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Nawet najstarszy polski poeta może 
być aktualny, mecz można rozegrać także 
na wiersze, a książkę już przeczytaną 
zamienić na nieznaną.

Tylko w ten jeden dzień w roku 
Biblioteka Narodowa otwiera dla szero-
kiej publiczności swoją siedzibę w ogro-
dzie Krasińskich  –  pałac Rzeczypospolitej. 
W sali rycerskiej pokaże na specjalnej, 
jednodniowej wystawie unikatowe pier-
wodruki utworów Jana Kochanowskiego 
oraz jego jedyny zachowany rękopis.

W ogrodzie można będzie porozma-
wiać przy kawiarnianym stoliku (nakry-
tym przez warszawskie klubokawiarnie) 
z ulubionym pisarzem, zdobyć książkę 
i autograf. Domówkę poprzedzą atrakcje 
dla małych i dużych – gry i zabawy edu-
kacyjne oraz Mecz Poetycki na utwory 
Jana Kochanowskiego, który rozegrają 
znani aktorzy i ludzie kultury. 
Gospodarzem imienin będzie dzienni-
karz Grzegorz Markowski, wystąpią 
Tomasz Stańko i Barbara Wysocka, a do 
tańca zagra zespół dansingowy reżysera 
teatralnego i operowego Michała Zadary 
– „All Stars Dansing Band”. Wstęp 
wolny.

Program
•  Pałac dla wszystkich – unikatowa 

wystawa „Nieznany Kochanowski” 
(w godz. 12.00 – 24.00). Symbolicznym 
biletem wstępu będzie przyniesiona 
z domu lub kupiona na kiermaszu 
książka.

•  Kiermasz książek (w godz. 12.00 – 
22.00). Najlepsze wydawnictwa pre-
zentują książki wybitnych polskich 
autorów z ostatnich pięciu lat, w tym 
laureatów nagród literackich. Książki 
spoza obiegu księgarskiego można 
będzie znaleźć na stoiskach antykwaria-
tów.

•  Zabawy z literaturą (w godz. 12.00 – 
21.00). Bogaty program edukacyjny dla 
dzieci i młodzieży obejmuje m.in. zaba-
wy inspirowane polskimi baśniami 
(w godz. 12.00 – 16.00) oraz warsztaty 
ilustratorskie (w godz. 16.00 – 21.00).

•  Wymień książkę (w godz. 12.00 
–20.30). Na trawniku pod kasztanami 
uczestnicy imprezy mogą wymienić 
przeczytane książki. Punktem kulmina-
cyjnym jest Wymiennik – aukcja ksią-
żek o godz. 20.00, którą poprowadzi 
portal thingo.pl

•  Mecz Poetycki (w godz. 17.00 – 
18.30). Pod lipą w ogrodzie 
Krasińskich drużyny aktorów i zna-
nych postaci świata kultury wezmą 
udział w recytatorskiej bitwie na 
utwory Jana Kochanowskiego.

•  Ogród Autorów (w godz. 18.30 – 
19.30). Wyjątkowa okazja do pozna-
nia polskich autorów i osobistej 
z nimi rozmowy.

•  Qlub Xsiążkowy (o godz. 18.30). 
Otwarte dla wszystkich zebranie Grupy 
Twórczej Qlub Xsiążkowy. Zobacz jak 
wygląda i funkcjonuje prywatny klub 
czytelniczy (i stwórz własny!).

•  „Pieśń świętojańska o Sobótce” 
(o godz. 20.30). Imieniny uświetni 
występ Tomasza Stańki oraz Barbary 
Wysockiej, która wykona fragment 
„Pieśni”.

•  Dansing (o godz. 20.45). Do tańca 
zagra zespół reżysera teatralnego 
i operowego Michała Zadary – „All 
Stars Dansing Band”, z repertuarem 
polskich i zagranicznych szlagierów 
tanecznych.

(www.bn.org.pl)

Na świętego Jana czytamy do rana 
W noc świętojańską od godz. 12.00 do północy Biblioteka Narodowa zaprasza do ogrodu Krasińskich 
i pałacu Rzeczypospolitej (plac Krasińskich 3/5) na zupełnie nową (ale z tradycjami!) imprezę 
kulturalnych warszawiaków – Imieniny Jana Kochanowskiego.

Złote gody szkoły

W środę 30 maja, tuż po zakończeniu 
XXI sesji rady Bemowa, grupa dziewię-
ciu radnych zgłosiła wniosek o zwołanie 
kolejnej, specjalnej sesji już za tydzień. 
W porządku obrad XXII sesji znalazły 
się trzy ważne punkty – informacje 
zarządu Bemowa na temat: likwidacji 
stołówek szkolnych poprzez zmianę 
organizacji ich pracy polegającej na prze-
kazaniu ich ajentom; formy i sposobu 
odpowiedzi na protesty rad rodziców 
i rodziców przeciwnych tym zmianom 
oraz pracowników zwalnianych z placó-
wek oświatowych dzielnicy w związku 
z likwidacją stołówek szkolnych.

W środę 6 czerwca o godz. 10.00 do 
sali ratusza przybyło wielu rodziców 
z dziećmi zainteresowanych tematem 
stołówek. W ławach zasiadło dwunastu 

radnych spośród dwudziestu pięciu. 
Przewodniczący rady Grzegorz 
Popielarz, odczekawszy kwadrans, poin-
formował przybyłych, że sesja nie może 
się odbyć z powodu braku kworum.

Podobnie zakończyła się druga próba 
zwołania specjalnej sesji rady poświęco-
nej likwidacji stołówek. Podjęło ją dzie-
sięciu radnych, termin sesji został wyzna-
czony na 9.30 rano w poniedziałek 18 
czerwca. I ta sesja z braku kworum nie 
odbyła się.

Informację w sprawie stołówek wła-
dze dzielnicy przedstawiły na sesji 19 
czerwca.

Więcej na ten temat w kolejnych 
wydaniach. 

(PON)

W ostatnią niedzielę, 17 czerwca br., 
w podwarszawskim Ożarowie 
Mazowieckim, w salach Centrum 
Konferencyjnego i Hotelu Mazurkas, 
odbyła się ciekawa impreza pod intrygują-
cą nazwą  „Forum Humanum Mazurkas”.

Licznie przybyli goście mieli okazję 
obejrzeć spektakl Grzegorza Walczaka 
„Obłoczni, czyli sen Chopina” w wykona-
niu Olgierda Łukasiewicza i Henryka 
Talara, ilustrowany muzyką Chopina 
w wykonaniu znanej multiinstrumentalistki 
Marii Pomianowskiej z zespołem. Po spek-
taklu wszyscy mieli możliwość wzięcia 
udziału w rozmowie z artystami, poprowa-
dzonej przez Andrzeja Bartkowskiego, pre-

zesa i współwłaściciela MCC Mazurkas 
Conference Centre & Hotel.

W dalszej części imprezy odbył się 
wernisaż wystaw Bartłomieja 
Michałowskiego i Artura Chacieja, poprze-
dzony krótkimi filmami o artystach oraz 
finisaż wystaw Mariana i Michała 
Adamczyków. 

Forum Humanum  pomyślane jest jako 
cykl  niedzielnych spotkań kulturalno – 
towarzyskich z udziałem wybitnych przed-
stawicieli sztuki. Pierwsze wydarzenie 
z tego cyklu odbyło się 15 kwietnia br. 
Organizatorzy zapowiadają następne spo-
tkania.

(dwa)

Na Bemowie

Radni zawiedli rodziców

Forum Humanum Mazurkas

Sła bo sły szysz? Masz trud no ści z ro zu mie niem mo wy? A mo że 
ktoś z bli skich ma kło po ty ze słu chem? Prze czy taj, w ja ki spo sób 
za się gnąć po mo cy!

Sza cu je się, że oko ło 10 pro cent po pu la cji nie do sły szy. Ozna cza 
to, że słuch oko ło 200 tys. War sza wia ków nie jest pra wi dło wy, choć 
z pew no ścią nie każ dy zda je so bie z te go spra wę.

(do koń cze nie na str. 5)

Zadbaj o swój słuch

W piątek 15 czerwca bemowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia połączony ze 
zmianą patrona. Na zdjęciu: dyrektor szkoły, Beata Ciesielska – Pocialik przekazuje uczniom nowy sztandar. Więcej – na stronie 8 

Bezpłatne czipowanie 
psów i kotów

ul. Górczewska 120/122
tel. 22 837 58 58
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Na wstępie przewodniczący Dariusz 
Puścian poinformował o otrzymanym 
piśmie mówiącym o powstaniu nowego 
klubu radnych Solidarna Polska w skła-
dzie: Marcin Rolski – przewodniczący, 
Marek Makuch, Mateusz Tomala. Ci 
trzej panowie zrezygnowali z członko-
stwa i pracy w klubie Prawo 
i Sprawiedliwość. Widocznym znakiem 
tego rozłamu był rozdział zajmowanych 
do tej pory miejsc na sali. Następstwem 
zaś tej decyzji zmiany składów osobo-
wych stałych komisji rady.

W związku z powstaniem w dniu 
1 czerwca br. nowego klubu Solidarna 
Polska oraz złożoną rezygnacją radnego 
Mateusza Tomali zaszła konieczność 
uzupełnienia składu komisji rewizyjnej 
o przedstawicieli wszystkich klubów. 
5 czerwca przewodniczący klubu PiS Jan 
Nowak zarekomendował radnego Piotra 
Milowańskiego do pracy w komisji rewi-
zyjnej oraz radnego Pawła Kuchtę – do 
prac w komisji budżetu i finansów. 
Z kolei Mateusz Tomala z ramienia 
klubu Solidarna Polska złożył akces do 
pracy w komisji bezpieczeństwa, sportu 
i turystyki oraz do komisji polityki 
gospodarczej i komunalnej. Rada Woli 
stosowną uchwałą zaakceptowała te 
zmiany.

kłótnia w rodzinie 
O ile powstanie nowego klubu prze-

szło bez echa, to wiele zamieszania 
jeszcze w trakcie przyjmowania porząd-
ku obrad wywołało wystąpienia radnego 
Pawła Pawlaka. Przewodniczący klubu 
SLD był bardzo zdziwiony faktem, że 
nie został w nim uwzględniony złożony 
przez klub wniosek o wprowadzenie sta-
nowiska w sprawie cofnięcia rekomen-
dacji Mieczysławowi Zmysłowskiemu 
i odwołania go z funkcji wiceburmistrza 
Woli.

Na wyjaśnienia przewodniczącego 
rady przyszło radnemu czekać aż do 

końca sesji. Tymczasem emocji nie 
krył, broniący swego nazwiska i wielo-
letnich samorządowych osiągnięć, 
M. Zmysłowski. Przyszedł na obrady, 
jak twierdził, mimo nienajlepszego 
stanu zdrowia i zwolnienia lekarskiego. 
Dopuszczony do głosu nie ukrywał 
żalu, że od czasu objęcia stanowiska 
wiceburmistrza dzielnicy ze strony 
władz SLD, które go rekomendowały, 
odczuwa brak zaufania. Jest oskarżany 
o to, że wszedł w spisek z PO i chodzi 
na jej smyczy. Tymczasem zdaniem 
wiceburmistrza wolska koalicja spraw-
dziła się. Zarzuty wysuwane pod jego 
adresem odbiera jako niesprawiedliwe, 
gdyż starał się być lojalny wobec obu 
stron. Podkreślał, że dla dobra miesz-
kańców dzielnicy dla radnych najważ-
niejsze powinny być sprawy meryto-
ryczne, a nie polityczne. Jako człowiek 
wierzący nie uważa za naganne, że brał 
udział m.in. w uroczystościach kościel-
nych jako reprezentant zarządu Woli. 
Wiarę bowiem uznał za sprawę osobi-
stą. Z powodu stawianych wobec niego 
zarzutów doszedł do wniosku, że nie 
może pozostać w partii, której był 
współtwórcą. To rozstanie z lewicą, 
podobno po 43 latach, skomentowano 
jako kłótnię w rodzinie.

Tymczasem uczestniczący w obra-
dach przewodniczący wolskiej Platformy 
Obywatelskiej Marcin Hoffman wysoko 
ocenił pracę wiceburmistrza Mieczysława 
Zmysłowskiego w zarządzie Woli. Nie 
widział więc potrzeby poparcia wniosku 
o odwołanie go z zajmowanego stanowi-
ska. A jak się również okazało, kontynu-
owania współpracy z SLD. Poinformował, 
że koalicja przestała istnieć. Po półtora 
roku Platforma Obywatelska samodziel-
nie przejmie rządzenie (ma w radzie 
większość czternastu głosów).

Na zakończenie obrad przewodzący 
wolskiemu SLD Paweł Pawlak, mający 
obiekcje co do równości traktowania 

partnerów w koalicji, podziękował za 
współpracę. Zadeklarował chęć wspiera-
nia rządzących w działaniach, które będą 
służyły dobru mieszkańców. Pozostał też 
przy swych zastrzeżeniach odnośnie do 
niewprowadzenia do porządku sesji 
wniosku podpisanego przez pięciu rad-
nych SLD w sprawie cofnięcia rekomen-
dacji partyjnej Mieczysławowi 
Zmysłowskiemu i odwołania go ze sta-
nowiska wiceburmistrza Woli.

Tymczasem przewodniczący rady 
D. Puścian swą decyzję uzasadniał tym, 
że zgodnie ze statutem dzielnicy członka 
zarządu można odwołać jedynie na 
wniosek burmistrza, prezydenta miasta 
lub jednej czwartej rady dzielnicy.

dofinansowanie kolonii
Wolscy radni podjęli uchwałę pozy-

tywnie opiniującą zaproponowane 
przez zarząd zmiany w tegorocznym 
załączniku budżetowym dzielnicy. 
Dotyczyły one m.in. dofinansowania 
kwotą 60 tys. zł organizacji programów 
kolonii dla dzieci i obozu dla gimnazja-
listów oraz uzupełnienia 56 tys. zł dota-
cji dla niepublicznych przedszkoli 
i innych form wychowania przedszkol-
nego. Raz jeszcze, tym razem jako 
o zwiększenie planu wydatków, wnio-
skowano o przeniesienie 325 tys. zł na 
pokrycie kosztów wynikających 
z wyroku Sądu Apelacyjnego.

Poza tym radni pozytywnie zaopinio-
wali projekt uchwały Rady Warszawy 
w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
rejonu Czyste w rejonie ul. Prądzyńskiego. 
Większością zaś czternastu głosów (przy 
jedenastu wstrzymujących się) negatyw-
nie zaopiniowali drugi projekt uchwały 
rady miasta w sprawie nazw niektórych 
wolskich ulic i skwerów. Pojawiły się 
bowiem wątpliwości co do celowości 
zajmowania się tą sprawą – poprawki, 
choć drobne, będą jednak kosztowne. 
Zgodnie z opinią komisji rewizyjnej rady 
za bezzasadną uznano natomiast skargę 
mieszkańca na działania dyrektora wol-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

(PON)

Na Woli

Koalicja przestała istnieć
Dwie polityczne sprawy zdominowały czerwcową rady Woli.

Po nad dwa dzie ścia lat od pierw-
szych wol nych wy bo rów (4 czerw ca 
1989 ro ku) War sza wa zy ska ła dwa sym-
bo le wpi sa ne w prze strzeń pu blicz ną 
mia sta – skwer Wol ne go Sło wa oraz na 
te re nie par ku im. Ry dza - Śmi głe go rzeź-
bę Ha li ny Mi ko łaj skiej – wy bit nej ak tor-
ki i opo zy cjo nist ki. 

W uro czy sto ści nada nia na zwy frag-
men to wi uli cy My siej, przed daw ną sie-
dzi bą Głów ne go Urzę du Kon tro li Pra sy, 
Pu bli ka cji i Wi do wisk wzię li udział Pre-
zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski 
i Pre zy dent m. st. War sza wy Han na 
Gron kie wi cz -Waltz. Na stęp nie, tak jak 
w la tach dzia łal no ści opo zy cyj nej, uru-
cho mi li po wie lacz, na któ rym od bi li 
rocz ni co wą ulot kę.

Od sło nię cie skwe ru Wol ne go Sło wa 
sta no wi pierw szy etap dzia łań na rzecz 
bu do wy w tym miej scu po mni ka – 
Me mo ria łu Wol ne go Sło wa. Ma to być 
sym bol zwy cię skiej wal ki ze znie wo le-
niem. 

Kil ka dzie siąt mi nut póź niej 
w za ci szu par ku im. Ry dza - Śmi głe go 
wśród zie le ni, przy akom pa nia men cie 
jaz zo we go kwin te tu z Woj cie chem 
Ka ro la kiem, Zbi gnie wem Na my słow-

skim, Ja nu szem Ko złow skim, pre zy-
dent Bro ni sław Ko mo row ski wraz 
z ak tor ką Da nu tą Sza flar ską od sło ni li 
rzeź bę Ha li ny Mi ko łaj skiej – człon ki-
ni Ko mi te tu Obro ny Ro bot ni ków, 
dzia łacz ki opo zy cyj nej i zna ko mi tej 
ak tor ki.

Te go rocz ne ob cho dy war szaw skie go 
Świę ta Wol no ści poświecone są ko bie-
tom, ich po sta wom wo bec to ta li ta ry zmu 
oraz ro li w wal ce o wol ność. Te mat 
prze wod ni to „Ko bie ta kon tra sys tem”.

(www.um.war sza wa.pl)

Wolność wpisana w ulice Warszawy
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KRONIKA KRYMINALNA

Na budowie
Dyżurny z komisariatu przy 

ul. Raginisa otrzymał zgłoszenie o włama-
niu i kradzieży narzędzi z terenu jednej 
z pobliskich budów. Sprawca włamał się 
do pomieszczeń biurowych, skąd skradł 
narzędzia budowlane (wiertarkę, nożyce 
do cięcia drutu, śrubokręt), 4 laptopy, apa-
rat fotograficzny oraz pieniądze. Wartość 
strat wyceniono na prawie 10 tys. złotych. 

Kryminalni wezwali na miejsce poli-
cyjnego przewodnika z psem tropiącym, 
który podjął trop i ruszył śladem złodzie-
ja, doprowadzając do miejsca ukrycia 
skradzionych przedmiotów.

Policjanci zatrzymali 31-letniego pra-
cownika budowy i odzyskali łup. Roman 
A. usłyszał 6 zarzutów (kradzieży i kra-
dzieży z włamaniem). O wysokości kary 
zadecyduje sąd. Wobec zatrzymanego 
zastosowano policyjny dozór.

 
Oficer prasowy (aa)

Fałszerze
Tuż po godzinie 16.00 przy jednej 

z ulic na warszawskiej Woli funkcjonariu-
sze zatrzymali kobietę i mężczyznę. 
25-letni Tomasz P. i 30-letnia Magdalena 
R. zachowywali się nerwowo i to właśnie 
ich zachowanie było powodem ich wylegi-
tymowania. Podczas sprawdzania bagażu 
zatrzymanych policjanci znaleźli kilka 
książeczek zdrowia przeznaczonych do 
celów sanitarno-epidemiologicznych. 
Wewnątrz widniały pieczątki oraz wpisy 
o wykonanych badaniach. Wszystkie były 
fałszywe. Podczas rozmowy para przyzna-
ła się do handlu tymi dokumentami. 

Zatrzymani dobrowolne poddali się karze. 
O jej wysokości zdecyduje prokurator.

Śledczy ustalili, że mężczyzna kupo-
wał sfałszowane druki od 54-letniej 
Lilianny R. W jej mieszkaniu znaleźli 
pieczątki i blankiety różnych dokumen-
tów. Kobieta została zatrzymana i usły-
szała zarzut przygotowania dokumentów 
do wprowadzenia w obieg. Za ten czyn 
grozi kara do 2 lat więzienia.

 
Oficer prasowy (jb)

Kolejowi rabusie
Na warszawskiej Woli policjanci 

z wydziału wywiadowczego wylegitymo-
wali dwóch podejrzanie się zachowują-
cych mężczyzn siedzących w bmw. W cza-
sie kontroli funkcjonariusze znaleźli apa-
raty fotograficzne, trzy telefony komórko-
we, tablet, laptop. Mężczyźni nie byli 
w stanie wytłumaczyć wywiadowcom, 
skąd mają te rzeczy.

Obaj 31-latkowie zostali zatrzymani.
Przełom w sprawie nastąpił, gdy do 

komendy zgłosiła się kobieta, którą dzień 
wcześniej okradziono w pociągu na trasie 
Praga-Warszawa. Z jej relacji wynikało, 
że w przedziale przysnęła, a gdy się obu-
dziła stwierdziła kradzież telefonu komór-
kowego i aparatu fotograficznego. 
Leszek Ż. i Piotr W. usłyszeli zarzuty 
współudziału w kradzieży. Na wniosek 
śledczych prokurator zastosował wobec 
nich dozór policyjny.

Dzień później Leszek Ż. trafił w ręce 
policjantów. Jechał bmw bez uprawnień 
i pod wpływem narkotyków. Teraz 
o wysokości kary zadecyduje sąd.

Oficer prasowy KRP IV

Strzyżenie + koloryzacja 90 zł
•Promocja ważna do 30.06.2012•

Manicure + pedicure 
hybrydowy 90 zł

•Promocja ważna do 30.06.2012•
Strzyżenie męskie 15 zł

•Promocja ważna do 31.07.2012•
Salon Urody Look Studio

ul. Górczewska 228E
tel. 22 353 32 81

Czynne 7 dni w tygodniu

A.S.O 
ABRAMCZYK

Serwis mechaniczny
Naprawy blacharsko-lakiernicze
Likwidacja szkód komunikacyjnych

WSZYSTKIE MARKI
STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Warszawa, ul. Lazurowa 5
Serwis: tel. 22/665-32-46, 664-36-84

Naprawy blacharsko-lakiernicze: tel. 22/722-99-00

Kupon rabatowy 
na naprawy 
mechaniczne 20%
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Czte ro gwiazd ko wy Ho tel Apol lo 
w Dar łów ku Wschod nim to za byt ko wy, 
fan ta stycz nie usy tu owa ny obiekt. Zbu-
do wa no go dwa wie ki te mu nad sa mym 
Bał ty kiem, tuż przy pla ży, z pięk ny mi 
wi do ka mi na mo rze.

Nie wiel ki, ka me ral ny obiekt – dys-
po nu je bo wiem tyl ko 17 kom for to wy-
mi po ko ja mi 1- i 2-oso bo wy mi, re stau-
ra cją z do sko na łą kuch nią i dwu po zio-
mo wą ka wiar nią wi do ko wą, zo stał pie-
czo ło wi cie od re stau ro wa ny. Za byt ko-
we po miesz cze nia wy po sa żo no w kli-
ma ty za cję, luk su so we ła zien ki, ład ne 
me ble, oczy wi ście te le wi zo ry LCD, 
łą cza in ter ne to we itp.

Za pro jek to wa na 200 lat te mu sa la 
ba lo wa po zwa la na tań ce rów no cze śnie 
oko ło 100 osób. Par kiet ta necz ny jest 
oczy wi ście dę bo wy, em pe ra dor oto czo-
ny mar mu rem. Do te go ład nie do bra no 
we nec kie oświe tle nie. Na bal ko no we 
an tre so le pro wa dzą sty lo we scho dy, 
z któ rych – z po zio mu głów ne go ży ran-
do la – moż na za rów no ob ser wo wać 
za ba wę na do le, jak i roz gwież dżo ne 
wie czo rem nie bo po nad ta ra sem wi do-
ko wym.

Dwie sa le: du ża na 80 – 100 osób 
w za leż no ści od po trzeb, a za ra zem 
ban kie to wa na 60 osób oraz mniej sza, 
zwa na wi do ko wą, na 30 – 50 miejsc 
po zwa la ją or ga ni zo wać kon fe ren cje, 
zjaz dy, szko le nia oraz róż ne go ro dza ju 
spo tka nia biz ne so we, to wa rzy skie, 
ro dzin ne itp. Zwra ca uwa gę tak że ca ły 
cykl in te re su ją cych ob ra zów umiesz-
czo nych w sa lach, na ko ry ta rzach oraz 
w po ko jach. Wię cej in for ma cji na 
te mat te go ho te lu zna leść moż na na: 
www.ho te la pol lo.pl.

 
Tekst i zdję cia: Ce za ry Ru dziń ski

Wakacyjne w´drówki

Hotel na plaży

Hotel Apollo to niewielki, kameralny obiekt

Dzięki usytuowaniu nad samym morzem Hotel Apollo oferuje piękne widoki

Wejdź na naszą stronę internetową:
www.awigazety.waw.pl
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www.mondotravel.pl
biuro Podróży 

tel.: 22 241 44 90
Włochy: autokarowe i lotnicze

Superoferta
,,SekreTy wATykAnu”

29 października – 2 listopada 2012 
wylot z Warszawy
cena – 1250 PLN
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Wczasy w Krynicy Morskiej

 7 dni 20 – 27 sierpnia 600 zł/os
 10 dni 20 – 30 sierpnia 850 zł/os
 7 dni 1 – 8 września 500 zł/os
 10 dni 1 – 11 września 700 zł/os
 14 dni 1 – 15 września 1000 zł

W cenie zakwaterowanie
i pełne wy˝ywienie

OÊrodek Wypoczynkowy Janta  r
tel. (22) 834 95 29, (55) 247 60 30

kontakt@owjantar.pl www.owjantar.pl



str. 4 22 czerwca 2012 Nasza GAZETA Woli i Bemowa Nr  12

Po wybudowaniu trasy S 8, noszącej 
na tym odcinku nazwę Obrońców 
Grodna, bemowska ulica Narwik została 
podzielona na trzy nieskomunikowane ze 
sobą części. Nie dość, że znalazła się po 
jej południowej i północnej stronie, to 
także ciągnie się od ul. Lazurowej do 
granic miasta. Pojawiły się kłopoty. Aby 
poprawić ład przestrzenny i możliwość 
orientacji w terenie, Zespół Nazewnictwa 
Miejskiego zaproponował nazwanie 
dotychczasowego północnego odcinka 
ul. Narwik (zlokalizowanego między 
al. Obrońców Tobruku i ul. Dywizjonu 
303) imieniem Witolda Łokuciewskiego. 
Z taką propozycją do prezydenta stolicy 
zwrócili się członkowie warszawskich 
stowarzyszeń lotniczych: Oddziału 
Wa r s z a w s k o - M a z o w i e c k i e g o 
Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa 

Wojskowego RP, Stowarzyszenia 
Lotników Polskich oraz Warszawskiego 
Klubu Seniorów Lotnictwa.

Jak poinformował na sesji wicebur-
mistrz Krzysztof Zygrzak, wskazany 
teren na razie jest mało zamieszkały, ale 
ze względu na przeznaczenie urbani-
styczne rychło będzie zabudowany. 
Warto więc uregulować sprawę nazwy 
ulicy. Z przeprowadzonych konsultacji 
społecznych wynika, że spośród dzie-
więciorga tamtejszych mieszkańców sze-
ścioro było za zmianą nazwy.

Jak podkreślono, postać patrona nie 
jest kontrowersyjna. Witold Łokuciewski 
(1917-1990) przed wojną wstąpił do 
Wojska Polskiego, ukończył szkołę lotnic-
twa w Dęblinie i w stopniu pod- 
porucznika pilota został przydzielony do 
112 Eskadry Myśliwskiej 1 Pułku 
Lotniczego w Warszawie. Walczył w kam-
panii wrześniowej. Kontynuował walkę 
we Francji, a po jej kapitulacji ewakuował 
się do Wielkiej Brytanii, gdzie trafił do 
Dywizjonu 303. Miał wiele zestrzeleń, ale 
podczas misji lotniczej został ranny 
i dostał się do niewoli. Po odzyskaniu 
wolności wiosną 1945 roku powrócił do 
Wielkiej Brytanii, gdzie od 1 lutego 1946 
do końca roku i rozwiązania jednostki 
sprawował dowództwo Dywizjonu 303. 

Za zasługi w czasie II wojny świato-
wej został uhonorowany wieloma odzna-
czeniami, w tym krzyżem srebrnym 

Orderu Wojennego Virtuti Militari. 
W połowie 1947 roku powrócił do kraju. 
Doświadczył represji, a po ich ustaniu 
w październiku 1956 roku został powoła-
ny do lotnictwa LWP. W latach 1969-
1972 pełnił funkcję attache wojskowego 
w Londynie.

Zapoznawszy się z takim uzasadnie-
niem, bemowscy radni pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały Rady 
Warszawy w sprawie proponowanej 
zmiany nazwy części ulicy Narwik.

Poza tym rada Bemowa jednogło-
śnie podjęła dwie dalsze uchwały 
w sprawie wystąpienia do rady miasta 
z wnioskiem o wyposażenie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy 
ul. Brygadzistów w majątek powstały 
podczas realizacji inwestycji – moder-
nizacji szkolnego placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 301 w ramach 
rządowego programu „Radosna szkoła” 
(o wartości blisko 100 tys. zł) oraz 
z wnioskiem o wyposażenie Przedszkola 
nr 381 przy ul. Szobera 1/3 w majątek 
o wartości blisko 5,7 mln zł powstały 
w wyniku realizacji zadania inwesty-
cyjnego związanego z jego rozbudową.

Zgodnie zaś z rozszerzonym porząd-
kiem obrad i opinią komisji rewizyjnej 
radni za bezzasadną uznali skargę na 
działanie dyrektora OPS.

 (PON)

Na Bemowie

Ulica pułkownika Łokuciewskiego
Jednym z tematów majowej sesji rady Bemowa było rozpatrzenie propozycji członków warszawskich 
stowarzyszeń lotniczych, chcących, aby część ulicy Narwik nosiła imię Witolda Łokuciewskiego.

W środę 6 czerwca w Klubie WAT 
odbył się coroczny Koncert Galowy 
bemowskiego dziecięco-młodzieżowego 
Zespołu Folklorystycznego „Lazurki” 
(www.lazurki.pl) pod kierownictwem 
Zofii Marcinek pt. „Jak to drzewiej 
bywało – Kupalnocka”. Najmłodsze 
dzieci zaprezentowały z werwą śląskie 
zabawy dziecięce, troszkę starsi, 
uśmiechnięci, w nowiutkich strojach – 
premierową wiązankę śpiewek i tańców 
kaszubskich z kapelą, grupa średnia z 
gracją zatańczyła elegancką wiązankę 
tańców cieszyńskich, a żegnająca się już 
z zespołem grupa studencko-młodzieżo-
wa przedstawiła z werwą tańce Beskidu 
Śląskiego przy akompaniamencie kapeli. 
A potem... w klimacie sielanki i tajemni-

cy zaczęła się Noc Świętojańska, czyli 
tęskne śpiewy, żywiołowe tańce, skoki 
przez ognisko, szukanie kwiatu paproci 
(w którym aktywnie przeszkadzały 
straszne leśne duchy) oraz wicie wian-
ków i rzucanie ich do wody. Widzowie 
poczuli się jak podczas prawdziwej Nocy 
Kupały, czyli słowiańskiego święta 
ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, 
płodności, radości i miłości.

Koncert – inny niż wszystkie dotych-
czasowe koncerty „Lazurków” – spotkał 
się z dużym aplauzem publiczności. 
Zrealizowano go dzięki dofinansowaniu 
ze środków Miasta Stołecznego 
Warszawy w ramach konkursu na reali-
zację zadań w zakresie kultury w dzielni-
cy Bemowo.

Kupalnocka z LAZURKAMI

W XIX w. wie dzia no już, że gniaz do-
wa nie ja skó łek w obo rach i róż no rod ność 
ga tun ko wa ptac twa w la sach znacz nie 
zmniej sza ją licz bę szko dzą cych zwie rzę-
tom i rośli nom owa dów. A w XX w. sław-
ny pol ski or ni to log prof. Jan So ko łow ski 
roz po czął pro pa go wa nie pro jek to wa nych 
przez sie bie, uni wer sal nych bu dek lę go-
wych ja ko for mę świa do mej po mo cy dla 
pta ków, któ rych po pu la cje za czę ły się 
zmniej szać wsku tek dzia łal no ści czło-
wie ka. Obec nie wie le ga tun ków, w tym 
nie gdyś bar dzo po pu lar nych, w związ ku 
z prze kształ ca niem śro do wi ska przez 
ludz ką go spo dar kę ma du że trud no ści ze 
zna le zie niem od po wied nich miejsc lę go-
wych.

Są siedz two pta ków ko rzyst nie 
od dzia łu je na ja kość ży cia lu dzi na róż-
nych płasz czy znach. Są na szy mi sprzy-
mie rzeń ca mi w wal ce z ko ma ra mi, 
mu cha mi i in ny mi nie pro szo ny mi owa da-
mi – przed sta wi cie le nie któ rych ga tun-
ków zja da ją w cią gu dnia ty le owa dów, 
ile wy no si ich cię żar. Przy kła dem mo że 
być tu si ko ra bo gat ka – je den ptak zja da 
oko ło 20 gramów in sek tów, co w za leż-
no ści od ich ma sy prze kła da się na 130 
– 200 owa dów: ko ma rów, much, gą sie-
nic. War to pa mię tać, że naj więk sza licz ba 
owa dzich szkod ni ków pa da łu pem pta-
ków w okre sie wy kar mia nia pi skląt – 
czy li w cza sie, w któ rym naj bar dziej 
po trze bu ją dom ków lę go wych. Ich bli-

skość nie sie też ze so bą moż li wość ob co-
wa nia z pięk nem przy ro dy – słu cha nia 
pta sich kon cer tów i przy glą da nia się 
ży ciu tych pięk nych, wciąż ma ło dla nas 
zna nych zwie rząt. Po nad to ob ser wo wa-
nie przy ro dy ma rów nież wa lo ry edu ka-
cyj ne – uwraż li wia na po trze by śro do wi-
ska na tu ral ne go, uka zu je je go wpływ na 
ży cie czło wie ka. Jest to nie zwy kle istot ne 
w przy pad ku dzie ci – aby mo gły wy cho-
wać się ze świa do mo ścią nie ro ze rwal ne-
go związ ku z przy ro dą oraz skut ków, 
ja kie nie sie ze so bą in ge ren cja czło wie ka. 
Ta ka lek cja przy ro dy nie mo że rów nać 
się z żad ną książ ką, a oglą da nie pta ków 
na wła sne oczy, za po mo cą zwy kłej lor-
net ki, jest o wie le cie kaw sze niż lek tu ra 
i naj lep sze zdję cia w cza so pi smach przy-
rod ni czych. 

Za chę cam do stwo rze nia da chu nad 
gło wą dla pta ków nie tyl ko po sia da czy 
do mów jed no ro dzin nych, ale też miesz-
kań ców osie dlo wych blo ków. Bud ki 
moż na wie szać na bu dyn kach, na swo ich 
bal ko nach i na oko licz nych drze wach. 
Mo że to być ini cja ty wa in dy wi du al na, 
ale mo że ko muś uda się za in te re so wać 
nią szer sze gro no są sia dów, ad mi ni stra cję 
i osie dlo we po dwór ko sta nie się pta sią 
osto ją? Waż na jest wie dza, ja kich skrzy-
nek po trze bu ją kon kret ne ga tun ki, w ja ki 
spo sób je po wie sić i gdzie. Nie ku puj cie 
ich Pań stwo w skle pach zoo lo gicz nych 
czy su per mar ke tach. Wska zów ki, jak 

po win ny wy glą dać od po wied nie, bez-
piecz ne dla pta ków skrzyn ki lę go we 
znaj dzie cie na stro nach in ter ne to wych: 
www.kbpro jekt.pl, ww.pta sie ogro dy.pl, 
www.apu smg.pl, www.ussu ri.pl. Pod 
trze ma ostat ni mi ad re sa mi moż na też 
ku pić go to we bud ki.

kil ka wska zó wek
• Bud ki wy ko nu je my z nie he blo wa-

nych de sek gru bo ści co naj mniej 1,5 cm, 
przy czym część przed niej ścian ki, w któ-
rej znaj du je się otwór wej ścio wy, po win-
na być grub sza – 3 cm lub na wet wię cej. 
Ta ki dłu gi wlot bar dziej chro ni gniaz do 
przed dra pież ni ka mi.

• W za leż no ści od te go, ja kie pta ki 
chce my za pro sić, wie sza my od po wied nie 
skrzyn ki. Róż nią się one wy mia ra mi, 
a zwłasz cza śred ni cą otwo ru wlo to we go. 
Je śli chce my dać lo kum si kor ce, otwór 
po wi nien mieć śred ni cę 27 mm, bo już 
przy 33 mm do skrzyn ki do sta nie się 
wró bel, któ ry jest sil niej szy od si ko ry 
i nie po zwo li jej się za gnieź dzić.

• Skrzyn kę in sta lu je my na bu dyn ku 
lub drze wie w spo sób sta bil ny, by nie 
chwia ła się na wie trze. Trze ba ją przy bić 
2-3 gwoź dzia mi (drze wa w ten spo sób 
nie uszko dzi my).

• Naj le piej po wie sić bud ki póź ną 
je sie nią – pta ki ma ją czas, że by je za uwa-
żyć i oswo ić się z ni mi.

• Od stę py mię dzy za wie szo ny mi bud-

ka mi za le żą od wiel ko ści te ry to rium zaj-
mo wa ne go przez osob ni ki da ne go ga tun-
ku. Skrzyn ki dla wró bli, ma zur ków, szpa-
ków mo gą wi sieć bli sko, bo pta ki te 
do brze zno szą in ne pa ry lę go we obok sie-
bie. Ale już mu cho łów ki po trze bu ją 
25-30 m od stę pu, si ko ry 30-50 m, peł za-
cze 100 m, a so wy aż 200-300 m.

• Wy so kość, na ja kiej wie sza my bud-
kę, nie po win na być zbyt ma ła. Na ogół 
wy star cza 3-5 m, trze ba jed nak uwa żać, 
by pod bud ką nie by ło ga łę zi, kij ków, 
pod pó rek dla pta ków czy in nych „stop-
ni”, któ re uła twią do stęp do gniaz da dra-
pież ni kom (ko tom, ku nom). 

• Naj le piej, aby otwór wej ścio wy do 
bud ki skie ro wa ny był na po łu dnio wy 
wschód. 

• Skrzyn ka po win na być choć czę-
ścio wo za cie nio na – zbyt nie na sło necz-
nie nie mo że być śmier tel nym za gro że-
niem dla pi skląt. 

• Trwa łość skrzyn ki zwięk sza po ma-
lo wa nie jej eko lo gicz nym la kie rem. War-
to też da szek po kryć bla chą. Nie ma lu je-
my – ni gdy! – wnę trza otwo ru wej ścio-
we go i wnę trza bud ki.

• Bud kę trze ba czy ścic po każ dym 
od by tym lę gu (mo że być ich dwa, 
a na wet trzy w se zo nie) lub je sie nią po 
za koń cze niu okre su lę go we go. Dla te go 
jed na ze ścia nek po win na być otwie ra na.

Re na ta Mar kow ska
Fun da cja „No ga w Ła pę. 

Ra zem idzie my przez świat”

Zbuduj dom dla ptaków
Naj star sze bud ki lę go we, ja kie zna my, da to wa ne są na XV w. I choć nie by ły two rzo ne dla ochro ny pta-
ków tyl ko dla po zy ski wa nia jaj, z cza sem lu dzie za uwa ży li, że bli skie są siedz two pta ków ma także in ne 
po zy tyw ne aspek ty.

Szukamy domu dla Zuzi
Zuzia jest niedużą, cudowną sucz-

ką – posłuszną, zrównoważoną, miłą 
i przyjazną całemu światu. W domu 
nie brudzi ani niczego nie niszczy. 
Idąc do pracy, można ją spokojnie 
zostawić samą. Także na spacerach 
nie stwarza żadnych problemów. 
Chętnie podróżuje samochodem na 
rodzinne wycieczki. Ufna i czuła, 
dobrych opiekunów obdarzy wdzięcz-
nością i miłością. Lubi towarzystwo 
innych zwierząt, może mieszkać 
z kotem.

kontakt w sprawie adopcji: 
tel. 722 524 754; 
e-mail: stowarzyszenie@adoptujmnie.com
www.adoptujmnie.com

SALON FRYZJERSKI 

Margaret
Fryzjerstwo damsko-m´skie
Manicure, pedicure

ul. Szobera 5B
tel.: 22 665 21 33
kom. 501 438 682

Zapraszamy: 
od poniedzia∏ku do piàtku
w godz. 8.00-20.00 oraz 
w soboty w godz. 8.00-17.00
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
uruchomił nowy portal, działający jako 
część Platformy Usług Elektronicznych 
(PUE). Portal Informacyjny umożliwi 
klientom dostęp drogą elektroniczną do 
świadczonych przez zakład usług. Dzięki 
niemu wiele spraw wymagających 
dotychczas złożenia wizyty w placówce 
ZUS będzie można załatwić bez wycho-
dzenia z domu. Z portalu będziemy mogli 
skorzystać po uprzednim zarejestrowaniu 
pod adresem pue.zus.pl i uwierzytelnie-
niu profilu PUE.

Nowy portal pozwoli płatnikowi 
zarówno na zgłaszanie osób  
do ubezpieczenia oraz rozliczanie skła-
dek, jak również na uzyskiwanie infor-
macji o osobach zgłoszonych do ubezpie-

czenia (poprzez moduł ePłatnik – interne-
towy odpowiednik programu Płatnik). 
Tworzenie dokumentów w ePłatniku jest 
obecnie dużo łatwiejsze, dzięki prostym 
w obsłudze kreatorom, pozwalającym 
uniknąć błędów i konieczności dokony-
wania korekt. Usługa ePłatnik jest prze-
znaczona dla małych i średnich przedsię-
biorców zatrudniających do 100 pracow-
ników.  

Z kolei ubezpieczony poprzez portal 
informacyjny sprawdzi stan indywidual-
nego konta, uzyska informacje o ubez-
pieczeniach, do których został zgłoszony, 
a także o składkach, które wpłacił praco-
dawca. Dzięki kalkulatorowi emerytalne-
mu wyliczy także prognozowaną emery-
turę. 

Portal da również możliwość 
wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych o wydanie zaświadczenia,  
np. stwierdzającego fakt podlegania 
ubezpieczeniu, jak również złożenia 
wniosku.

Świadczeniobiorca uzyska informa-
cje o przyznanych i wypłacanych 
świadczeniach (emerytury, renty, zasił-
ki) oraz będzie miał dostęp do formula-
rzy PIT. System kierowania ruchem 
umożliwi rezerwację wizyty w placów-
kach ZUS.

W poruszaniu się po portalu inter-
netowym pomoże Wirtualny Doradca, 
od którego uzyskają odpowiedź na 
pytania z zakresu systemu ubezpieczeń 
społecznych, ZUS i samej PUE.

(inf)

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Mazowieckiej MASŁAW oraz dzielnica 
Wola m. st. Warszawy zapraszają na siód-
mą już wycieczkę szlakiem Woli robotni-
czej i wielowyznaniowej, która odbędzie 
się 23 czerwca (Osiedle Robotnicze – 
osiedle Wawelberga i kolonia Wawelberga 
II – Domy T.A. Wola). Zbiórka o godz. 
12.00, ul. Górczewska 15, pod cukiernią 
Zagoździńskiego. Prowadzący: Patrycja 
Jastrzębska.

Kolejna wycieczka już 30 czerwca, 
jej tematem będzie Gazownia 
Warszawska i jej okolice. Zbiórka o godz. 
10.00 przy Gazowni, ul. Kasprzaka 25. 
Uwaga: obowiązują zapisy (maslaw.
org@gmail.com) – organizatorzy proszą 
o podanie nazwiska i nr Pesel). 
Prowadzący: Patrycja Jastrzębska.

W czasie wakacji zaplanowane są 
jeszcze wycieczki:

•  7 lipca od godz. 12.00 – Cmentarz pra-
wosławny, cmentarz Karaimski, kościół 
Mormonów;

•  28 lipca od godz. 12.00 – „Tramwaje na 
Woli wczoraj i dziś 1” (wolski odcinek 
trasy tramwaju 11 według rozkładu 
jazdy z 1939 r.);

•  18 sierpnia od godz.12.00 – 
„Tramwaje na Woli wczoraj i dziś 2” 
(dawna Elektrownia tramwajowa, 
Liceum tramwajarskie im. gen. Józefa 
Sowińskiego, Zajezdnia tramwajowa 
„Wola”).

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/13 
będzie można uczcić wycieczką po 
cmentarzach ewangelickich, cmentarzu 
Kaukaskim i cmentarzu Tatarskim.

Na wszystkie wycieczki wstęp wolny.

Więcej szczegółów na stronie: 
wwwwola.waw.pl

Podczas festynu swoje stoiska będą 
miały organizacje pozarządowe, instytuty 
badawcze, wyższe uczelnie, jednostki 
Lasów Państwowych, 23 parki narodowe, 
parki krajobrazowe oraz producenci pro-
duktów regionalnych i lokalnych, którzy 
jak co roku stworzą „Stół Darów Ziemi” 
pełen produktów do degustacji i do 
kupienia. Jak co roku zostało przygoto-
wanych dużo aktywnych zajęć dla naj-
młodszych, będą warsztaty edukacyjne 
i artystyczne, zabawy i konkursy, dorośli 
zostaną zaproszeni do tworzenia instala-
cji artystycznych na temat „Energia 
w równowadze, czyli czerpię i daję”. 

Przy stoisku MPO w Warszawie odbędą 
się warsztaty origami. Można w ten spo-
sób przerobić zużyte kawałki papieru 
w zupełnie nowe przedmioty. Wszystkie 
chętne osoby będą mogły poznać sztukę 
składania papieru i stworzyć swoją 
wyjątkową figurkę. Warsztat origami 
pokazuje, że własnoręcznie wykonane 
formy mogą stanowić wspaniały upomi-
nek, często o wiele bardziej wartościowy 
niż gotowe przedmioty dostępne w skle-
pach. Ponadto, każdy z uczestników 
będzie miał możliwość obejrzeć wystawę 
oryginalnych rzeźb origami wykonanych 
m.in. z przetworzonego papieru.

Inne atrakcje przygotowane przez 
MPO w Warszawie to: zabawa przy wiel-
koformatowej grze planszowej i konkurs 
z nagrodami na temat selektywnej zbiórki 
odpadów.

Spośród wielu innych ciekawych 
wydarzeń chcemy polecić „Krainę 
Małych Przyjaciół Ziemi”, w ramach któ-
rej zostanie przeprowadzonych 15 warsz-
tatów edukacyjnych skierowanych do 
dzieci i młodzieży. Tematem przewodnim 
będzie zrównoważona energia, klimat 
i recykling. Będą to warsztaty: politech-
niczne, artystyczne, edukacyjne i rekre-
acyjne, m.in. Najciekawsze hasło Dnia 
Ziemi 2012, budowanie wiatraków 
z materiałów wtórnych i naturalnych; 
warsztat garncarski; ekołódeczki; energe-
tyczny kolaż; klimat na twarzy; Moja 
recyklingowa torba; Kolorowy żagiel; 
rebusy, krzyżówki, łamigłówki; 
Energetyczne duszki; słoneczne witraże; 
warsztaty „Co mi powiesz Ziemio?”

Częścią festynu będzie również pre-
zentacja dotycząca pomocy pszczołom. 
Na stoisku „Z Kujawskim pomagamy 
pszczołom” zaplanowano ekspozycję 
edukacyjną poświęconą tym owadom 
i ich roli w ekosystemie. Zwiedzający 
będą mogli wziąć udział w quizach 
i zabawach, zaś dla najmłodszych prze-
widziano malowanie buziek. Dzięki 
akcji, zainicjowanej w 2011 roku, udało 
się zwrócić uwagę Polaków na problem 
masowo ginących pszczół – w czerwcu 
ubiegłego roku w centrum Warszawy 
pojawił się tzw. bzyk-licznik, który poka-
zywał, jak drastycznie zmniejsza się licz-
ba tych owadów w Polsce. 

٭٭٭
Obchody Światowego Dnia Ziemi 

w 2012 roku zbiegają się z obchodami 
Międzynarodowego Roku Zrównoważonej 
Energii dla Wszystkich Ludzi ogłoszonego 
przez ONZ. Dlatego przyświeca im hasło 
„Dobra energia dla wszystkich”. 

Organizatorzy chcą tę akcję wpisać 
również w temat obchodów Sieci Dnia 
Ziemi – Earth Day Network, której od 
12 lat jako lokalni organizatorzy są 
członkami. Zrównoważona Energia to 
ważny temat, podejmowany dwadzie-
ścia lat po Szczycie Ziemi w Rio de 
Janeiro, na którym przyjęto szereg doku-
mentów określających fundamentalne 
zasady polityki społeczno-ekonomicznej 
uwzględniające ochronę środowiska. 
Podczas tegorocznego Dnia Ziemi chcą 
więc promować główne idee tego szczy-
tu – potrzebę ochrony klimatu, zapobie-
ganie efektowi cieplarnianemu oraz 
zwiększenie wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii. 

Szczegóły o akcji na stronie: 
www.dzienziemi.org.pl

Nowy portal ZUS

Po Woli do woli

Światowy Dzień Ziemi
Dzień Ziemi jest obchodzony w Polsce od 1990 roku. Finał na Polu 
Mokotowskim gromadzi rokrocznie tysiące uczestników, którym 
bliska jest idea ochrony środowiska. Uczestnikami festynu są 
głównie rodziny, ale też dzieci i młodzież szkolna. W tym roku festyn 
odbędzie się wyjątkowo 24 czerwca 2012 r. w godz. 10.00 – 18.00, 
w parku Pole Mokotowskie. Jego organizatorzy chcą tym razem 
promować potrzebę ochrony klimatu, zapobieganie efektowi 
cieplarnianemu oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii.
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Biuro organizacyjne: 

Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, 
ul. Raszyńska 32/44, Warszawa, 
tel. 22 668 92 68, tel./fax 22 883 50 96
www.dzienziemi.org.pl    dzienziemi@mroee.pl

Współorganizacja:

Sponsorzy :

Patronat medialny :

Dzień Ziemi sfinansowano ze środków:

Projekt współfinansuje:

Organizacja:

DZIEN ZiEMI2012
Warszawa, Pole Mokotowskie

godz. 10.00 – 18.00

24 czerwca
Dobra energia dla wszystkich

Patronat honorowy :

Marszałek Sejmu RP

Minister Środowiska

         Wojewoda Mazowiecki

         Marszałek Województwa Mazowieckiego

Prezydent m. st. Warszawy
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Sła bo sły szysz? Masz trud no ści 
z ro zu mie niem mo wy? A mo że ktoś 
z bli skich ma kło po ty ze słu chem? Prze-
czy taj, w ja ki spo sób za się gnąć po mo cy!

Sza cu je się, że oko ło 10 pro cent 
po pu la cji nie do sły szy. Ozna cza to, że 
słuch oko ło 200 tys. War sza wia ków nie 
jest pra wi dło wy, choć z pew no ścią nie 
każ dy zda je so bie z te go spra wę.

Trud no jest zde fi nio wać ta kie po ję cie 
jak „nor mal ne sły sze nie”. Ist nie je znacz-
na róż ni ca mię dzy zdol no ścią sły sze nia 
u no wo rod ka i na sto lat ka. Tak sa mo jak 
wy stę pu ją róż ni ce u lu dzi dwu dzie sto -, 
czter dzie sto - i sześć dzie się cio let nich. 
Jak wie le in nych rze czy słuch zmie nia 
się na prze strze ni ży cia, ale zmia ny 
za zwy czaj wy stę pu ją tak wol no, że na 
po cząt ku wca le ich nie za uwa ża my. 
Do pie ro, gdy słuch za czy na wpły wać na 
nasz spo sób po ro zu mie wa nia się z in ny-
mi oso ba mi, za czy na my się za sta na wiać, 
co się dzie je.

Sku tecz nym roz wią za niem otwie ra-
ją cym drzwi do świa ta dźwię ków, któ re 
wy da wa ły się bez pow rot nie utra co ne, 
mo że oka zać się apa rat słu cho wy. 
Współ cze sne apa ra ty to bar dzo za awan-
so wa ne i zmi nia tu ry zo wa ne urzą dze nia, 
po tra fią ce do sto so wać się do ubyt ku 
pa cjen ta. Wy bór kon kret ne go mo de lu 

apa ra tu w znacz nej mie rze za le ży od 
ro dza ju ubyt ku słu chu, ale tak że od oso-
bi stych pre fe ren cji pa cjen ta i je go try bu 
ży cia. W każ dym przy pad ku spe cja li sta 
au dio pro te tyk za pro po nu je naj lep sze 
roz wią za nie i po mo że do ko nać naj lep-
sze go wy bo ru.

– W ostat nich la tach ob ser wu je my 
zwięk szo ne za in te re so wa nie pa cjen tów 
na szy mi usłu ga mi. No sze nie no wo cze-
sne go, mi nia tu ro we go apa ra tu słu cho we-
go nie jest już krę pu ją ce jak 10 czy 20 lat 
te mu, a ja ko naj częst sze przy czy ny dys-
kom for tu pa cjen ci wska zu ją trud no ści 
w ko mu ni ko wa niu się z ro dzi ną i zna jo-
my mi. No wo cze sne tech no lo gie nie omi-
nę ły apa ra tów słu cho wych, któ re wy po-
sa żo ne są w bar dzo szyb kie pro ce so ry 
po tra fią ce czy nić z dźwię kiem praw dzi-
we cu da – mó wi Iza be la Mar czyk, dy plo-
mo wa ny au dio pro te tyk z fir my Fo ni kon, 
któ ra spe cja li zu je się w nie sie niu po mo-
cy oso bom nie do sły szą cym.

Apa rat słu cho wy mo że przy nieść 
wiel ką, po zy tyw ną i na tych mia sto wą 
róż ni cę. Bar dzo waż nym czyn ni kiem jest 
in dy wi du al ne za an ga żo wa nie pa cjen ta 
w pro ces no sze nia apa ra tu. Im wię cej 
in for ma cji mo że on do star czyć o swo ich 
od czu ciach i po trze bach, tym lep sze 
bę dą re zul ta ty.

Zadbaj o swój słuch
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Fir ma Fo ni kon za pra sza wszyst kie za in te re so wa ne oso by na bez płat ne 
ba da nie słu chu oraz kon sul ta cję au dio pro te tycz ną. Oso bom nie peł no-
spraw nym pro po nu je my wi zy ty do mo we. z uwa gi na du że za in te re so wa-
nie na szy mi usłu ga mi pro si my o te le fo nicz ne uma wia nie wi zyt.

Autoryzowany dystrybutor:

Najlepsze aparaty słuchowe 
od ponad 100 lat

Przychodnia, ul. Ciołka 11
tel. 22 392 75 38

Przychodnia, ul. Kartezjusza 2
tel. 22 392 75 09

Przychodnia, ul. Żeromskiego 33
tel. 22 499 66 30
Szpital Bielański
tel. 22 392 91 99

www.fonikon.pl
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SALON 
FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY

ul. Radiowa 18 paw. 2, tel. 22 638 81 32
czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00

w soboty w godz. 9.00 – 14.00

• Strzyżenie damskie, męskie • Baleyage • Koki • Przedłużanie, 
zagęszczanie włosów • Odnowa włosa • Manicure, pedicure • Makijaż

• Masaże odchudzające, lecznicze
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be mow skie Cen trum 
kul tu ry

w dziel ni cy be mo wo m.st. war sza wy
ul. Gór czew ska 201

www.art bem.pl
 
w czerw cu:
•  24 czerwca (niedziela) godz. 16.00 

(Amfiteatr Bemowo) – Animi Music 
Festival 2012 – Koncert Finałowy 
pod patronatem honorowym Anny 
Komorowskiej, Małżonki Prezydenta 
RP. Wstęp wolny.

Już po raz siódmy Warszawa będzie 
gościć młodych, obiecujących muzy-
ków z całej Polski i Europy. W ostat-
ni weekend roku szkolnego wystąpią 
wspaniałe zespoły, chóry i orkiestry. 
Celem tegorocznej edycji jest przede 
wszystkim popularyzacja wspólnego 
muzykowania. Dlatego w tym roku po 
raz pierwszy na festiwalowych scenach 
zaprezentują się nie tylko uczniowie 
z polskich szkół muzycznych, ale tak-
że najciekawsze formacje muzyczne 
działające przy prężnych centrach kul-
tury. Odbędzie się także wiele warszta-
tów i spotkań ze znanymi muzykami. 
W tym roku gośćmi specjalnymi będą: 
Atom String Quartet i Marcin Wyro-

stek, który wystąpi podczas koncertu 
finałowego w Amfiteatrze Bemowo.
• 27 czerwca (środa) godz. 19.00 (sala 
koncertowa) – Kino Rosyjskie w Art-
bem: „Okrucieństwo” w reżyserii Ma-
riny Lubakowej. Bilety: 5 zł.
Film jest poruszającym dramatem o na-
stoletniej Wice, która szwenda się po 
szarym osiedlu z aparatem zaopatrzo-
nym w niezły obiektyw. Dziewczyna 
z lubością oddaje się robieniu zdjęć 
okolicznym mieszkańcom w najbar-
dziej intymnych sytuacjach. Podgląda-
jąc sąsiadów z dachu swojego domu, 
uwiecznia sceny miłosne pomiędzy sa-
motną kobietą w średnim wieku – Zoją 
a jej kochankiem (żonatym sąsiadem). 
Młoda dziewczyna wysyła do podglą-
danego anonimowy list z żądaniem za-
płacenia pokaźnej sumy, gdyż w prze-
ciwnym wypadku prześle kompromi-
tujące fotki jego żonie. Szantażystka 
kończy z rozbitym nosem i aparatem, 
ponieważ jej niedoszła ofiara zgłosiła 
się po pomoc do bezwzględnych gang-
sterów. Jednak, aby sprawa nie wyszła 
na jaw, mężczyzna postanawia zerwać 
kontakt z Zoją. Wika i kobieta zaprzy-
jaźniają się i decydują zemścić na nie-
wdzięcznym kochanku.

•  29 czerwca (piątek) godz.19.30 (sala 
koncertowa) – Spotkanie z pasją: 
„Z głową w chmurach” – spotkanie 
z pilotami paralotni ze stowarzyszenia 
Gekon Glide Club. Wstęp wolny.

W programie wieczoru, m.in.: spotkanie 
z najstarszym polskim paralotniarzem 
Januszem Orłowskim vel „Praszczur”, 
pokazy filmów i relacje z wypraw, wy-
stawa fotografii „W obiektywie pilota”, 
prezentacja sprzętu paralotniowego 
oraz profesjonalne porady dla począt-
kujących i nie tylko.
Marzyłeś o samodzielnym lataniu, szy-
bowaniu jak ptak – przyjdź, zobaczysz, 
jakie to proste, zacznij realizować swo-
je marzenia! Więcej szczegółów na 
stronie: www.artbem.pl i www.ggc.pl. 
•  30 czerwca (sobota) godz. 19.00 

(sala koncertowa) – „Celtycki wie-
czór z Setantą”: zapierające dech 
w piersiach pokazy tańca irlandzkie-
go w wykonaniu mistrzyń Europy; 
energetyczne dźwięki skrzypiec, dud, 
fletów i stepu irlandzkiego; zapozna-
nie z tajnikami tańca irlandzkiego pod 
czujnym okiem wykwalifikowanych 
instruktorek; transowe tańce bretoń-
skie. Wstęp wolny.

bi blio te ka Pu blicz na 
w dziel ni cy wo la m.st. war sza wy

www.bpwo la.waw.pl

zaprasza:
biblioteka dla dzieci i Młodzieży 
nr 32, ul. Twarda 64
•  22 czerwca i 6 lipca (piątki) godz. 

17.00 – bezpłatne warsztaty pisarskie 
dla młodzieży i dorosłych prowadzi 
Marek Łuszczyna. Zajęcia odbywają 
się w ramach projektu „Wava Stolica 
Wyobraźni: fantastyczna Wola czyta-
nia”.

wypożyczalnia dla dorosłych 
i Młodzieży nr 14, ul. Młynarska 35a
•  25 czerwca (poniedziałek) godz. 

17.00 – „Wiarygodnosć w horrorach 
filmowych oraz powieściach grozy” – 
spotkanie z pisarką Magdą Kałużyń-
ską. Rozmowę poprowadzi Katarzyna 
Rodzik ze Stowarzyszenia Avangarda. 
Spotkanie w ramach projektu „Wava 
Stolica Wyobraźni: fantastyczna Wola 
czytania”.

•  3 lipca (wtorek) godz. 14.00 – „Go-
dzinka w dobrym towarzystwie” – 
spotkanie czytelników.

wypożyczalnia dla dorosłych 
i Młodzieży nr 80, ul. redutowa 48
•  26 czerwca (wtorek) godz. 13.00 – 

Dyskusyjny Klub Książki – spotka-
nie czytelników. W czasie spotkania 
będziemy rozmawiać o książce Marii 
Czubaszek „Każdy szczyt ma swój 
Czubaszek”.

wypożyczalnia zbiorów 
Obcojęzycznych nr 115 - Poliglotka, 
ul. nowolipie 20
•  28 czerwca (czwartek) godz. 17.00 

– niemieckie wideo (III Reich) do-
tyczące Olimpiady 1936 roku – cykl 
pokazów filmowych przy współpra-
cy Fundacji na rzecz dialogu kultur 
„Otwarte okno kultury”. Film w wer-
sji oryginalnej z polskimi napisami.

٭٭٭

•  22 czerwca (piątek) godz. 17.30 – 
Rozstrzygnięcie konkursu plastycz-
nego „Dziecięcy świat Janusza Kor-
czaka”.

Repertuar może ulec zmianie z przy-
czyn niezależnych od Biblioteki.

dom kul tu ry 
„dział dow ska”

w dziel ni cy wo la m.st. war sza wy 
ul. dział dow ska 6, 01-184 war sza wa

tel. 22 632 31 91, 632 31 96
www.dzial dow ska.pl

w czerwcu:
Wystawa
•  od 26 czerwca do 3 września – Wy-

stawa prac uczestników warsztatów 
plastycznych prowadzonych przez 
Agnieszkę Saks w Domu Kultury 
„Działdowska”. Wernisaż 26 czerwca 
(wtorek) o godz. 18.30.

•  do 3 września – „Fotografia analogo-
wa i cyfrowa”, wystawa prac fotogra-
ficznych uczestników warsztatów pro-
wadzonych w Domu Kultury „Dział-
dowska” przez Aleksandrę Tymińską 
i Jakuba Jarońskiego. Wstęp wolny.

„Czwartkowe wieczory”
•  28 czerwca (czwartek) godz.19.00 

– „Żarcik ą propos”, recital Joan-
ny Trzepiecińskiej. Artystce towa-
rzyszy pianista Bogdan Hołownia. 
W programie: piosenki Jerzego 
Wasowskiego i Jeremiego Przybo-
ry, utwory do tekstów Marii Czuba-
szek, Jacka Dehnela, Anny Borowej, 
Bronisława Broka. Bezpłatne wej-
ściówki**

**  Wejściówki dostępne w sekreta-
riacie bez możliwości rezerwacji 
telefonicznej. Odbiór biletów od 
1 czerwca 2012 r. od godz. 10.00 
(liczba miejsc ograniczona).

Z powodów niezależnych od orga-
nizatora w programie mogą nastąpić 
zmiany.

•  AA PrzePrOwAdzki 24h/7, 
uTyLizACJA mebli, AGD 
i RTV, montaż i demontaż mebli  
tel. 663 833 288

•  A PrzePrOwAdzki 
SPrzĄTAnie PiwniC,  
wywÓz mebli, 
tel. 512 139 430

•  AnTykwAriAT kuPi 
kSiĄŻki (22) 663 39 19, 
509 548 582

•  AuTO-SkuP wArSzAwA, 
tel. 501 291 812

•  CHwiLÓwki, POŻyCzkA 
2TYS bez BIK-u w 24h al. Jana  
Pawła II 41a (22) 663 47 05

•  dOMOwe nAPrAwy TV 
601 350 589

•  FirMA „kAzen” 
renOwACJA zniszczonych 
wanien i brodzików, 660 328 727

•  PrAnie dywAnÓw, 
wykŁAdzin, tapicerki 
meblowej, samochodowej,  
tel. 509 672 530, (22) 638 52 84,  
505 593 654

•  reMOnTy, GLAzurA, 
HydrAuLikA, elektryka, 
adaptacje la niepełnosprawnych,  
tel. 510 042 455

•  TAniO. SzybkO. 
GwArAnCJA.  
Protezy zębowe:  
proteza szkieletowa 500 zł, 
proteza całkowita 300 zł, 
naprawa, tel. 602 646 986

Ogłoszenia drobne
n Naprawa telewizorów: Elemis, Philips, LG, Sony i inne – LCD 

n Naprawa i montaż radioodtwarzaczy samochodowych LCD i DVD 
n Autokarowe systemy AUDIO-VIDEO 

n Montaż w mikrobusach sprzętu AUDIO-VIDEO i mikrofonów 
n Montaż czujników parkowania z wyświetlaczem LCD

ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa

% (22) 836 35 21

R.G. ELEKTRONIK

SERWIS RTV-VIDEO-LCD
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wydAwniCTwO POSzukuJe:
przedstawicieli handlowych do sprzedaży powierzchni 

reklamowej z doświadczeniem w tym zakresie
Gwarantujemy: 3 motywacyjny system wynagradzania 3 miłą atmosferę 

w pracy 3 możliwości wszechstronnego rozwoju

kOnTAkT: praca@awigazety.waw.pl

Zamawianie 
ogłoszeń
tel.: (22) 877 25 64, 

(22) 877 25-67
faks (22) 877 25 66 

e-mail: reklama@awigazety.waw.pl

Ośrodek kultury Ochoty • ul. Grójecka 75

zaprasza na iV edycję słowiańskie walentynki:

kwiat Paproci - noc warsa i Sawy
23 czerwca 2012 r. 

Szczegóły programu na stronie: www.oko.com.pl

Ośro dek kul tu ry
im. Ste fa na Że rom skie go 
w dziel ni cy wo la m.st. war sza wy

ul. Obo zo wa 85
w czerwcu: 
•  do 29 czerwca godz. 12.00 – „Każdy 

czas życia ma swoje uroki”. Wernisaż 
prac malarskich Wolskiej Pracowni Pla-
stycznej dla Dorosłych. Wstęp wolny.

zaprasza na imprezy w Amfiteatrze 
w parku Sowińskiego
w czerwcu:
•  23 czerwca (sobota) godz. 19.30 – 

WTL: Teatr Montownia „Kamienie 
w kieszeniach”. Spektakl dla widzów 
dorosłych. Wstęp wolny.

•  24 czerwca (niedziela) – koncert Warsz-
tatowej Akademii Musicalowej „Jack-
son’s fans”. Wstęp wolny.

Widowisko oparte wyłącznie na muzy-
ce Michaela Jacksona (30 największych 
przebojów): znakomite choreografie, 
aranżacje muzyczne i wokalne, a wszyst-
ko w bogatej oprawie efektów świetlnych, 
multimedialnych oraz pirotechnicznych. 
W koncercie pojawi się na scenie około 

300 młodych artystów WAM oraz wielu 
zaproszonych przyjaciół. 
Impreza odbywa się od kliku lat pod pa-
tronatem Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego. 
•  29 czerwca (piątek) w godz. 12.30 – 

22.00 – I Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego o Puchar Burmistrza 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Tance-
rze od 10 roku życia, klasy taneczne F, 
E, D, C, B, A. Bilety: 25 zł. 

w lipcu:
•  7 lipca (sobota) godz.17.00 – Zespół Po-

lonii Syberyjskiej. Wstęp wolny.
•  14 lipca (sobota) godz. 21.45 – Filmowa 

Stolica Lata: „Jak rozpętałem II Wojnę 
Światową: Ucieczka”. Wstęp wolny.

•  21 lipca (sobota) godz. 21.45 – Filmowa 
Stolica Lata: „Ostatni Samuraj”. Wstęp 
wolny.

•  28 lipca (sobota) godz. 21.45 – Filmowa 
Stolica Lata: „Jak rozpętałem II Wojnę 
Światową: Za bronią”. Wstęp wolny.

•  4 sierpnia (sobota) godz. 21.15 – Fil-
mowa Stolica Lata: „Listy z Iwo Jimy”. 
Wstęp wolny.

•  11 sierpnia (sobota) godz. 21.15 – Fil-
mowa Stolica Lata: „Jak rozpętałem 
II Wojnę Światową: Wśród swoich”. 
Wstęp wolny.

•  12 sierpnia (niedziela) – godz. 16.00 
– Impreza z okazji 92. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku (organizator 
Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warsza-
wy). Wstęp wolny.

•  18 sierpnia (sobota) godz. 21.15 – Fil-
mowa Stolica Lata: „Troja”. Wstęp 
wolny.

Viii Międzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny

wArSFOLk 2012

•  23, 24, 25 i 26 sierpnia (czwartek, pią-
tek, sobota, niedziela) godz. 18.00.

Wstęp wolny.
Planowane są również dwa korowody 
folklorystyczne o godzinie 15.00: 
•  23 sierpnia – z Rynku Nowego Miasta 

na Plac Zamkowy
•  25 sierpnia – z Placu Zamkowego do 

Hotelu Bristol.
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Mini-
-informator

• POGOTOwiA
ratunkowe % 999 

Oddział wola, ul. Górczewska 27/35 
% (22) 632 11 99 
Oddział bemowo, ul. kartezjusza 2
% (22) 666 85 50

Gazowe % 992, (22) 628 45 87 (97)
Ciepłownicze % 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. Żytnia 36
% (22) 603 72 55, 603 72 56
komisariat, ul. raginisa 4 
% (22) 638 36 69 

• STrAŻ MieJSkA % 986

• STrAŻ POŻArnA % 998
Jednostka ratowniczo-Gaśnicza nr 4, 
ul. Chłodna 3 % (22) 620 62 76 (77)
JrG nr 7, ul. Powstańców Śląskich 67 
% (22) 664 02 21, 665 02 22 

bemowski telefon zaufania
% (22) 664 15 58

Teatr na Woli
ul. Kasprzaka 22 
tel. 632 00 05
www.teatrnawoli.pl

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

w czerw cu:
prze rwa urlo po wa. W związ ku z tym 
ka sy te atru przy ul. Ka sprza ka 22 są 
nie czyn ne od 7 do 24 czerw ca. Bi le ty 
na spek ta kle są do stęp ne na stro nie: 
www.ebi let.pl. 
Moż na rów nież re zer wo wać je dro gą 
ma ilo wą: bi le ty@te atr na wo li.pl oraz 
re zer wa cja@la bo dram.pl (ad re sy pocz ty 
elek tro nicz nej są chro nio ne przed ro bo ta-
mi spa mu ją cy mi – w prze glą dar ce mu si 
być włą czo na ob słu ga Ja va Script, że by je 
zo ba czyć) lub po zo sta wić zgło sze nie 
re zer wa cji na po czcie te le fo nów ko mór-
ko wych: 663 741 122 lub 663 741 903. 
Re zer wa cje zo sta ną po twier dzo ne po 
prze rwie urlo po wej.

V Let ni Prze gląd 
La bo ra to rium dra ma tu

Li piec 2012

Te atr na wo li
•  7 i 8 lip ca (so bo ta, nie dzie la) godz. 

19.00 – „Ma da me”. Pre mie ra 
•  10 i 11 lip ca (wto rek, śro da – En glish 

su per ti tles) godz. 19.00 – „Ama zo-
nia”

•  18 i 19 lip ca (śro da, czwar tek) godz. 
19.00 – „Ilu zje”

•  21 i 22 lip ca (so bo ta, nie dzie la – 
En glish su per ti tles) godz. 19.00 – 
„Na sza kla sa”

•  27 i 28 lip ca (pią tek, so bo ta) godz. 
19.00 – „Wy zwo le nie”

•  30 i 31 lip ca (po nie dzia łek, wto rek) 
godz. 19.00 – „Pro rok Il ja”

Sce na PrzO dOw nik
ul. Ole siń ska 21 (Mo ko tów) 
•  7 i 8 lip ca (so bo ta, nie dzie la) godz. 

19.00 – „Al le gro Mo de ra to”
•  9, 16 i 23 lip ca (po nie dział ki) godz. 

19.00 – Czy ta nie. Wstęp wol ny
•  21 i 22 lip ca (so bo ta, nie dzie la) godz. 

19.00 – „Gar de nia”
•  24 i 25 lip ca (wto rek, śro da) godz. 

19.00 – „Sex Ma chi ne” 
•  26 i 27 lip ca (czwar tek, pią tek) godz. 

19.00 – „Ba den Ba den”

Bi le ty moż na za re zer wo wać pi sząc 
ma il (bi le ty@te atr na wo li.pl) lub dzwo-
niąc do biu ra ob słu gi wi dzów tel. (22) 
632 24 78, 632 00 05 (do 8) wew. 124, 
132, 133. Re zer wa cja do ko ny wa na jest 
bez płat nie.

w czerw cu:
•  22, 23 i 24 czerw ca (pią tek, so bo ta, 

nie dzie la) godz.19.00 – „La dy Oscar” 
wg sztu ki „Oscar” Clau de’a Ma gnie-
ra. Zwa rio wa na fran cu ska ko me dia 
sy tu acyj na o kre ator ce mo dy i jej 
ro dzi nie, peł na za ska ku ją cych i nie-
prze wi dy wal nych zwro tów ak cji.

Naj now szy spek takl te atru z Ka ta rzy ną 
Fi gu rą w ro li głów nej.

Ka sa czyn na (tel. 22 620 82 88): wto-
rek – so bo ta: 12.30 – 19.30, w nie dzie-
le i świę ta: trzy go dzi ny przed spek ta-
klem. Pro si my o od biór re zer wa cji 
w cią gu trzech dni.

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
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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Ad res re dak cji (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 zespół 
wy daw ca: AWI GAZETY Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
reklamy i ogłoszenia:
tel. 877 25 64, 877 25 67, faks 877 25 66
reklama@awigazety.waw.pl

Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (5x5) cm – 106 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
Ogło sze nia drob ne: 1–10 słó w – 15 zł
11–20 słów – 25 zł.
Dla sta łych klien tów du że rabaty
Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT.

Ogło sze nia płat ne z góry. 
za  treść ogło szeń, re klam i artykułów 

sponsorowanych re dak cja nie od po wia da.
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Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 18 utworzą rozwiązanie 

Po zio mo: 1) słu ga ry ce rza; 7) cęt ko wa ny kot; 8) sys tem re li gij no - e tycz ny 
utwo rzo ny w In diach oko ło VI w p. n. e. przez Ma ha wi rę; 9) kunszt; 10) 
In dia nie z we ster nu; 12) au tor Ko lum bów; 14) hisz pań ski za rost; 16) bu dow-
la ny klub spor to wy za ło żo ny w 1945 w Gdań sku; 19) na uka i prak ty ki jo gi-
nów; 21) pta szek nad dasz kiem; 22) bła zeń stwo; 23) mu zeum pod chmur ką.

Pio no wo: 1) ga wę da lu do wa, po wiast ka; 2) tar cza Zeu sa; 3) mlecz, 4) śpiącz-
ka; 5) ofia ra ca ło pal na; 6) po ran ne na bo żeń stwo do Mat ki Bo skiej; 11) ty go-
dnik lub rocz nik; 13) stru myk; 15) czyn; 17) gwar; 18) las so Ta ta ra; 20) azja-
tyc ka ra sa psa, daw niej na dwo rach pa nu ją cych.

Horoskop
od 22 czerwca do 5 lipca 2012 r.
WODNIK (21 I – 18 II)
Jeżeli w czerwcu wciąż przycho-
dziły Ci do głowy nowe pomysły 

i projekty związane z pracą zawodową, to już 
wkrótce będziesz mógł zacząć wprowadzać je 
w życie. Lipiec będzie doskonałym czasem na 
taką aktywność. I w dodatku gwiazdy będą Ci 
sprzyjać, więc czeka Cię sukces lub w najgor-
szym przypadku niewielkie zamieszanie. 
W uczuciach także dużo powodzenia. Tylko 
finanse niestabilne.

RYBY (19 II – 20 III)
Koniec miesiąca to dobry czas na 
podjęcie nowych działań. 

Potrzebujesz czegoś, co napędzi Cię do działa-
nia, otworzy przed Tobą nowe możliwości – 
nowej pasji, nowych celów, nowej pracy. 
W uczuciach – także dobry okres: być może 
spotkasz swoją drugą połówkę, a jeżeli już ją 
znalazłeś, możesz liczyć na ponowny rozkwit 
namiętności. Finanse – w obiecującym wzro-
ście. Zdrowie – w porządku. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Zaznałeś kilku sprzyjających 
tygodni, teraz fortuna pokaże 

swoje kapryśne oblicze. Będziesz się czuł nie-
pewnie, więc jeżeli stoisz przed koniecznością 
podjęcia jakichś ważnych decyzji, daj sobie 
czas i odłóż je do początku lipca. Naszykuj się 
na zmiany – mogą dotyczyć dawnych znajomo-
ści, nieudanych związków. Nie opieraj się –  to 
nic nie da. Troskliwie pochyl się natomiast nad 
swoimi finansami.

BYK (21 IV – 21 V)
Zbliżające się lato nie pozwala 
Ci skupić myśli na poważniej-

szych sprawach. Nadchodzące dni nie rozwią-
żą tego problemu. Nie ominie Cię jakaś bardzo 
emocjonalna historia. Powinieneś pomyśleć 
o dłuższym wypoczynku – potrzeba Ci wycisze-
nia, dystansu do spraw i przeszłości. Dzięki 
temu wiele problemów zniknie bez śladu. 
Kontroluj finanse. Zadbaj o zdrowie – zwłasz-
cza o właściwą dietę wagę. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Za Tobą trudne tygodnie, na 
szczęście przyszłość rysuje się 

nieco lepiej. Możesz liczyć na uśmiechy losu 
i sprzyjające zbiegi okoliczności. Jeśli jesteś 
niezadowolony ze swojej pracy, wyczekuj na 
zbliżającą się okazję – możesz zmienić ją na 
bardziej fascynującą. Uważaj jednak na zdro-
wie, które może Ci pokrzyżować plany. Nie licz 
na wyraźną zmianę sytuacji finansowej w naj-
bliższym czasie. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Koniec miesiąca upłynie Ci pod 
znakiem pracy. Nowe wyzwania 

pochłoną Cię niemal bez reszty. Twoją uwagę 
rozpraszać będzie jednak emocjonalne zamie-
szanie w sferze uczuć. Wzajemna fascynacja ma 
szansę zmienić się w trwały związek, nawet jeśli 
teraz nie jesteś sam. Początek lipca to dobry 
czas na odpoczynek i urlop. Finanse w fazie 
zwyżki. Zdrowie w porządku.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Koniec czerwca i początek lipca 
to jeszcze dobry moment na zała-

twienie spraw związanych z pracą i rozwojem 
zawodowym, które na to czekają od jakiegoś 
czasu. Później ze swoimi planami będziesz 
musiał trochę poczekać. W uczuciach, zarów-
no single, jak i będący w związku, mogą liczyć 
na wiele szczęścia. Najwyższy czas zadbać 
o siebie przed wakacjami. Ostrożnie z finansa-
mi.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Najbliższe dni to dla Ciebie czas 
zmian. Nie będą one wymuszone, 

Ty sama musisz podjąć decyzje. Pomyśl 
o odległej przyszłości, podejmij wyzwania 
i zabierz się do realizacji odważnych pomy-
słów. W efekcie Twoje życie bardzo się zmieni, 
poprawi się też sytuacja finansowa. W uczu-
ciach – nowe znajomości, ale bez perspektywy 
na trwalszy związek. Zdrowie – znakomite. 
Może to jakoś wykorzystasz.

WAGA (23 IX – 23 X)
Wykorzystaj ten miesiąc do ostat-
niego dnia – teraz, przy wsparciu 

gwiazd, możesz prawie wszystko. Sukces 
będzie gonić sukces – może na fali powodzenia 
zdecydujesz się podnieść swoje kwalifikacje? 
Natomiast wiele uwagi powinnaś poświęcić 
sprawom uczuciowym. Nowa znajomość 
w połączeniu z Twoim nastawieniem może 
grozić rozpadem obecnego związku. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
W najbliższych dniach musisz 
nastawić się na sporo ciężkiej 

pracy. Przyniesie ona zaskakująco korzystne 
efekty, więc mimo wszystko będzie Ci dopisy-
wał dobry humor. W sprawach uczuciowych 
możesz liczyć na dobre dni, pełne namiętności 
i bliskości. Mimo nawału zajęć, powinieneś 
jednak zadbać o swoje zdrowie, zwłaszcza 
o kondycję kręgosłupa. Przyda Ci się więcej 
ruchu.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
W sprawach zawodowych 
będziesz chciał dokonać radykal-

nych zmian. Przemyśl jednak swoje zamierze-
nia, nie rób nic szybko i bez refleksji. Nie 
zwlekaj i poświęć więcej czasu na spotkania 
towarzyskie – ostatnio ciągle nie masz ani 
chwili dla przyjaciół. Nie zaniedbuj swojego 
zdrowia – jeśli dawno tego nie robiłeś, zrób 
badania i zajmij się nawet drobnymi dolegli-
wościami.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Czeka Cię poważne wyzwanie. 
Będziesz musiał sobie poradzić 

z sytuacją, która z czasem może przyprawić 
Cię o ból głowy. Przy okazji przeprowadź mały 
remanent i przyjrzyj się swojemu życiu. 
Zdecyduj, co wymaga zmiany. Zadbaj o swoje 
zdrowie i nerwy – podejmij aktywność, która 
pomoże Ci się zrelaksować. Może wspólnie 
z partnerem? To złagodziłoby napięcia między 
Wami.
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Mimo pozytywnej opinii m.in. zarzą-
du czy klubu SLD w sprawie nadania sta-
cji tej nazwy, odmiennego zdania był klub 
PiS oraz komisja planowania przestrzen-
nego. Przewodniczący Marek Bojanowicz 
zgłosił zastrzeżenia co do przeprowadzo-
nych ubiegłorocznych (trwających od 
maja do lipca) konsultacji społecznych 
i ich wyników akceptujących pozostawie-
nie nazwy rondo Daszyńskiego. Ponieważ 
za takim rozwiązaniem opowiedziało się 
zaledwie 28 respondentów, a przeciw 11, 
czyli śladowa liczba mieszkańców, uznał 
je za niemiarodajne. Wzorem I linii metra 
zaproponował poszczególnym wolskim 
stacjom nadać nazwy osiedli, przy których 
się znajdują. Zamiast rondo Daszyńskiego 
postulował nazwę Mirów. Ale w tej kwe-
stii nie było jednomyślności. Młodszym 
radnym niewiele ona mówiła. Niektórzy 
przedstawiciele klubu PO zwracali uwagę, 

że łatwiej byłoby nazwy stacji kojarzyć 
z wolskimi ulicami np. Syreny. Z kolei 
radni PiS, niechętni rondu Daszyńskiego, 
tej stacji metra proponowali nadać 
nazwę Muzeum Powstania 
Warszawskiego – wzorem pobliskiego 
przystanku komunikacji miejskiej. 
Ponieważ niedaleko mieści się też sie-
dziba IPN, z sali padła też i taka propo-
zycja. Zdań było wiele, więc w tej spra-
wie w komisji planowania przestrzenne-
go mają być jeszcze przeprowadzone 
negocjacje. 

Na sesji efekt tych przepychanek był 
taki, że wolscy radni większością 14 gło-
sów (przy 9 przeciwnych i 2 wstrzymują-
cych się) negatywnie zaopiniowali pro-
jekt uchwały miasta dotyczący nadania 
nazw stacjom metra.

(PON)

„Chwile takie jak ta, to momenty 
wyjątkowe, w których jakby naturalnym 
odruchem jest spojrzenie wstecz, reflek-
sja nad wcześniejszymi losami tego miej-
sca, nad drogą, która doprowadziła do 
punktu, w którym się znajdujemy – 
powiedziała w swoim wystąpieniu dyrek-
tor szkoły, Beata Ciesielska-Pocialik. - 50 
lat istnienia szkoły to długi czas wypeł-
niony pracą. Przez naszą szkołę przewi-
nęło się wielu uczniów i nauczycieli. 
Wszyscy pozostawili po sobie ślad. 
Wszyscy tworzyli historię naszej szkoły, 
którą prezentujemy na towarzyszącej 
uroczystości wystawie. Staramy się god-
nie kontynuować to, co przejęliśmy po 
poprzednikach, tak,  żeby ci, którzy 
przyjdą po nas, mogli być dumni 
z naszych osiągnięć”. 

W kwietniu br. Rada  Miasta 
Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę 
o nadaniu szkole imienia Jana Pawła II. 
„Dlaczego to właśnie On jest nowym 
Patronem naszej szkoły? – kontynuowała 
swoje przemówienie dyrektor szkoły. - To 
wydaje się dość oczywiste. Od dawien 
dawna dzieje się tak, że człowiek, który 
dorasta, poszukuje na swej drodze autory-
tetu, mentora, nauczyciela wskazującego 
dobrą drogę przez życie. Szukamy autory-

tetów, na których zdaniu i postawie życio-
wej można się oprzeć. Jan Paweł II speł-
nia te oczekiwania. W swoim nauczaniu 
ten niezwykły, wielki humanista, podkre-
ślał ważność każdego człowieka. 
Zachęcał do rozwijania talentów. Wielka 
różnorodność jego pasji, zainteresowań 
i działań twórczych może być inspiracją 
do rozwoju zarówno uczniów, jak 
i nauczycieli uczących w naszej szkole. 
Kochał Polskę i był otwarty na ludzi 
z różnych kultur. Jego tolerancja i chęć 

pogodzenia zwaśnionych narodów była 
przykładem prawdziwego braterstwa 
i miłości bliźniego. Jan Paweł II może 
stać się przewodnikiem dla każdego czło-
wieka, niezależnie od osobistych przeko-
nań i światopoglądu. Jesteśmy dumni, że 
w demokratycznych wyborach na patrona 
szkoły wybraliśmy właśnie Jego (…). 
Nauka w szkole noszącej imię Jana Pawła 
II to wielki zaszczyt, ale i wyzwanie: To 
imię bardzo zobowiązuje! Niech prawda 
zawarta w słowach „Musicie od siebie 
wymagać, nawet gdyby inni od was nie 
wymagali” stanie się mottem naszej 
szkolnej codzienności, czego nam wszyst-
kim serdecznie życzę” – tymi słowami 
zakończyła swoje wystąpienie dyrektor 
Beata Ciesielska-Pocialik. 

W dalszej części jubileuszu odbyło 
się uroczyste przekazanie szkole sztanda-
ru ufundowanego przez rodziców 
i innych fundatorów. Po ślubowaniu na 
sztandar, głos zabrali goście, a następnie 
młodzież zaprezentowała program arty-
styczny przygotowany specjalnie na tę 
okazję.

Nie chcą stacji rondo 
Daszyńskiego
Burzliwy przebieg miała majowa sesja rady Woli, choć nic tego nie 
zapowiadało. Rada Woli miała zaopiniować projekt uchwały Rady 
Warszawy dotyczącej nadania nazw siedmiu stacjom II linii metra 
zlokalizowanym w Śródmieściu, na Pradze Północ oraz na Woli. 
Choć tylko jedna z nich – rondo Daszyńskiego – dotyczyła dzielnicy, 
wzbudziła wiele emocji.

Sportowy piknik w miejscu, gdzie powstanie Skwer Sportów Miejskich

 Tu będzie Skwer
24 czerwca (niedziela) w godz. 12.00 – 21.00

działka u zbiegu ulic konarskiego i Górczewskiej

Zośka, yo-yo, frisbee, kometka, przeciąganie liny, gra w gumę, rolki, bloki atrakcji 
o charakterze seniorsko-rodzinnym, międzypokoleniowym i młodzieżowo-studenckim, 

parkour, akustyczne jam session, a także leżaki, koce, poduszki i poczęstunek.

Złote gody szkoły
Przed tygodniem, 15 czerwca br., bemowska Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 obchodziła jubileusz 50-lecia 
istnienia połączony ze zmianą patrona szkoły. Uroczystość rozpoczęła 
jubileuszowa  msza święta  w kościele św. Łukasza Ewangelisty 
celebrowana przez księdza biskupa Tadeusza Pikusa. Następnie 
wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli do sali widowiskowej 
Bemowskiego Centrum Kultury, gdzie odbyła się dalsza cześć 
jubileuszu.

W tym ro ku mi ja 60 lat od chwi li 
po sta nia Szko ły Pod sta wo wej nr 148 
w War sza wie przy ul. Oża row skiej 69. 
Z tej oka zji spo łecz ność szkol na świę-
to wa ła 25 i 26 ma ja 2012 r. Pierw sze-
go dnia ob cho dów od by ły się ofi cjal ne 
uro czy sto ści po prze dzo ne mszą świę-
tą, któ re za szczy ci li swo ją obec no ścią 
przed sta wi cie le ku ra to rium, za stęp ca 
bur mi strza dziel ni cy Wo la Gra ży na 
Orze chow ska  -M ik ulska, pre ze si 
związ ków za wo do wych, przed sta wi-
cie le ko ścio ła, po li cji, dy rek to rzy pla-
có wek oświa to wych współ pra cu ją-
cych ze szko łą oraz dy rek to rzy wol-
skich szkół.

Dru gie go dnia wszy scy ba wi li się 
na pik ni ku ro dzin nym, zor ga ni zo wa-

nym na bo isku szkol nym, na któ ry 
przy by ły ca łe ro dzi ny uczniów, ab sol-
wen ci i oko licz ni miesz kań cy. Mo gli 
wziąć udział w warsz ta tach garn car-
skich, me ta lo pla stycz nych i pla stycz-
nych oraz zro bić w cza sie ich trwa nia 
upo mi nek dla Ma my (wa zo ni ki, bi żu-
te rię, kwia ty), po dzi wiać po ka zy łucz-
ni ków, ta ekwo n -do, ki bi co wać dzie-
ciom w cza sie roz gry wek spor to wych 
i wy stę pów na sce nie, grać w lo te rii 
fan to wej, a na stęp nie od po cząć w cie-
niu pa ra so li przy ka wie i pysz nych 
do mo wych cia stach. So bot nie przed-
po łu dnie by ło bar dzo uda ne, zwłasz-
cza że po go da do pi sa ła i hu mo ry też. 
Na na stęp ną ta ką im pre zę za pro si my 
już wkrót ce, a więc do zo ba cze nia!

Jubilatka z Ożarowskiej

Pokazy łuczników... ...i sztuk walki to jedne z wielu atrakcji pikniku

Obchody jubileuszu rozpoczęła msza

W ma ju wi ce pre zy dent Ja ro sław 
Ko cha niak z dy rek tor sto łecz ne go 
biu ra ochro ny śro do wi ska Gra ży ną 
Sien kie wicz od wie dzi li wszyst kie 
lo ka li za cje zgło szo ne do wspar cia. 
Do do fi nan so wa nia wy bra ne zo sta ły 
trzy dziel ni co we pro jek ty: „Re kul ty-
wa cja je zio ra Zgo rza ła wraz z za go-
spo da ro wa niem te re nów przy le-
głych” na Ur sy no wie, be mow ski 
„Re mont Fo sy Be ma na For cie Be ma 
w War sza wie” oraz prze bu do wa 
ro wu od wad nia ją ce go wraz z bu do-
wą zbior ni ka re ten cyj ne go w do li nie 
rze ki Ra szyn ka w Ur su sie. Łącz nie 
na te in we sty cje dziel ni ce otrzy ma ją 
17,7 mln zł. Środ ki prze zna czo ne na 
re ali za cję przed się wzięć po cho dzą 
z opłat za ko rzy sta nie ze śro do wi ska 
i ad mi ni stra cyj nych kar pie nięż nych.

Na Ur sy nów tra fi do dat ko wo ok. 
4,1 mln zł. Pie nią dze te zo sta ną prze-
zna czo ne m.in. na od mu le nie i po głę-
bie nie je zio ra Zgo rza ła oraz bu do wę 
bio fil trów, dzię ki któ rym moż li wa 
bę dzie kon tro la ja ko ści wo dy w tym 
zbior ni ku. In we sty cja ta, przy go to-
wa na jesz cze przez po przed nie wła-
dze dziel ni cy, jest klu czo wa zwłasz-
cza dla miesz kań ców Zie lo ne go 
Ur sy no wa. Obec nie środ ki, ja kie 
Ur sy nów ma za pew nio ne z bu dże tu 
sto li cy, to ok. 4,6 mln zł. Po przy zna-
niu do fi nan so wa nia z bu dże tu War-
sza wy na re ali za cję prac nad je zio-

rem Zgo rza ła tra fi łącz nie ok. 
8 mln zł.

Be mo wo na od no wie nie Fo sy 
Be ma otrzy ma do dat ko we 1,2 mln 
w tym ro ku i 913 tys. w ro ku 2013. 
Dzię ki po zy ska nym środ kom wy re-
mon to wa na zo sta nie sa ma fo sa. 
Po wsta ną też no wo cze sne sys te my 
ka na li za cji desz czo wej z prze pom-
pow nią.

Na te re nie Ur su sa wzmoc nio ne 
zo sta nie ko ry to ro wu od wad nia ją ce-
go Re gu ły – Ma li chy. Po wsta nie tam 
też ok. 1150 m ru ro cią gu prze rzu to-
we go, któ ry od pro wa dzi wo dy opa-
do we do zbior ni ka re ten cyj ne go 
w do li nie rze ki Ra szyn ka. No wo-
pow sta ły zbior nik bę dzie mógł przy-
jąć do 47,98 tys. m3 wo dy. Na tę 
in we sty cję mia sto prze zna czy 
w la tach 2013-2016 11,5 mln zł 
do dat ko wych środ ków.

Łącz nie na do ta cje na re ali za cje 
in we sty cji słu żą cych ochro nie śro do-
wi ska i go spo dar ce wod nej War sza-
wa prze ka za ła w la tach 2003-2011 
pod mio tom spo za sek to ra fi nan sów 
pu blicz nych i jed nost kom bę dą cym 
miej ski mi oso ba mi praw ny mi bli sko 
420 mln zł. De cy zje o przy zna niu 
do fi nan so wa nia pod le ga ją za twier-
dze niu przez Ra dę m. st. War sza wy.

(www.um.war sza wa.pl)

Przeciw podtopieniom
Dzię ki miej skim in we sty cjom Be mo wo, Ur sy nów i Ur sus bę dą le piej 
ra dzić so bie z pro ble mem pod to pień. De cy zją Pre zy dent m. st. War-
sza wy Han ny Gron kie wi cz -Waltz mia sto do fi nan su je re mont in sta la-
cji prze ciw po wo dzio wych w tych trzech dziel ni cach.

Uroczystą mszę św. w kościele św. Łukasza Ew. na Bemowie  odprawił j.e. bp Tadeusz Pikus
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