajnie”.

Czterdzieœci lat minê³o - przy-
pomnia³ lider „Szafirów”. „S¹ trzy
powody, ¿e tu jesteœmy: czas,
miejsce oraz kole¿anki i koledzy.
To miejsce wrêcz magiczne:
szko³a, gdzie kszta³towa³y siê
nasze charaktery. Czujemy siê,
jakbyœmy mieli 20 lat”. W rytm „Ja
mam dwadzieœcia lat, ty masz
dwadzieœcia lat”… publicznoœæ
zaczê³a tañczyæ. Za najlepiej
zgran¹ parê obserwatorzy uznali
pani¹ Iwonê i pana Krzysztofa;
docenili te¿ grupê pañ tañcz¹-
cych przy wejœciu do szko³y.

Uczestnicz¹cy w festynie wi-
ceburmistrz Targówka Janusz
Janik oceni³, ¿e takie festyny s¹
bardzo potrzebne, integruj¹ lo-
kaln¹ spo³ecznoœæ. W obecno-
œci naszej reporterki obieca³, ¿e
za rok on tak¿e zatañczy pod-
czas koncertu „Szafirów”. Co
bêdzie jednak, jeœli zespó³ na

serio potraktuje s³owa piosen-
ki, koñcz¹cej wystêp: „Do zoba-
czenia za dwadzieœcia lat”?

„Niektórym ludziom Targó-
wek kojarzy siê z tym, co naj-
gorsze. Podczas festynu chcie-
liœmy pokazaæ, ¿e tu mieszkaj¹
ludzie z charakterem, ¿e to jest
ich miejsce na ziemi, ¿e tu kwi-
t³o i kwitnie ¿ycie. Wa¿ne, ¿e na
festyn przysz³o tylu absolwen-
tów szko³y. Cieszymy siê, ¿e lu-
dzie dobrze siê bawili. Musimy
popracowaæ nad tym, by na na-
stêpnych imprezach papierki i
inne œmieci wk³adane by³y do
koszy, a nie rzucane na trawê”-
takimi refleksjami podzieli³a siê
z nami przewodnicz¹ca Rady
Osiedla Hanna Neræ.

W jubileuszowym festynie
czynny udzia³ wziê³a prawie
ca³a Rada Osiedla. Wiele po-
mogli sponsorzy: Urz¹d Dziel-
nicy Targówek, Procter&Gam-
ble, ¯ywiec Trade, Marlena
WoŸniak, Ma³gorzata Seku³a,
Anna i Krzysztof Zawada,
ADET oraz absolwenci SP 58.

Do poprawy wizerunku Tar-
gówka Przemys³owego mo¿e
przyczyniæ siê Adam Bronisz,
cz³onek Rady Osiedla Zacisze,
który nawi¹za³ kontakt z Mari¹
Elsner, praprawnuczk¹ Józefa
Elsnera, nauczyciela Frydery-
ka Chopina. W roku 2010,
Roku Chopinowskim Elsnero-
wo mo¿e nabraæ blasku.         K.

Œwiêtowanie z Szafirami
Festyny rodzinne na Targówku Przemys³owym maj¹ ju¿ 10-

letni¹ tradycjê. Na wspóln¹ zabawê 20 czerwca, na terenie przy
Szkole Podstawowej nr 58, Rada Osiedla zaprosi³a mieszkañ-
ców, a na scenê - artystów zawodowych, jak Elaband, White
Tiger, SEBII oraz uczniów SP nr 58 i Klub Dzieci Targówka. Naj-
gorêcej oczekiwan¹ gwiazd¹ wieczoru by³y „Szafiry” – reakty-
wowany po 40 latach zespó³, maj¹cy swoje korzenie w³aœnie na
Targówku Przemys³owym. Z lokalnej spo³ecznoœci wywodzi siê
tak¿e El¿bieta Smolarz, cz³onek Rady Osiedla, która piêknie
zaœpiewa³a kilka piosenek. Na w³asn¹ proœbê, na scenê wkro-
czyli m³odzi sportowcy z UKS „B³yskawica”: Mateusz, Bartek i
Kacper - tym razem w roli artystów, rozweselaj¹cych widowniê.

ZAWIADOMIENIE

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

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nie-
ruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej in-
westycji, o wydanej decyzji ustalaj¹cej lokalizacjê inwe-
stycji celu publicznego:
Nr 34/CP/2009 z dnia 30.06.2009 r. dla inwestycji pole-
gaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej φφφφφ 100 mm, w
ul. Milenijnej na dz. ew. nr 4/2, 2/2 obrêb 4-03-06 i w ul.
Kaflowej na dz. ew. nr 2/5, 6 obrêb 4-03-06, na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek SBM War-
dom z siedzib¹ przy ul. Kochanowskiego 49, 01-864,

pe³nomocnik Anna Romanowicz, z³o¿ony 17.04.2009 r.
Pouczenie

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci w
s¹siedztwie planowanej Inwestycji s³u¿y odwo³anie do Samo-
rz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Wy-
dzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzê-
du m.st. Warszawy w terminie 14 dni od daty dorêczenia ni-
niejszego zawiadomienia, je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane
z ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.
Dokumenty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Miesz-
kañców na parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz
wtorki-pi¹tki od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z
treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury l Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197,
pokój 308 na III piêtrze, w poniedzia³ek w godz. 08.00 do 16.00
oraz w czwartek w godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na
uzyskaæ równie¿ pod numerem telefonu 022 51-03-199.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za 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).

ZAWIADOMIENIE

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

Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nie-
ruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej in-
westycji, o wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu loka-
lizacji Inwestycji celu publicznego:
Nr 33/CP/2009 z dnia 23.06.2009 r. dla inwestycji
polegaj¹cej na przebudowie odcinka napowietrznej
linii energetycznej w rejonie ul. Myœliborskiej na
dzia³kach nr ew. 2, 3/1, 6/1, 6/3, 6/4, 3/5, 7, 1/7, 1/8, 1/9,
5/9, 5/8, 5/7 w obrêbie 4-06-34 oraz na dzia³ce nr ew.
82/2 w obrêbie 4-06-09 i na dzia³kach nr ew. 1, 2
w obrêbie 4-06-12 oraz na dziatkach 105, 106/2, 107
w obrêbie 4-06-31 ul. Myœliborskiej w Dzielnicy
Bia³olêka m.st. Warszawy, na wniosek firmy Przed-
siêbiorstwo Budowlane Konstanty Struœ z siedzib¹
w Warszawie ul. JadŸwingów 2 lok. 1, z³o¿onego
w dniu 08.09.2008 r.

Pouczenie

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomo-
œci w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³a-
nie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za po-
œrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bialo³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie
14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,
je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich in-
teresów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty
nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na
parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-pi¹tki
od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Bu-
downictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st Warsza-
wy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze, w ponie-
dzia³ek 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.
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).

 ZAWIADOMIENIE

O WYDANEJ 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 przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958),

zawiadamia siê,
¿e w dniu 10 czerwca 2009 r. Prezydent m.st. Warszawy
wyda³, na wniosek Miasta Sto³ecznego Warszawy - Dziel-
nica Bia³o³êka, decyzjê nr 410/ZRID/2009 zatwierdzaj¹c¹
projekt budowlany i zezwalaj¹cej na realizacje inwestycji
drogowej polegaj¹cej na budowie ulicy Srebrnogórskiej
na odcinku od ulicy ¯ywicznej do ulicy 15-go Sierpnia
wraz z budow¹ chodników dwustronnych, przykanalików
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, 55, 56, 57, 59, 60/2, 62, 63, 66/2,
67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9, 67/10,
67/11, 67/12, 67/13, 67/14, 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,
4/4, 4/5, 5/1, 5/2, 6/3, 6/9, 6/10, 9/1, 9/2, 10/1,10/3, 11,
18/1 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, 10/4 111/1 z obrêbu 4-04-14
oraz dzia³ki nr ew. 47/4, 47/6, 50/1, 53/1, 63/1, 64/1,
66/3, 46/8 i 46/10 z obrêbu 4-04-11 sta³y siê w³asnoœci¹
Miasta Sto³ecznego Warszawy.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania
siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy
Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³otêka, pokój 305, w godzinach pracy Urzêdu.
W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel nieru-
chomoœci objêtej niniejsz¹ decyzj¹, wyda sw¹ nierucho-
moœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni
od dnia dorêczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji,
wysokoœæ odszkodowania zostanie powiêkszona o kwo-
tê 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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W przedwojenne klimaty
przenios³y nas piosenki Maria-
na Hemara i Hanki Ordonówny
oraz postacie w strojach z epo-
ki. W kawiarni Ziemiañskiej
mo¿na by³o spróbowaæ gzika i
napiæ siê aromatycznej kawy.
Obok kawiarni, w takt lwowskich
melodii odbywa³y siê warsztaty
taneczne dla wielbicieli walca
wiedeñskiego i tanga.

Dzieci wspólnie z rodzicami
znakomicie bawi³y siê w Zak¹t-
ku Rozrywek Wszelakich,
gdzie mo¿na by³o zagraæ w
boule, szachy, domino, serso,
m³ynek czy po prostu poska-
kaæ na ró¿nych, przeznaczo-
nych do tego urz¹dzeniach.

Po parku kr¹¿y³ prawdziwy
kataryniarz, gazeciarz i bukie-
ciarki. Uliczny sprzedawca ofe-
rowa³ piasek prosto z Wis³y.

Zasady gry w szachy objaœnia³
arcymistrz Akiba Rubinstein.
Goœcie festynu mieli te¿ niepo-
wtarzaln¹ okazjê spotkania
bywalca warszawskich lokali,
Franca Fiszera. Panie zainte-
resowane mod¹ uczestniczy-
³y w pokazie strojów na Trotu-
arze Mód. Nieopodal stoisko z
czapkami prezentowa³o boga-
ty wybór konfederatek, czapek
studenckich i licealnych, a na-
wet francuskich kepi.

O godzinie 15.30 rozpoczê³y
siê wystêpy na scenie. Goœci
festynu zachwyci³ wystêp dzie-
ci z bia³o³êckiego przedszkola
„Weso³y pêdzelek” z pokazem
zabaw muzycznych z dawnych
lat. Nastêpnie w magiczny
„Œwiat tanga” wprowadzi³o nas
trio Sentido del Tango, w sk³a-
dzie: Gabriela Machowska (for-

21 czerwca mieszkañcy Bia³o³êki spotkali siê w odnowio-
nym Parku Henrykowskim przy zbiegu ulic Klasyków i Modliñ-
skiej na festynie pod nazw¹ „Lata 20., lata 30.”. Organizatorzy
imprezy, burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka, Jacek Kaznowski wraz
z Rad¹ i Zarz¹dem, Wydzia³ Kultury oraz Bia³o³êcki Oœrodek
Kultury zadbali o odpowiedni¹ atmosferê tamtych lat.

tepian), Piotr Kopietz (bandone-
on, akordina) i Mateusz Szem-
raj (gitara). Zespó³ wykonuje
muzykê w gatunku Tango Nu-
evo. W Parku Henrykowskim
zaprezentowa³ utwory Astora
Piazzolli, ze s³ynnym „Libertan-
go” i „Oblivion” na czele.

Lata 20. to równie¿ rozkwit
rewii i musicalu. Przedsmak tych
gatunków da³ nam wystêp trzech
par tanecznych w uk³adzie pt.
„Rewii Czas”. Nastêpnym punk-
tem programu by³ recital Hono-
raty Godlewskiej z piosenkami
Hanki Ordonówny. Us³yszeliœmy
takie przeboje, jak „Mi³oœæ ci
wszystko wybaczy”, „Na pierw-
szy znak”, „Trudno” oraz „Ulicz-
kê znam w Barcelonie”.

Atrakcyjnym fina³em festynu
by³ koncert pt. „Z³ote lata ope-
retki” z udzia³em Bogumi³y
Dziel-Wawrowskiej - sopran,
Ryszarda Wróblewskiego - te-
nor oraz niezawodnej Bia³o³êc-
kiej Orkiestry „Romantica” pod

dyrekcj¹ Tomasza Labunia. Ar-
tyœci zaprezentowali najpiêk-
niejsze arie z operetek Imre
Kalmana „Ksiê¿niczka czarda-
sza” i „Hrabina Marica” oraz
Franciszka Lehara „Weso³a
wdówka”. Wielki aplauz publicz-
noœci zyska³ Ryszard Wróblew-
ski, który wykona³ ariê „Lat dwa-
dzieœcia mia³ mój dziad” z ope-
retki „Ptasznik z Tyrolu” Karla
Zellera, a ju¿ w zupe³ny za-
chwyt wprowadzi³ publicznoœæ
duet Bogumi³y Dziel-Wawrow-
skiej i Ryszarda Wróblewskie-
go z operetki „Wiktoria i jej hu-
zar” Paula Abrahama, „Myszko,
to by³a cudowna noc”. Prawdzi-
wym przebojem koncertu by³a
tak¿e kompozycja amerykañ-
skiego kompozytora Leroya An-
dersona „Typewriter” z solo na
maszynê do pisania w wykona-
niu Anny Barañskiej-Wróblew-
skiej. Artystka zagra³a te¿ par-
tiê solow¹ w cudownym walcu
Dymitra Szostakowicza.

Mi³ym akcentem koncertu
by³o nadanie burmistrzowi Jac-
kowi Kaznowskiemu tytu³u
Honorowego Solisty Bia³o³êc-

28 czerwca o godz. 16 w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury przy
ul. Vincenta van Gogha 1 odby³ siê kolejny koncert z cyklu
„Malarze S³owa”. Po ubieg³orocznych  koncertach poœwiêco-
nych znanym i nieznanym piosenkom Agnieszki Osieckiej,
utworach Czes³awa Niemena, tym razem zaprezentowano
wieczór piosenek z repertuaru Anny German pt. „Chcê Byæ
Kochana….” w wykonaniu: Marcina Ko³aczkowskiego, Toma-
sza Kowalskiego, Joanny Lewandowskiej, Aurelii Luœni –
Stankiewicz, Anny Ozner, Margity Œlizowskiej oraz Zespo³u
Kameleon – pod kierunkiem H. F. Tabêckiego.

Zgromadzonej publicznoœci zaprezentowano utwory m.in.
„Zakwitnê ró¿¹”; „Tañcz¹ce Eurydyki”; „Chcê byæ kochan¹”;
„Cz³owieczy los”; „A je¿eli mnie pokochasz”; „Bal u Posejdona”.

Organizatorzy koncertów: Stowarzyszenie Muzyka bez
Granic, Miasto Sto³eczne Warszawa, Wydzia³ Kultury dla
Dzielnicy Bia³o³êka oraz Bia³o³êcki Oœrodek Kultury.

Malarze s³owa

Czarowne „Lata 20., lata 30.”

kiej Orkiestry „Romantica” za
wykonanie solo na klarnecie
tureckim podczas koncertu
„Tañce Œwiata”. Jednak nie tyl-
ko za to. Tytu³ ten, w odczuciu
bia³o³êckiej spo³ecznoœci, na-
le¿y siê burmistrzowi Jackowi
Kaznowskiemu w podziêkowa-
niu za te wszystkie wspania³e
koncerty, jakie odbywaj¹ siê w
naszej dzielnicy.

Podsumowuj¹c nale¿y stwier-
dziæ, ¿e najlepsze s¹ festyny z
pomys³em. Taki w³aœnie by³ fe-
styn „Lata 20., lata 30.”. Organi-
zatorom nale¿¹ siê s³owa najwy¿-
szego uznania. Nawet kapryœna
pogoda nie zdo³a³a popsuæ hu-
morów wykonawcom i goœciom,
a odrestaurowany Park Henry-
kowski okaza³ siê œwietnym miej-
scem na tego typu imprezy.

Joanna Kiwilszo

Koncert „Mazowsza”

Zespó³ „Mazowsze” wyst¹-
pi³ z programem przedstawia-
j¹cym folklor wszystkich re-
gionów Polski. Podziwialiœmy
tañce i pieœni kaszubskie, lu-
belskie, wielkopolskie, sza-
motulskie, ¿ywieckie czy spi-
skich pasterzy z Jurgowa. Nie
zabrak³o te¿ krakowiaków,
oberków i kujawiaków. Naj-
wiêkszy zachwyt i aplauz pu-
blicznoœci wzbudzi³y jednak,
brawurowo wykonane, tañce
górali podhalañskich.

„Mazowsze” zaprezentowa-
³o równie¿ uk³ady tañców i pie-
œni, które sk³ada³y siê w rodzaj
obrazków tanecznych. Takim
obrazkiem by³ „Karnawa³ w
Wilamowicach” i „Lubuskie wi-
nobranie”. Artyœci tañczyli trzy-
maj¹c w rêkach girlandy z liœci
winoroœli i kwiatów. Tworzyli w
ten sposób niekoñcz¹cy siê
barwny korowód.

Program „Mazowsza” za-
wiera³ du¿o elementów humo-
rystycznych. Dowcipne przy-
œpiewki, wykorzystywanie lu-
dowych instrumentów typu
beczka z wyci¹ganym ogonem

27 czerwca w Bia³o³êckim Oœrodku Sportu przy ulicy Stru-
mykowej 21 odby³ siê koncert w wykonaniu Pañstwowego
Zespo³u Ludowego Pieœni i Tañca Mazowsze im. Tadeusza
Sygietyñskiego. Zespo³owi towarzyszy³a orkiestra pod dy-
rekcj¹ Bogus³awa Krêgielewskiego.

oraz przebieranki w „Karnawa-
le w Wilamowicach” to tylko
niektóre przyk³ady ¿artów,
wzbudzaj¹cych salwy œmiechu
na sali.

Artyœci wykonali szereg po-
pularnych i bardzo lubianych
pieœni, m. in. „Piekna nasza
Polska ca³a”, „Cyt, cyt”, „Hej,
przelecia³ ptaszek”, „£owi-
czanka” i oczywiœcie „Furman”.
Na szczêœcie znalaz³ siê god-
ny nastêpca Stanis³awa Jop-
ka, który potrafi³ równie piêk-
nie i porywaj¹co zaœpiewaæ tê
piosenkê.

Bajecznie kolorowe stroje,
wspania³a choreografia Witol-
da Zapa³y oraz perfekcyjne
przygotowanie artystów, to
wszystko sprawi³o, ¿e wystêp
„Mazowsza”, jak zawsze, by³
niezapomnianym prze¿yciem.

Organizatorem koncertu
by³a Rada i Zarz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, Bia-
³o³êcki Oœrodek Sportu oraz
Wydzia³ Kultury dla Dzielnicy
Bia³o³êka.

Joanna Kiwilszo


