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Zamawianie 
og∏oszeƒ

tel.: 877-25-64, 877-25-67
faks 877-25-66 

e-mail:
reklama@awigazety.waw.pl

Integracja na ludowo

Mieszkaƒcy ulicy Bolecha serdecz-
nie zapraszajà na obchody 76. rocznicy
utworzenia swojej ulicy, które rozpocz-
nie si´ Êniadaniem na trawie w sobot´
18 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 przy
ul. Bolecha 45. Z tego samego miejsca

o godz. 12.00 nastàpi start Ekspedycji
Ekologicznej do Brukseli, na pierwszà
sekund´ Polskiej Prezydencji w Radzie
UE, która ma jednoczeÊnie m.in. daç
poczàtek przedstawicielstwu spo∏ecz-
noÊci ulicy Bolecha w Bukseli.

Na Woli

Âwi´to ulicy Bolecha

Teatr „Kosmodrom”, dzia∏ajàcy
przy Bemowskim Centrum Kultury
ARTBEM, skupiajàcy osoby doros∏e,
zakochane w teatrze, zaprasza na
spektakl „Koronacja“ (poniedzia∏ek
27 czerwca godz. 20.00, Aula ART-
BEM, ul. Górczewska 201. Spekatkl
dla widzów doros∏ych. Wst´p wolny).
Wed∏ug staro˝ytnych filozofów,
szcz´Êcie to ˝ycie w zgodzie z samym
sobà. Marek Modzelewski, autor
sztuki „Koronacja“, pokazuje wi-
dzom, co si´ dzieje, gdy ˝yjemy zgod-
nie z czyimÊ wyobra˝eniem o nas sa-
mych. Po jakimÊ czasie coÊ musi
w nas p´knàç, by do g∏osu dopuÊciç
nasze alter ego – sfrustrowane, cy-
niczne, ale odwa˝nie prowadzàce na
wojn´ z totalitarnym uk∏adem ro-
dzinno-towarzyskim. Modzelewski
ostrzega, ˝e im d∏u˝ej jesteÊmy znie-
woleni, tym bardziej krwawa b´dzie

to wojna. A Pani, a Pan? Czy panuje-
cie nad swoim ˝yciem, czy te˝ rzeczy-
wistoÊç ju˝ zaczyna skrzeczeç?
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Koronacja w Artbem

W ostatnià sobot´ 11 czerwca br.
o godz. 17.00 w sali widowiskowej Klubu
WAT przy ul. Kaliskiego 25a odby∏ si´
doroczny Koncert Galowy LAZUR-
KÓW pod has∏em „Integracja na ludo-
wo”. By∏ to koncert wyjàtkowy! Koncert
premier! åwiczàce w Klubie YOGI pod
czujnym okiem Justyny Frankowskiej-
¸ukawskiej najm∏odsze z najm∏odszych
Lazurków powita∏y licznie zgromadzo-
nà i aktywnie dopingujàcà publicznoÊç
taƒcami Êlàskimi wywo∏ujàc jak zwykle
wzruszenie oglàdajàcych. Grupa Êrednia
z Klubu YOGI po raz pierwszy pi´knie
wykona∏a taƒce sàdeckie. Wirowa∏y
w taƒcu ró˝owiaki dziewczàt i skrzy∏y si´

kolorami haftów b∏´kicie ch∏opców.
Dzieci çwiczàce w Klubie WAT z sukce-
sem zadebiutowa∏y w suicie taƒców cie-
szyƒskich. Zapoczàtkowana weso∏à
scenkà przemarszu p´dzonych przez ju-
hasa baranów-tancerzy brawurowo wy-
konana przez grup´ m∏odzie˝owo-stu-
denckà przy akompaniamencie kapeli
wiàzanka Êpiewek i taƒców Beskidu Âlà-
skiego wywo∏a∏a ogromny aplauz pu-
blicznoÊci. By∏ to zaprezentowany po
raz pierwszy przed publicznoÊcià ca∏ko-
wicie nowy uk∏ad w choreografii Zofii
Marcinek i zaaran˝owany na kapel´
przez Arkadiusza Gniewka. Kapela pod
kierownictwem ¸ukasza Maliny bawi∏a

publicznoÊç utworami instrumentalny-
mi, a Jagna Malinowska zaÊpiewa∏a z jej
akompaniamentem. Kapela oraz Kry-
styna Kowalska-Wojucka na akordeonie
towarzyszyli równie˝ grupie najstarszej
w weso∏ych doskonale wykonanych
przyÊpiewkach. Wiàzankà taƒców z oko-
lic Przeworska zadebiutowa∏ w roli cho-
reografa Pawe∏ B∏aszczyk a grupa naj-
starsza dowcipne scenki, Êpiewki
i skoczne polki przeworskie wykona∏a
z du˝ym entuzjazmem i profesjonali-
zmem. Kolorowy obrazek ze Starej
Warszawy zakoƒczy∏ tegoroczny Kon-
cert Galowy.

(www.lazurki.com.pl)
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Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Lucyna Piszcz

Kancelaria obs∏uguje:
w Spó∏ki prawa handlowego
w Spó∏ki jawne ul. Górczewska 116A lok. 12
w Stowarzyszenia 01-460 Warszawa
w Fundacje tel./faks 022 402 67 22, 022 402 67 72
w Gabinety lekarskie tel. kom. 502 078 378
w Osoby fizyczne e-mail: piszcz.692@wp.pl

Licencja MF 00692, rok za∏o˝enia firmy 1994

Oko∏o 500 milionów ludzi na ca∏ym Êwiecie cierpi w wyniku ubyt-
ku s∏uchu. Problem najcz´Êciej dotyka osoby starsze, skutecznie
utrudniajàc im funkcjonowanie w stale p´dzàcym Êwiecie, przeszka-
dzajàc w codziennej komunikacji oraz nara˝ajàc na bolesne uczucie
wstydu.

Ubytki s∏uchu ró˝nià si´ mi´dzy sobà, jednak zdecydowana ich
wi´kszoÊç ma charakter obuuszny.

Doktor Ryszard Miko∏ajewski, laryngolog z 15-letnim sta˝em,
odpowiada na nasze pytania dotyczàce problemu niedos∏uchu.

Wywiad na stronie 5

Porada laryngologa

Aparat s∏uchowy – jeden czy dwa?
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Âwiatowy Dzieƒ Krwiodawstwa, ob-
chodzony 14 czerwca, to odpowiedni
czas, aby przypomnieç o potrzebie od-
dawania krwi. Przed nami wakacje
i okres letniego wypoczynku. Jednak
w∏aÊnie w tym czasie zapasy banku krwi
RCKiK znacznie spadajà. Wynika to
z du˝ego zapotrzebowania na krew
w okresie wakacji. Lato to niestety rów-
nie˝ czas zwi´kszonej liczby wypadków
drogowych. Dlatego wszyscy, którzy ju˝
oddawali krew, a tak˝e ci, którzy dopie-
ro rozwa˝ajà takà mo˝liwoÊç, powinni
wziàç pod uwag´ mo˝liwoÊç oddania
tego cennego daru w∏aÊnie od po∏owy
czerwca do koƒca wrzeÊnia.

Aby wspieraç ide´ krwiodawstwa
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
uruchomi∏ stron´ internetowà „Dar
Krwi”. Mo˝na si´ na niej zapoznaç
z procedurà oddawania krwi (nawet

obejrzeç jà na zdj´ciach) i znaleêç miej-
sca, w których mo˝na oddaç krew – nie
tylko te w oddzia∏ach terenowych, ale
równie˝ inne sta∏e punkty. Do dyspozy-
cji jest równie˝ forum dyskusyjne i mo˝-
liwoÊç zadania konkretnego pytania
specjalistom z zakresu transfuzjologii.

Osobie, która bezp∏atnie odda∏a
krew przys∏uguje tytu∏ „Honorowy
Dawca Krwi” oraz mo˝liwoÊç uzyska-
nia stosownej legitymacji.

Przys∏uguje jej dzieƒ wolny od pracy,
zwrot kosztów przejazdu do najbli˝sze-
go miejsca, w którym t´ krew mo˝na od-
daç, posi∏ek regeneracyjny (tj. 8 czeko-
lad), korzystanie ze Êwiadczeƒ opieki
zdrowotnej poza kolejnoÊcià, a Zas∏u˝o-
nym Honorowym Dawcom Krwi – zni˝-
ka na leki z listy leków refundowanych
oraz bezp∏atny przydzia∏ leków krwio-
twórczych. Honorowi Dawcy mogà te˝

odliczyç darowizn´ w formie ekwiwalen-
tu pieni´˝nego za oddanà krew od pod-
stawy do opodatkowania. M´˝czyêni,
którzy oddali 18 litrów krwi i kobiety,
które odda∏y jej 15 litrów mogà bezp∏at-
nie jeêdziç Êrodkami komunikacji miej-
skiej w Warszawie.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Warszawie
ul. Saska 63/75, 03-948 Warszawa
Informacje dla Krwiodawców: 
tel. 22 514 60 62/26 
Rejestracja dawców: tel. 22 514 60 62/26
pon.–pt. w godz. 7.00–17.00
sobota w godz. 7.00–14.00

Najbli˝sze oddzia∏y terenowe stacji
znajdujà si´ w Szpitalu Klinicznym Dzie-
ciàtka Jezus, ul. Nowogrodzka 59, Szpi-
tal Bielaƒski, ul. Ceg∏owska 80, Szpital
Wolski, pawilon 1, ul. Kasprzaka 17

Wi´cej informacji:
www.rckik.warszawa.com.pl oraz
www.darkrwi.com.pl

Dar krwi cenny latem

W kolejnym wydaniu – co robiç w mieÊcie
podczas wakacji. Informator nie tylko dla dzieci.

Oferty m. st. Warszawy i nasze propozycje



Na majowej sesji radni Bemowa
zajmowali si´ m. in. sprawozdaniem
z realizacji zadaƒ bemowskiego OÊrod-
ka Pomocy Spo∏ecznej za 2010 rok. Jak
wynika z informacji dyrektor Edyty
Wi´ckowskiej, oÊrodek dysponowa∏
bud˝etem w wysokoÊci ponad 9,577
mln z∏, który wykona∏ w 97,71 proc.
OPS w ramach dzia∏aƒ pracowników
socjalnych objà∏ pomocà w formie
Êwiadczeƒ finansowych i w naturze
oraz pracà socjalnà ∏àcznie 1 464 Êro-
dowiska rodzinne w ramach zadaƒ
w∏asnych i zleconych, a wy∏àcznie pra-
cà socjalnà – 544 rodziny (1182 osoby).
SpoÊród 4261 osób korzystajàcych
z pomocy 1255 uzyska∏y wsparcie za-
równo Êwiadczeniami pieni´˝nymi, jak
i niepieni´˝ne.

W 2010 roku pracownicy socjalni
dzia∏u pomocy Êrodowiskowej za∏atwili
ponad 5 tys. spraw. W tych dotyczàcych
Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej wydano
4 697 decyzji administracyjnych. W sto-
sunku do roku poprzedniego wzros∏a
liczba Êwiadczeniobiorców w wieku po-
wy˝ej 71 lat, z których wi´kszoÊç to oso-
by samotne. Wzros∏a te˝ liczba nowych
Êrodowisk korzystajàcych z pomocy –
do 298, czyli oko∏o 20 proc. 

Wsparcia wymaga∏y przewa˝nie
gospodarstwa jednoosobowe (46
proc.), a spoÊród 1 464 rodzin obj´tych
Êwiadczeniami wi´kszoÊç korzysta∏a
z pomocy z co najmniej trzech ró˝nych
powodów. Dominujàcymi by∏y: d∏ugo-
trwa∏a lub ci´˝ka choroba, niepe∏no-
sprawnoÊç, bezrobocie (tendencja
wzrastajàca) i ubóstwo. Znaczàco
zwi´kszy∏a si´ liczba osób i rodzin do-
tkni´tych uzale˝nieniami, w tym alko-
holizmem (ze 107 w 2009 roku do 126
w roku 2010) oraz liczba rodzin w sytu-
acji nag∏ego kryzysu (z 33 do 64).
Zmniejszy∏a si´ za to liczba Êrodowisk
korzystajàcych z pomocy spo∏ecznej
z powodu przemocy w rodzinie. 

W ub. roku przyznano zasi∏ki sta∏e
140 osobom, okresowe – 73 oraz celo-
we – 726 rodzinom (w tym 298 na leki
i leczenie). Najwi´ksza grupa zasi∏ków
celowych by∏a przeznaczona na do˝y-
wianie. Przyznano je 503 osobom
(znacznie wi´cej ni˝ w 2009 roku),
w tym 352 dzieciom na dwudaniowy
obiad w placówkach szkolnych i przed-
szkolnych.

W ub. roku w dzielnicy us∏ugami
opiekuƒczymi, specjalistycznymi us∏u-
gami opiekuƒczymi i readaptacyjnymi
obj´to ∏àcznie 187 osób. Nie wydano
˝adnej decyzji odmownej i wszystkie
potrzeby zg∏oszone w tym zakresie
przez mieszkaƒców Bemowa zosta∏y
zaspokojone.

W 2010 roku w bemowskim oÊrod-
ku zrealizowano te˝ 17 projektów so-
cjalnych, które odnosi∏y si´ do osób,
znajdujàcych si´ w trudnej sytuacji ˝y-
ciowej. Niesiono pomoc bezrobot-
nym. W dzielnicowym klubie pracy
zarejestrowa∏o si´ i korzysta∏o z pro-
ponowanego wsparcia 146 osób. Spo-
Êród klientów korzystajàcych z pomo-
cy prac´ podj´∏o 90 osób (w tym 43
dorywczà).

W ub. roku oÊrodek zorganizowa∏
kolejnà, trzecià ju˝ edycj´ projektu
systemowego „Aktywna integracja
drogà do zatrudnienia”, wspó∏finanso-
wanego ze Êrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego (Program operacyjny
„Kapita∏ ludzki”). Podstawowym na-
rz´dziem zastosowanym w projekcie
by∏y kontrakty socjalne, którymi obj´to
34 Êrodowiska, podzielone na dwie
grupy. Dla pierwszej celem by∏a akty-
wizacja zawodowa (skuteczna, bo
7 spoÊród 10 uczestników podj´∏o za-
trudnienie), a dla drugiej – aktywizacja
spo∏eczna. Trwajà prace nad przygoto-
waniem czwartej edycji projektu, która
odb´dzie si´ w 2011 roku.

Rada pozytywnie zaopiniowa∏a
sprawozdanie z dzia∏alnoÊci OPS.

Stanowisko odnoÊnie trasy S-7
Po konsultacjach w komisji na fo-

rum rady powróci∏ i zosta∏ przyj´ty
kwietniowy projekt stanowiska klubu
PO w sprawie zmiany przebiegu trasy
S-7 na terenie Bemowa. Rada propo-
nuje, aby tras´ odchyliç w kierunku
wschodnim, wzd∏u˝ ulicy Ksi´˝ycowej
i wpuÊciç jej korytarz w istniejàcà ul.
gen. S. Maczka z w´z∏em komunikacyj-
nym z ul. Powstaƒców Âlàskich. Dro˝-
noÊç trasy zapewni∏oby poszerzenie ul.
gen. Maczka i przebudowa w´z∏a ko-
munikacyjnego z trasà AK.

Jak pokreÊlono, rozwiàzanie pole-
gajàce na wykorzystaniu cz´Êciowo
istniejàcej infrastruktury, a co za tym

idzie rezygnacji z przeprowadzania
trasy w tunelu, ograniczy koszty budo-
wy. Trasa b´dzie tak˝e zlokalizowana
daleko od osiedli mieszkaniowych
i budynków u˝ytecznoÊci publicznej.
Pozwoli to na zachowanie lotniska
Bemowo na ca∏ej powierzchni, jedno-
czeÊnie uchroni zabytkowe osiedle
Boernerowo przed zagro˝eniem jego
substancji planowanym przed∏u˝e-
niem trasy mostu Pó∏nocnego przez
jego Êrodek. 

Proponowany przebieg jest ca∏ko-
wicie realny przestrzennie, zgodny
z pierwotnie planowanym korytarzem
przed∏u˝enia ul. gen. Maczka w „Stu-
dium uwarunkowaƒ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego
m.st. Warszawy”. Tereny pod zabudo-
w´ rozszerzonej ul. gen. Maczka nie
sà zabudowane (sà tam jedynie
ogródki dzia∏kowe i stara jezdnia ul.
Powàzkowskiej).

Jak przypomniano, Bemowo
w ostatnim czasie zosta∏o przeci´te na
pó∏ trasà S-8, mieszkaƒcy majà ograni-
czone mo˝liwoÊci korzystania z tej tra-
sy w zwiàzku z brakiem w´z∏a z g∏ównà
arterià dzielnicy – ul. Powstaƒców Âlà-
skich. Rada dzielnicy opowiada si´
zdecydowanie za rozwojem infrastruk-
tury drogowej, w szczególnoÊci za ry-
ch∏à budowà trasy S-7. Zaproponowa-
ne rozwiàzanie dzi´ki obni˝eniu kosz-
tów zwi´ksza szanse na szybszà realiza-
cj´ budowy i wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkaƒców.

M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy
W zwiàzku z propozycjà zarzàdu,

pragnàcego do∏àczenia do innych
dzielnic, gdzie podobne inicjatywy ju˝
funkcjonujà, rada rozszerzy∏a porzà-
dek obrad o projekt uchwa∏y w spra-
wie powo∏ania M∏odzie˝owej Rady
Dzielnicy Bemowa i nadania jej statu-
tu. Uzasadniono to wychodzeniem
naprzeciw zbiorowym potrzebom
mieszkaƒców dzielnicy oraz realizacjà
wa˝nego zadania – upowszechniania
idei samorzàdowej i pobudzania ak-
tywnoÊci obywatelskiej wÊród m∏o-
dzie˝y. Przyj´ta przez radnych uchwa-
∏a mówi o powo∏aniu m∏odzie˝owej
rady z dniem 1 czerwca br. oraz nada-
niu jej statutu okreÊlajàcego cel, zada-
nia i zasady dzia∏ania, a tak˝e tryb wy-
borów jej cz∏onków (spoÊród uczniów
bemowskich gimnazjów i liceów), któ-
re majà si´ odbyç jeszcze przed waka-
cjami.

(PON)
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Na Bemowie

Zadowoleni z pracy OPS
KRONIKA KRYMINALNA

Amatorzy 
iglaków

Przed pó∏nocà bemowscy wywia-
dowcy zatrzymali do kontroli kierowc´
skody. W baga˝niku auta 33-letniego
Tomasza A. mundurowi ujawnili 11
krzewów. Tomasz A. i pasa˝er 28-letni
Piotr A. nie umieli wyjaÊniç policjan-
tom, skàd majà tuje. Mundurowi szyb-
ko ustalili, ˝e krzewy zosta∏y skradzione
chwil´ wczeÊniej z terenu przy ul. Karte-
zjusza. Pokrzywdzony straty oszacowa∏
na oko∏o 150 z∏otych.

M´˝czyêni zostali zatrzymani i trafi-
li do policyjnej celi. Us∏yszeli zarzut
kradzie˝y mienia. Ponadto Tomasz A.
zosta∏ ukarany mandatem karnym
w wysokoÊci 500 z∏otych za kierowanie
pojazdem bez uprawnieƒ.

Oficerowie prasowi KRP IV

Okrada∏a 
szefowà

Do komendy przy ul. ˚ytniej zg∏osi-
∏a si´ w∏aÊcicielka saloniku prasowego
i z∏o˝y∏a zawiadomienie o kradzie˝y.
Poniewa˝ od dwóch tygodni znacznie
spad∏y obroty w kiosku, podejrzewa∏a
ona, ˝e jej pracownica, Katarzyna A.,
nie nabija∏a sprzedanego towaru na
kas´, a pieniàdze z utargu chowa∏a do
kieszeni.

Kryminalni jeszcze tego samego
dnia zatrzymali Katarzyn´ A. W roz-
mowie z mundurowymi przyzna∏a si´
ona do kradzie˝y. Twierdzi∏a, ˝e nie
zdawa∏a sobie sprawy, ˝e w przeciàgu
tak krótkiego czasu narazi∏a pracodaw-
c´ na straty w wysokoÊci oko∏o 10 tysi´-
cy z∏otych. Katarzyna A. us∏ysza∏a za-
rzut kradzie˝y mienia i wkrótce stanie
przed wymiarem sprawiedliwoÊci. Gro-
zi jej do 5 lat pozbawienia wolnoÊci.

14-latka 
z petardà

Informacja o wybuchu petardy
w jednym z gimnazjów na Bemowie do-
tar∏a do policjantów z wydzia∏u do
spraw nieletnich i patologii. Ze wst´p-
nych ustaleƒ wynika∏o, ˝e po godzinie
8.00 podczas trwania lekcji zosta∏a od-
palona petarda. Przybyli na miejsce po-
licjanci wyczuli unoszàcy si´ w powie-
trzu zapach prochu, a na pod∏odze zna-
leêli resztki fajerwerku. Zacz´li szukaç
sprawcy wybuchu. Szybko wysz∏o na
jaw, ˝e petard´ zdetonowa∏a 14-letnia
Ola. Uczennica t∏umaczy∏a, ˝e fajer-
werk nale˝a∏ do jej kolegi Bartosza,
z którym za∏o˝y∏a si´ o paczk´ papiero-
sów, ̋ e odpali petard´. Jak ustalili mun-
durowi, w klasie by∏o wtedy oko∏o 20
uczniów. Wybuch petardy spowodowa∏
poparzenie nogi jednej z uczennic i wy-
palenie dziury w wyk∏adzinie. Poszko-
dowana dziewczynka od razu trafi∏a
pod opiek´ piel´gniarki szkolnej, zaÊ
nieletni zostali przewiezieni na ul. ˚yt-

nià. Us∏yszeli tam zarzuty spowodowa-
nia bezpoÊredniego zagro˝enia dla ˝ycia
i zdrowia, uszkodzenia mienia oraz na-
ruszenia czynnoÊci cia∏a.

W mieszkaniu Bartosza policjanci
ujawnili pude∏ko z kilkudziesi´cioma
ró˝nego rodzaju fajerwerkami. Mate-
ria∏y wybuchowe zosta∏y zabezpieczone
przez policjantów, którzy sprawdzajà
teraz, kto sprzeda∏ nieletnim petardy.
Grozi za to kara pozbawienia wolnoÊci
do lat 2.

Ola i Bartosz wkrótce odpowiedzà
za swoje zachowanie przed sàdem ro-
dzinnym.

W∏amanie 
do kiosku

Kilka minut po pó∏nocy pod numer
alarmowy 112 zadzwoni∏ przechodzieƒ.
Z jego relacji wynika∏o, ˝e kilkanaÊcie
minut wczeÊniej dwóch m´˝czyzn w∏a-
ma∏o si´ do kiosku. Na miejsce zosta∏
skierowany policyjny patrol. Z infor-
macji uzyskanej od Êwiadka zdarzenia
wynika∏o, ˝e sprawcy oddalili si´ w kie-
runku stadionu Sarmaty. Po chwili
funkcjonariusze zatrzymali 30-letniego
Piotra S. i 34-letniego Roberta K.

Policjanci ustalili, ˝e m´˝czyêni
wybili szyb´ i dostali si´ do Êrodka. Ich
∏upem pad∏o kilka paczek papierosów
oraz pieniàdze. Wst´pnie wartoÊç strat
zosta∏a oszacowana na 3 tys. z∏. O dal-
szym losie zatrzymanych zadecyduje
sàd. Piotrowi S. i Robertowi K. grozi do
10 lat wi´zienia.

Oficer prasowy (jb)

Telefon 
zaufania

W Komendzie Rejonowej Policji
Warszawa IV zosta∏ uruchomiony „Po-
licyjny Telefon Zaufania”: 22 603 72
22. Infolinia ma zwi´kszyç poczucie
bezpieczeƒstwa mieszkaƒców Woli. Te-
lefon czynny jest przez ca∏à dob´. 

Komenda czeka na Twój sygna∏, gdy:
– by∏eÊ Êwiadkiem przest´pstwa lub

wykroczenia,
– masz wiedz´ o sprawcach lub znasz

okolicznoÊci pope∏nienia przest´pstwa,
– wiesz, gdzie i kto handluje narko-

tykami,
– znasz miejsce ukrywania si´ osób

poszukiwanych lub zaginionych,
– podejrzewasz, ˝e w mieszkaniu

obok krzywdzone lub zaniedbywane sà
dzieci, dochodzi do przemocy domowej.

Rozmówcy mogà byç pewni, ˝e
przekazana anonimowo informacja
lub spostrze˝enie b´dà sprawdzone.
Nie b´dà pytani o nazwisko i miejsce
zamieszkania. Policjanci proszà o nie
odk∏adanie nagle s∏uchawki – nawet
drobne informacje mogà byç wa˝nà
wskazówkà. Pod tym telefonem ko-
menda nie przyjmuje zg∏oszeƒ wymaga-
jàcych natychmiastowej interwencji. Te
sprawy nale˝y zg∏aszaç pod numer in-
terwencyjny policji – 997 lub 112.11
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Muzeum Woli oraz urzàd dzielnicy
Wola zapraszajà na wyjàtkowà wystaw´
z∏o˝onà w wi´kszoÊci z przedmiotów
przyniesionych przez mieszkaƒców.
Ekspozycj´ zatytu∏owanà „Ze wspo-
mnieƒ mieszkaƒców Woli” mo˝na
oglàdaç od 16 czerwca przy ul. Srebrnej
12. Dzi´ki niej zwiedzajàcy b´dà mogli
poznaç przesz∏oÊç dzielnicy, cofnàç si´
w czasie nawet o 100 lat. Wola by∏a
wtedy dzielnicà przemys∏owà, ale
i w pewnym sensie peryferiami miasta,
nieco przypominajàcymi wieÊ. S∏yn´∏a
ze sprytu i odwagi swoich mieszkaƒ-
ców. Jednym z warszawskich symboli
sta∏ si´ „ch∏opak z Woli”, a Wola by∏a
„fest dzielnicà”. 

W∏aÊnie z tej perspektywy – miesz-
kaƒców dzielnicy ukazuje Wol´ ta wy-
stawa. Dokumentuje dawnà zabudow´,
ale i ludzi w codziennych, zwyk∏ych sy-
tuacjach. Opowiada historie konkret-

nych osób, odtwarzajàc jednoczeÊnie
zbiorowe wspomnienie dzielnicy i jej
charakter. Charakter i klimat, które
w wi´kszoÊci zniszczy∏a II wojna Êwia-
towa. Wielu mieszkaƒców Woli zabito
lub wywieziono do obozów, zburzone
domy nie zosta∏y odbudowane, a fabry-
ki przej´∏o paƒstwo. Ale nie wszystko
zgin´∏o pod gruzami. Wiele lat po woj-
nie mieszkaƒcy uto˝samiali si´ z tym
przedwojennym mitem i manifestowali
swój niepokorny charakter. 

Obecnie Wola przechodzi kolejny
etap przeobra˝enia. Zmienia si´ jej wy-
glàd i charakter, zmieniajà si´ miesz-
kaƒcy. Jednak z pewnoÊcià warto prze-
nieÊç si´ w czasy dawnej Woli, poznaç
jej przesz∏oÊç, mityczny charakter i kli-
mat. I z jej legendy wybraç to, co war-
toÊciowe do dziÊ. 

(www.wola.waw.pl)

Na Woli

Wspomnienia mieszkaƒców
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Trzecia edycja projektu j´zykowego
OLMU (One Language Mutual Un-
derstanding) ju˝ za nami. Celem tego
szkolenia jest podniesienie kompetencji
j´zykowych i uzyskanie praktycznej
umiej´tnoÊci efektywnego komuniko-
wania si´ w j´zyku angielskim w sytu-
acjach zawodowych i prywatnych.
G∏ówny nacisk po∏o˝ony jest na çwicze-
nie efektywnej komunikacji w j´zyku
obcym, czyli rozwijanie czterech umie-
j´tnoÊci: mówienia, s∏uchania, czytania
i pisania. Nic dziwnego, ˝e zaintereso-
wanie projektem wcià˝ utrzymuje si´ na
wysokim poziomie. Liczba kandydatów
by∏a 20-krotnie wy˝sza ni˝ liczba miejsc.

W odró˝nieniu od innych szkó∏ j´-
zykowych Language Study Center nie
ograniczy∏a si´ wy∏àcznie do realizacji
kursów stacjonarnych, cz´Êç Êrodków
zosta∏a przeznaczona na opracowanie
produktów j´zykowych. Jednym z nich
jest kurs audio do nauki s∏ownictwa

z j´zyka angielskiego. Jego g∏ównym
celem jest wspieranie osób doros∏ych
w procesie uczenia si´ j´zyka. Formu∏a
kursu pozwala opanowaç poziom ko-
munikatywnoÊci j´zykowej. Tym sa-
mym osoba uczàca si´ na kursie audio
staje si´ samodzielnym u˝ytkownikiem
j´zyka angielskiego. Kurs audio – po-
dzielony na 116 lekcji – udost´pniany
jest bezp∏atnie wszystkim zaintereso-
wanym. Lekcje przez Internet motywu-
jà do nauki, a proces nauczania – mimo
samodzielnoÊci – nadal jest monitoro-
wany przez lektorów LSC.

Obecnie w LSC trwajà przygotowa-
nia do kolejnego projektu. Zak∏ada on
zrealizowanie kursów j´zykowych,
dzi´ki którym b´dzie mo˝na opanowaç
jeden poziom zaawansowania zgodnie
z wytycznymi Europejskiego Systemu
Kszta∏cenia J´zykowego Rady Europy.
Kurs j´zykowy obejmie 120 godzin
szkoleniowych metodà tradycyjnà –

tzw. komunikatywnà, ale o jego wyjàt-
kowoÊci przesàdzi 30 godzinny kurs
uzupe∏niajàcy blended learning wyko-
rzystujàcy ró˝ne media, odpowiednià
cz´stotliwoÊç i zupe∏nie innà formu∏´
nauki. ¸àczny czas – 150 godzin szko-
leƒ – zostanie wsparty metodà SKU-
LE™, która k∏adzie nacisk na umiej´t-
noÊç poprawnego s∏uchania i p∏ynnego
mówienia. Ró˝norodnoÊç stosowanych
metod gwarantuje wszechstronny tre-
ning j´zykowy, a co za tym idzie zmak-
symalizuje skutecznoÊç nauki osób
przyj´tych do projektu 2011/2012.

Language Study Center
Al. Jerozolimskie 33/2, 00-508 Warszawa
www.lsc.edu.pl    numer tel. 22 215 87 84

Sukces kursów j´zykowych OLMU

12
3/

AM
/2

01
1

Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego Nr 3
w Warszawie ul. So∏tyka 8/10 

tel. 22 888 27 77, 22 632 59 70
www.cku3.pl

BEZP¸ABEZP¸ATNA NATNA NAUKA UKA 
WW SSZKZKOLE PUBLICZNEJOLE PUBLICZNEJ

FORMA STACJONARNA LUB ZAOCZNA
BLISKO CENTRUM, WYGODNY DOJAZD 

AUTOBUSEM I TRAMWAJEM
3 Masz ukoƒczone 16 lat i nie mo˝esz chodziç 

do szko∏y m∏odzie˝owej (gimnazjum, liceum, technikum)
3 JesteÊ doros∏y i chcesz uzupe∏niç wykszta∏cenie

w gimnazjum, liceum, technikum
3 Chcesz zdobyç nowy atrakcyjny zawód fryzjer

Zg∏oÊ si´ do nas
Nabór dwa razy do roku

15
1/

S/
20

11

Lilla House 
Centrum Taƒca

Fitnessu i Edukacji

zaprasza mieszkaƒców Woli i Bemowa,
ma∏ych i du˝ych na wakacje!!!

Przyjdê, poznaj nas, bàdê Lilla!
Taniec, fitness, klubik malucha,

warsztaty teatralne, kobiece imprezy
i inne atrakcje, to wszystko 

masz ju˝ tylko o krok od domu! 

ul. Górczewska 129, tel. 22 691 91 01
Wi´cej na: www.lillahouse.com/warszawa
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Litwa – kraj bliski, a niezbyt do-
brze znany. Znamy na ogó∏ choç
troch´ Wilno, Troki, Druskienniki.
Stulecia wspólnej historii pozosta-
wi∏y w tym kraju tak wiele polskich

Êladów, ˝e zwykle patrzymy na Li-
tw´ w∏aÊnie poprzez sentyment
i poloniki. A przecie˝ Litwa to kraj
pi´kny i magiczny nie tylko po-
przez wspólna histori´.

Litwa podobnie jak Polska ma
niezwyk∏ej urody morskie wybrze˝e
z szerokimi, piaszczystymi pla˝ami
i unikalnymi, przepi´knymi wy-
dmami. Ma swojà Mierzej´ Kuroƒ-
skà – pó∏wysep tak cenny przyrod-
niczo i krajobrazowo, ˝e niemal
w ca∏oÊci wpisany na List´ Dzie-
dzictwa Narodowego UNESCO.
Ten wàski pas làdu d∏ugoÊci 97 km
(ponad po∏owa mierzei nale˝y do
Litwy, pozosta∏a cz´Êç do Rosji)
wyznacza granice Zalewu Kuroƒ-
skiego, którego uroda zachwyca
mi∏oÊników i morza, i jezior.

Ma te˝ Litwa swojà letnià stoli-
c´ – Po∏àg´ – urokliwe uzdrowisko
nad otwartym morzem. Miasteczko
o pi´knej, kolorowej architekturze
zamieszkuje na sta∏e 17 tys. obywa-
teli, ale w sezonie odpoczywa tu
oko∏o pó∏ miliona turystów, a mo-
g∏oby jeszcze wi´cej. W samej Po∏à-
dze jest ponad 80 hoteli i domów
wczasowych, a w oddalonej zaled-
wie o 12 km Âwi´tej, po∏o˝onej nad
rzekà o tej samej nazwie, dalsza ba-
za w postaci mniejszych i wi´kszych
oÊrodków, z najwi´kszym oÊrod-
kiem sanatoryjno-wczasowym,
Energetikasem. Latem nocleg
w Po∏àdze mo˝na znaleêç ju˝ od 
20 – 30 litów za osob´ (20 litów to
oko∏o 23 z∏ote). Mo˝na tu odpo-
czàç i podreperowaç zdrowie, bo
w samej tylko Po∏àdze jest 40 cen-
trów rehabilitacji, a z∏o˝a natural-
nej borowiny, klimat i liczne êród∏a
wód mineralnych stwarzajà dosko-
na∏e warunki do leczenia wielu
schorzeƒ. Walory uzdrowiskowe tej
niegdyÊ osady rybaków i zbieraczy
bursztynu, odkry∏a w XIX wieku
rodzina Tyszkiewiczów. W 1892 ro-
ku hrabia Feliks Tyszkiewicz wybu-

dowa∏ tu pa∏ac – siedzib´ rodu. Kil-
kanaÊcie lat póêniej, dobudowano
jeszcze kaplic´. Wokó∏ tej imponu-
jàcej budowli rozciàga si´ 36-hek-
tarowy pi´kny, si´gajàcy morza
park, podzielony na cz´Êç francu-
skà i angielskà, z miniaturà groty –
Sanktuarium De Lourdes i pi´kny-
mi rzeêbami, z Jod∏à – królewnà
w´˝ów, która sta∏a si´ symbolem
Po∏àgi. Park za∏o˝ono na terenie
lasu sosnowego, stàd dominujà
w nim sosny, ale roÊnie tu od 200
do 250 gatunków innych drzew.
W Pa∏acu obecnie mieÊci si´ Mu-
zeum Bursztynu, z unikalnym oka-
zem najwi´kszego bursztynu
o wdzi´cznej nazwie Kamieƒ S∏oƒ-
ca i wadze 3,524 kg.

Najstarsze litewskie miasto to
K∏ajpeda, g∏ówny port Litwy nad
Ba∏tykiem. To stary gród o burzli-
wej przesz∏oÊci. Opowiadajà o niej
interesujàce ekspozycje w podzie-
miach pokrzy˝ackiego zamku. K∏aj-
peda przechodzi∏a w przesz∏oÊci
z ràk do ràk, do Litwy nale˝y dopie-

ro od roku 1923, przez co dzisiaj
jest miastem kosmopolitycznym.
Wyjàtkowo pi´kny jest fragment
miasta po∏o˝ony nad rzekà Dane
i Zalewem Kuroƒskim, otwierajà-
cym si´ w tym miejscu na Ba∏tyk.
Centralne miejsce K∏ajpedy to plac
Teatralny. Po∏o˝ony przy nim teatr,
wybudowany w roku 1830, jest
obecnie remontowany. To w∏aÊnie
w tym teatrze zaczyna∏ karier´ Ry-
szard Wagner. Z tym miejscem wià-
˝e si´ romantyczna legenda, zakl´ta
w pomniku pi´knej dziewczyny, sto-
jàcym przed teatrem. Dziewczyna
to Ania, wielka mi∏oÊç i muza poety
Szymona Dacha. Poet´ zaprosi∏ ko-
lega na swoje wesele. Pi´kna panna
m∏oda tak zachwyci∏a poet´, ˝e za-
kocha∏ si´ w niej na amen, ale Ania
zgodnie z planem wysz∏a za mà˝.
Niepocieszony, za póêno zakocha-
ny poeta zaczà∏ od tej pory pisaç dla
niej wiersze, które do dzisiaj sà tek-
stami piosenek.

Tekst Danuta Wieluƒska
Zdj´cia Zenon ˚yburtowicz

Wakacyjne w´drówki

Magiczna Litwa

Na Litwie mo˝na spracerowaç po wydmach, wi´c sà wyjàtkowà atrakcjà

Po∏àga to miasteczko o pi´knej, kolorowej architekturze



Toto to maleƒki psi staruszek, wy-
rzucony przez cz∏owieka na zatrace-
nie. Le˝a∏ na poboczu drogi kilka dni
bez wody i jedzenia, niezdolny pod-
nieÊç si´ na nogi. LitoÊciwa kobieta
zawiadomi∏a schronisko, wolonta-
riuszki zaopiekowa∏y si´ pieskiem
i tam okaza∏o si´, ˝e ma wybite
oczko, na drugie nie widzi, ma bar-
dzo s∏aby w´ch i zosta∏ prawie zje-
dzony ˝ywcem przez pch∏y i kleszcze. 

Toto jest niek∏opotliwym pie-
skiem, który wi´kszoÊç czasu przesy-
pia, wstaje tylko, aby za∏atwiç swoje
potrzeby i zjeÊç. KtoÊ musia∏ go bar-
dzo skrzywdziç, bo ka˝de dotkni´cie
przez cz∏owieka powoduje wzdry-
gni´cie i napi´cie ma∏ego cia∏ka.
TotuÊ potrzebuje domu, w którym
móg∏by spokojnie dotrwaç swoich
dni. W którym by∏by kochany w∏aÊnie
dlatego, ˝e tego potrzebuje.

– Jeszcze mam nadziej´ na cud,
˝e znajdzie si´ jakiÊ domek. JeÊli do
nast´pnej wizyty weterynarza nie b´-
dzie ch´tnego na adopcj´ Totka, to
niestety pomo˝emy mu godnie
odejÊç. Przed wakacjami schronisko
zape∏nia si´ w zastraszajàcym tem-
pie. Psów jest ju˝ prawie setka. Przy-
bywa chorych, zag∏odzonych, suk bie-

gajàcych z cieczkami, nie da si´
w tych warunkach opiekowaç takim
psem jak TotuÊ. Pyta∏am ka˝dego,
kto mi przyszed∏ do g∏owy. Bez rezul-
tatu mówi wolontariuszka – pracow-
nica schroniska.

JeÊli chcesz podarowaç Totusiowi
dobrà staroÊç w swoim domu, za-
dzwoƒ lub napisz: tel. 519 058 615,
schronisko.jastrzebie@onet.pl lub
tel. do Moniki 507 176 898.

Adopcje starszych psów:
www.psiegranemarzenia.pl
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• Pani burmistrzu, ostatnio be-
mowskich nauczycieli i rodziców zbul-
wersowa∏a poÊpieszna zmiana organi-
zacji przysz∏ego roku szkolnego wpro-
wadzona w ostatniej chwili przez dziel-
nicowe w∏adze oÊwiatowe…

– Nie widz´ tutaj problemu, jest to
normalna procedura. Nie by∏o poÊpie-
chu. Z∏o˝one przez dyrektorów szkó∏
arkusze organizacyjne trzeba by∏o
przeanalizowaç, a nast´pnie przedsta-
wiç dyrektorom konieczne poprawki.

• Ale zmiany narzucone przez
dzielnic´ powodujà koniecznoÊç zlikwi-
dowania wielu klas mniej licznych i ∏à-
czenia ich w wi´ksze oddzia∏y…

– ¸àczenie oddzia∏ów m∏odszych
w szko∏ach podstawowych jest
rozwa˝ane, jeÊli mamy klasy liczàce
20 osób albo poni˝ej tej liczby. Na ca-
∏ym Bemowie nie ma ani jednej klasy
liczàcej powy˝ej 30 uczniów. W gim-
nazjum na ul. Roz∏ogi jest jedyna na
Bemowie klasa liczàca 30 osób.

W skali ca∏ej dzielnicy zlikwidowano
cztery ma∏e oddzia∏y. 

• Czy nie ucierpià na tym dzieci?
Nauczyciele zlikwidowanych klas te˝
stracà prac´…

– To o czym rozmawiamy jest spra-
wà ma∏o istotnà. Nasze dzia∏anie
Êwiadczy o gospodarczym podejÊciu do
organizacji nauczania i wydawania
Êrodków na oÊwiat´. Nauczyciele to
problem w tej sprawie drugoplanowy.
Oni sà dla uczniów, a nie dla siebie.
Czasami nauczyciel musi zmieniç prac´
– nawet mianowany. 

• Ale jednak rodzice protestowali
przeciwko tym zmianom. Przyszli pod
ratusz z transparentem. Jak pan na to
zareagowa∏?

– Sprawa protestu rodziców dzieci
ze szko∏y przy ul. Tkaczy – nag∏oÊniona
przez TVN – jest ju˝ rozwiàzana. Zare-
agowa∏em na to normalnie. Po prostu
doszliÊmy do porozumienia. Przystali-

Êmy na taki model organizacji przysz∏e-
go roku szkolnego, jakiego chcieli ro-
dzice. Rodzice zgodzili si´ na wi´kszà
zmianowoÊç w zamian za rezygnacj´
z ∏àczenia oddzia∏ów.

• Czy wprowadzone zmiany rozwià-
˝à problemy szkó∏ na Bemowie?

– Najpowa˝niejszym problemem
w organizacji bemowskiej oÊwiaty jest
to, ˝e w ciàgu najbli˝szych czterech lat
liczba dzieci uczàcych si´ w szko∏ach
podstawowych wzroÊnie w naszej dziel-
nicy o 50 proc. Otwieramy w∏aÊnie no-
wà Szko∏´ Podstawowà nr 350 przy
ul. Irzykowskiego, bo tam jest wi´ksza
baza, a zlokalizowane pod tym samym
adresem liceum wygasa. Chcemy te˝
wybudowaç nowà szko∏´ w pó∏nocnej
cz´Êci Bemowa, przy ul. Zachodzàcego
S∏oƒca, ale to plany, które mo˝emy zre-
alizowaç najwczeÊniej za trzy lata.

Rozmawia∏a: Danuta Wieluƒska

Zmiany w szko∏ach to koniecznoÊç
ROZMOWA Z ALBERTEM STOMÑ ZAST¢PCÑ BURMISTRZA BEMOWA

W dniach 18 – 23 maja 2011r. Or-
kiestra Mandolinowa Juno Wars ze
Szko∏y Podstawowej nr 316 im. Astird
Lindgren ju˝ po raz siódmy uczestni-
czy∏a w Êwi´cie muzyki w´gierskiej or-
ganizowanym przez Szko∏´ Artystycznà
w Martonwaszar ko∏o Budapesztu. Ma-
li muzycy zagrali dwa koncerty, jeden
dla spo∏ecznoÊci w Wal, a drugi pod-
czas Êwi´ta szko∏y.

Dzieci zwiedzi∏y Budapeszt, bawi∏y
si´ w Parku Przygód, jeêdzi∏y konno,
taƒczy∏y na w´gierskiej dyskotece ludo-
wej i podziwia∏y pi´kny Balaton.

Wielkim prze˝yciem by∏o mieszka-
nie w w´gierskich rodzinach, które
bardzo serdecznie przyj´∏y polskie
dzieci. To by∏a kolejna fantastyczna
przygoda w ramach mi´dzynarodowej
wymiany artystycznej. ZaprosiliÊmy do
nas na kolejnà wizyt´ artystów z Mar-
tonwaszar.

El˝bieta Chludziƒska

Juno Wars na W´grzech

Z nadziejà na cud
Jest póêne popo∏udnie, stoimy pod

jednym z budynków na warszawskim
osiedlu i obserwujemy krà˝àce w górze
stadko ptaków. Âmigajà z wielkà pr´d-
koÊcià, b∏yskawicznie wznoszàc si´
i opadajàc. Pojawiajà si´ w polu widze-
nia i nagle znikajà, trudno za nimi na-
dà˝yç wzrokiem. Powietrze przecinajà
charakterystyczne, przenikliwe gwizdy:
„sriiii…”. 

O zmierzchu zni˝ajà loty i po chwi-
li widzimy, jak jeden po drugim zaczy-
najà wskakiwaç w niewielkie otwory
umieszczone wzd∏u˝ budynku mi´dzy
ostatnià kondygnacjà a dachem. Te
otwory to dla ptaków drzwi do siedli-
ska, którym jest stropodach – niska,
przestrzeƒ izolacyjna, oddzielona od
cz´Êci mieszkalnej i niedost´pna dla lu-
dzi. To w∏aÊnie ulubione miejsce gniaz-
dowania wróbli, kawek i jerzyków. Sà
jeszcze w mieÊcie takie stropodachy,
ju˝ niestety bardzo nieliczne, gdzie
gnieêdzi si´ nawet kilkadziesiàt pta-
ków. Na swoje lokale jerzyki wybierajà
te˝ wszelkie szpary, jakie mogà znaleêç
w elewacjach budynków: pod parapeta-
mi i balkonami, za rynnami i rurami
spustowymi, w szczelinach mi´dzy wiel-
kimi p∏ytami.

W wi´kszoÊci sà to tak ma∏e szczeli-
ny, ˝e ludziom trudno uwierzyç, by mo-
g∏y si´ w nie wcisnàç ptaki, a có˝ dopie-

ro, ˝e g∏´biej jest ich mieszkanie.
Gniazdo jerzyka ma kszta∏t niewielkiej,
p∏askiej czarki zbudowanej z suchych
traw, mchu, puchu nasiennego i sierÊci,
z∏apanych w locie i zlepionych Êlinà
ptaka. Ani w nim, ani w pobli˝u nie zo-
baczymy nieczystoÊci, bo wszystkie od-
chody pisklàt na bie˝àco wynoszone sà
przez rodziców na zewnàtrz. Samiczka
sk∏ada zwykle od dwóch do trzech jaj,
w odst´pach dwu, a nawet trzydnio-
wych. Jaja sà silnie wyd∏u˝one, koloru
bia∏ego, lekko porowate. Wysiadujà je
na zmian´ oboje rodzice, od pierwsze-
go jaja oko∏o 20 dni. Odleg∏oÊci czaso-
we w zniesieniu kolejnego jaja zabez-
pieczajà piskl´ta przed Êmiercià z po-
wodu nieodpowiednich warunków at-
mosferycznych. Gdyby z∏a pogoda za-
sta∏a maleƒkie piskl´ta, z pewnoÊcià
zgin´∏yby wszystkie. Gniazdo opusz-
czajà po 35 – 42 dniach (lub póêniej, je-
Êli pogodna by∏a niesprzyjajàca), kiedy
potrafià ju˝ Êwietnie lataç.

Jerzyki pozostanà z nami do po∏o-
wy lub koƒca sierpnia, w zale˝noÊci
od tego, jak szybko uda im si´ odcho-
waç m∏ode. W ubieg∏ym sezonie ob-
serwowa∏am jeszcze we wrzeÊniu pa-
r´, która nie odlecia∏a z powodu spóê-
nionego l´gu.

Jerzyki polujà na owady, które zbie-
rajà w specjalnym wolu umieszczonym

w gardle. Kiedy go nape∏nià, wracajà
do gniazda i karmià nimi swoje m∏ode.
JeÊli w okolicy brakuje owadów lub
ptaki majà trudnoÊci w poruszaniu si´
z powodu deszczu, odlatujà nawet setki
kilometrów od gniazda, by gdzie in-
dziej zdobyç pokarm. W tym czasie pi-
skl´ta zapadajà w rodzaj „Êpiàczki”,
w której czekajà nawet kilka dni na po-
wrót rodziców. 

W swoich gniazdach sà bezpiecz-
ne, dopóki ludzie nie zechcà ociepliç
i remontowaç budynku. Szpary w ele-
wacji zaklejane sà styropianem, stro-
podach wype∏niony zostaje materia-
∏em ocieplajàcym, a otwory do niego
zwykle zakratowane. Bardzo cz´sto
zdarza si´ wówczas, ˝e ptaki w gniaz-
dach zamurowywane sà ˝ywcem, pi-
skl´ta razem z rodzicami, którzy w ob-
liczu niebezpieczeƒstwa nie opuszcza-
jà m∏odych.

W jaki sposób uniknàç podobnych
tragedii, jak w∏aÊciwie przygotowaç si´
do remontu, by nie naraziç ptaków na
cierpienie i Êmierç, a lokatorów na stra-
ty finansowe oraz na czym polega kom-
pensacja zniszczonych siedlisk, dowie-
cie si´ Paƒstwo w kolejnym odcinku.

Renata Markowska
Fundacja Noga w ¸ap´

www.nogawlape.org

Jerzyki – fascynujàce i tajemnicze
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OG¸OSZENIE
Zarzàdu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Zgodnie z informacjà uzyskanà w toku post´powaƒ
sàdowo-administracyjnych stwierdzono, ˝e na niektó-
rych dokumentach, wys∏anych do u˝ytkowników wie-
czystych w latach 2009–2010, tj, niektórych wypowie-
dzeniach dotychczasowej wysokoÊci op∏aty rocznej za
u˝ytkowanie wieczyste nieruchomoÊci, po∏o˝onych na
terenie Dzielnicy Wola, widnieje piecz´ç mechaniczna
(faksymile). Jej stosowanie na dokumencie, stanowià-
cym oÊwiadczenie woli w zakresie aktualizacji op∏aty
rocznej z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego nieruchomo-
Êci, stanowi niezachowanie formy pisemnej i narusza
obowiàzujàce w tym zakresie przepisy prawa (art. 78
ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami Dz. U.
z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z póên. zm. w zwiàzku
z art. 78 § 1 ustawy Kodeks cywilny – Dz. U. 1964,
Nr 16 poz. 93 z póên. zm.).

W celu podwa˝enia skutecznoÊci powy˝szych wypo-
wiedzeƒ, niezb´dne jest stwierdzenie przez Samorzà-
dowe Kolegium Odwo∏awcze bezskutecznoÊci ka˝dego
wypowiedzenia. 

Gra na Polu Mokotowskim jest
jednà z pi´ciu zaplanowanych w ra-
mach cyklu „Zagraj o zielone”. W so-
bot´ 18 czerwca od godz. 11.00 uczest-
nicy gry b´dà mieli do pokonania wy-
znaczonà tras´ w parku oraz zadania
do rozwiàzania w poszczególnych
punktach. Na odwa˝nych czeka m.in.
gra w bule, spacer Êcie˝kà KapuÊciƒ-
skiego, rozszyfrowanie informacji, u∏o-
˝enie rymowanki. Na zakoƒczenie –

wspólne sadzenie krzewów, które b´dà
pamiàtkà po grze, oraz pocz´stunek.
W trakcie fina∏u dru˝yny otrzymajà
równie˝ upominki, m.in.: koszulki, fris-
bee, kolorowanki, publikacj´ „Ryszard
KapuÊciƒski i Pole Mokotowskie”.

Zg∏oszenia dru˝yn przyjmowane sà
pod adresem: zagrajozielone@um.
warszawa.pl do ka˝dego piàtku po-
przedzajàcego wybranà gr´ (do
godz.16.00). 

Zagraj o zielone
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Nazwa tej imprezy, odbywajàcej si´
co roku, mówi wszystko. Zdrowie prze-
cie˝ najwa˝niejsze. Chcemy je mieç, ale
najcz´Êciej nie lubimy o nie dbaç. Pod-
czas prozdrowotnego pikniku organi-
zatorzy próbowali przekonaç miesz-

kaƒców Woli, ˝e nie musi to byç nie-
przyjemne. Dopisa∏a pogoda, a w Par-
ku im. Sowiƒskiego doskonale bawi∏y
si´ ca∏e rodziny.

Nawet burmistrz dzielnicy Urszula
Kierzkowska, uczestniczàc w kursie

pierwszej pomocy, zach´ca∏a miesz-
kaƒców do nauki resuscytacji krà˝enio-
wo-oddechowej. T́  cennà umiej´tnoÊç,
która mo˝e komuÊ z naszych bliskich
lub zupe∏nie obcej osobie uratowaç ˝y-
cie, mo˝na by∏o zdobyç w jednym z kil-
kudziesi´ciu namiotów, które w nie-
dziel´, 5 czerwca wyros∏y w parku So-
wiƒskiego. Na stoiskach wykonywane
by∏y bezp∏atne badania, m.in. s∏uchu,
ciÊnienia, poziomu cukru, a nawet
mammografia oraz fluoryzacja z´bów
u dzieci. M∏odsi mieszkaƒcy korzystali
z ogromnego placu zabaw, a starsi mo-
gli napiç si´ zielonej herbaty i poçwi-
czyç tai-chi lub kupiç ekologiczne pro-
dukty spo˝ywcze. 

Po po∏udniu uczestnicy pikniku szu-
kali cienia w amfiteatrze, gdzie o godz.
16.00 rozpoczà∏ si´ program artystycz-
ny. Chwil´ wczeÊniej wystrzeli∏a armata
– naprawd´! Jak mówi∏ jeden z organi-
zatorów imprezy, naczelnik wolskiego
wydzia∏u spraw spo∏ecznych i zdrowia
Miros∏aw Starzyƒski, czasem potrzebny
jest wystrza∏ armatni, by nak∏oniç ludzi
do badaƒ profilaktycznych.

(www.wola.waw.pl)

Na Wol´ Po Zdrowie

Zespó∏ dyplomowanych fizjotera-
peutów i lekarzy pracujàcych w firmie
Fizjo Med Poland istniejàcej od 1997 r.
udowodni∏, ˝e poprawa rezerwy rucho-
wej w stawie obj´tym chorobà zwyrod-
nieniowà oraz przywrócenie prawid∏o-
wego napi´cia otaczajàcych staw tka-
nek mi´kkich powoduje znacznà po-
praw´ funkcji oraz redukcj´ dolegliwo-
Êci pacjenta. To zmienia dotychczasowe
spojrzenie na rehabilitacj´ kr´gos∏upa
i stawów. PracowaliÊmy nad doborem
odpowiednich technik manualnych
uznanych w Êwiecie medycznym od kil-
ku lat. W tym okresie pomogliÊmy kil-
ku tysiàcom ludzi! DziÊ wiemy, ˝e wy-
niki naszych obserwacji oraz doÊwiad-
czenie, które posiadamy umo˝liwia
nam skuteczne leczenie wielu dysfunk-
cji narzàdu. To prze∏om w rehabilitacji
twierdzi Krzysztof Narosz szef zespo∏u
terapeutycznego. Techniki, które wy-
braliÊmy do naszej pracy sà bardzo sub-
telne, a co za tym idzie nie powodujà
powik∏aƒ, czyli pogorszenia stanu pa-
cjenta. Jednym s∏owem mo˝e byç tylko
lepiej! Po pierwszej konsultacji wiemy
czy jesteÊmy w stanie Ci pomóc. Leka-
rze, którzy obserwujà wyniki naszej
pracy, sà zdumieni. Majàc dotàd do
dyspozycji tylko fizykoterapi´ zdajà so-
bie spraw´ z ograniczeƒ. DziÊ inaczej

patrzà na mo˝liwoÊci rehabilitacji orto-
pedycznej.

Najlepsze efekty uzyskujemy w re-
habilitacji: stanów zwyrodnieniowych
stawów, dyskopatii, bólu kolan, bólu
biodra, bólu g∏owy, nerwobólach, rwy
kulszowej, zespo∏u bolesnego barku,
∏okcia tenisisty i golfisty, zespole cieÊni
nadgarstka. 

A oto kilka opinii naszych pacjentów:
Pawe∏, 51 l.: Jestem neurochirurgiem

od lat cierpia∏em z powodu bólu kr´gos∏u-
pa, jednak decyzj´ o operacji odwleka-
∏em. Moi koledzy dali mi wizytówk´; Pa-
na Narosza i zdecydowa∏em si´ na reha-
bilitacj´. Nie zdawa∏em sobie dotàd spra-
wy, ˝e jest mo˝liwe usuni´cie moich pro-
blemów bez operacji. Polecam.

Maria, 69 l.: Moje kolano nie pozwa-
la∏o mi wyjÊç z domu, bó1 by∏ tak du˝y.
Córka wozi∏a mnie na rehabilitacj´ do
Fizjo Medu i dziÊ ju˝ pierwszy raz od ro-
ku sama posz∏am do sklepu! Bardzo
Wam dzi´kuj´.

Kazimiera, 72 l.: Od lat leczy∏am swój
chory bark nie spalam w nocy ze wzgl´du

na ból, w dzieƒ nie mog∏am ruszyç r´kà.
Po konsultacji nabra∏am nadziei, dziÊ
Êpi´ w nocy spokojnie i nadal pracujemy
nad ruchomoÊcià. Bardzo si´ ciesz´ –
wspaniali terapeuci. Jestem szcz´Êliwa, ˝e
trafi∏am na takich ludzi.

W opinii pacjentów najskuteczniejsi
terapeuci w Warszawie.

W dniach od 16 do 30 czerwca pro-
wadzimy konsultacje pacjentów. Liczba
miejsc ograniczona. Obowiàzuje telefo-
niczna rejestracja wizyt!

Prze∏om w leczeniu 
stawów i kr´gos∏upa!

Burmistrz dzielnicy Urszula Kierzkowska osobiÊcie zach´cala do nauki resuscytacji
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Doktor Ryszard Miko∏ajewski, laryngo-
log z 15-letnim sta˝em, odpowiada na
nasze pytania dotyczàce problemu nie-
dos∏uchu. 

• Czy osoby majàce ubytek s∏uchu
w ka˝dym uchu powinny nosiç dwa apa-
raty s∏uchowe?

– Tak, z ca∏à pewnoÊcià takie rozwià-
zanie jest dla nich bardzo korzystne. Ka˝-
dy mój pacjent, którego uda∏o mi si´ prze-
konaç do dwóch aparatów, potwierdzi
moje s∏owa.

• Mo˝e Pan podaç przyk∏ady z ˝ycia
codziennego?

– Rozpatrzmy choçby dêwi´k klakso-
nu samochodowego. Docierajàcy do uszu
sygna∏ informuje nas o niebezpieczeƒ-
stwie. W ciàgu u∏amka sekundy mózg po-
równuje informacje z obu uszu, takie jak
nat´˝enie fal dêwi´kowych oraz momenty,
w których dêwi´k dobieg∏ do ka˝dego
ucha. Dzi´ki temu natychmiast zdajemy
sobie spraw´, z której strony dochodzi
dêwi´k i jak daleko znajduje si´ jego êró-
d∏o oraz jesteÊmy w stanie uniknàç nie-
bezpieczeƒstwa.

• Ogromnym k∏opotem niedos∏yszà-
cych pacjentów jest tak˝e rozumienie mo-
wy w ha∏aÊliwym otoczeniu. Czy dwa apa-
raty pomagajà rozwiàzaç tak˝e i ten pro-
blem?

– Ha∏as otoczenia utrudnia rozumie-
nie mowy. Dla osób, które nie s∏yszà obo-
ma uszami tak samo dobrze, wyodr´bnie-
nie poszczególnych g∏osów jest trudne.
Mózg potrzebuje informacji z obu uszu,
aby skutecznie rozró˝niaç dêwi´ki w trud-
nych sytuacjach s∏uchowych, takich jak
rozmowa w zat∏oczonej kawiarni lub
w pomieszczeniu, do którego dobiegajà
ha∏asy przeje˝d˝ajàcych ulicà pojazdów.
Dwa aparaty s∏uchowe pozwalajà wspo-
móc naturalnà zdolnoÊç mózgu do „filtro-
wania” ha∏asów dochodzàcych z t∏a.

• Lekarze zwracajà tak˝e uwag´ na
ryzyko utraty zdolnoÊci rozumienia mo-
wy w przypadku zupe∏nej rezygnacji
z noszenia aparatu s∏uchowego. Czy mo-
˝e tak si´ staç, jeÊli nosimy tylko jeden
aparat?

– Zjawisko, o którym pan wspomina
to tak zwana deprywacja s∏uchu. Polega
na stopniowym traceniu przez mózg umie-
j´tnoÊci przetwarzania informacji w wyni-
ku trwa∏ego braku pobudzania ucha bodê-
cem akustycznym. Im wczeÊniej zdecydu-
jemy si´ na noszenie aparatu s∏uchowego
na dotkni´tym ubytkiem s∏uchu uchu, tym
mniejsze ryzyko wystàpienia deprywacji
s∏uchu oraz tym wi´ksza korzyÊç z nosze-
nia aparatów s∏uchowych.

W dwóch aparatach s∏uchowych
dêwi´ki sà przyjemniejsze do s∏uchania,
nie trzeba si´ wysilaç, aby je us∏yszeç.
W naturalny sposób sà odbierane czysto,
z odpowiednim poczuciem g∏oÊnoÊci
i przestrzennoÊci. Uzyskanie takiego
efektu z jednym aparatem s∏uchowym
nie jest mo˝liwe w przypadku osób do-
tkni´tych ubytkiem s∏uchu w obu uszach.

Promocja 
firmy Fonikon – przy zakupie 
dwóch aparatów s∏uchowych 
500 z∏ rabatu. Promocja trwa 

do 30 czerwca.

Zapraszamy wszystkie zainteresowa-
ne osoby na bezp∏atne badanie s∏uchu
i konsultacj´ protetyka s∏uchu. Osobom
niepe∏nosprawnym proponujemy wizyty
domowe. Z uwagi na du˝e zainteresowa-
nie naszymi us∏ugami, prosimy o telefo-
niczne umawianie wizyt.

Posiadamy sieç 12 gabinetów na te-
renie ca∏ej Warszawy. Zapytaj o najbli˝-
szy gabinet: 022 392 76 19.

Porada laryngologa

Aparat s∏uchowy – jeden czy dwa?

Przychodnia, ul. Cio∏ka 11
tel. 22 877 07 63

Przychodnia, ul. Leszno 17
tel. 22 862 99 90

Przychodnia,  ul. Kartezjusza 2
tel. 22 683 82 39

Przychodnia, ul. ˚eromskiego 33
tel. 22 499 66 30

Szpital Bielaƒski, tel. 22 392 91 99

www.fonikon.pl

Autoryzowany dystrybutor:
Najlepsze aparaty s∏uchowe 

od ponad 100 lat

Rock’n’rollowe wakacje
Zbli˝ajàcy si´ czas letnich wakacji to jak co roku okres pozwalajàcy na odrobin´ wolno-

Êci i szaleƒstwa. Dla osób pozostajàcych w Warszawie przygotowano wiele atrakcyjnych
form sp´dzenia wolnego czasu. W tà ofert´ wpisuje si´ Szko∏a Taƒca Promenada (STP).

Letnie miesiàce sà bardzo cz´sto okresem realizacji odk∏adanych planów. Obok rzuce-
nia palenia, przeczytania zaleg∏ych ksià˝ek, podejmowane sà próby schudni´cia, poprawy
sylwetki czy ogólnie kondycji. Najlepszym sposobem na realizacj´ tych ostatnich mogà byç
zaj´cia taneczne. Taniec mo˝e w sposób ∏atwy i przyjemny zamieniç ucià˝liwe i zwiàzane
z wyrzeczeniami procesy treningowe w przyjemnà form´ sp´dzania wolnego czasu.

Uaktywnienie nie u˝ywanych na co dzieƒ grup mi´Êni, po∏àczone z szybkim przemiesz-
czaniem si´ po parkiecie mo˝e daç niespodziewanie zach´cajàce wyniki. Prymat pod tym
wzgl´dem wiedzie rock’n’roll akrobatyczny, który zdobywa coraz wi´cej zwolenników.

O wzroÊcie popularnoÊci tej dyscypliny mo˝e Êwiadczyç fakt, ˝e Warszawa doczeka∏a
si´ wreszcie pierwszych Mistrzów Polski. Na zawodach w dn. 9.04.br. Kamil Grabowski
i Monika Orze∏ za Szko∏y Taƒca Promenada zdobyli z∏oty medal.

Pomys∏em STP na czas wakacji sà indywidualne szkolenia taneczne. Obejmuje ono trzy
120 minutowe spotkania. Dni i godziny zaj´ç sà ustalane z góry, w terminach dogodnych
dla çwiczàcych. 

Indywidualny tryb szkolenia pozwala by osoba lub para taƒczàca by∏a ca∏y czas pod
kontrolà instruktora. Taki tryb prowadzenia zaj´ç nie tylko na bie˝àco eliminuje wszystkie
b∏´dy, ale przede wszystkim pozwala na dopasowanie tempa i zakresu zaj´ç do indywidu-
alnych potrzeb i mo˝liwoÊci osób taƒczàcych.

Szczegó∏y na: www.promenada.info, tel. 604 849 458.

Krzysztof Narosz
Fizjo Med Poland

ul. Tkaczy 13 (Bemowo Jelonki), tel. +48 22 666 05 77 
ul. Ró˝ana 51 (Mokotów), tel. +48 22 498 18 55

www.terapia.manualna.com
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Informacje i zapisy 
tel. 22 290 51 25

www.infraterapia.com

MIA˚D˚YCA
MO˚E SI¢ COFNÑå

NIEINWAZYJNA I SKUTECZNA
METODA TERAPII 

INFRADèWI¢KAMI
TEL. 510 095 873

Mia˝d˝yc´ mo˝na pokonaç
Mia˝d˝yca to przewlek∏a choroba

powodujàca dokuczliwe i niebez-
pieczne dolegliwoÊci. Dla chorych,
którym medycyna konwencjonalna
nie jest w stanie pomóc rozwiàzanie
stanowi nieinwazyjna i skuteczna me-
toda odnoszàca sukcesy m.in. w Bel-
gii, Holandii i na W´grzech, a wyko-
rzystujàca w∏aÊciwoÊci odpowiednio
dobranych infradêwi´ków. Przenikajà
one przez p∏yny ustrojowe powodujàc
uruchamianie procesów na szczeblu
komórkowym, które dzia∏ajà przeciw-
nie ni˝ procesy powodujàce powsta-
wanie zw´˝eƒ.

Seria zabiegów mo˝e uchroniç
przed amputacjà koƒczyny u chorych
z niedokrwiennà stopà cukrzycowà,
likwiduje bóle i skurcze w nogach

oraz inne dolegliwoÊci powodowane
przez zw´˝enie t´tnic. Infraterapia
jest pomocna w rehabilitacji po ope-
racjach naczyniowych oraz ma zna-
komite w∏aÊciwoÊci prewencyjne.

Stanis∏aw B. lat 58
Cierpia∏em na skurcze i ból wywo-

∏ane przez stop´ cukrzycowà. Zdecydo-
wa∏em si´ na seri´ zabiegów, podczas
których rany zacz´∏y si´ zasuszaç. Po
zakoƒczeniu kuracji lekarz stwierdzi∏,
˝e przep∏yw krwi jest w normie, a ja
chodz´ bez bólu.

Zbigniew P. 57 lat
Cierpia∏em na bóle spoczynkowe

nóg w nocy i skurcze ∏ydek w czasie
chodzenia. Ju˝ po kilku zabiegach ból
nóg zaczà∏ si´ zmniejszaç…
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Placówki Biblioteki 
Publicznej w dzielnicy Wola 

m. st. Warszawy zapraszajà

w czerwcu:

Biblioteka dla Dzieci i M∏odzie˝y
nr 13, ul. Staszica 5a
• 22 czerwca godz. 17.00 – „Weso∏e

zagadki dla màdrej gromadki”.
• 27 czerwca godz. 12.00 – „Weso∏e

zagadki dla màdrej gromadki”;
godz. 14.00 – warsztaty plastyczne
„¸apki w ciapki”.

• 28 czerwca godz. 12.00 – warsztaty
plastyczne –„Papiermache” cz. 1;
godz. 14.00 – konkurs „Inteligen-
cja”.

• 29 czerwca godz. 14.00 – konkurs
„Mistrz taƒca – mata taneczna”;
godz. 17.00 – „Papiermache” cz. 2 –
warsztaty plastyczne.

• 30 czerwca godz. 14.00 – „Sudoku”;
godz. 17.00 – Turniej ping-ponga.

Biblioteka dla Dzieci i M∏odzie˝y
nr 36, ul. Redutowa 48
• 17 i 24 czerwca godz. 17.00 – „Ksià-

˝eczki z Redutowej Biblioteczki”;
godz. 18.00 – spotkanie literackie
„Kreatywne inspiracje s∏owem”.

• 22 i 30 czerwca godz. 17.00 – warsz-
taty manualne „Kreatywne inspira-
cje sztukà”.

Wypo˝yczalnia dla Doros∏ych i M∏o-
dzie˝y nr 80, ul. Redutowa 48
• 28 czerwca godz. 13.00 – Chwila dla

Ciebie – spotkanie z cyklu „Rozmo-
wy z puentà dla m∏odych duchem”.

Biblioteka dla Dzieci i M∏odzie˝y
nr 46, ul. Ch∏odna 11
• 17 i 24 czerwca godz. 17.00 – spo-

tkanie literacko-plastyczne „Podró-
˝e do Âwiata Bajek”.

• 22 czerwca godz. 17.00 – „Fantazjà
malowane” – warsztaty plastyczno--
techniczne.

• 23 czerwca godz. 15.00 – „Dzieƒ Ta-
ty” – zaj´cia plastyczne.

• 30 czerwca godz. 11.00 – „Mam dwa
latka, jestem zuchem”.

Biblioteka dla Dzieci i M∏odzie˝y
nr 25, ul. ˚ytnia 64
• 20 czerwca godz. 17.00 – Klub BIN-

GO – warsztaty j´z. angielskiego.
• 21 czerwca godz. 18.00 – „Poczytaj-

ki w bibliotece”.
• 22 czerwca godz. 17.00 – warsztaty

plastyczne „Obrazek z wa˝kà – upo-
minek dla Taty”.

Wypo˝yczalnia dla Doros∏ych i M∏o-
dzie˝y nr 14, ul. M∏ynarska 35a
• 21 czerwca godz. 14.00 – Spotkanie

autorskie z Martà Szarejko, autorkà
ksià˝ki: „Nie ma o czym mówiç”. 

Biblioteka dla Dzieci i M∏odzie˝y
nr 21, al. SolidarnoÊci 90 
• 22 i 29 czerwca godz. 10.00 – „Mam

dwa latka, jestem zuchem”.
• 22 czerwca godz. 17.30 – warsztaty

plastyczne „Dla Taty…”.
• 24 czerwca godz. 17.30 – przedsta-

wienie „JaÊ W´drowniczek”.
• 29 czerwca godz. 17.30 – warsztaty

plastyczne „Papierowe laleczki –
z modà przez lata”.

• 30 czerwca godz. 17.00 – „Myszka
Norka poznaje zawody” – zaj´cia li-
teracko-plastyczne dla m∏odszych
dzieci.

Biblioteka dla Dzieci i M∏odzie˝y
nr 32, ul. Twarda 64
• 22 czerwca godz. 17.00 – „Plastycz-

ne potyczki na kredki i no˝yczki”.
• 27 czerwca godz. 11.00 – Sk∏adamy

origami; godz. 14.00 – Kalambury.
• 28 czerwca godz. 10.00 – Wycieczka

na plac zabaw; godz. 12.30 – Turniej
gier komputerowych.

• 29 czerwca godz. 12.30 – Zagadki
od Sasa do lasa; godz. 15.00 – Sk∏a-
damy origami; godz. 17.00 – Wy-
cieczka do Parku Skaryszewskiego.

• 30 czerwca godz. 13.00 – Turniej
gier planszowych; godz. 15.00 – Za-
gadki od Sasa do lasa. Amfiteatr 

w Parku Sowiƒskiego
ul. Elekcyjna 17

www.amfiteatr.okwola.pl

w czerwcu:
• 18 czerwca (sobota) godz. 19.30 –

Wolski Teatr Letni: Teatr Kwadrat
„O co biega?” Wst´p wolny. Spek-
takl dla widzów od lat 16. Bardzo ele-
gancki i przystojny pan, którego gra
Grzegorz Wons, ma wiele k∏opotów,
których powodem jest m∏oda ˝ona,
by∏a aktorka (Lucyna Malec). Jej za-
chowanie budzi wiele zastrze˝eƒ
wÊród mieszkaƒców miasteczka,
a zw∏aszcza u miejscowej bigotki (w
tej roli Ewa Zi´tek). Poczàtkiem wie-
lu dalszych nieporozumieƒ i zabaw-
nych sytuacji jest przypadkowe spo-
tkanie ˝ony pastora z jej by∏ym part-
nerem ze sceny, którego gra Pawe∏
Wawrzecki.

• 19 czerwca (niedziela) godz. 19.00 –
Wolski Teatr Letni: Uroczysty Kon-
cert Warsztatowej Akademii Musica-

lowej na 5-lecie dzia∏alnoÊci artystycz-
nej – z udzia∏em solistów z Teatru Mu-
zycznego Roma! Wst´p wolny. Warsz-
tatowa Akademia Musicalowa po-
wsta∏a w paêdzierniku 2006 roku
z myÊlà o dzieciach i m∏odzie˝y – lu-
dziach m∏odych, ambitnych, pragnà-
cych realizowaç swoje artystyczne ma-
rzenia poprzez uczestnictwo w zaj´-
ciach wyró˝niajàcych si´ spoÊród ofer-
ty licznych placówek kulturalnych na
terenie Warszawy. Obecnie w Akade-
mii kszta∏ci si´ 250 dzieci w wieku od
4 do 22 lat. Wi´cej o Akademii na:
www.akademiamusicalowa.pl

• 25 czerwca (sobota) godz. 17.00 – VI
Wolskie Zdarzenia Kabaretowe –
Kabareton WolaA 2011: „Mistrzowie
Dobrego Humoru”. Wst´p wolny.
Wystàpià: Kabaret „Âwierszczy-
chrzàszcz” ze Szczebrzeszyna oraz
Kacper Ruciƒski – utalentowany
m∏ody komik, uprawiajàcy trudnà
sztuk´ „stand – up komedy”. 

• 26 czerwca (niedziela) godz. 19.00 –
Wolski Teatr Letni: Johann Strauss

„Wiedeƒska krew” (operetka
w 3 aktach). Wst´p wolny. Hrabia
Baldwin Zedlau, kiedyÊ znudzony
prowincjusz, jako pose∏ ksi´stwa
Oberstadt w Wiedniu staje si´ po-
strachem sto∏ecznych salonów.
O dziwo, jego mi∏osne podboje po-
wodujà, ˝e nawet ˝ona hrabiego za-
czyna spoglàdaç przychylniejszym
okiem na ma∏˝onka. Czy uda jej si´
poskromiç goràcà, wiedeƒskà natu-
r´ Baldwina? Grze intryg i przebie-
ranek towarzyszà melodie pi´knych
walców, arii i duetów. Tytu∏owa
„Wiedeƒska krew...” nale˝y do naj-
popularniejszych operetkowych
przebojów. Kierownikiem muzycz-
nym spektaklu jest Maciej Niesio-
∏owski, znany z telewizyjnych pro-
gramów „Z batutà i humorem”,
a specjalnie dla Gliwickiego Teatru
Muzycznego parti´ Gabrieli przygo-
towa∏a Gra˝yna Brodziƒska, naj-
wi´ksza gwiazda wspó∏czesnej pol-
skiej operetki, a tak˝e Jolanta Kre-
mer, solistka GTM.

str. 6 17 czerwca 2011

n Naprawa telewizorów: Elemis, Philips, LG, Sony i inne – LCD 
n Naprawa i monta˝ radioodtwarzaczy samochodowych 

LCD i DVD n Autokarowe systemy AUDIO-VIDEO n Monta˝ 
w mikrobusach sprz´tu AUDIO-VIDEO i mikrofonów

n Monta˝ czujników parkowania z wyÊwietlaczem LCD

ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa

% (22) 836 35 21

R.G. ELEKTRONIK

SERWIS RTV-VIDEO-LCD
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To miejsce 
czeka 

na Twojà 
reklam´

Bemowskie Centrum Kultury 
w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy 
ul. Górczewska 201, tel. 22 532 04 26

www.artbem.pl

w czerwcu:
• 17 czerwca – 31 lipca (Galeria na II

pi´trze) – „Bujanie w ob∏okach” –
wystawa prac wykonanych w pracow-
ni sitodruku Artbem. Wst´p wolny.
Wernisa˝ 17 czerwca o godz. 18.00.
Kolorowe druki na papierze, na ko-
szulkach i torbach. Klimaty na styku
przyrody, wakacyjne, pe∏ne relaksu
i wypoczynku. Prace autorstwa Eli
Kaszuby, Kaliny OÊko, Anny Za∏´-
skiej-Jab∏oƒskiej i Wojciecha Wi-
Êniewskiego. Kurator: Ela Kaszuba.

• 19 czerwca (niedziela) godz. 13.30
(Sala Koncertowa) – Filmowy Pora-
nek Bajkowy „Aladyn i król z∏o-
dziei”. Bezp∏atne kart wst´pu do-
st´pne od 3 czerwca 2011. Wszyscy
mieszkaƒcy Agrabahu biorà udzia∏
w królewskim Êlubie stulecia. Lecz
zanim Aladyn i Jasmina powiedzà sa-
kramentalne „tak”, ceremoni´ prze-
rywa Kasim i jego banda czterdziestu
rozbójników. Kasim szuka cudowne-
go skarbu – Z∏otej R´ki Midasa, któ-
ra wszystko przemienia w z∏oto. Ra-
zem z przyjacielem D˝inem, Aladyn
prze˝ywa moc pasjonujàcych przy-
gód, odnajdujàc swego dawno zagi-
nionego ojca.

• 19 czerwca (niedziela) godz. 17.00
(Amfiteatr Bemowo) – Mi´dzynaro-
dowe Spotkania Szkó∏ Muzycznych –
„Ma∏e Instrumenty”. Wst´p wolny.
Arcydzie∏a muzyki klasycznej i po-
pularnej w wykonaniu m∏odych soli-
stów i zespo∏ów z Polski i kilku kra-
jów europejskich. Uczestnicy tego
niezwyk∏ego festiwalu to uczniowie
szkó∏ muzycznych z Polski, Bia∏oru-
si, Czech, Niemiec, S∏owacji, W´gier
i Ukrainy. Spotykajà si´ po raz szó-
sty w Warszawie, aby z rówieÊnika-
mi prezentowaç swoje umiej´tnoÊci
artystyczne, nawiàzywaç mi´dzynaro-
dowe kontakty. Nie ma lepszej formy
zaakceptowania swoich ró˝nic kultu-
rowych, jak bezpoÊredni kontakt i
wspó∏uczestniczenie, a nawet wspó∏-
zawodniczenie na tak szerokim polu,
jakim jest muzyka. Nie ma równie˝
lepszej formy poznania, jak dalece
jesteÊmy podobni. 

• 20 czerwca (poniedzia∏ek) godz.
19.30 (Sala Koncertowa) – Szyma-
nowski Big Band Warsaw „100 %
Swing”. Bilety: 10 z∏. Koncert promu-
jàcy nowà p∏yt´ zespo∏u dzia∏ajàcego
od 2007 roku w Zespole Paƒstwo-
wych Szkó∏ Muzycznych nr 4 im. K.
Szymanowskiego w Warszawie, pod
kierunkiem Piotra Kostrzewy. Al-
bum zawiera przeboje muzyki amery-
kaƒskiej ze z∏otej ery swingu, napisa-
ne oryginalnie dla takich gigantów

gatunku, jak choçby big band Counta
Basiego. GoÊcinnie w koncercie we-
zmà udzia∏ Danuta B∏a˝ejczyk i Piotr
Polk, obecni tak˝e jako wokaliÊci na
p∏ycie zespo∏u. Wieczór poprowadzi
Pawe∏ Pochwa∏a. 

• 21 czerwca (wtorek) godz. 18.00
(Amfiteatr Bemowo) – „Âwi´to Mu-
zyki – niech zagra Warszawa!”. Wy-
stàpià: „Komety”, „Uniqplan” + nie-
spodzianka. Wst´p wolny. Na war-
szawskie Âwi´to Muzyki z∏o˝à si´
liczne, zró˝nicowane stylistycznie
koncerty na scenach ulokowanych
w ró˝nych przestrzeniach miasta oraz
muzyczne dzia∏ania i happeningi
w centrum Warszawy. Pierwsze Êwi´-
to muzyki odby∏o si´ w 1982 roku
w Pary˝u i zapoczàtkowa∏o cyklicznà
imprez´, odbywajàcà si´ co roku
w pierwszy dzieƒ lata. Do inicjatywy
w∏àczy∏o si´ dotychczas 300 europej-
skich miast.

• 29 czerwca (Êroda) godz. 19.00 (Sala
Koncertowa) – Irlandzkie po˝egna-
nie sezonu z zespo∏em „Setanta” i je-
go uczniami. Wst´p wolny. Wystàpià,
w zupe∏nie nowym repertuarze,
uczniowie szko∏y taƒca irlandzkiego
Anne-Marie Cunningham „Dance
Academy” oraz wspó∏pracujàcy
z ArtBemem zespó∏ „Setanta”. Po
pokazie: tradycyjna zabawa taneczna
w celtyckich rytmach. To doskona∏a
okazja, by spróbowaç czegoÊ nowego!

Og∏oszenia drobne
• ANTYKWARIAT KUPI KSIÑ˚KI

(22) 663 39 19, 509 548 582
• CHWILÓWKI I KREDYTY

trudne 668 308 435
• NOWA GENERACJA 

OKULARÓW progresywnych
w pe∏ni indywidualizowanych, 
akceptujemy kart´ EUROrabat; 
tel. 22 665 34 01 PRYZMAT 
ul. Górczewska 212/226 Warszawa

• PRANIE DYWANÓW,
WYK¸ADZIN, TAPICERKI
meblowej, samochodowej, 
tel.: 509 672 530, 22 638 52 84, 
505 593 654

• PRZEPROWADZKI 24h/7, 
UTYLIZACJA mebli, AGD i RTV,
tel. 663 833 288

• SKUP KLOCKÓW LEGO,
dowolne iloÊci, dojazd, 
tel. (22) 717 95 57; 516 550 097

Zamawianie og∏oszeƒ
tel.: 877-25-64, 877-25-67, 

faks 877-25-66 
e-mail: reklama@awigazety.waw.pl

W kolejnym wydaniu 
– co robiç w mieÊcie

podczas wakacji.
Informator nie tylko 

dla dzieci.
Oferty m. st. Warszawy

i nasze propozycje
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• POGOTOWIA
Ratunkowe % 999 

Oddzia∏ Wola, ul. Górczewska 27/35
% (22) 632 11 99 
Oddzia∏ Bemowo, ul. Kartezjusza 2
% (22) 666 85 50

Gazowe % 992, (22) 628 45 87 (97)
Ciep∏ownicze % 993, (22) 849 38 45
Energetyczne % (22) 821 51 11
Wodno-kanalizacyjne 
% 994, (22) 841 04 75
Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”, 
% (22) 668 70 00

• POLICJA tel. 997
Komenda, ul. ˚ytnia 36
% (22) 603 72 55, 603 72 56
Komisariat, ul. Raginisa 4 
% (22) 638 36 69 

• STRA˚ MIEJSKA % 986

• STRA˚ PO˚ARNA % 998
Jednostka Ratowniczo-GaÊnicza nr 4,
ul. Ch∏odna 3 % (22) 620 62 76 (77)
JRG nr 7, ul. Powstaƒców Âlàskich 67
% (22) 664 02 21, 665 02 22 

Bemowski telefon zaufania
% (22) 664 15 58

BEZP¸ATNY DWUTYGODNIK

Adres redakcji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Woli i Bemowa”
01-125 Warszawa 102
skrytka pocztowa 13

tel. 877 25 64, 877 25 67 
faks 877 25 66

e-mail: redakcja@awigazety.waw.pl

Redaguje zespó∏ 

Wydawca: AWI GAZETY Sp. z o.o.
(adres jak wy˝ej)

Reklamy i og∏oszenia:
tel. 877 25 64, 877 25 67, faks 877 25 66
reklama@awigazety.waw.pl

Ceny og∏oszeƒ:
Modu∏ podstawowy (5x5) cm – 106 z∏
Pierwsza strona + 100%
Ostatnia strona + 50%
Og∏oszenia drobne: 1–10 s∏ów – 15 z∏, 
11–20 s∏ów – 25 z∏.
Dla sta∏ych klientów du˝e rabaty
Powy˝sze ceny nie zawierajà podatku VAT.

Og∏oszenia p∏atne z góry.
Za treÊç og∏oszeƒ, reklam i artyku∏ów

sponsorowanych redakcja nie odpowiada.
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Teatr na Woli
ul. Kasprzaka 22
tel. 632 00 05
www.teatrnawoli.art.pl

Teatr
Scena Prezentacje 
ul. ˚elazna 51/53
tel. 620 82 88
faks 620 34 90
www.teatrprezentacje.pl
scena@teatrprezentacje.pl

Mi´dzynarodowy Transport Zmar∏ych

Za∏atwiamy formalnoÊci w domu klienta
Redutowa 25, tel. 22 836 67 31
Staszica 7/9,  tel. 22 632 73 66
Redutowa 25, tel. 22 836 67 31
Staszica 7/9,  tel. 22 632 73 66

CA¸ODOBOWO: 195 88 – po∏àczenia bezp∏atne
22 836 69 16, 608 053 943

w lipcu:
• 1 lipca (piàtek) godz. 20.00 – „BA-

DEN – BADEN”. Premiera (Scena
na ul. Olesiƒskiej 21)

• 2 lipca (sobota) godz. 19.00 – „Nasza
klasa”; godz. 20.00 – „BADEN – BA-
DEN” (Scena na ul. Olesiƒskiej 21)

• 3 lipca (niedziela) godz. 19.00 – „Na-
sza klasa”; godz. 20.00 – „Medea”
(Scena na ul. Olesiƒskiej 21)

• 4 lipca (poniedzia∏ek) godz. 20.00 –
„Merlin. Inna historia” (Scena na ul.
Olesiƒskiej 21)

• 5 lipca (wtorek) godz. 20.00 – „Mer-
lin. Inna historia” (Scena na ul. Ole-
siƒskiej 21)

• 6 lipca (Êroda) godz. 20.00 – „Ste-
phanie Moles dziÊ rano zabi∏a swoje-
go m´˝a, a potem odpi∏owa∏a mu
prawà d∏oƒ” (Scena na ul. Olesiƒ-
skiej 21)

• 7 lipca (czwartek) godz. 19.00 – „Ti-
ramisu”; godz. 20.00 – „Sex machi-
ne” (Scena na ul. Olesiƒskiej 21)

• 8 lipca (piàtek) godz. 19.00 – „Tira-
misu”; godz. 20.00 – „Sex machine”
(Scena na ul. Olesiƒskiej 21)

• 9 lipca (sobota) godz. 20.00 – „Jor-
dan” (Scena na ul. Olesiƒskiej 21)

• 10 lipca (niedziela) godz. 20.00 –
„Gardenia” (Scena na ul. Olesiƒ-
skiej 21)

• 11 lipca (poniedzia∏ek) godz. 20.00 –
„Gardenia” (Scena na ul. Olesiƒ-
skiej 21)

• 12 lipca (wtorek) godz. 20.00 –
„Ismena – nieopisana siostra” (Sce-
na na ul. Olesiƒskiej 21)

• 13 lipca (Êroda) godz. 19.00 – „Ama-
zonia”; godz. 20.00 – „Cukier Sta-
nik” (Scena na ul. Olesiƒskiej 21)

• 14 lipca (czwartek) godz. 19.00 –
„Amazonia”; godz. 20.00 – „Cukier
Stanik” (Scena na ul. Olesiƒskiej 21)

Bilety mo˝na zarezerwowaç piszàc ma-
il (bilety@teatrnawoli.pl) lub dzwo-
niàc do biura obs∏ugi widzów tel. (22)
632 24 78, 632 00 05 (do 8) wew. 124,
132, 133. Rezerwacja dokonywana jest
bezp∏atnie.

w czerwcu:
• 17 czerwca (piàtek) godz. 19.00 –

„Proca”
• 18 czerwca (sobota) godz. 19.00 –

„Bloczek” (scena SZOPA) 

Przerwa urlopowa 
do 20 wrzeÊnia 2011 r. 

Kasa teatru czynna od 1 wrzeÊnia.

• 28 i 29 paêdziernika – „GoÊç
z Francji”: Eric Richard Êpiewa
piosenki Jacquesa Brela. Teatr
przyjmuje rezerwacje.

Kasa czynna (tel. 0 22 620 82 88):
wtorek – sobota w godz. 12.30 – 19.30
oraz w niedziele i Êwi´ta trzy godziny
przed spektaklem.17
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Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach 
od 1 do 15 utworzà rozwiàzanie.

Poziomo: 1) zachwyt, zapa∏; 7) dope∏nienie m´skiej garderoby; 8) ruda tytanu;
9) zaliczka; 10) stolica Estonii; 12) grube na∏o˝enie farby na p∏ótno; 14) zespó∏ lu-
dzi na jednostce p∏ywajàcej; 16) chrzàszcz pospolity; 19) rodzaj bardzo pysznego
ciasta; 21) jeden ze starszyzny trojaƒskiej w tragedii J. Kochanowskiego „Odpra-
wa pos∏ów greckich”; 22) z kropkami na nosie; 23) fundusz, pieniàdze.

Pionowo: 1) paƒstwo piramid; 2) miasto we Francji; 3) klasyfikacja; 4) tajne w ar-
chiwum; 5) filozof niemiecki (1854-1924); 6) protestant uznajàcy Bibli´ za jedyny
autorytet w sprawach wiary i obyczajów; 11) dom studencki; 13) jacht klasy mo-
notypowej; 15) odga∏´zienie; 17) kuno pies; 18) imi´ rosyjskie; 20) rodzaj he∏mu.

Horoskop
od 17 czerwca do 1 lipca 2011 r.

WODNIK (20 I – 18 II)
Finalizacja niektórych spraw
mo˝e okazaç si´ na tyle trudne,
˝e b´dzie wymaga∏o poÊwi´ce-

nia czasu i mo˝e nawet pieni´dzy. Nie od-
wlekaj tego jednak, bo nie ma chyba nic
gorszego jak ucieczka. Sercowo – zapowia-
da si´ na nieporozumienia z partnerem
i najgorsze, co mo˝esz zrobiç, to zamknàç
si´ w sobie. Przychylny b´dzie Ci ktoÊ z bli-
skiego otoczenia, wi´c b´dziesz mia∏ si´
przed kim wygadaç.

RYBY (19 II – 20 III)
Pozby∏eÊ si´ ju˝ zaleg∏oÊci w pra-
cy, i b´dziesz móg∏ robiç to, co
lubisz – oczywiÊcie w miar´

mo˝liwoÊci finansowych. B´dzie to czas na
relaks, który los daje Ci na zebranie si∏ przed
kolejnymi zmaganiami. Nie zaszkodzi od-
Êwie˝yç stare znajomoÊci, zaczàç spotykaç si´
z ludêmi, bo ich towarzystwo bardzo dobrze
na Ciebie wp∏ynie. Zdrowie na szóstk´.

BARAN (21 III – 20 IV)
JeÊli zale˝y Ci na osiàgni´ciu
sukcesu, to bezwzgl´dnie mu-
sisz postaraç si´ choç troch´

zmieniç swoje post´powanie, zw∏aszcza
w kwestii zawodowej. Ucz si´ od innych, ale
wyka˝ te˝ swojà inwencj´. Ze stresujàcymi
sytuacjami ∏atwo sobie poradzisz. Zdrowie
pozostanie bez zmian, ale dbaj o siebie na-
dal, bo zawsze mo˝e nastàpiç pogorszenie.

BYK (21 IV – 21 V)
Rezygnacja z czegoÊ nie zawsze
musi oznaczaç kl´sk´, bowiem
czasem nawet warto poÊwi´ciç

coÊ mniejszego na rzecz czegoÊ, co przynie-
sie Ci wi´ksze korzyÊci. Wszystkiego naraz
mieç przecie˝ nie mo˝na. W interesach
ruch, co zapewne bardzo Ci´ ucieszy, bo
wiadomo, ˝e pieniàdz robi pieniàdz. Za-
troszcz si´ o swoje zdrowie, ˝eby Ci go nie
zabrak∏o.

BLIèNI¢TA (22 V – 20 VI)
W najbli˝szym czasie b´dzie Ci
towarzyszyç lekkie obni˝enie
nastroju, aktywnoÊci. Przyczyny

tego nie b´dà le˝a∏y w sferze fizycznej, a ra-
czej psychicznej. OdpornoÊç na przeciwno-
Êci losu nie jest Twym atutem i stàd wszyst-
kie smutki. Popracuj nad sobà, nie przej-
muj a˝ tak bardzo tym, co dzieje si´ wokó∏
Ciebie. Zdrowotnie nic nie powinno Ci te-
raz przeszkadzaç. 

RAK (21 VI – 22 VII)
Przytrafi Ci si´ szcz´Êcie, o ja-
kim nawet nie Êni∏eÊ. Rozwià-
˝esz dzi´ki temu wszelkie pro-

blemy finansowe i zapewnisz sobie wygodne
˝ycie na najbli˝sze miesiàce. Trzeba b´dzie
bardziej si´ spr´˝yç, opracowaç taktyk´,
jednak nie stracisz na tym, tylko wr´cz mo-
˝esz zyskaç. Zdrowie bez zastrze˝eƒ, ale nie
zapominaj o badaniach lekarskich. 

LEW (23 VII – 22 VIII)
Skorzystaj ze wspania∏ych per-
spektyw zawodowych, bo to od
Ciebie zale˝y, jak wiele wynie-

siesz dla siebie w ka˝dej sytuacji. Nie daj si´
zwieÊç osobom, które mogà byç zazdrosne
o Twoje sukcesy. Lwy pracujàce na w∏asny
rachunek mogà teraz rozwijaç dzia∏alnoÊç,
inwestowaç, bo wszystko czego si´ tknà za-
mieniaç si´ b´dzie w z∏otówki. Przyda si´
troch´ wi´cej dba∏oÊci o zdrowie. 

PANNA (23 VIII – 22 IX)
Kuj ˝elazo, póki goràce i ∏ap
ka˝dà szans´ w lot, bo taka
okazja mo˝e si´ tak pr´dko nie

trafiç. Nowe obowiàzki wymagaç b´dà
zmiany zwyczajów, b´dziesz musia∏ mo˝e
daç z siebie o wiele wi´cej, ale pami´taj, ˝e
warto. Zdrowie w normie, ale tylko do cza-
su, gdy nie zat´sknisz za zmianà diety, wi´c
pami´taj ˝eby zbytnio sobie nie folgowaç.
Finanse si´ znacznie poprawià. 

WAGA (23 IX – 23 X)
Wdzi´kiem i urokiem osobi-
stym podbijesz na pewno nawet
niejedno serce. B´dziesz teraz

móg∏ spe∏niç to, o czym marzysz, wiele osià-
gniesz dzi´ki w∏asnej pracy. Los oka˝e si´
chwilami przewrotny, ale jeÊli nie zniech´-
cisz si´ drobnymi niepowodzeniami, to wy-
grasz. Dobre kontakty z osobami bliskimi,
poprawià si´ stosunki z cz∏onkami rodziny.

SKORPION (24 X – 21 XI)
Obra˝anie si´ na ca∏y Êwiat
i zaniedbywanie obowiàzków
na pewno nie przybli˝à Ci´ do

mety zamierzeƒ. PuÊç mimo uszu drobne
z∏oÊliwoÊci, potraktuj je jako nieod∏àczny
element ˝ycia. Finanse coraz lepsze, ale do
pe∏ni szcz´Êcia jeszcze daleko. Nie przeceniaj
swych si∏. To nie najlepszy czas na udowad-
nianie wszystkim, i˝ nic si´ Ciebie nie ima.

STRZELEC (22 XI – 21 XII)
Raczej unikaj rozmieniania si´
na drobne, bo to w ˝adnym
wypadku nie pomo˝e Ci upo-

raç si´ z k∏opotami. Tylko zmasowany atak
na nie przyniesie Ci oczekiwane rezultaty.
JeÊli musisz, szukaj rady u kogoÊ, kto jest
osobà zaufanà. Uwierz po raz kolejny w sie-
bie, a i inni uczynià to samo. W sferze
uczuç po chwilowych dàsach przyjdzie wza-
jemne zrozumienie.

KOZIORO˚EC (22 XII – 19 I)
Praca jest Twoim ˝ywio∏em
i dobrze si´ w niej czujesz, inni
nie mogà dorównaç Ci kroku.

Zamiast denerwowaç si´ tym, spróbuj przy-
jàç do wiadomoÊci, ˝e ka˝dy z nas jest inny,
niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju.
Na niwie uczuciowej lekkie och∏odzenie
i jeÊli nie wykonasz pierwszy gestu pojedna-
nia, to mo˝e byç ro˝ne. Zdrowie bez za-
strze˝eƒ.
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