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❂  Pokrzywdzona Wola  ❂  Wydali prawie milion  ❂  YES't Festiwal  ❂  Dom dla gołębia  ❂
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ZADŁUŻONE 
MIESZKANIE

kupię
pomogę zamienić

tel. 509 115 546 
pan Marek Miły

23
5/

S/
20

12
20

2/
M

H
/2

01
2

SZKOŁA JĘZYKOWA

na ul. Płockiej 39
● ANGIELSKI ● NIEMIECKI
● HISZPAŃSKI ● ROSYJSKI
● FRANCUSKI ● UKRAIŃSKI
➜ lekcje indywidualne od   – 38 zł
➜ lekcje w grupie 2 os.     – 28 zł
➜ lekcje w grupie 3-6 os.   – 18 zł

ZAPISY 22 631 27 36
www.wola.com.pl

WoLA

Tuż  przed  1  września  obszerną 
informację  na  temat  przygotowania 
bemowskich placówek oświatowych 
do  rozpoczęcia  nowego  roku  szkol-
nego  przedstawiła  Katarzyna  Zału-
ska-Schumacher,  naczelnik  dzielni-
cowego wydziału oświaty.

Na rozbudowującym się Bemowie 
jest dużo młodszych dzieci. Do 21 pu-
blicznych przedszkoli  dysponujących 
114 oddziałami przyjęto 2996 przed-
szkolaków  (o 152 więcej niż w  roku 
ubiegłym), w tym także 6-latki.

Zwiększenie to stało się możliwe 
m.in.  dzięki  stu  dodatkowym  miej-
scom w  budynku Gimnazjum  nr  82 
przy ul. Czumy 8,  będącym zamiej-
scową  siedzibą  dla  czterech  oddzia-
łów Przedszkola nr 214 (mieszczące-
go się także przy ul. Czumy 6).

Na  kolejne  75  dodatkowych 
miejsc  będzie można  liczyć  dopiero 
za rok, po ukończeniu prac adaptacyj-
nych w Zespole Szkół nr 47, w któ-
rego  budynku  przy  ul. A.  Krzywoń 
zostanie utworzona filia Przedszkola 
nr 319 z ul. Powstańców Śląskich.

Z  kolei  w  ośmiu  bemowskich 
podstawówkach  (w  tym  w  pięciu 
samodzielnych)  w  214  oddziałach 
w  klasach  1-6  ma  się  uczyć  5160 
uczniów.  Będzie  ich  w  tym  roku 
szkolnym  o  273 więcej  niż w  ubie-
głym, dlatego z myślą o nich przyby-
ło 10 oddziałów.

Z  danych  oświatowych  wynika, 
że w bemowskich szkołach w pierw-
szych klasach rozpocznie naukę 369 
dzieci  6-letnich,  czyli  szesnaścioro 
więcej  niż  w  ubiegłym  roku.  Tym-
czasem  do  gimnazjów  dotarł  niż 
demograficzny,  dlatego  w  dzielnicy 
uczęszczać do nich ma podobnie jak 
w  zeszłym  roku  około  1830  –1840 
uczniów. Jeszcze mniej, bo zaledwie 
477, będzie licealistów (wobec blisko 
700 w  ubiegłym  roku). W dzielnicy 
pozostało już bowiem tylko jedno li-
ceum – nr LXXVIII w Zespole Szkół 
nr  47  przy  ul.  A.  Krzywoń,  które 
dla  pierwszoklasistów  przygotowało 
cztery oddziały.

(PON)

Na Bemowie

Więcej przedszkolaków

Święto Kawalerii Polskiej

W  ubiegły  weekend  w Warszawie 
po  raz  trzeci  odbyło  się  Święto  Ka-
walerii  Polskiej  organizowane  przez 
Dowództwo  Garnizonu  Warszawa 
na  pamiątkę  bitwy  pod  Komarowem 
31 sierpnia 1920 r., kiedy to polscy uła-
ni  zwyciężyli  kilkakrotnie  liczniejszą 
1. Armię Konną Siemiona Budionnego. 
W sobotę ulicami miasta przemaszero-
wało  około  160  jeźdźców  z  formacji 
kawaleryjskich z ośrodka wojskowego 
przy ul. Kozielskiej do placu Marszał-
ka  Józefa  Piłsudskiego,  gdzie  odbył 
się  Kawaleryjski  Apel  Pamięci  przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza.

W  niedzielę  na  hipodromie  Le-
gii Kozielskiej  tysiące warszawiaków 

wzięło udział w festynie. Imprezę roz-
począł  pokaz  musztry  kawaleryjskiej 
w  wykonaniu  Szwadronu  Kawalerii 
WP.  Później  publiczność  mogła  po-
dziwiać  popisy  ułanów  rywalizują-
cych  w  Memoriale  Armii  Krajowej 
o nagrodę ministra obrony narodowej 
–  zawodnicy musieli  dowieść  swoich 
umiejętności we władaniu lancą i sza-
blą.  Choć  sieczone  szablami  i  kłute 
lancami  były  worki  i  dorodne  cuki-
nie, emocji nie brakowało. W zachwyt 
wprowadzili  publiczność  kaskaderzy, 
którzy wtargnęli na hipodrom w stro-
jach  lisowczyków  –  XVII-wiecznej 
najemnej lekkiej jazdy polskiej. Pięk-
no koni  i  sprawność  jeźdźców podzi-

wiano także podczas: prezentacji ujeż-
dżania  w  wykonaniu  wicemistrzyni 
Polski Gabrieli Jaworskiej-Mazur, ka-
dryla  przygotowanego przez  adeptów 
Akademii Sztuki  Jeździeckiej Karoli-
ny Wajdy dosiadających piękne konie 
rasy  andaluzyjskiej  i  brawurowego 
pokazu powożenia zaprzęgiem w wy-
konaniu Krzysztofa Szustera.

Na  festynie  nie  brakowało  innych 
atrakcji:  był  m.in.  konkurs  wiedzy 
na  temat  Narodowych  Sił  Rezerwo-
wych, dla najmłodszych jazdy na kucy-
ku,  miasteczko  indiańskie,  dmuchany 
plac zabaw, a dla pokrzepienia – trady-
cyjna żołnierska grochówka.

Agnieszka Wiśniewska

Wszyst kie oso by ma ją ce trud no ści ze sły sze niem mo gą bez płat nie 
zba dać słuch i za się gnąć fa cho wej po ra dy w ga bi ne tach fir my Fo ni kon 
w  przy chod niach  spe cja li stycz nych  przy  ul. Ks. Janusza 23 
(tel. 22 392 75 38) i ul. Kartezjusza 2 (22 683 82 39). Fo ni kon jest 
lau re atem wy róż nie nia Fir ma God na Za ufa nia 2005. Pro po nu je sze ro-
ki  wy bór  no wo cze snych  apa ra tów  słu cho wych  i  ak ce so riów  fir my 
Oti con, któ ra od po nad 100 lat słu ży po mo cą oso bom sła bo sły szą cym. 
Za pra sza my!

Zadbaj o swój słuch
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NALEŚNIKARNIA

ul. Powstańców Śląskich 106   pasaż przy kościele
czynna codziennie w godz. 11.00 – 21.00
tel. 22 403 40 50, www.nasznalesnik.pl

Na hasło „Nasza Gazeta Woli i Bemowa”

20% rabatu

ul. Powstańców Śląskich 106   pasaż przy kościeleul. Powstańców Śląskich 106   pasaż przy kościele
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OSiR WOLA
zaprasza do udziału w programie

DRUGA MŁODOŚĆ 
– WOLSKI PROGRAM SENIORALNY 2012

W ramach programu realizujemy bezpłatne zajęcia gimnastyki usprawniającej 
dla mieszkańców Dzielnicy Wola – emerytów i rencistów, po 60. roku życia. 

Ćwiczenia będą prowadzone w Hali Sportowej Reduta, przy ulicy Redutowej 37.

Rozpoczęcie zajęć już 19 września
Informacje: www.osirwola.pl; tel. 22 836 59 44
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Na  powakacyjnej  sesji  w  po-
rządku  obrad  rady  Woli  znalazły  się 
cztery  skargi.  Dwie  z  nich  –  p.  S.W. 
na działania dyrektora Ośrodka Pomo-
cy  Społecznej  oraz  p. A.Z.  na  działa-
nia  zarządu  dzielnicy  –  radni  uznali 
za bezzasadne. Podobnie dwie kolejne, 
ponowione  skargi  p.  J.Ś.  oraz  p. A.N. 
na działania zarządu dzielnicy z powo-
du  braku  nowych  faktów  zostały  bez 
rozpatrywania  odrzucone  przez  komi-
sję  rewizyjną, a przez radnych uznane 
za bezzasadne.

Sporo  miejsca  radni  poświęcili 
sprawom  budżetowym.  Pani  skarbnik 
szczegółowo przedstawiła zmiany w te-
gorocznym  załączniku  budżetowym 
dzielnicy  proponowane  przez  zarząd, 
spisane  w  trzech  projektach  uchwał. 
Radni  przyjęli  je  większością  15  gło-
sów  przy  9  wstrzymujących  się  i  1 
przeciwnym. Nie wszystkim odpowia-
dało bowiem głosowanie en bloc oraz 
przejadanie  środków  inwestycyjnych 
np. przez Zakład Gospodarowania Nie-
ruchomościami,  dla  którego  przezna-
czono  dodatkowo  ponad  1,8  mln  zł 
na  wydatki  związane  z  rozliczeniami 
ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Z  obszernego  uzasadnienia  uchwał 
przedstawionego  przez  panią  skarbnik 
wynika, że władze Woli wnoszą do Rady 
Warszawy  o  przeniesienie  382  tys.  zł 
w wydatkach bieżących w celu uzupeł-
nienia środków na dotacje dla placówek 
niepublicznych  –  przedszkoli  i  oddzia-
łów  „0”  w  szkołach  podstawowych 
oraz o zwiększenie o 180 tys. zł dotacji 
dla niepublicznych gimnazjów (ze środ-
ków  gromadzonych  na  wydzielonych 
rachunkach  jednostek  budżetowych). 
Wystąpiono  też  o  dokonanie  przenie-
sień  między  działami  klasyfikacji  bu-
dżetowej kwoty 20 tys. zł (z wydatków 
na konserwację zieleni) na uzupełnienie 
sumy  na  wykonanie  pomiarów  hałasu 
i usuwanie awarii ujęć wody głębinowej 
oraz 3 tys. zł z przeznaczeniem na wy-
płatę odszkodowań za szkody powstałe 
na terenach zielonych.

Ponadto  wniesiono  o  przeniesie-
nie  10  zł  na  uzupełnienie  wydatków 

na  składki  na  rzecz  izb  rolniczych 
oraz 60  tys.  zł  z wydatków bieżących 
na majątkowe.

W  Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji 
w  związku  z  brakiem  możliwości  re-
alizacji  planowanych  inwestycji  po-
stulowano  przeniesienie  1  428  340  zł 
na  wydatki  bieżące  – miałyby  zwięk-
szyć dotację dla OSIR o 1 140 063 zł 
oraz  dofinansować  pozostałą  kwotą 
Zakład Gospodarowania  Nieruchomo-
ściami (288 277 zł poszłoby na wydat-
ki związane z rozliczeniami ze wspól-
notami mieszkaniowymi).

W wydatkach majątkowych zmniej-
szono środki o 3 680 620 zł. W większo-
ści wynikało to z oszczędności uzyska-
nych z realizacji niektórych inwestycji, 
np.  związanych  z  doposażeniem  bu-
dynku  przy  ul.  Płockiej  41,  termo-
modernizacją  budynku  i modernizacją 
boisk  szkoły  nr  225  przy  ul.  Brożka, 
modernizacją  boisk Gimnazjum  nr  52 
przy  ul.  Deotymy,  modernizacją  Ze-
społu  Szkół  im M. Konarskiego wraz 
z  infrastrukturą  i  z  zaadaptowaniem 
parterowych  pomieszczeń  w  budynku 
przy  ul.  Żelaznej  99  na  potrzeby  biu-
rowe urzędu.

Ponad  1,4  mln  zł  zaoszczędzono 
w wyniku zaniechania inwestycji spor-
towych:  modernizacji  Hali  Redutowa 
oraz  rozbudowy  pawilonu  Hali  Koło 
przy  ul.  Obozowej  o  pomieszczenia 
sanitarno-higieniczne. Część zaoszczę-
dzonych środków (760 tys. zł) przezna-
czono na dofinansowanie pilnych i re-
alizowanych  już  zadań:  modernizacji 
elewacji, dachu oraz wymianę instalacji 
c.o. i wodno-kanalizacyjnej w budynku 
Gimnazjum  nr  48  przy  ul.  Deotymy 
czy wymianę pokrycia dachu z docie-
pleniem  strychu  i  termomodernizacją 
w LO nr III przy ul. Rogalińskiej oraz 
modernizację boisk szkolnych i zakupy 
inwestycyjne.

Pozostałe ponad 2,9 mln zł przenie-
siono na wydatki bieżące, z czego po-
nad 1,84 mln zł dla ZGN na  rozlicze-
nia  ze  wspólnotami  mieszkaniowymi. 
W  przyjętych  zmianach  budżetowych 
uwzględniono  zwiększenia  na  unij-

ne  programy  edukacyjne  realizowane 
przez  szkoły oraz wniesiono o  zwięk-
szenie  planu  dochodów  i  wydatków 
gromadzonych  na  wydzielonych  ra-
chunkach  szkół  podstawowych  o  100 
tys.  zł w  związku  z większymi wpły-
wami dochodów z najmu.

Miasto nie dodało
Przed wakacjami wolscy radni przy-

jęli stanowisko, w którym przypomnie-
li  władzom  miasta  o  dużym  (ponad 
30  mln)  niedoborze  w  tegorocznym 
budżecie dzielnicy  i apelowali o prze-
kazanie 18,8 mln zł niezbędnych na re-
alizację powierzonych zadań. Niestety, 
prośba  ta  pozostała  bez  echa.  Wola 
dodatkowych  środków  nie  otrzymała. 
Zbulwersowany  takim  stanem  rzeczy 
Paweł  Pawlak,  szef  klubu  SLD  (nie-
dawno odsuniętego od współrządzenia 
z  PO)  w  swym  wystąpieniu  zarzucił 
rządzącym  stolicą,  że  ignorują  Wolę 
i jej potrzeby. Podkreślał, że hołubione 
są  inne  dzielnice,  choćby  sąsiednie 
Bemowo, które ekstra dostanie 40 mln 
na  nową  szkołę.  Radny  miał  także 
żal,  że  niedawno  wprowadzony  miej-
ski system rowerowy dziwnym trafem 
ominął Wolę i wyznaczono jedynie kil-
ka granicznych stacji ze Śródmieściem 
w al. Jana Pawła II. Poza tym P. Pawlak 
wzburzony był faktem likwidacji Teatru 
na  Woli,  będącego  ważną  instytucją 
wolskiej kultury, który ma być włączo-
ny  do  Teatru  Dramatycznego.  Dziwił 
się  zarazem,  skąd  nagle  w  dzielnicy 
powstało nowe rondo (u zbiegu al. So-
lidarności, ul. Okopowej i Towarowej) 
pod nazwą Kercelak.

Przy  okazji wypomniał  rządzącym 
m.in. brak postulowanych przez miesz-
kańców  ekranów  dźwiękochłonnych 
przy trasie S 8 przy Lasku na Kole, nie-
rozwiązany  problem  parkowania  przy 
basenie  na  Górczewskiej,  z  którego 
to powodu w upalne dni park Szymań-
skiego  został  zajeżdżony  przez  auta. 
Zwrócił też uwagę na niezbyt stosowną 
lokalizację 24-godzinnego sklepu z al-
koholami tuż przy wejściu do Ośrodka 
Pomocy  Społecznej  w  budynku  ZGN 
przy ul. Bema.

(PON)

Pokrzywdzona Wola

Mazowiecki  Uczniowski  Klub 
Sportowy ogłasza nabór do Sekcji En-
shin Karate na Bemowie i Woli.

Styl  ten  jest  praktycznym  sys-
temem  walki  opartym  na  płynności 
ruchów  z AIKIDO,  rzutach  z  JUDO 
i  twardej  konfrontacji  z  KARATE. 
Mistrzem  i  założycielem  tego  stylu 
jest pochodzący z Japonii, a mieszka-
jący w USA, Kancho Joko Ninomiya. 
W  1978  r.  Kancho  wygrał  wszystkie 

turnieje karate organizowane w Japo-
nii,  po  czym  stworzył  swój  własny 
logiczny  styl  walki.  Obecnie  Enshin 
Karate  jest  znane  na  całym  świecie, 
a od kilku lat także w Polsce, gdzie się 
prężnie rozwija i zrzesza coraz więcej 
ćwiczących zarówno wśród dzieci, jak 
i dorosłych.

Na  bazie  wieloletnich  doświad-
czeń stworzono nowoczesny program 
treningowy  dla  najmłodszych  adep-

tów. Główny  nacisk  został  położony 
na  rozwój  psychofizyczny  dziecka. 
Przewodnią zasadą jest tutaj dostoso-
wanie  treningu  do  możliwości  dzie-
ci,  a  nie  odwrotnie.  Trening  karate 
pozwala młodym adeptom w  sposób 
kontrolowany  i  bezpieczny  rozłado-
wać niespożyte pokłady energii, uczy 
ich  nie  tylko  praktycznego  syste-
mu  walki,  lecz  również  zdrowego 
stylu  życia  oraz  filozofii  dalekiego 

wschodu.  Wszystkich 
chętnych  do  zapozna-
nia  się  z  Enshin  Karate 
zapraszamy  na  pierw-
szy  darmowy  trening. 
Na  Bemowie  zajęcia 
prowadzi  sensei  Rafał 
Skośkiewicz 1 dan – tel. 
791 701 607. Zajęcia od-
bywają  się  w  szkołach 
przy  ul.  Górczewskiej, 
Szobera,  Oławskiej, 
Tkaczy  i  Brygadzistów. 
Na  Woli  treningi  pro-
wadzi  sensei  Bartosz 
Janikowski  1  dan  –  tel. 
662 004 268 w szkołach 
przy ul. Syreny, Reduto-
wej i Brożka.

„Lazurki”  są  zespołem  dziecięco-
młodzieżowym.  Działają  na  Bemowie 
od 24  lat  pod kierunkiem Zofii Marci-
nek.  Stowarzyszenie  jest  organizacją 
pożytku  publicznego.  Zespół  zrzesza 
dzieci  i młodzież w wieku od 5 do 19 
lat.  Ma  w  repertuarze  śpiewki  i  tańce 
ludowe z różnych regionów Polski oraz 

folklor Starej Warszawy.  Zajęcia odby-
wają się w poniedziałki i piątki w Klu-
bie  YOGI  SM  L-W  „Rozłogi”  przy 
ul. Lazurowej 14. Od października pla-
nowane  jest  rozpoczęcie  zajęć  również 
w Klubie WAT przy ul. Kaliskiego 25a. 
Więcej informacji na: www.lazuki.com.
pl oraz www.facebook.com/lazurki

I ty możesz zostać karateką!

LAZURKI zapraszają do tańca!



Radni  z  zadowoleniem  przyjęli 
projekt  uchwały  wnoszącej  o  zwięk-
szenie wydatków  o  blisko  6,4  tys.  zł 
w  związku  z  zakwalifikowaniem 
Szkoły Podstawowej nr 316 do udzia-
łu  w  projekcie  unijnym  „Dziecięca 
Akademia  Przyszłości  –  wyrówny-
wanie  szans  edukacyjnych  uczniów 
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijają-
ce kompetencje kluczowe w szkołach 
podstawowych”.

Miny im nieco zrzedły po zapozna-
niu się z kolejnym projektem uchwa-
ły. Najpierw  z  dodanej  autopoprawki 
zarządu  dowiedzieli  się,  że  na  2013 
rok  przesunięty  został  termin  rozpo-
częcia  dwóch  zadań  inwestycyjnych 
planowanych jeszcze na ten rok. Cho-
dzi  o  adaptację  pomieszczeń  w  bu-
dynku  Liceum  Ogólnokształcącego 
nr  LXXVIII  przy  ul.  A.  Krzywoń 
na  potrzeby  Przedszkola  nr  319  przy 
ul.  Powstańców Śląskich,  które  (jako 
trzyoddziałowe  z  75  miejscami)  ru-
szyć ma  1 września  przyszłego  roku. 
A  także  o  przełożoną  adaptację  po-
mieszczeń  w  budynku  Gimnazjum 
nr  81  przy  ul.  Rozłogi  na  potrzeby 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Następnie  okazało  się,  że  wnie-
siono  propozycję  utworzenia  nowego 
jednorocznego  zadania  inwestycyjne-
go  z  kwotą  900  tys.  zł  niezbędną 
na  wykup  nieruchomości  gruntowej 
– 1/10 ha działki przy parku Górczew-

ska, gdzie w 2010 roku za blisko 900 
tys.  zł  wybudowano  ogrodzony  plac 
zabaw – linarium. Dociekliwym w tej 
kwestii  radnym,  chcącym  wiedzieć, 
jak  do  tego  doszło,  burmistrz Albert 
Stoma wyjaśniał, że na etapie przygo-
towywania  inwestycji  i  w  trakcie  jej 
realizacji  zgodnie  z  ewidencją  grun-
tów  ww.  działka  stanowiła  własność 
m. st. Warszawy. W październiku 2011 
roku wyrokiem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego  w  Warszawie 
nieruchomość  tę  zwrócono  osobom 
prywatnym.  Na  początku  zaś  tego 
roku do bemowskiej Delegatury Biura 
Gospodarki Nieruchomościami z kan-
celarii  radcy  prawnego  wpłynęło  pi-
smo (z grudnia 2011 roku) wzywające 
do wydania nieruchomości. Ponieważ 
przenosiny  linarium  są  nieopłacalne 
(szacuje  się  je  aż  na  ok.  600  tys.  zł, 
a dodać do tego trzeba jeszcze koszty 
zakupu  nowej  działki,  gdzie  byłoby 
zlokalizowane)  w  trakcie  negocjacji 
uzgodniono odkupienie działki za 900 
tys.  zł.  Radnym  mimo  ubolewania 
z powodu strat finansowych nie pozo-
stało  więc  nic  innego  jak  zaakcepto-
wać takie rozwiązanie.

Inne  pozytywnie  zaopiniowane 
przez  radę  Bemowa  zmiany  w  te-
gorocznym  załączniku  budżetowym 
dzielnicy  dotyczyły  wydatków  bie-
żących.  Ponad  1,5  mln  zwiększenia 
(uzyskanego  z  oszczędności  dro-

gowych,  gospodarki  komunalnej 
i  ochrony  środowiska  oraz  z  nad-
wyżki  budżetowej)  niemal  w  całości 
przeznaczono na edukację. Najwięcej, 
bo aż 980 tys. zł, ma pójść na dotacje 
dla  niepublicznych  placówek  oświa-
towych (w tym aż 870  tys. zł na nie-
publiczne  przedszkola).  Na  zadanie 
związane z remontami w publicznych 
przedszkolach,  szkołach  podstawo-
wych  i  placówkach  przeznaczono 
450  tys.  zł.  Poza  tym  na  prowadze-
nie publicznych podstawówek dodano 
prawie  68  tys.  zł  na  wynagrodzenia 
pracowników.  W  sporcie  i  rekreacji 
zaś  z  dokonanego  ponad  55,5  tys.  zł 
zwiększenia 20,5 tys. zł przeznaczono 
na  organizację  imprez  sportowo-re-
kreacyjnych oraz na upowszechnianie 
form  aktywnego  spędzania  wolnego 
czasu.

Poczyniono  też  zmiany  w wydat-
kach  majątkowych.  I  tak  330  tys.  zł 
zaoszczędzone  z  przebudowy  Zespo-
łu  Szkół  nr  48  przy  ul.  Irzykowskie-
go  przeznaczono  na  dofinansowa-
nie  droższej  niż  planowano  budowy 
ul.  Narwik  (na  odcinku  ul.  Pełczyń-
skiego – linia kolejowa).

W związku zaś ze zmianą projektu 
do  budowy  szklarni  edukacyjnej  do-
dano 10 tys. zł. Poza tym szczęśliwie 
na wykup działki z linarium udało się 
zebrać  900  tys.  zł  z  inwestycyjnych 
oszczędności  związanych  z  budową 
ul. Drzeworytników na odcinku ul. Co-
kołowa  –  Legionowa  (430  tys.  zł), 
z  renowacji  zbiornika  wodnego  staw 
Jeziorzec  (135  tys.  zł)  oraz  z  prze-
budowy  Zespołu  Szkół  nr  48  przy 
ul. Irzykowskiego (335 tys. zł).

(PON)
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Na Bemowie 

Wydali prawie milion
Sprawy budżetowe rozpoczęły powakacyjną sesję rady Bemowa.

LECH KORT
Centrum  

Sportowo-Rekreacyjne 
istnieje od 1991 r.

Tenis
Całoroczna hala ziemna

Licencjonowani nauczyciele – absolwenci AWF
Nauka dla dorosłych i dzieci – grupowo i indywidualnie 

PROMOCJE LAST MINUTE, ULGI DLA STAŁYCH KLIENTÓW
ORGANIZUJEMY TURNIEJE DLA PAŃ, PANÓW, SENIORÓW 

I PAR MIESZANYCH (MIKSTY) 
TERMINÓW TURNIEJÓW SZUKAJ: 

www.tenis.waw.pl lub www.facebook.com/LechKort

Aerobik, Siłownia 
Tenis stołowy

ZUMBA
Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych

Komfortowe zaplecze socjalne: szatnie, natryski, kawiarenka

Honorujemy karty Benefit, FitProfit, OK, MultiSport, FitFlex

Warszawa, ul. Kazubów 14, osiedle Górce
Tel. 22 665-94-61, tel. kom. 601-511-490
www.tenis.waw.pl  www.aerobik.waw.pl
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Muzeum Sportu i Turystyki
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, tel.: 22 56 03 780, muzsport@muzeumsportu.waw.pl

zaprasza na wystawę: 
Sto lat Olimpijskich Konkursów Sztuki 1912 – 2012

do 30 września 2012 r.
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Wśród  tych  różnorodnych  imprez 
kulturalnych  wyjątkowe  miejsce  zaj-
muje YES’t Festival – niezwykły kon-
kurs  wokalny  integrujący  środowiska 
artystów  sprawnych  i  niepełnospraw-
nych. Głównym celem, który przyświe-
ca organizatorom, jest stworzenie bez-
piecznej,  przyjaznej  i  profesjonalnie 
przygotowanej  przestrzeni  wspólnego 
muzycznego  spotkania  artystów  ama-
torów,  w  której  nie mają znaczenia 
granice sprawności i niepełnospraw-
ności.

W  latach  2006-2011  odbyło  się 
sześć  edycji  Festiwalu.  Początkowo 
był  to  konkurs  o  charakterze  lokal-
nym, potem wojewódzkim, zaś ostatni, 
w  grudniu  2011  r.,  osiągnął  zasięg 
ogólnopolski. Do współpracy przy or-
ganizacji  minionych  edycji  festiwalu 
zapraszani byli wspaniali artyści, m.in. 
Danuta Błażejczyk, Halina Frącko-
wiak, Mietek Szcześniak, Marcin 
Nowakowski, Hania Stach, Natalia 
Lesz i  inni.  Uczestniczyli  oni  w  pra-
cach  jury,  a  także  wykonywali  krótki 
koncert – rodzaj muzycznego prezentu 
dla  uczestników  i  zgromadzonej  pu-
bliczności.

W  tym  roku  charakter  Festiwalu 
uległ  kolejnym  modyfikacjom  i  ulep-
szeniom,  aby  mógł  on  jeszcze  lepiej 
spełniać swoje funkcje i zadania, stwo-
rzyć  utalentowanym  artystom  amato-

rom  okazję  nie  tylko  do  zaprezento-
wania  swoich  umiejętności  podczas 
profesjonalnie przygotowanego wystę-
pu,  ale  również  szlifowania  swojego 
warsztatu muzycznego pod okiem spe-
cjalistów.

YES’t Festival  składa  się  w  tej 
chwili  z  dwóch  części:  konkursowej 
i  warsztatowej.  Uczestnicy  zakwali-
fikowani  na  podstawie  nadesłanych 
nagrań  demo  konkurują  w  dwóch  ka-
tegoriach wiekowych. Wykonują dwie 
piosenki: konkursową i dowolną. Orga-
nizatorzy dobierają utwór konkursowy 
tematycznie  i  jak  dotychczas  skupiają 
się  na  twórczości  wybitnych  polskich 
kompozytorów  i  autorów  tekstów  lub 
wykonawców,  np.  Agnieszki Osiec-
kiej, Anny Jantar, czy  też  tak  jak 
w tym roku niezapomnianego Andrze-
ja Zauchy.

Równie  istotną  częścią  Festiwalu 
są  tygodniowe  warsztaty  integracyj-
ne,  podczas  których  młodzi  artyści 
nie  tylko,  odbywają  przedkonkursowe 
próby  z  zespołem,  ale  także  spędzają 
wspólnie czas, poznając i ucząc się sie-
bie nawzajem. Uwieńczeniem ciężkiej 
pracy,  jaką  artyści  wkładają  w  pró-
by  i  ćwiczenia,  jest  koncert  finałowy 
z wręczeniem nagród.

YES’t Festival 2012  zbliża  się 
wielkimi  krokami  do  finału.  Uczest-
nicy  mają  już  za  sobą  trudy  rekruta-

cji,  podczas  której  komisja  wybrała 
spośród  rekordowej  liczby  zgłoszeń, 
najlepsze nagrania demo; trudy wyboru 
repertuaru  oraz  załatwiania  niezbęd-
nych  formalności.  Młodzi  artyści  są 
również po niezwykłych warsztatach 
muzycznych w Jachrance prowadzo-
nych  przez  Beatę Bednarz z Toma-
szem Kałwakiem  oraz Marcina Ob-
sta  z Rafałem Stępniem.  31  sierpnia 
był ostatnim dniem pracy warsztatowej 
dla uczestników YES’t Festival. Efek-
ty pracy było można zobaczyć w Cen-
trum  Badań  i  Edukacji  Statystycznej 
GUS  w  Jachrance.  Uczestnicy  wyko-
nali na zakończenie godzinny koncert, 
który  został  zarejestrowany  przez  TV 
Górczewska.  Pomimo  ciężkiej  pracy 
związanej  z  warsztatami  uczestnikom 
było  trudno  się  rozstać,  co  oznacza, 
że cel integracyjny również został osią-
gnięty.

Przed  uczestnikami  trzeci,  ostatni 
już  etap  Festiwalu,  który  podzielo-
ny  jest  na  dwie  części:  konkursową 
i  finałową.  28 września o godzinie 
17.00 w Sali Koncertowej Bemow-
skiego Centrum Kultury  rozpoczną 
się  przesłuchania  konkursowe. Wystą-
pi  dwudziestka  młodych  wokalistów 
z całej Polski. Towarzyszyć im będzie 
znakomity  zespół  festiwalowy,  który 
w tym roku tworzą muzycy na co dzień 
współpracujący  z Moniką  Kuszyńską, 
dyrektorem  artystycznym  YES’t Fe-
stival 2012.  Zmaganiom  uczestników 
przysłuchiwać  się  będą  znakomitości 
polskiej  sceny  muzycznej,  związani 
z  osobą Andrzeja Zauchy: Jakub Ba-
dach (twórca znakomitej płyty „Obec-
ny  –  Tribute  to  Andrzej  Zaucha”), 
Jerzy Jarosław Dobrzyński (muzyk, 

kompozytor, aranżer, autor m.in. słyn-
nego „Byłaś serca biciem”), Zbigniew 
Książek (scenarzysta,  poeta,  autor 
piosenek)  oraz  Monika Kuszyńska 
– wokalistka,  dyrektor  artystyczny  fe-
stiwalu.

Spośród  uczestników  zostaną  wy-
łonieni  laureaci  I,  II  oraz  III  miejsca 
oraz  laureat  nagrody  głównej,  Grand 
Prix  Festiwalu. Wszyscy  laureaci wy-
stąpią  podczas  koncertu  finałowego, 
który  będzie  poprzedzony  Piknikiem 
Rodzinnym  kończącym  sezon  arty-
styczny  w Amfiteatrze  Bemowo.  Pik-
nik rozpocznie się 29 września 2012 r. 
o godzinie 13.00. Jak zawsze, Bemow-
skie  Centrum  Kultury  oraz  partnerzy, 
sponsorzy  i  inne  instytucje  współpra-
cujące,  przygotują  mnóstwo  atrakcji, 
m.in. teatralne animacje dla dzieci, gry 
i zabawy planszowe i plenerowe, dmu-
chane zamki, stoiska promocyjne oraz 
wiele,  wiele  innych.  Około  godziny 

18.00 rozpocznie się Koncert Finało-
wy YES’t Festival 2012.  Laureatom 
zostaną wręczone cenne nagrody, a na-
stępnie  wykonają  oni  utwory,  dzięki 
którym  zwyciężyli.  Wystąpi  też  gość 
specjalny  –  znany  i  ceniony  piosen-
karz,  pianista,  kompozytor,  Ryszard 
Rynkowski.

YES’t Festival  ma  ambicje  stać 
się  czołową  tego  typu  imprezą  arty-
styczną w kraju. Zaangażowanie wielu 
środowisk  jest  okazją  do  stworzenia 
niezwykłego,  bogatego  w  treści,  pro-
fesjonalnego  wydarzenia  muzyczne-
go,  z  którego  zarówno uczestnicy,  jak 
i  wszyscy  organizatorzy  i  partnerzy 
czerpać  będą  inspirację  do  działań 
w kolejnych miesiącach i latach.

Bemowskie  Centrum  Kultury Art-
bem serdecznie zaprasza na wszystkie 
wydarzenia  festiwalowe  –  oczywiście 
wstęp wolny.

YES’t Festiwal
Bemowskie Centrum Kultury Artbem jest organizatorem wielu im-
prez z udziałem polskich i zagranicznych zarówno gwiazd wielkiego 
formatu, jak i mniej znanych, ale równie znakomitych artystów.

Miałam  go  tak  zostawić?  Miałam 
patrzeć z okna swojego pokoju na par-
terze, jak mokrą ulicą wlecze swój ból 
między  nogami  obojętnych  przechod-
niów?

Dawniej we wschodnich  kulturach 
otaczano  je  szacunkiem,  a  za  zabicie 
gołębia  groziła  wysoka  kara.  Dziś  – 
kto  by  się  tam przejmował  gołębiem? 
Pełno  ich  co  dzień  ginie  na  ulicach 
miast,  a  niektórzy  kierowcy  przejeż-
dżanie gołębi traktują nawet jak swego 
rodzaju  dyscyplinę  sportową.  W  mi-
nionym  tygodniu  na  moich  oczach 
z  premedytacją  rozjechano  dwa  ptaki, 
które  nie  zdążyły  na  czas wznieść  się 
w powietrze. Może i ten biedak w porę 
nie umknął z jezdni?

U  pani  doktor  specjalistki  od  pta-
ków w lecznicy weterynaryjnej w Szko-
le  Głównej  Gospodarstwa Wiejskiego 
gołąb  został  gruntownie  przebadany. 
Po  spłukaniu z piórek zakrzepłej krwi 
okazało  się,  że  skrzydło  jest  w  kiep-
skim  stanie  –  końcowy  odcinek  od-
powiadający  naszemu  nadgarstkowi 
uległ  połamaniu  w  wielu  miejscach. 
Musiałyśmy  usunąć  pokruszone  drob-
ne  kosteczki  i  założyłyśmy  opatrunek 
usztywniający. Franio albo Frania (płeć 
gołębi  można  rozpoznać  w  zasadzie 
tylko na podstawie ich zachowań w re-
lacji z  innymi gołębiami) zachowywał 
się bardzo dzielnie  i  łagodnie – nawet 
nas  nie  dziobnął,  choć  było  widać, 
że  go  boli.  Poza  tym  był  zupełnie 

zdrów  i  w  dobrej  formie,  chciał  żyć. 
Potem  było  jeszcze  wiele  kolejnych 
wizyt,  na  których  zmieniałyśmy  opa-
trunki.  Niestety  w  końcu  okazało  się, 
że  ów  nadgarstek  skrzydła  uległ mar-
twicy i trzeba było go uciąć.

Minęło kilka tygodni, rana się zago-
iła  i porosła nowymi piórkami. Franio 
mieszka  w  wystawowej  kociej  klatce 
na balkonie. Ma duży apetyt – najbar-
dziej lubi ziarno słonecznika – i tęskni 
za wolnością. Nieraz słyszę,  jak biega 
po  klatce  i  grucha,  jakby  nawoływał. 
Gołębie żyją w stadach i musi się czuć 
bardzo samotny. Franio w klatce z lek-
ka podfruwa, ale żeby ocenić, na ile jest 
sprawny (lub niesprawny) musiałabym 
go  uwolnić. Nie mogę  go  jednak wy-
puścić na osiedlowe podwórze, po któ-
rym  chodzą  koty,  bo  łatwo  mógłby 
paść ich ofiarą. Nie może też do końca 
świata siedzieć w klatce, bo po pierw-
sze, co to za życie, a po drugie,  ja  też 
mam koty.

No więc szukam domu dla gołębia. 
Może  przygarnie  go  ktoś  z  hodow-
ców i Franio znajdzie kąt w gołębniku 
pocztowych gołębi? A może zamieszka 
na  terenie  jakiegoś  gospodarstwa  lub 
ogródka, gdzie nie ma kotów i psów?

Jeżeli ktoś zechce mu pomóc, pro-
szę o kontakt pod nr tel. 888 066 402.

Renata Markowska
Fundacja „Noga w Łapę.

Razem idziemy przez świat”

Od redakcji:  sezon  lęgowy ptaków 
praktycznie  dobiegł  już  końca. W ko-
lejnym wydaniu  „Naszej Gazety Woli 
i Bemowa” podsumujemy nagłaśniane 
przez nas działania prowadzone w tym 
roku  przez  Fundację.  Więcej  miejsca 
będziemy odtąd poświęcać naszym do-
mowym  podopiecznym  –  psom,  ko-
tom,  małym  gryzoniom  i  innym  ulu-
bieńcom. 

Dobry dom dla gołębia
Tulił się do muru bloku tuż przy klatce schodowej. Gdyby nie to, 
pewnie nie zwróciłabym na niego uwagi. Kiedy wyciągnęłam rękę, 
spłoszony dreptał ciągnąc za sobą po ziemi prawe skrzydło. A więc 
ranny, nie lata. Dla gołębia na ulicy to pewna śmierć: zaraz dorwie 
go kot albo trzaśnie samochód.

Wejdź na naszą stronę internetową:
www.awigazety.waw.pl
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Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 zaprasza

Jeżeli masz ukończone 16 lat i
• z powodu sytuacji życiowej nie możesz uczęszczać do szkoły dziennej,

• nie radzisz sobie z wymaganiami szkoły dziennej,
• jesteś zagrożony koniecznością powtarzania klasy,

• masz problemy z ukończeniem gimnazjum,
• masz problemy z ukończeniem liceum

możesz kontynuować kształcenie 
w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2

bez utraty całego roku szkolnego.

W ramach naszego CKU młodzież może:
• rozpocząć naukę w semestrze pierwszym,

• kontynuować naukę w semestrach wyższych,
• kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym,

• kontynuować naukę w gimnazjum.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: www.cku2.waw.pl
CKU 2 ul. Szczęśliwicka 56, Warszawa, tel. 22 822 98 95

Uczestnicy YES't Festiwal podczas warsztatów muzycznych w Jachrance z dyrektor festiwalu 
Moniką Kuszyńską
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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%

Zamawianie 
ogłoszeń
tel.: 22 877 25 64, 

22 877 25 67
fax 22 877 25 66

e-mail: reklama@awigazety.waw.pl
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Propozycję tę wiceburmistrz Albert 
Stoma  uzasadniał  potrzebą  porządko-
wania  sieci  szkół  i  placówek  oświa-
towych  funkcjonujących  w  dzielnicy 
oraz  zapewnienia dostępu do  edukacji 
szkolnej  i  przedszkolnej  w  związku 
z  rozbudową bemowskiej bazy miesz-
kalnej,  zmian  demograficznych,  mi-
gracji  mieszkańców  oraz  oczekiwań 
społecznych.  Podkreślił,  że  połącze-
nie  Szkoły  Podstawowej  nr  316  oraz 
Przedszkola  381  w  zespół  szkolno-
przedszkolny  jest  podyktowany  wa-
runkami  lokalowymi  oraz  względami 
organizacyjnymi. Wpisuje  się w  aktu-
alną politykę efektywnego zarządzania 
i racjonalizacji wydatków. Podstawów-
ka i przedszkole znajdują się przy jed-
nej ulicy w przylegających budynkach 
stanowiących jedną całość.

Połączenie  obu  placówek  pozwo-
li  lepiej  nimi  zarządzać,  bo  zapewni 
im  jednolite  kierownictwo,  umożliwi 
powierzenie stanowiska dyrektora jed-
nej  osobie  oraz  stworzy  możliwość 
korzystania  z  większych  zasobów  ka-
drowych  i  lokalowych.  Przyczyni  się 
do  bardziej  racjonalnego  zatrudnienia 
pracowników, lepszej organizacji pracy 
i  optymalnej  realizacji  zadań  statuto-
wych oraz obniży koszty utrzymania.

Funkcjonowanie w zespole jest tań-
sze  ze  względu  na  możliwość  doko-
nywania  zakupów wspólnych  pomocy 

dydaktycznych  i  środków  czystości. 
Równie  istotna  jest możliwość wspól-
nej realizacji zadań przez pracowników 
administracji  i  obsługi.  Pozwala  też 
na  systematyczne  i  pełniejsze  wyko-
rzystanie  przez  obie  placówki  ich  te-
renów w celu organizowania festynów, 
spartakiad,  gier  i  zabaw  oraz  umożli-
wia przedszkolakom łatwiejszy dostęp 
do  boisk  szkolnych,  a  uczniom  z  naj-
młodszych klas podstawówki – w mia-
rę potrzeb do bazy przedszkola.

Połączenie obu placówek umożliwi 
pełną realizację zaleceń MEN w zakre-
sie  dostosowania  przestrzeni  szkolnej 
do nowej podstawy programowej, któ-
ra zakłada opieranie się w szkole pod-
stawowej na tym, czego uczeń nauczył 
się podczas edukacji przedszkolnej.

Jak  wyjaśniono  w  uzasadnieniu, 
funkcjonowanie  przedszkola  i  szkoły 
podstawowej  w  ramach  zespołu  za-
pewni  łagodne  przejście  od  metodyki 
jednego  poziomu  do  drugiego,  lepszą 
diagnozę  dojrzałości  dziecka,  dostęp 
do  specjalistów  wspierających  indy-
widualne  potrzeby  i  rozwój  dziecka. 
Da możliwość atrakcyjnego  spędzania 
czasu dzieciom, jaką zapewnią np. na-
uczyciele  plastyki,  muzyki,  języków 
obcych czy wychowania fizycznego.

Burmistrz Stoma starał się rozwiać 
wszelkie obawy i wątpliwości radnych 
w  tej  kwestii.  Zapewniał,  że  to  dobre 

rozwiązanie.  Wiele  mówił  o  zaletach 
ciągłości  edukacyjnej  przedszkolno-
szkolnej  i  o  przewadze  pozytywnych 
aspektów, w  tym m.in. o stałej  liczbie 
oddziałów  przedszkolnych,  o  liczbie 
oddziałów szkolnych zależnych od de-
mografii,  o  gwarancji  zatrudnienia 
nauczycieli  i  powierzenia  tym  o  spe-
cjalizacji  wczesnoszkolnej  nauczania 
dzieci  od  3  roku  życia  do  III  klasy 
podstawowej.

Zarazem przyznał, że choć w spra-
wie  zespolenia  władze  dzielnicy  nie 
konsultowały  się  z  rodzicami  (bo  nie 
ma  takich  wymogów),  to  mają  pozy-
tywną opinię obu rad pedagogicznych. 
Poinformował,  że  każda  z  wchodzą-
cych  w  skład  zespołu  placówek  za-
chowa  odrębność  rad  pedagogicznych 
i  rad  rodziców  oraz  będzie  mieć  od-
rębny statut.

Przekonywał  radnych,  że  połącze-
nie  przedszkola  i  szkoły w  zespół  nie 
tylko będzie korzystniejsze dla dzieci, 
ale także przyniesie oszczędności, któ-
re  pozwolą  przeznaczyć  więcej  środ-
ków na dydaktykę. Podobny zespół już 
z powodzeniem działa przy ul. Bryga-
dzistów. Przedstawicielem rady Bemo-
wa upoważnionym do reprezentowania 
jej w pracach nad utworzeniem Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego przy ul.  Szo-
bera została radna Urszula Panas.

(PON)

Na Bemowie

Zespół szkolno-przedszkolny
Na sierpniowej sesji projekt jednej z  uchwał zawierał wniosek do Rady Warszawy o utworzenie z dniem 
1 września 2013 roku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Szobera 1/3 oraz nadania mu statutu. 
Poparło go 16 radnych, 5 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.
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Wejdź na naszą stronę internetową:
www.awigazety.waw.pl
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Ośrodek Kultury 
im. Stefana Żeromskiego
w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

ul. Obozowa 85

we wrześniu:
•  do 27 września w godz. 12.00 – 19.00 
– Zapisy na zajęcia stałe i do kół za-
interesowań.  Informacja  telefoniczna 
22 836 22 15 wew. 18. Szczegółowy 
program zajęć na stronie internetowej 
ośrodka: www.okwola.pl.

•  14  i  15  września  (piątek,  sobota) 
godz.  19.00  –  „Z  panem  Dodkiem 
po Warszawie”  –  spektakl  literacko- 
muzyczny, zorganizowany przez Sto-
warzyszenie Studio Teatralne im. Ire-
ny Solskiej. Wstęp wolny.

•  23  września  (niedziela)  godz.  11.00 
– „Zagubieni Przyjaciele” – spektakl 
teatralny dla dzieci w wykonaniu ar-
tystów  Teatru  Dobrego  Serca.  Bilet 
8 zł. Podczas powrotu z wakacji sym-
patyczna Krysia gubi swojego kocha-
nego  przyjaciela  –  Zajączka. W  po-
szukiwaniach  bierze  udział  dwoje 
zwariowanych detektywów.

•  29  i  30  września  (sobota,  niedziela) 
godz. 10.00 – 18.00 – Warsztaty dla 
kobiet w  ramach programu wsparcia 
dla  kobiet w wieku  18  –  22  lat. Za-
jęcia  bezpłatne.  Więcej  informacji 
na  stronie  internetowej:  www.miej-
scekobiet.pl
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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

Praca dodatkowa
przy kolportażu gazet

(co dwa tygodnie)

dla sprawnych mężczyzn z samochodem
zgłoszenia faxem pod nr 877-25-66

lub e-mail: praca@awigazety.waw.pl

Urząd Dzielnicy Wola 
m.st. Warszawy 

oraz Ośrodek Kultury 
im. Stefana Żeromskiego

zapraszają na imprezy 
w amfiteatrze

w Parku Sowińskiego 
przy ulicy Elekcyjnej 17

we wrześniu:

•  16  września  (niedziela)  godz.  20.00 
–  Wolski  Teatr  Letni:  Teatr  Syre-
na  „Klub  Hipochondryków  2,  czyli 
coś dla ducha” (Maggie W. Wrightt). 
Reżyseria – Wojciech Malajkat,  sce-
nografia  –  Allan  Starski,  muzyka  – 
Zbigniew  Zamachowski,  kostiumy 
–  Wiesława  Starska.  Obsada:  Woj-
ciech Malajkat, Piotr Polk, Zbigniew 
Zamachowski,  Magdalena Wołłejko, 
Hanna Orsztynowicz, Michał Konar-
ski,  Jacek  Pluta,  Łukasz  Chmielow-
ski. Wstęp wolny.

•  23  września  (niedziela)  godz.  17.00 
– Święto Muzyki Klubowej: „Będzie 
się działo!” Wstęp wolny. W rytmach 
tanecznej  muzyki  elektronicznej 
promowanej  i  lubianej  wśród  mło-
dych  ludzi  wystąpią:  Projekt  NOD 
(współpracujący m.in. z Wojciechem 
Waglewskim  czy  Mariką),  „Persona 
Band” oraz DARO.

•  29  września  (sobota)  godz.  16.00 
–  Festyn  sentymentalny  w  klimacie 
szantowym  –  „A  mnie  jest  szkoda 
lata”. Wstęp wolny. Impreza zamyka-
jąca  sezon  plenerowy  w  amfiteatrze 
w parku Sowińskiego na pożegnanie 
lata  i  powitanie  Pięknej  Polskiej  Je-
sieni...  W  programie  konkursy  ro-
dzinne  z  nagrodami  i  występ  ze-
społów  grających  muzykę  szantową 
i piosenkę żeglarską.

Więcej informacji o imprezach na stro-
nie: www.amfiteatr.okwola.pl

Biblioteka Publiczna 
w Dzielnicy Bemowo 

m. st. Warszawy

we wrześniu:
Biblioteka Publiczna, 
ul. Powstańców Śląskich 17
•  22  września  (sobota)  godz.  12.00  – 
15.00 – „Doświadczenie to też sztuka 
z niego bierze się nauka”. Wstęp wol-
ny. Spotkanie w ramach projektu Pol-
skiego  Stowarzyszenia  Pedagogów 

i  Animatorów  KLANZA  „Wiedzę 
i  mądrość  zdobywamy,  gdy  dobrej 
zabawy z KLANZĄ doświadczamy”.

Wypożyczalnia dla dzieci nr 29
ul. Konarskiego 6
•  29  września  (sobota)  godz.  16.00 
– Przedstawienie teatralne dla przed-
szkolaków  „Bajka  o  grającym  drze-
wie” w wykonaniu  aktorów z Agen-
cji  Artystycznej  „Dur-Moll”.  Wstęp 
wolny.

Bemowskie Centrum 
Kultury

w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul. Górczewska 201

www.artbem.pl

we wrześniu:
•  16  września  (niedziela)  godz.  13.00 
(sala  koncertowa)  –  Teatralny  Po-
ranek  Bajkowy  „O  smoku  i  królu 
leniuchu”. Bilety: 9 zł. Historia Kró-
la  Histeriusza,  któremu  się  nic  nie 
chce  robić...  na  zamku  pojawia  się 
tajemniczy  gość,  przed  którym  cała 
królewska  świta  umyka.  Bogactwo 
walorów plastycznych i muzycznych 
sprawia, że spektakl zapada na długo 
w pamięć.

•  15  i  16  września  (sobota,  niedziela) 
– X Dni Małego Lotnictwa (Lotnisko 
Bemowo). Wstęp wolny.

•  19 września (środa) godz. 18.00 (Ga-
leria na parterze) – Wernisaż wystawy 
fotograficznej Zuzanny Olczyk „War-
szawskie  kapliczki.  Teraźniejszość 
i  historia”.  Wstęp  wolny.  Autorka 
w  2005  r.  ukończyła  dwuletnie  stu-
dium  fotograficzne  w  CKK  „Profe-
sja” w Warszawie. Fotografie przed-
stawiają  70  wybranych  kapliczek 

usytuowanych  na  terenie Warszawy. 
W  2007  roku  Wydawnictwo  Sióstr 
Loretanek  Warszawa  –  Rembertów 
wydało  kalendarz  na  2008  r.  „Cud 
warszawskiej kapliczki” ze zdjęciami 
jej  autorstwa. W  2009  r.  ekspozycja 
zmieniła wygląd i została wzbogaco-
na  o  opisy  historyczne  poszczegól-
nych kapliczek. Autorka zdjęć oprócz 
zainteresowania  małą  architekturą 
ludową  interesuje  się  również  foto-
grafią  przyrodniczą  oraz  tematyką 
związaną z Warszawą.

•  22  września  (sobota)  w  godz.  15.30 
–  22.30  (Amfiteatr  Bemowo)  oraz 
od  22.00  (kluby  Afterlife  i  K8, 
ul.  Kolejowa  8/10)  –  Bemowo  Sur-
round  Sound  Festival.  Bilety:  40 
zł  w  serwisie  www.wlotki.pl  oraz 
w  kasach Art.Bem  (bilet  upoważnia 
do  wstępu  zarówno  do  amfiteatru, 
jak  i  do  obu  klubów).  Bemowskie 
Centrum  Kultury  wraz  z  zespołami 
„Essential Vibes” oraz „Surround So-
und” zapraszają na unikalną imprezę 
na  warszawskiej  scenie  klubowej. 
Część dzienna w Amfiteatrze Bemo-
wo umożliwia przybycie na to wyda-
rzenie  rodzinom  z  dziećmi. O  22.00 
rozpocznie się część nocna w klubach 

przy  ul.  Kolejowej.  Organizatorzy 
zapewniają  jak  zawsze  niesamowity 
klimat  i  zaspokojenie  potrzeb  mu-
zycznych  wszystkich  gości.  Dlatego 
właśnie zostały zaproszone na to wy-
darzenie cztery gwiazdy zagraniczne 
oraz  wiele  renomowanych  polskich 
artystów. Niesamowitych wrażeń do-
starczą  producenci  wydający  w  ta-
kich wytwórniach  jak  Spinnin, High 
Contrast  Recordings  czy  Armada. 
Tak  właśnie  prezentuje  się  Line  up: 
Mark  Sherry  (UK),  Dennis  Sheperd 
(DE),  Paul  Webster  (IRE),  Will  At-
kinson  (UK),  Skytech,  DJ W,  Levy, 
Deadly Drunkers,  Paul Cogito, Mat-
thew Pear, Alex van Reeve, Sebastian 
Weikum, Underfunk, Amaletto,  St@
nley, Raziel, b2b Gigi.

•  29  września  (Amfiteatr  Bemowo) 
Finał  Yes’t  Festival.  Wstęp  wolny. 
To wyjątkowy konkurs wokalny inte-
grujący  środowiska  artystów  spraw-
nych i niepełnosprawnych. Głównym 
jego  celem  jest  muzyczne  spotkanie 
artystów  amatorów  w  bezpiecznej, 
przyjaznej  i profesjonalnie przygoto-
wanej przestrzeni, w której nie mają 
znaczenia  granice  sprawności  i  nie-
pełnosprawności. 

Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży nr 21

al. Solidarności 90

zaprasza na

Otwarte soboty wrześniowe
w każdą sobotę września 

w godz. 10.00 – 14.00

•  15 września godz. 10.00 – „Gwiezdne 
rebusy” – zabawa literacka;

   godz.  10.30  –  „Zielone  ufoludki 
z masy  solnej” – warsztaty plastycz-
ne;
   godz.  11.30  –  14.00  –  „Kosmiczne 
działo!”  spotkanie  z  cyklu  „Z  Zie-
mi  na  Księżyc”.  Warsztaty  oparte 
na  trylogii  J.  Verne’a  –  pionierskie-
go  utworu  sf  dotyczącego  odbytej 
przez  człowieka  podróży  kosmicz-
nej  –  poprowadzi  Patryk  Stryjew-
ski  ze  Stowarzyszenia  Avangarda. 
Uczestnicy po wstępie poświęconym 
prapoczątkom  literatury  science  fic-
tion  zaprojektują  własny  (inny  niż 
armata)  archaiczny  i  oczywiście  na-
ukowo  bezużyteczny  sprzęt  do  po-
dróży kosmicznej. Stworzą własnych 
bohaterów  kosmosu  i  umieszczą  ich 

w danym kontekście fabularnym. Za-
jęcia odbywają się w ramach projektu 
„Wava Stolica Wyobraźni: fantastycz-
na Wola czytania”, dofinansowanego 
przez MKiDN.

•  22 września godz. 10.00 – „Magiczna 
masa” – zajęcia poświęcone ekspery-
mentom;

   godz. 10.30 – „Gwiezdna metropolia” 
– warsztaty plastyczne;
   godz.  11.30  –  14.00  –  „Kosmos 
nieznany”  spotkanie  z  cyklu  „Z Zie-
mi  na  Księżyc”.  Warsztaty  oparte 
na trylogii J. Verne’a – pionierskiego 
utworu sf dotyczącego odbytej przez 
człowieka podróży kosmicznej – po-
prowadzi  Patryk  Stryjewski  ze  Sto-
warzyszenia Avangarda.  Jak  widzie-
libyśmy,  wyobrażalibyśmy  sobie 
kosmos,  gdyby  nasza  wiedza  o  nim 
była wybrakowana (cofnięta do XIX/
XX wieku). Malujemy własną mapę 
kosmosu.  W  trakcie  wykonywania 
tej  pracy  myślimy  kategoriami  na-
szych przodków i dajemy się ponieść 
fantazji.  Kosmos  oczyma  naszych 
bohaterów –  tworzymy  opis  powsta-
łej  na  mapie  przestrzeni  kosmicznej 
z  punktu  widzenia  naszych  bohate-

rów. Zajęcia odbywają  się w  ramach 
projektu  „Wava  Stolica  Wyobraźni: 
fantastyczna Wola czytania”, dofinan-
sowanego przez MKiDN.

•  29 września godz. 10.00 – „Nieziem-
skie przebranie” – warsztaty plastycz-
no-techniczne  połączone  z wyborem 
miss  i mistera kosmosu; godz. 11.30 
–  14.00  –  „Obcy!”  spotkanie  z  cy-
klu „Z Ziemi na Księżyc”. Warsztaty 
oparte na trylogii J. Verne’a – pionier-
skiego utworu sf dotyczącego odbytej 
przez  człowieka  podróży  kosmicz-
nej  –  poprowadzi  Patryk  Stryjewski 
ze  Stowarzyszenia  Avangarda.  Czy 
w kosmosie poza Ziemią może istnieć 
życie?  Jakie  moglibyśmy mieć  kon-
takty z obcymi? Uczestnicy projektu-
ją i wykonują model obcego zamiesz-
kującego kosmos z mapy stworzonej 
na poprzednich zajęciach. Na spotka-
niu  młodzież  nauczy  się  uzasadniać 
jego  wygląd  i  cechy  według  logiki 
ewolucyjnej,  a  także  tworzyć  opis 
relacji  między  istotami.  Zajęcia  od-
bywają się w ramach projektu „Wava 
Stolica Wyobraźni: fantastyczna Wola 
czytania”,  dofinansowanego  przez 
MKiDN.

WYDAWNICTWO
POSZUKUJE:

PRZEDSTAWICIELI 
HANDLOWYCH 

z doświadczeniem

Gwarantujemy:
3 możliwości 

wszechstronnego rozwoju
 3 motywacyjny system 

wynagradzania 
3 miłą atmosferę w pracy

KONTAKT: 
praca@awigazety.waw.pl

Zamawianie 
ogłoszeń

tel.: 22 877 25 64, 877 25 67 
faks 22 877 25 66 

e-mail: reklama@awigazety.waw.pl

Ogłoszenia drobne
•  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

•  ALKOHOLOWE ODTRUCIA, 
KOMFORTOWO, 7 dni w tyg., 
lekarz, dyskrecja, tel. 794 614 148

•  ANTYKWARIAT KUPI KSIĄŻKI 
(22) 663 39 19, 509 548 582

•  AUTO-SKUP WARSZAWA  
tel. 501 291 812

•  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

•  TANIO. SZYBKO. 
GWARANCJA.  
Protezy zębowe:  
proteza szkieletowa 500 zł, 
proteza całkowita 300 zł, 
naprawa, tel. 602 646 986

•  WWW.OPIEKUNMEDYCZNY24.
PL – DOMOWA OPIEKA 
medyczna dla przewlekle chorych, 
odleżyny, kroplówki, rehabilitacja, 
komfortowo, 24h, tel. 794 614 148
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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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/2
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MINI-
-informator

• POGOTOWIA
Ratunkowe % 999 i 112 (z tel. komórkowego)

• Oddział Wola, ul. Ksprzaka 17
% (22) 525 13 02
• Oddział Bemowo, ul. Kartezjusza 3
% (22) 525 13 09

Gazowe % 992, (22) 628 45 97
Ciepłownicze % 993, (22) 849 38 45
Energetyczne % 991, (22) 863 73 84
Wodno-kanalizacyjne % 994, (22) 841 04 74
Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia”  % (22) 666 00 60

• POLICJA % 997
Komisariat Warszawa Wola, 
ul. Żytnia 36, % (22) 603 72 55
Komisariat Warszawa Bemowo, 
ul. Raginisa 4, % (22) 603 76 63

• STRAŻ MIEJSKA % 986

• STRAŻ POŻARNA % 998
• Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4,  
ul. Chłodna 3, % (22) 596 70 40
• Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7,  
ul. Powstańców Śląskich 67, % (22) 596 70 70

 
Bemowski Telefon Zaufania (22) 664 15 58 
Czynny: środy 13.00–16.00, piątki 9.00–12.00

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

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.

NA
SZ

A

we wrześniu:
•  16  i  17  września  (niedziela,  ponie-
działek) godz. 19.00 – „Madame”

Bilety  można  zarezerwować,  pisząc 
mail (bilety@teatrnawoli.pl) lub dzwo-
niąc do biura obsługi widzów tel. (22) 
632 24 78, 632 00 05 (do 8) wew. 124, 
132, 133. Rezerwacja dokonywana jest 
bezpłatnie.

٭٭٭

Scena PRZODOWNIK
ul. Olesińska 21 (Mokotów)

we wrześniu:
•  15  i  16  września  (sobota,  niedziela) 
godz. 19.00 – „Gardenia”

•  20  i  21  września  (czwartek,  piątek) 
godz. 19.00 – „Ala z Elementarza”

•  22  i  23  września  (sobota,  niedziela) 
godz. 19.00 – „Baden Baden”

•  27 września (czwartek) godz. 19.00 – 
„Przylgnięcie”. Promocja: Teatr Przy-
jazny Studentom

•  28  września  (piątek)  godz.  19.00  – 
„Przylgnięcie”

•  29  i  30  września  (sobota,  niedziela) 
godz.  19.00  –  „Kabaret  na  koniec 
świata”

Kasa czynna od poniedziałku do piątku 
w  godz.  10.00  –  18.00  oraz  godzinę 
przed spektaklem. Rezerwacja biletów: 
tel.  663  741  903  oraz  rezerwacja@
labodram.pl.

we wrześniu:
•  23 września (niedziela) godz. 19.00 – 
„Oskar dla Emily”

•  26, 27 i 29 września (środa, czwartek, 
sobota) godz. 19.00 – „Lady Oskar”

w październiku:
•  5 października (piątek) godz. 19.00 – 
„Klan wdów”

•  7 października (niedziela) godz. 17.00 
– „Klan wdów”

•  11  i  12  października  (czwartek,  pią-
tek)  godz.  19.00  –  „Domek  trzech 
dziewcząt”

•  13 i 14 października (sobota, niedzie-
la) godz. 19.00 – „Oskar dla Emily”

•  17 i 18 października (środa, czwartek) 
godz. 19.00 – „Niebezpieczna gra”

•  19  i 20 października (piątek, sobota) 
godz.19.00 – „Diabeł w purpurze”

•  24 i 25 października (środa, czwartek) 
godz.  19.00  –  „Parlez moi  d’amour, 
czyli porozmawiajmy o miłości”

•  26  i 27 października (piątek, sobota) 
godz. 19.00 – „Proca”

Kasa czynna (tel. 22 620 82 88): wto-
rek – sobota: 12.30 – 19.30, w niedzie-
le  i  święta:  trzy  godziny  przed  spek-
taklem.  Prosimy  o  odbiór  rezerwacji 
w ciągu trzech dni.

Horoskop
od 14 do 27 września 2012 r.
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Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie 
Poziomo:  1)  skumbria;  7)  goniec;  8)  Szkot,  przyjaciel Wołodyjowskiego; 
9) koper ozdobny; 10) babilońska bogini-smok; 12) końskie nozdrza; 14) su-
rowiec na marcepan; 16) sielanka; 19) epoka geologiczna; 21) skomponował 
„Pożegnanie Ojczyzny”; 22) samogon; 23) krewna w linii męskiej.

Pionowo: 1) spotkanie tenisowe par mieszanych; 2) sknera; 3) wzrost napię-
cia  poprzedzający  katastrofę w  dramacie;  4)  najprostsza  roślina  plechowa; 
5) słodycz w kryształkach; 6) przejście graniczne nad Bugiem; 11) została ka-
płanką na Taurydzie; 13) od 117 r. cesarz rzymski; 15) typ budowli kultowej, 
cejlońska odmiana stupy; 17) Ferenc  (1811-1886), kompozytor; 18) miasto 
w środkowej Hiszpanii (Stara Kastylia); 20) dramat Ibsena.

WODNIK (21 I – 18 II)
Będziesz w doskonałej formie 
i gotowy do działania. Całe 
szczęście, bo Twoje sprawy ruszą 

z kopyta. Będzie Ci się wydawać, że wszystko, 
o czym marzysz, jest w zasięgu Twoich możli-
wości. Twoja aktywność, inicjatywa, pomysły 
przyniosą Ci zaskakujące sukcesy. W spra-
wach sercowych także czekają Cię dobre dni, 
pod warunkiem że opanujesz swoje emocje 
i zachowasz spokój.

RYBY (19 II – 20 III)
Po zamieszaniu emocjonalnym, 
które Was trapiło w pierwszej czę-
ści września, będziecie się mogły 

nacieszyć spokojem i stabilizacją. Niestety nie 
oznacza to nudy czy nadmiaru wolnego czasu, 
o czym tak marzycie. Czeka na Was dużo zajęć. 
Na szczęście będzie to zwykła codzienna praca 
i wywiązywanie się z obowiązków, a nie nie-
przewidziane i stresujące problemy. Zdrowie 
w porządku.

BARAN (21 III – 20 IV)
Twój rozwój zawodowy może być 
zależny od poszerzenia Twoich 
umiejętności. Może powinieneś 

pomyśleć o studiach, szkoleniu lub kursie 
doszkalającym. Pamiętaj jednak, żeby w przy-
padku trudności trzymać nerwy na wodzy. Dla 
Twojego zdrowia ważne jest, żebyś zadbał 
o rozładowanie nadmiaru negatywnej energii. 
Będzie temu sprzyjać intensywne uprawianie 
jakiegoś sportu.

BYK (21 IV – 21 V)
Jeśli nadal nie znalazłeś swojego 
szczęścia na Ziemi, teraz masz 
kolejną szansę. Gdy będziesz miał 

choćby cień przeczucia, że to może być właśnie 
to, nie wahaj się – weź się ostro do pracy 
lub nauki. Nie będziesz żałować. W sprawach 
uczuć nadciąga prawdziwy przełom. Nie tylko 
bardziej się otworzysz, ale także zaczniesz 
myśleć o kupnie mieszkania, małżeństwie lub 
powiększeniu rodziny.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Po trudnej pierwszej połowie 
września możesz liczyć na łaska-
wość gwiazd. Zostaniesz docenio-

ny w pracy, być może pojawią się możliwości 
dodatkowego zarobku. Zwróć uwagę na kogoś 
z Twojego bliskiego otoczenia – podczas otwar-
tej rozmowy pomoże Ci zrozumieć problemy, 
z którymi się zmagasz. Korzystając z chwili 
spokoju sprawdź stan swojego zdrowia – zrób 
badania, odwiedź zaległych lekarzy.

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Nastaw się na gorsze czasy. Nie 
możesz już liczyć na sprzyjający 
wpływ gwiazd. Żeby zminima-

lizować straty, powinieneś odłożyć wszystkie 
ważne sprawy, nie podejmuj istotnych decyzji. 
Niewiele lepiej będzie w sprawach sercowych. 
Także i tu lepiej będzie po prostu przeczekać. 
Ten czas „uśpienia” wykorzystaj, aby popra-
wić swoją kondycję. Zrób to z głową, żeby nie 
za bardzo obciążać serce.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Nadal cieszyć się będziesz dobrą 
passą w sprawach zawodowych. 
Jeśli jeszcze masz jakieś zaległo-

ści, skorzystaj z okazji, żeby załatwić te sprawy 
z korzyścią dla siebie. Pomoże Ci w tym nowy 
znajomy, mający duże wpływy. W uczuciach 
dzięki urokowi osobistemu uda Ci się zażegnać 
poważne nieporozumienie. Dbaj o obecny stan 
ducha – spokój i harmonia mogą przydać Ci 
się już wkrótce. Zdrowie – niezawodne.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Jeśli w swoich planach liczysz 
na opiekę gwiazd, nie zawiedziesz 
się. Przed Tobą nowe pomysły, 

propozycje i możliwości. I to ze szczęśliwym 
zakończeniem. Nie musisz się więc obawiać – 
śmiało sięgaj po to, czego pragniesz. A Twoje 
pragnienie, aby być bogatym i wpływowym, 
stanie się jeszcze silniejsze. Teraz wszyst-
ko zależy od Twoich decyzji i aktywności. 
Na co więc czekasz? Do dzieła!

WAGA (23 IX – 23 X)
Najbliższe dni upłyną pod zna-
kiem miłosnych uniesień i na-
miętności. Nie daj się zwieść tym 

słodkim igraszkom, to może być prawdziwa 
miłość. Na całe życie. W pracy skup uwa-
gę na sprawach, które dotąd sprawiały Ci 
trudności. Czas się pozbyć zaległości. I nie 
ociągaj się z decyzją. Finanse – niestabilne 
przez pewien czas. Dla zdrowia nadal przede 
wszystkim dbaj o kondycję.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Przed Tobą nerwowe, napięte dni. 
Nie stresuj się jednak za bardzo. 
To zapowiedź nadchodzących 

zmian. Jeśli będziesz mądry, możesz dużo zy-
skać. W sprawach sercowych – będzie raz 
dobrze, raz gorzej, ale z pewnością nie będzie 
nudno. Osoby samotne mogą spotkać interesu-
jącego partnera. Najwyższy czas nie tylko po-
myśleć o sobie, ale znaleźć chwilę na porządny 
wypoczynek, bo zmęczenie może być groźne.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Złe dni minęły i nie musisz już 
wstrzymywać swoich działań. 
Najlepszym dowodem jest Two-

je poprawiające się samopoczucie. Z entu-
zjazmem zabierzesz się więc do załatwiania 
zaległych spraw i rozwiązywania problemów. 
Czekają Cię same przyjemne niespodzian-
ki: awans, przypływ gotówki, może nawet 
pochwała z ust szefa. A także miłe i owocne 
w nowe znajomości spotkanie towarzyskie.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Jeśli masz coś pilnego i ważnego 
do załatwienia, nie zwlekaj. Jesz-
cze przez kilka dni możesz liczyć 

na wsparcie gwiazd, a i energii Ci nie zabrak-
nie. Jednak pod koniec miesiąca nie będzie już 
tak łatwo. Sprawy mogą się zagmatwać, więc 
nie ryzykuj komplikacji. W finansach – wy-
raźna poprawa. Zwróć uwagę na swoją dietę. 
Czy rzeczywiście nic nie musisz zmienić? Może 
będziesz spokojniejszy.
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Tegoroczna  impreza,  przez wzgląd 
na  jubileusz,  będzie  trochę  inna 
od  wcześniejszych  edycji.  Chcąc  za-
prezentować  mieszkańcom  stolicy 
większą  liczbę  konkurencji  modelar-
skich (tym samym modeli i ich wyko-
nawców), organizatorzy przeprowadzą 
trzy oddzielne imprezy ogólnopolskie.

Pierwsze  to  Zawody  Latają-
cych  Makiet  Samolotów,  zaliczane 
do  Pucharu  Polski  (F4J).  Modele  są 
tu  uproszczonymi  makietami  samolo-
tów  i  są najpierw oceniane statycznie. 
Istotna  jest  wierność  odwzorowania 
w skali i jakość wykonania.

W drugiej – Ogólnopolskich Zawo-
dach Modeli Akrobacyjnych na Uwięzi 
(F2B) zadaniem modelarza jest jak naj-

dokładniej  wykonać  program  16  figur 
akrobacyjnych  modelem  nie  będącym 
odwzorowaniem istniejącego samolotu.

Z kolei Ogólnopolskie Zawody Mo-
deli Aircombat  (w  konkurencjach  ESA 
WWI i WWII) to przepełnione realizmem 
walki powietrzne, w których o wygranej 
decydują  umiejętności  pilotażowe  oraz 
refleks  zawodnika.  Modele  prawdzi-
wych  samolotów wojskowych  z  okresu 
I lub II Wojny Światowej są wyposażone 
w  10-metrowe  taśmy  z  krepiny.  Głów-
nym zadaniem pilota jest dokonanie jak 
największej liczby cięć tasiemek konku-
rentów przy pomocy śmigła.

Więcej  informacji  na  temat  zawo-
dów – na stronie organizatora:
www.artbem.pl/aeromodelklub

Małe lotnictwo na Bemowie
Bemowskie Centrum Kultury, Aeroklub Warszawski i Centrum 
Usług Logistycznych „Lotnisko Warszawa-Babice” zapraszają mo-
delarzy i miłośników lotnictwa na jubileuszowe 10. Dni Małego 
Lotnictwa, które odbędą się 15 i 16 września (sobota, niedziela) 
na lotnisku Bemowo (dojazd na start – ulicą Księżycową, od strony 
Chomiczówki). Wstęp wolny.

–  Od  dziś  uczniowie  Zespołu 
Szkół będą się uczyć w nowocześnie 
wyposażonych pracowniach, w zmo-
dernizowanych  warsztatach  szkol-
nych. Obserwatorium astronomiczne 
będzie  miejscem  rozwijania  zain-
teresowań  i  pasji.  Ich  nauczyciele, 
dzięki nowoczesnej bazie technicznej 
i  dydaktycznej  będą  mogli  łatwiej 
wprowadzać  nowe  programy  na-
uczania, podnosić jakości kształcenia 
na  poziom  wymagany  przez  współ-
czesność  i  pracodawców  –  powie-
działa  Prezydent Warszawy  podczas 
inauguracji  przy  ul.  Szczęśliwickiej. 
W  zmodernizowanym  budynku 
Zespołu  Szkół  im.  inż.  Stanisława 
Wysockiego  (dawna  „Kolejówka”) 
przy  ul.  Szczęśliwickiej  56  swoją 
siedzibę  będzie  od  tego  roku  miał 
również  Zespół  Szkół  Samochodo-
wych  i  Licealnych  nr  1  przenie-
siony  z  ul.  Hożej.  Łącznie  szkoły 
będą kształciły ponad 1000 uczniów. 
W całym kompleksie  budynków ze-
społu szkół została zmodernizowana 
instalacja  elektryczna,  oświetlenie 
oraz okablowanie umożliwiające ko-

rzystanie  z  Internetu  we wszystkich 
pomieszczeniach  budynku.  Prze-
budowane  zostało  m.in.  skrzydło, 
w  którym  znajdują  się  pomieszcze-
nia do nauki zawodu – tzw. warszta-
ty,  sale dydaktyczne oraz pracownie 
specjalistyczne dla obu  szkół.  Inwe-
stycja kosztowała ok. 21 mln zł.

Prezydent  Warszawy  odwiedziła 
również  nowy  budynek  szkoły  dla 
blisko 1000 uczniów przy ul. E. Lo-
kajskiego 3 na Ursynowie, w którym 
rozpoczęły  naukę  dzieci  z  oddzia-
łów przedszkolnych i uczniowie klas 
I  –  VI  oraz  nową  siedzibę  Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 
przy ul. Wrzeciono 24, gdzie na ponad 
522 metrach kwadratowych urządzo-
no  15  gabinetów  specjalistycznych 
do  badań  diagnostycznych  uczniów, 
czyli 10 gabinetów diagnostycznych 
dla psychologów, pedagogów i logo-
pedów,  dwa  gabinety  lekarskie  (dla 
psychiatry i neurologa), salę rehabili-
tacyjną, salę do terapii pedagogicznej 
i kolejną do terapii małych dzieci.

(www.um.warszawa.pl)

Urząd  Dzielnicy  Ursus  m.  st. 
Warszawy,  Ośrodek  Kultury  „Arsus” 
w  Dzielnicy  Ursus  m.  st.  Warszawy, 
Dom  Kultury  „Kolorowa”,  Bibliote-
ka  Publiczna  im.  W.  J.  Grabskiego 
w  Dzielnicy  Ursus  m.  st.  Warszawy 
serdecznie zapraszają do udziału w IV 
edycji Konkursu „Moja wiedza o II 
Wojnie Światowej”.  W  roku  2009 
przypadała  70.  Rocznica  wybuchu  II 
Wojny  Światowej,  a  w  latach  następ-
nych okrągłe  rocznice wydarzeń z nią 
związanych. W związku z tym konkurs 
wiedzy o II Wojnie Światowej jest roz-
pisany na lata 2009 – 2015. Każdy rok 
jest  poświęcony  innym,  dominującym 
wydarzeniom  z  tego  okresu.  Edycja 
2012  roku  nosi  nazwę  „Polskie Pań-
stwo Podziemne i Armia Krajowa” 
(wrzesień 1939 – lipiec 1944).

Impreza  ma  charakter  otwartego 
konkursu  wiedzy,  do  którego  zapra-
szamy młodzież i dorosłych z woje-
wództwa mazowieckiego.  Jej  celem 
jest przybliżenie i rozszerzenie wiedzy 
o  wydarzeniach  II  Wojny  Światowej. 
Nad  sprawnym przebiegiem  tegorocz-
nej edycji czuwać będzie komisja oce-
niająca  konkursu,  której  przewodni-
czącym jest dr hab. Andrzej Krzysztof 
Kunert – historyk, sekretarz generalny 
Rady  Ochrony  Pamięci  Walk  i  Mę-
czeństwa. Komisja  opracowała wykaz 
literatury  zalecanej  uczestnikom  kon-
kursu oraz zestawy pytań.

Patronat  honorowy  nad  tą  impre-
zą  objęli:  prezydent  m.  st.  Warszawy 
Hanna  Gronkiewicz-Waltz,  dyrektor 
Muzeum  II  Wojny  Światowej  Paweł 

Machcewicz,  przewodniczący  Rady 
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Hen-
ryk Linowski oraz burmistrz dzielnicy 
Ursus m. st. Warszawy Wiesław Krze-
mień.

W konkursie mogą startować dwie 
kategorie uczestników:

I – uczniowie gimnazjów
II  –  uczniowie  szkół  ponadgimna-

zjalnych i dorośli.
Eliminacje  odbędą  się  w  Ośrodku 

Kultury  „Arsus”  02-495  Warszawa, 
ul. Traktorzystów 14.

Konkurs obejmuje dwa etapy:
•  I  etap  –  2  października  (wto-

rek) 2012 roku (uczniowie gimnazjów 
–  godz.  10.00;  uczniowie  szkół  po-
nadgimnazjalnych  i  dorośli  –  godz. 
13.00). Uczestnicy zgłoszeni do  I  eta-
pu  po  identyfikacji  zgłoszeń  i  zajęciu 
miejsc  na  sali  otrzymają  zestawy  40 
pytań  z  trzema  opcjami  odpowiedzi, 
z  których  jedna  będzie  prawidłowa. 
Odpowiedzi należy zaznaczać znakiem 
„X”. Na wypełnienie zestawu uczestni-
cy konkursu będą dysponowali 60 mi-
nutami. Każda prawidłowa odpowiedź 
daje 1 punkt. Do II etapu zakwalifikują 
się  uczestnicy,  którzy  otrzymają  30 
i więcej punktów.

• II etap – 16 października (wtorek) 
2012  roku.  Informacja  o  zakwalifiko-
wanych do tego etapu będzie dostępna 
na  stronach  internetowych:  www.ko-
lorowa.arsus.pl,  www.bpursus.waw.pl. 
W drugim etapie uczestnicy otrzymają 
zestawy  40  pytań  z  trzema  opcjami 
odpowiedzi,  z  których  jedna  będzie 
prawidłowa. Nagrodzeni zostaną wszy-

scy,  którzy  w  II  etapie  otrzymają  30 
i więcej punktów.

Uroczysty wieczór laureatów połą-
czony  z  wręczeniem  nagród  odbędzie 
się w piątek 26 października 2012 roku 
w Domu Kultury „Kolorowa” o godz. 
18.00.

Karty zgłoszeń do konkursu należy 
przesłać  lub  dostarczyć  do  dnia  24 
września  2012  roku  na  adres:  Dom 
Kultury  „Kolorowa”,  02-495 Warsza-
wa,  ul.  gen.  K.  Sosnkowskiego  16  – 
Konkurs „Polskie Państwo Podziemne 
i Armia Krajowa”,  tel.  22  867  63  95, 
fax  22  667  83  75;  e-mail:  dk.koloro-
wa@gmail.com  lub  online  ze  strony 
organizatora.

Szczegółowych informacji o kon-
kursie udziela: Dom Kultury „Ko-
lorowa”, 02-495 Warszawa, ul. gen. 
K. Sosnkowskiego 16, sekretariat II 
piętro, pokój 227 lub Janusz Łukasze-
wicz pokój 230 – tel. 22 867 63 95.

Literaturę  zalecaną  uczestnikom 
IV edycji Konkursu  „Polskie Państwo 
Podziemne  i  Armia  Krajowa”  oraz 
formularz  zgłoszenia  można  znaleźć 
na  stronach  internetowych:  www.ko-
lorowa.arsus.pl,  www.bpursus.waw.pl. 
Wszelkich  informacji  na  temat  do-
stępności  poszczególnych  tytułów  dla 
uczestników konkursu udziela pracow-
nik  Biblioteki  Publicznej  w  Ursusie 
starszy  bibliotekarz  Sylwia  Zuzelska 
(tel.  22  823  46  00  lub  mail:  sekreta-
riat@bpursus.waw.pl).

Organizatorzy

Po wakacjach Moja wiedza o II Wojnie Światowej
W Warszawie rok szkolny rozpoczęło ponad 200 tysięcy uczniów oraz 
przedszkolaków. 13 tys. zaczęło rok szkolny po raz pierwszy. Prezy-
dent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wzięła udział w inaugura-
cji roku szkolnego w tych placówkach, których uczniowie rozpoczęli 
naukę w nowoczesnych pracowniach.

43 dzieci rozpoczęło roczne przygotowanie przedszkolne w dwóch oddziałach „0” nowo 
utworzonej Szkoły Podstawowej nr 351 przy ul. Olbrachta 48/56. W wyremontowanych 
i wyposażonych w nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki salach dzieci będą mogły 
zdobywać wiedzę i umiejętności oraz przebywać w szkolnej świetlicy

Pumy, 
tygryski…

Cztery śliczne kocięta – pumy i ty-
gryski – poszukują troskliwych opieku-
nów. Mają po około dwa miesiące i są 
jeszcze bezimienne.

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 506 891 251, 722 524 754,  
661 551 581
maga.grzybowska@gmail.com
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