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b  Nowy burmistrz  b  Festyn na Płockiej  b  Raz, dwa, trzy...  b  Wyciskali leżąc  b

Dni Małego Lotnictwa
Wszystkieosobymającetrudnościzesłyszeniemmogąbezpłatnie

zbadaćsłuchizasięgnąćfachowejporadywgabinetachfirmyFonikon
w przychodniach specjalistycznych przy ul. księcia Janusza 23 
(tel. 22 392 75 38) i ul. Kartezjusza 2 (22 392 75 09).Fonikonjest
laureatemwyróżnieniaFirmaGodnaZaufania2009.Proponujeszero
ki wybór nowoczesnych aparatów słuchowych i akcesoriów firmy
Oticon,któraodponad100latsłużypomocąosobomsłabosłyszącym.
Zapraszamy!

Zadbaj o swój słuch
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Wsobotę,8czerwca,ZespółFolk
lorystyczny LAZURKI (www.lazurki.
com.pl)zabrałpublicznośćliczniezgro
madzonąw sali koncertowej Bemow
skiego Centrum Kultury w kolorową
podróżpoPolsce.

Podczas folklorystycznegokoncer
tuedukacyjnego„Kolorowewędrówki
– tańce i zabawy z folklorem” – ad

resowanego do uczniów bemowskich
szkół – zespół zaprezentował folklor
BeskiduŚląskiegoorazokolicŁowicza,
Rzeszowa,Lublina,KaszubiKrakowa.
Pokażdejwiązanceśpieweki tańców,
wewdzięcznymwykonaniuperfekcyj
nieprzygotowanychmłodychtancerzy,
naslajdachprzedstawianybyłdanyre
gionPolski,aabsolwentkiprowadzące

ze swadą koncert zespołu zapraszały
dzieci z publiczności do charaktery
stycznej dla danych okolic ludowej
zabawy.Dziecibawiłysięwięcwbe
skidzkiego mietlorza i rzeszowskiego
gąsioraorazuczyłysię tańczyćłowic
kiegoklapoka i polkę lubelską.Scena
zdawała się zbytmała dlawszystkich
dziecizradościąbiorącychudziałwza
bawach.Nakażdegouczestnikazabaw
czekałyufundowaneprzezHalęWOLA
słodycze. Pod koniec mali widzowie
mieli okazjęwykazać się nabytą pod
czas koncertuwiedzą o polskim folk
lorze,biorącudziałwkonkursiepole
gającym na rozpoznawaniu ludowych
strojówdamskichimęskichzzaprezen
towanych przez LAZURKI regionów.
Wszyscy laureaci otrzymali upominki
ufundowane przez Halę WOLA oraz
WydawnictwoNaszaKsięgarnia.Barw
ne widowisko zakończył brawurowy
KrakowiakzLajkonikiem.

Publiczność,którejbardzopodobała
się edukacyjna i zabawowa formuła
koncertu, pożegnała zespół gromkimi
brawami.

Wubiegływeekend,15i16czerw
ca, na Lotnisku WarszawaBabice
porazjedenastyodbyłysięDniMałego
Lotnictwa.

Wtymrokuorganizatorzypragnęli
zaprezentować mieszkańcom stolicy
większą liczbę konkurencji modelar
skich, dlategoprzeprowadzili trzy od
dzielneimprezyogólnopolskie.

Byłyto:ZawodyLatającychMakiet
Samolotów (F4B/P), zaliczane do Pu
charu Polski, Ogólnopolskie Zawo
dy Modeli Akrobacyjnych na Uwięzi
(F2B)orazOgólnopolskieZawodyMo
deliAircombat(wkonkurencjachESA
WWIiWWII).

Wśróddodatkowychatrakcjiznalazły
sięm.in.:pokazymodelilatających,poka

zyparalotniwlocieiekspozycjasprzętu
paralotniowego,samolotówiszybowców
orazwarsztatybudowylatawców.Rela
cjęzimprezyzamieścimywnastępnym
wydaniu.

Na zdjęciu: Piotr Zawada – indywidu-
alny i drużynowy Mistrz Świata w klasie 
makiet na uwięzi (2010), ze swoim nowym 
modelem samolotu DC1 Chipmunk.

Kolorowe wędrówki z folklorem
OSiR WOLA

zaprasza dzieci i młodzież szkolną  
do udziału w akcji „Lato w mieście 2013”. 

Zajęcia będą się odbywać od 1 lipca do 30 sierpnia 2013 r. od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 – 14.00. W hali sportowej zostaną zorganizowane gry zespołowe, natomiast 
na pływalniach – gry i zabawy w wodzie oraz pływanie rekreacyjne.
Pływalnia Nowa Fala: 1 – 19 lipca 2013 r.
Pływalnia Delfin: 22 lipca – 30 sierpnia 2013 r.
Hala Sportowa Reduta: 1 lipca – 30 sierpnia 2013 r.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 22 636 70 45 i na stronie:
www.osirwola.pl
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
zawiadamia o spotkaniu informacyjnym

z udziałem władz samorządowych oraz mieszkańców gmin 
i dzielnic, przez które przebiegają wstępnie proponowane trasy 

planowanego odcinka drogi ekspresowej S-7  
w kierunku Gdańska – Czosnów – Trasa Armii Krajowej.

• 25 czerwca o godz. 18.00 (Aula w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie,
ul. Waldorffa 41 – dawniej ul. Powązkowska 59)

Materiały prezentowane na spotkaniu zostały zamieszczone na stronie 
internetowej: www.trakt.pl/s7.

W sobotę, 22 czerwca, w południe
BibliotekaNarodowazapraszadoOgro
du Saskiego na „Imieniny” Jana Ko
chanowskiego. Specjalnym gościem
na „Imieninach” będzie Julian Tuwim.
Jego„BalwOperze”wykonaJanPeszek
(wideoinstalacjaod12.00do20.00copół
godziny).Naczas„Imienin”OgródSaski
zamienisięwwielkisalonliteracki.Przy
stoiskach będziemożna spotkać ulubio
nychautorówikupićichksiążki.Trady
cyjnieodbędziesięMeczPoetycki–tym
razem bitwa między aktorami zostanie
rozegrananawierszeJulianaTuwima.

Dla szukających mniej tradycyjnych
formobcowania z literaturą przygotowa

noslampoetycki,improwizacjeliterackie
teatru„Klancyk”,adlaspragnionychod
poczynkuzksiążką–koceileżaki.Dzieci
wezmą udział w podchodach i warszta
tachtworzeniaksiążki.Atmosferępikniku
zapewni udział warszawskich restauracji
ikluboksięgarni.Będziemożnaposłuchać
rozmowywybitnychpolskichpoetów:Julii
Hartwig,RyszardaKrynickiego,JackaNa
piórkowskiegoiJarosławaMikołajewskie
go.O twórczości JulianaTuwimabędzie
równieżmówiłPiotrMatywiecki.

Wieczoremm.in.: „Pieśń Świętojań
skaoSobótce”wwykonaniuStanisławy
Celińskiej.

Szczegółyna:www.bn.org.pl

W Ogrodzie Saskim

Imieniny Kochanowskiego
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Szybki i sprawny przebieg miała
majowa sesja rady Woli poświęcona
opiniowaniu zmian w statucie m. st.
Warszawy.

BurmistrzUrszulaKierzkowskapo
informowałakrótko,żedotychzapro
ponowanychprzezkomisjęstatutowo
regulaminowąmiasta zarząddzielnicy
nie wnosi uwag. Nie zgłaszał ich też
klubPO.

Innego zdania była opozycja.
Przewodnicząca Dorota Makowiecka
wimieniuSLDzgłosiładwieuwagi.

Popierwszechodziłooto,żezka
talogu zadań będących do tej pory
wgestiiwolskiegourzęduzostaływy
łączone:ewidencjadziałalnościgospo
darczej,ewidencjaludnościidowodów
osobistych, prawa jazdy i rejestracje
pojazdów.

Tymczasem – zdaniem radnych
SLD–stoitowsprzecznościzzapisem
w preambule statutu o decentralizacji
samorządów i jest sprzeczne z intere
semmieszkańców.

Przestrzegano, że jeśli dojdzie
do wprowadzenia tych zmian, miesz
kańcy Woli i prowadzący tu działal
ność gospodarczą, będą musieli jeź

dzić do warszawskiego ratusza i stać
w kolejce. Przypominano, że wbrew
obietnicom prezydent Warszawy usi
łuje wprowadzać centralizację. Nawet
jeśli powstaną delegatury w dzielni
cy, to – jak wynika z doświadczenia
– współpraca zarządu z naczelnikiem
delegaturynienależydoudanych,po
nieważburmistrzniemażadnegowpły
wunaorganizacjęjejpracy.Niemoże
więcinterweniowaćwprzypadkuskarg
napracędelegatury.

Podrugiezwróconouwagęnadość
niepokojącyzapiswstatucie(par.43a),
o tym, że radamiastamożewdrodze
uchwałytworzyć, łączyć,dzielić,zno
sić, a takżezmieniaćgranicedzielnic.
Tobudziobawy,żemiastobędziemo
głonimidowolniemanipulować.

MarcinRolskiwimieniukołaWol
skiejWspólnotySamorządowejstwier
dził, że zaproponowane poprawki są
bardzo restrykcyjne i służą władzom
miasta, a nie dzielnicom.Dlatego po
stulował,żebyprzedłużyćopiniowanie
zmian i powołać w tym celu komisję
statutową. Jego wniosek nie zyskał
poparcia większości rady. Odrzucono
także dwie poprawki zgłoszone przez

PiS.PierwszadotyczyłaradyWarszawy
ipolegałanawprowadzeniu22zmian
w różnych paragrafach, druga – do
tyczyła raddzielnic.W13par., ust. 4
wnoszonooto,abysprawypodlegające
wyłącznieradziemiastawymagałyopi
niiodpowiednichraddzielnic,których
dotyczą.

Przewodniczący Jan Nowak alar
mował,że jeśli raddzielnicnie trzeba
będzie o nic pytać, to pozbawi się
je kompetencji i pozostawi wszelkie
decyzje radziemiasta.A to jużpierw
szy krok ku likwidacji rad dzielnic.
Tymczasem są one bardzo potrzebne,
bo najlepiej znają lokalne problemy.
Z tego też powodu ich opinie byłyby
przydatne.Dlategozagrzewałwolskich
radnych do walki o podmiotowość. –
Niemożemysiępoddać–nawoływał.

Odzewradybyłniewielki.Zgłoszo
ne poprawki odrzucono. Za to więk
szością 13 głosów klubu PO (przy
9 głosach przeciwnych) pozytywnie
zaopiniowanozmianywstatuciemiasta
zaproponowane przez komisję statu
toworegulaminową rady m. st. War
szawy.

(PON)

Na Woli

Zaakceptowali zmiany w statucie

Odwołany burmistrz podziękował
radnym,pracownikomimieszkańcom
za siedem lat współpracy. Nie krył
radości,żezostałzauważonywurzę
dziemiasta, choćutrzymywał,żede
cyzjaprezydentstolicygozaskoczyła.
WratuszuJarosławDąbrowskibędzie
się zajmował m.in. wdrażaniem tzw.
ustawy śmieciowej. Nowy wicepre
zydent stwierdził, że po rozmowach
z przedstawicielami firm oczyszcza
nia jest dobrej myśli co do tego, że
po 1 lipca śmiecie będą odbierane.
ZBemowempodobnoniechceżegnać
sięnazawsze,aleprzyznaje,żewtej
chwiliWarszawa i jej sprawy są dla
niegonajważniejsze.

Jedynym kandydatem rekomendo
wanym przez klub PO na stanowisko
burmistrzaBemowabyłAlbertStoma.
Todotychczasowyzastępcaburmistrza,
który–jakzapewniono–wciągumi
nionych 3 lat sprawdził się na tym
stanowisku. Ma duże doświadczenie,
gdyżnietylkobyłradnymwdzielnicy
(wlatach1998–2002),lecztakżeprzez
31 lat – dyrektorem renomowanego
liceum im. M. Kopernika. W tajnym
głosowaniu jego kandydaturę poparto
14głosami(8byłoprzeciw,a1wstrzy
mującysię).

Burmistrz A. Stoma zapewnił, że
będzie kontynuował przedsięwzięcia
poprzedników.Choćdokońcakadencji
zostałozaledwie1,5roku,narealizację
czeka jeszcze wiele ważnych zadań.
Priorytetembędzienadaloświata,adu
żym wyzwaniem zapewnienie przed
szkoliwszystkimdzieciomzBemowa.
Wnajbliższymczasiebędziepotrzeba

ok. 600 nowych miejsc. Największą
inwestycją oświatową jest rozpoczęta
właśnie budowa nowej szkoły przy
ul. Zachodzącego Słońca, która już
we wrześniu 2014 roku ma przyjąć
blisko tysiąc dzieci. Oprócz uczniów
będzietamteżmiejscedlaok.75przed
szkolaków.Wcześniej,boodwrześnia
br.,rozpoczniesięetapoweuruchamia
nie nowego przedszkola publicznego
prowadzonegoprzezpodmiotprywatny.
Rozpoczęto już rekrutację do tej pla
cówkinaStarymBemowie,wpobliżu
ul. Kaliskiego, gdzie za opłatą taką
jakwmiejskich przedszkolach będzie
mogłouczęszczaćpoczątkowo30,ado
celowo200dzieci.

W budynku LXXVIII liceum przy
ul. A. Krzywoń trwają przygotowa
nia do przyjęcia 75 przedszkolaków.
Do końca tego roku w specjalnie
przystosowanej części szkoły zostaną
utworzone trzy oddziały pobliskiego
Przedszkolanr319.Rokdłużejprzyj
dziepoczekaćnanoweprzedszkoledla
200dzieci,którepowstanienaparterze
budynku komunalnego przy ul. Peł
czyńskiego.

Inne, równie ważne i planowane
wnajbliższymczasieinwestycje,zktó
rymi przyjdzie się zmierzyć nowemu
burmistrzowi, to oprócz mającej się
zamiesiączakończyćprzebudowyron
daGórczewska–Lazurowa,takżem.in.:
budowametra,liniitramwajowejnaPo
wstańców Śląskich oraz postawienie
domówkomunalnychprzyul.Pełczyń
skiego,atakżebudowaulicyprowadzą
cejdoul.PowstańcówŚląskichiplacu
sportówmiejskich.

A.Stomazapewniał,żezależymu
nakontynuowaniudialoguspołecznego
z mieszkańcami, dobrych kontaktach
z deweloperami (aby budowali drogi)
oraz na rozwoju przedsiębiorczości.
Wsferzemarzeńpozostajeznalezienie
pieniędzynabudowęnowejprzychodni
zdrowiawChrzanowie,atakżelepsze
wykorzystanie lotniska, które wciąż
podlegaMSWiA.

Do realizacji tych przedsięwzięć
burmistrz musiał skompletować nowy
zarząddzielnicy,gdyżstaryprzestałpeł
nićobowiązkiwrazzodwołaniemJ.Dą
browskiego.Zewzględunaograniczony
czas A. Stoma zaprosił do współpra
cy trzech dotychczasowych zastępców
burmistrza: PawłaBujskiego,Bohdana
Szułczyńskiego iKrzysztofaZygrzaka.
Czwartym kandydatem zaproponowa
nymnazwolnionemiejscewzarządzie
okazał się Marek Karpowicz (55 lat,
żonaty,dwóchsynów,mgrprofilaktyki
społecznej i resocjalizacji UW, także
postudiachpodyplomowychnawydzia
leprawa iadministracjiorazzzakresu
zarządzania).Todoświadczonystołeczny
urzędnik, były burmistrz Rembertowa
(1994–1998),potempracownikbiura
zarząduMokotowa,anastępniezastęp
ca burmistrza PragiPołudnie (2006 –
2010), ostatnio zaś naczelnikwydziału
audytuurzędumiasta.

M. Karpowicz może się pochwa
lić sporym dorobkiem w działalności
społecznej –przez12 lat był radnym,
jest też wiceprzewodniczącym rady
społecznej Szpitala Dziecięcego przy
ul.Niekłańskiej.Zawodowozajmował
sięwielomainwestycjami,np.budową
ratuszawRembertowie i przebudową
placuSzembeka.Wodróżnieniuodpo
zostałych kandydatów nie jest miesz
kańcemBemowa,aleRembertowa.

WtajnymgłosowaniuradaBemowa
większością14głosów(przy8przeciw
nychi1wstrzymującymsię)zaakcepto
waławszystkichzaproponowanychza
stępcówburmistrza.Bemowomawięc
nowegoburmistrzainowyzarząd.

(PON)

Rada Woli przyjęła sprawozda
nie komisji rewizyjnej za 2012 rok.
Jak poinformował przewodniczący
Wojciech Bartnik w ubiegłym roku
wolska komisja rewizyjna odbyła 13
posiedzeń.Zgodniezplanemprzepro
wadziła też cztery kontrole: Ośrodka
SportuiRekreacjiwzakresiezakupów
inwestycyjnychw2011r;dzielnicowe
gowydziałunieruchomościwsprawie
wypowiedzeń wysokości opłat rocz
nych z tytułu użytkowania wieczy
stegogruntóww latach2010–2011;
dzielnicowego wydziału architektury
i budownictwaw sprawach rozpatry
waniawnioskówowydaniepozwole
nianabudowęwlatach2010–2011;
wydziałuorganizacyjnegowurzędzie
dzielnicyWolawsprawiegospodaro
waniaśrodkamipieniężnymiwlatach
2010–2011.Tymsamymplankontroli
zostałzrealizowanywcałości.

Ponadto w 2012 r. komisja roz
patrzyła 20 skarg mieszkańców Woli
iwszystkieuznałazabezzasadne.

Komisja pozytywnie zaopiniowała
teżsprawozdaniezwykonaniazałącz
nika dzielnicowego do budżetum. st.
Warszawyza2012rok.

WkolejnejuchwaleradaWoliprzy
jęłaplankontrolina2013r.Przewiduje
on kontrolę: wydziału spraw społecz
nychizdrowiawzakresieudzielaniado
tacjinaprzeciwdziałaniealkoholizmowi
iprzemocywrodzinie;wydziałuinfra
strukturydotyczącąprzebudowyboiska
szkolnego w ZS im. M. Konarskiego
przyul.Okopowej55;wydziałunieru
chomości w zakresie sprzedaży lokali
komunalnych;atakżeOśrodkaKultury
im.StefanaŻeromskiego,dzielnicowego
biura finansów oświaty i Zakładu Go
spodarowaniaNieruchomościami.

(PON)

Wramachcyklukoncertów„Osiec
kanaBemowie”,którywlipcubędzie
prezentowany w czwartkowe wieczo
ry w Amfiteatrze Bemowo w Parku
Górczewska przy ulicyRaginisa, jako
pierwszywystąpiStanisławSoykazze

społem. Ten inauguracyjny koncert
4 lipca o godzinie 19.00 poprowadzi
córkaAgnieszkiOsieckiej,AgataPas
sent.Wprogramieusłyszymyrównież
chór BEMCANTO.Wstęp wolny, ale
liczbamiejscograniczona.

Na Bemowie

Nowy burmistrz i zarząd
Działalność komisji 
rewizyjnej

Na Bemowie

Soyka dla Osieckiej

Podczas sesji nadzwyczajnej 10 czerwca bemowscy radni w tajnym 
głosowaniu większością 18 głosów (przy 5 wstrzymujących się) od-
wołali Jarosława Dąbrowskiego z funkcji burmistrza Bemowa. Dą-
browski złożył rezygnację po tym, jak powołano go na stanowisko 
zastępcy prezydenta Warszawy.

122/S/2013

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY JANTAR 
W KRYNICY MORSKIEJ

serdecznie zaprasza Seniorów  
na turnusy wypoczynkowe.
W cenie: zakwaterowanie,  

pełne wyżywienie  
i zabiegi rehabilitacyjne.

turnusy 14 dniowe cena od 1 099 zł
turnusy 7 dniowe cena od 599 zł

Zapisy: 
ul. Marszałkowska 81 lok. 25

tel.: (22) 834 95 29, (55) 247 60 30, 
kom: 533 011 911

kontakt@owjantar.pl, www.owjantar.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2
WARSZAWA, UL. SZCZĘŚLIWICKA 56, TEL. 22 822 98 95
www.cku2.waw.pl, e-mail: cku2@rubikon.pl 

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych słuchaczy. Naszą ofertę kierujemy  
do wszystkich, którzy pragną zdobyć lub uzupełnić wykształcenie,  
zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności.  
Szkoły Centrum są bezpłatne.

OTO NASZA OFERTA:
• Gimnazjum dla Dorosłych Nr 158
• CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
• kursy komputerowe
• kursy przygotowujące do matury
• kursy do egzaminów eksternistycznych
• kursy językowe (angielski, niemiecki, rosyjski)

NOWOŚĆ!!!
NOWE KIERUNKI KSZTAŁCENIA OD WRZEŚNIA 2013 ROKU
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie:
• Technik archiwista
• Technik księgarstwa
• Technik ochrony fizycznej osób i mienia
W szkole jest biblioteka, sale komputerowe oraz sale multimedialne.
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TRADYCYJNE PIEROGI 
TYBETAŃSKIE

 
gotowane na parze  

w koszach bambusowych

Momo-Smak, 
ul. Jana Krysta 2

Dostawa: 
603 688 448

www.momo-smak.pl
Zapraszamy
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 Zamawianie ogłoszeń
tel.: 877-25-64, 877-25-67, faks 877-25-66 

e-mail: reklama@awigazety.waw.pl
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ZTM informuje

Zwrot 
biletów

Do30czerwcawpunktachobsługi
pasażerówZTMmożnazwracaćniewy
korzystanebiletyzestarejtaryfy.

Biletynieskasowanelubnieaktywo
wane(wszystkierodzajeopróczbiletu
jednorazowegopojazdowego)owarto
ściniewiększejniż50złmożnazwra
caćbezżadnychformalności.

Zwrotyowartościprzekraczającej
50zł,alew liczbiemniejszejniż250
sztuk,sąprzyjmowanejedyniepopod
pisaniu odpowiedniego oświadczenia
iokazaniudokumentu tożsamości lub
zwrocie dokumentu zakupu. Osoby,
którechcązwrócićwiększąliczbębile
tówmusząliczyćsięztym,żeformal
nościniezostanązałatwioneodręki.

Bilety kartonikowe w liczbie
do250szt.możnazwracaćwewszyst
kichpunktachobsługipasażerówZTM:
przy ul. Żelaznej, na stacjach metra
Centrum (2 punkty), Świętokrzyska,
Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański,
Plac Wilsona, Marymont, na węźle
komunikacyjnymMłociny,napętliau
tobusowej przy Dworcu Wschodnim
odstronyul.LubelskiejoraznaLotni
skuChopina,wtymrównieżwdwóch
nowootwartychpunktachnastacjime
traSłużeworaznastacjimetraImielin.
Bilety zakodowanenakartach zbliże
niowych można zwracać w punktach
obsługi pasażera ZTM jedynie przy
ul. Żelaznej, na stacjach metra Cen
trumIiŚwiętokrzyska.

Biletimiennyzakodowanynasper
sonalizowanej Warszawskiej Karcie
Miejskiej może zwrócić tylko właści
ciel karty lub osoba przez niego upo
ważniona (na podstawie pisemnego
upoważnienia).

Dlapasażerów,którzychcązwrócić
mniej niż 20 biletów kartonikowych
utworzonostanowiskaszybkiejobsługi
w punktach przy ul Żelaznej 61 oraz
Centrum1.

Zazwrotniewykorzystanychinie
aktywowanychbiletówzestarejtaryfy
niejestpobieranaopłatamanipulacyjna.
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Wtymrokunawielkiejscenieusta
wionej na Podzamczu, tuż przy ulicy
Sanguszki, wystąpią: Mela Koteluk,
młody brytyjski zespół „New Young
PonyClub”,laureatkaubiegłorocznego
konkursuEurowizjiLoreenoraz „The
PinkFloydUK”.

Od1996nadWisłąwystąpiliwszy
scy najbardziej znani polscy artyści.
Odkilkulatpojawiająsiętakżewyko
nawcyzagraniczni.Tymrazembędzie
ich trzech,grającychbardzozróżnico

waną muzykę. Usłyszymy new rave
z Wielkiej Brytanii, przeboje Loreen
utrzymującesięnaświatowychlistach
przebojów,awkońcuklasykęwposta
ci ponadczasowych kompozycji „Pink
Floyd”wwykonaniuzespołu,naczele
któregostoiAndyGibson.

Podniebne widowisko
Podczas tegorocznych „Wianków”

będziemożna obejrzeć niezwykłewi
dowisko w wykonaniu pilotów czte

rechodrzutowcówTS11,którzyprze
lecąnadrzekąnawysokościokoło300
metrów, z włączonymi wytwornicami
dymów białego i czerwonego. Jeśli
pogodadopisze,obejrzymykilkawido
wiskowychelementówakrobacji.

Na zakończenie imprezy w nie
bo polecą sztuczne ognie. Podczas
14minutowego pokazu nie zabraknie
charakterystycznychiwidowiskowych
elementów kwiatowych: brokatowych
piwoniiidandelionów,czyliroznoszo
nychprzezwiatrdmuchawców,a tak
że spływających z nieba kolorowych
wierzb.

Życzmy sobie dobrze
Wtymroku„WiankomnadWisłą”

towarzyszy zabawa „Wianek dobrych
życzeń”,którapoleganaskładaniuży
czeń i przekazywaniu ich dalej. Ce
lem akcji jestwyzwoleniew ludziach

dobrych emocji i życzliwości. Kilka
prostychsłówmożewywołaćuśmiech
na twarzach innych osób, a dzięki
ludzkiejżyczliwościszaracodzienność
zmienia się na lepsze i życie nabie
ra kolorów. Życzenia można złożyć
za pośrednictwem specjalnej aplikacji
nafacebooku:wianekzyczen.pl.

Można również odwiedzić jeden
z ośmiu punktów partnerskich zloka
lizowanychna tereniecałejWarszawy
i zostawić dobre słowo w specjalnie
przygotowanych wiankowych skrzyn
kach.

Naautoranajwspanialszychżyczeń
czeka nagroda w postaci 5dniowej,
wycieczki autokarowej do Paryża dla
dwóchosób.Wielkifinałakcjiodbędzie
się podczas „Wianków nad Wisłą”,
kiedy to z nieba spadnie deszcz kolo
rowychżyczeń.

(wwwum.warszawa.pl)

Wianki 2013
W sobotę, 22 czerwca, warszawiacy po raz kolejny będą mogli bawić 
się podczas koncertu „Wianki nad Wisłą”. To największe ogólnodo-
stępne wydarzenie plenerowe, organizowane od 18 lat w Warszawie 
i chętnie odwiedzana rodzinna impreza w mieście, która do tej pory 
zgromadziła ponad 600-tysięczną publiczność.
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UczniowieSPnr63przyul.Płockiej
niecierpliwieczekalinasobotę25maja.
Tegodniamiał sięodbyć tradycyjny fe
styn sportoworekreacyjny. Jużwpiątek
wszystko było zapięte na ostatni guzik.
Niestety,tymrazempogodaspłatałafigla
–wsobotęodranapadałdeszcz,dlatego
imprezęprzeniesionodobudynku.Kory
tarze I i II piętra zamieniły sięw arenę
sportowych zmagań, a parter, łącznik,
salagimnastyczna…oj, tamsiędopiero
działo!

Jużprzedósmą rozpoczęły sięprzy
gotowania. Rodzice rozstawiali stoiska
z rozmaitymi pysznościami. Czego tam
niebyło–dlaamatorówsłodkości–ciasta
i ciasteczka, dla zwolenników zdrowej
żywności–sałatkiowocoweiwarzywne,
dlazmarzniętych–kiełbaska ikaszanka
prostozgrilla,dlarozgrzanychsportową
rywalizacją – lody, a także naleśniki,
tortille, popcorn i wiele, wiele innych
smakowitości.

Podczas gdy rodzice przygotowy
walistoiskazżywnością,swojepunkty
rozstawiali sponsorzy i pielęgniarki,
atakżeharcerze.Osobnemiejscemieli
teżnauczyciele,którzyprowadzililote
rię fantową, czuwali nad przebiegiem
konkurencjisportowychirozdawalina
grodymłodymsportowcom.Wzwiązku
z przystąpieniem szkoły do projektu
„Wars i Sawa grają w szachy” szcze
gólnemiejscewtymrokuzajęławłaśnie
ta gra. W szatni można było zagrać
na dużej planszy figurami plenerowy
mi,w sali nr 18 odbyła się symultana
szachowaprowadzonaprzezmistrzynię
FIDEElżbietęKowalską,awłączniku
dzieci lepiły szachowe figurki z masy
solnej.

Ogodzinie9.00dyrektorszkołyKata
rzynaKupiecoficjalnierozpoczęłafestyn,
witającwszystkichobecnych,wtymszcze
gólnieprzybyłychgości–przedstawicieli
władzdzielnicyimistrzynięFIDEElżbietę
Kowalską. Wicedyrektor szkoły Ryszard
Rojewski przedstawił program festynu
iżyczyłwszystkimudanejzabawy.

Punkty, w których można było się
sprawdzić w różnych konkurencjach
sprawnościowych, szybko zostały oblę
żone przez uczniów. Dzieci wytrwale
skakałynapiłkach,rzucałyistrzelały(pi
łeczką)docelu,zbijałykręgle,atakże…
sadziłyziemniaki, czyliworeczki zgro
chem. Po wykonaniu wszystkich zadań
każdyzzawodnikówdostawałnagrodę.

Posportowymwysiłkuipysznympo
częstunkumożnabyłosprawdzićpoziom
cukru oraz zmierzyć ciśnienie. Chętni
mogliteżprzejśćkurspierwszejpomocy,
zorganizowanywszkolnejświetlicy.

Nieminęłowieleczasuodrozpoczę
ciazabawy,gdyposzkolezaczęłybiegać
dziecizpiękniewymalowanymibuźkami.

Rodzice także nie mogli narzekać
na nudę. Tym razem tatusiowie mieli
zazadaniewjaknajkrótszymczasieubić
pianę z białek. To wcale nie było takie
proste, zwłaszcza że należało to zrobić
widelcem, jednak panowie świetnie po
radzilisobieztymwyzwaniem.Tymcza
semmamyzmierzyły sięwkonkurencji
przyszywania guzików. Dla wszystkich
uczestników przygotowano nagrody,
a zmagania dorosłych uważnie śledził
zastępca burmistrza dzielnicyWolaMa
rekSitarski,którypogratulowałmamom
i tatusiom sportowego ducha. Najwier
niejszymikibicamibyłyjednakdzieci.

Odgodziny10.00salagimnastyczna
stałasięarenąróżnychsportowychzma
gańipokazów.Najpierwodbyłsięturniej
kometki,wktórymwzięłyudziałzespoły
składającesięzmamyidziecka.Wszyscy
uczestnicyotrzymalipamiątkowemedale.
Potemzaprezentowaliswojeumiejętności
dżudocy (na zdjęciu poniżej), piłkarze
i koszykarze. Uwagę przyciągnął pokaz
gimnastykiartystycznejisportowejzapre
zentowanyprzezuczenniceklastrzecich
iczwartych(nazdjęciupolewej).

Wszyscyczekalinalosowanieroweru.
O godzinie 12.00 szczęśliwą jegowłaści
cielkąstałasięośmioletniadziewczynka.

Czasmijałszybkoianisięobejrzeli
śmy,porabyłakończyćzabawę.Deszcz
jej nie popsuł, bo przecież świetnie się
bawić można wszędzie. Około godzi
ny 14.00 opustoszały szkolne korytarze,
słońce zaczęło nieśmiało przebijać się
przezchmury,rzucającdelikatnepromyki
namokrąmurawęboisk.Jużzarokspo
tkamy się na kolejnym festynie i może
wtedyaurabędziedlanasłaskawsza.

Urszula Zdrojewska-Bielawska

Festyn na Płockiej

w lipcu:
•5 lipca (piątek) godz. 18.30 – „Kli
makterium…ijuż”

•6lipca(sobota)godz.11.00–„Konik
Garbusek”

•9lipca(wtorek)godz.19.30–„Wła
snośćznanajakoJudyGarland”(sce
namniejsza)

Dalszy repertuar teatru na wakacje –
wnastępnymwydaniugazety.
Kasa (tel. 22 620 21 42) czynna co
dziennie w godz. 10.00 – 19.00 lub
do rozpoczęcia spektaklu; bilety@te
atrcapitol.pl.
Biuroorganizacjiwidowni(tel.22890
7055)czynneodponiedziałkudopiąt
kuwgodz.9.00–17.00;
rezerwacje@teatrcapitol.pl.

ul. Marszałkowska 115
www.teatrcapitol.pl

Punktsprzedażybiletów:
HalaWOLA,ul.Człuchowska25
czynnyodgodz.15.30do19.00
(tel.226327779)

Ten tajemniczy skrót oznacza Eu
ropejską Kartę Ubezpieczenia Zdro
wotnego.Uprawniaonadokorzystania
ze świadczeń zdrowotnych podczas
pobytuwpaństwachUniiEuropejskiej
(EFTA).Przysługujekażdejosobieobję
tejubezpieczeniemzdrowotnymwPol
sce. Jest wydawana bezpłatnie przez
NarodowyFunduszZdrowia–wWar
szawieprzezjegowojewódzkioddział.

Karta EKUZ nie zapewnia bez
płatnej opieki medycznej za granicą,
umożliwia jednak odzyskanie niektó
rychkosztów.Jeżelibyliśmyzmuszeni
do skorzystania z pomocy lekarskiej
winnymkrajuEuropy,możemypopo
wrocie zgłosić się do wojewódzkiego
oddziału NFZ z rachunkami i wnio
skiemozwrotkosztów.

W różnych państwach obowiązują
różnezasadyopiekizdrowotnej–różne

świadczeniasąpłatne,bezpłatneiczę
ściowopłatne,dobrzewięczorientować
się,jaktowyglądawkraju,doktórego
sięwybieramy.Razemzkartąmożemy
otrzymaćinformacjęosystemieopieki
zdrowotnejpaństwa,wktórymbędzie
myprzebywać.

KartaEKUZniezastąpiubezpiecze
niaturystycznego,jednakmożeczasem
obniżyćjegokoszt.

WnioskiowydaniekartyEKUZsą
dostępnewpostacidokumentówWord
iPDFnastronie:www.ekuz.nfz.gov.pl.
Powydrukowaniuiwypełnieniunależy
dostarczyć je do oddziału wojewódz
kiegoNFZosobiścielubzapośrednic
twem upoważnionej osoby. Wnioski
można również przesłać faksem lub
zapośrednictwempoczty,wtympoczty
elektronicznej.

(inf)

W sobotę, 15 czerwca, naBemowie
po raz pierwszy w Warszawie sześcio
latki pisały międzynarodowy egzamin
z językaangielskiegoopracowanyprzez
CambridgeUniversity.Przystąpiłydonie
go dzieci z przedszkoli Pomarańczowa
Ciuchcia,adogrupydołączyliabsolwenci
przedszkolaorazuczniowieSzkołyPod
stawowej Gaudemaus. To pierwszy tak
poważnyegzaminwichżyciu.

Dzieciprzybyłynaegzaminz rodzi
cami, którzywydawali się bardziej zde
nerwowaniniżone.Jednakpoegzaminie
natwarzachjednychidrugichmalowały
sięuśmiechizadowolenie.Testyzorgani
zowanowprzedszkolu,któredzieciznają
od lat, dlatego nie były zestresowane
imogłyskupićsięnazadaniach.Spraw
dzian Young Learners English (YLE)
składał się z trzech etapów: rozumienie
ze słuchu (listening), czytanie i pisanie
(reading and writing) oraz mówienie
(speaking). Był podsumowaniem czte

roletniej codziennej nauki angielskiego,
prowadzonej przez polskich i angloję
zycznych lektorów. Egzamin był dosto
sowanydowiekudzieci.Zadaniaoparte
nakolorowychilustracjachbyłyciekawe
izachęcałydorozwiązywanianawettych
najtrudniejszych.

Organizatorzy egzaminu to British
Counciloraz5o’clockSchoolofEnglish.

Pierwszewrażenia związane z przy
stąpieniem do YLE były bardzo dobre.
Zjednejstronyegzamindajemożliwość
obiektywnej ocenyumiejętności języko
wychdzieciwedługstandarduprzyjętego
w ponad 60 krajach na całym świecie.
Zdrugiej–jestdoświadczeniemułatwia
jącym start w późniejszych sprawdzia
nach,takichjakKeyEnglishTest(KET),
Preliminary English Test (PET), First
Certificate inEnglish (FCE) ikolejnych
(CAE i CPE). Dzieci, które przystąpiły
doegzaminu,otrzymająpierwszewżyciu
certyfikatyzjęzykaangielskiego.

Poradnik turystyczny

Możesz mieć EKUZ

Cambridge University na Bemowie
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Górczewska 228 lok. 29 
(obok pizzerii La Torre)

tel. 22 370 28 88, 537 227 007
warszawa@wronaiwalustravel.pl

Egipt, Turcja i Grecja 
już od 4500 zł 

za rodzinę!

Biuro Podróży 
Wrona & Waluś Travel
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MAZURY 2013
ZAPRASZAMY DO OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO 

„BIELANKA”
 W RUCIANEM-NIDZIE

•OśrodekpołożonyjestwPuszczyPiskiejnadjezioremGuziankaWielka.
Dodyspozycji:basenwjeziorze,placzabawibrodzikdladzieci,boisko,kawiarnia
zbilardem,sprzętpływający.Lasygrzybowe,wjeziorze:szczupak,leszcz,okoń,
węgorz,płoć.
•Organizujemydyskoteki,ogniskazkiełbaskami,rejsystatkiempojeziorzeNidz
kim.

OŚRODEK JEST CZYNNY OD 1 MAJA DO 20 PAŹDZIERNIKA

•Noclegwdomkuzłazienką:od38,00do45,00zł
Noclegwdomkuzumywalką:od29,00do33,00zł
Kosztpełnegowyżywienia(śniadanie,obiad,kolacja):od36,00do42,00zł

•Turnusymiędzy1lipcaa31sierpnia(zajednąosobęzpełnymwyżywieniem):
wdomkuzłazienką:za7dni549,00zł
wdomkuzumywalką:za7dni478,00zł

Dziecidolat3bezpłatnieibezświadczeń.
Istniejemożliwośćwykupienia½porcjiwyżywieniadladziecidolat10.
Przyjmujemyopłatywratach.Dowszystkichcennależydoliczyć8%VAT.

Serdecznie zapraszamy grupy i zakłady pracy. Dla grup udzielamy rabat!

Zgłoszenia prosimy kierować: Ruciane-Nida
telefon (87) 423 10 74; 601 810 397

www.owbielanka.oit.pl
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SALON 
FRYZJERSKO-

KOSMETYCZNY
ul. Radiowa 18 paw. 2, tel. 22 638 81 32

• Strzyżenie damskie, męskie • Baleyage • Koki  
• Przedłużanie, zagęszczanie włosów • Regeneracja włosów  

• Manicure, pedicure • Makijaż • Zabiegi kosmetyczne
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Już za kilka tygodni rozpoczną się
długooczekiwanewakacje letnie.Nie
którzy wyjadą nad morze, nad jeziora
bądźwgóry.Niewszyscyjednakspędzą
tenczaspozadomem,niewszyscywyja
dąnacałedwamiesiące.Dlatych,któ
rzyprzynajmniej częśćwakacji spędzą
wWarszawie SOTO–Dalekowschod
nieCentrumKulturalnoSportoweprzy
ul. Karolkowej 28 przygotowało spe
cjalnecodzienneatrakcjepodczasakcji
„LatowMieściezSOTO”.Codziennie

odponiedziałkudopiątku,wgodzinach
od7.30do17.00dzieciniezaznająnudy.
Wprogramiezajęć–wielerozmaitości.
Każdego dnia zajęcia ruchowe, m.in.
sztukiwalki, gry i zabawy zespołowe,
toryprzeszkód, budowanie i zdobywa
nietwierdzy.ZajęciawSOTOtotakże
rozwójartystyczny.Origami,kaligrafia
japońska,zajęciaplastyczneiartystycz
ne,totylkoprzykładybardzozróżnico
wanegoibogategoprogramu.Będzieteż
czas,bynauczyćsięjeśćpałeczkami,po

słuchaćbaśniilegenddalekowschodnich
czyrozwiązywaćkalambury.Uczestnicy
akcji, którzy zostają pod opieką przez
całydzień,mogąwykupićsmaczneobia
dy.Animatorzyopiekujący siędziećmi
toosobyzespecjalnymprzygotowaniem
pedagogicznym, instruktorzy i artyści,
którzy kochają pracę z dziećmi, więc
z pewnością zatroszczą się o swoich
podopiecznych.Uśmiech i radość każ
dego dziecka biorącego udziałw akcji
jestdlanichnajważniejszy.

Zrokunarokzajęciaciesząsięstale
rosnącymzainteresowaniem,auczest
nicyakcjii ichrodziceczęstowracają
nakolejneedycje.Abyzapisaćdziecko
naakcję„LatowMieście”należyzapo
znaćsięzjejszczegółamiorazwypeł
nićformularzzgłoszeniowynastronie
internetowej:http://soto.waw.pl/dzieci/
latozima.InformacjetakżewRecepcji
SOTOpodnrtel.222990130.

Przygoda na Dalekim Wschodzie 
– Lato w Mieście z SOTO
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PierwszyPucharBurmistrzaDziel
nicyWolawwielokrotnymwyciskaniu
sztangi leżąc „SilnaWola Plus” prze
szedł do historii.W sobotę 8 czerwca
2013 r. Hala Sportowa „Reduta” była
areną zmagań atletów prezentujących
siłę i wytrzymałość.W imprezie star
towało35osóbwwiekuod18do65
lat. Był między nimi przewodniczący
wolskiej komisji sportu i bezpieczeń
stwaMarek Backiel.Wielkie uznanie
należysięwspaniałejósemcepań,które
zwielkimzaangażowaniemiwytrwało

ściąuczestniczyływzawodach.Wyło
nionozwycięzcówwkategoriijuniorów
(do25lat),senioróworazwśródkobiet.

Puchary,medaleinagrodywręczali:
zastępcaburmistrzadzielnicyWolaMa
rekSitarski,dyrektorwolskiegoOSiR
BartoszKusior i kierownik dzielnico
wego zespołu sportu i rekreacji Wie
sławKwiatkowski.

OsrodekSportuiRekreacjiwDziel
nicyWolazapraszawszystkichdoćwi
czeńnasiłowniach„Koło”i„Reduta”,
okazjadorewanżujużzarok.

Zespecjalnymiżyczeniamidlamatek
pospieszyliuczniowieklasy5BzeSzkoły
Podstawowej nr 225. Tym razem wraz
ze swoją polonistką udali się do Domu
Opiekuńczegoim.E.Bojanowskiegopro
wadzonego przez Siostry Służebniczki
NMPnawarszawskimKole.Tojużnie
malżetradycjaszkoły.

W ramach upamiętniania ważnych
dni w roku – a takim jest DzieńMatki
– dzieci podążają do miejsc, gdzie są
ludzie, z którymi chcą dzielić się swoją
radością i sercem. A przede wszystkim
pokazują innym rówieśnikom, że takie
spotkaniamają sens.Dająnadzieję tym,
którzy są samotni, starsi i świat o nich
zapomniał. Uczniowie zaprezentowali

program artystyczny „Za co kochamy
naszemamy?”. Sceneria domowego za
ciszabyłamiejscemdebatymłodychludzi
natematmatek,przeplatanejpiosenkami
iopowieściamizżyciamłodychaktorów.
Niezabrakłotakżeakcentówtypowoau
torskich.Wykorzystanostrofyuczennicy
szkołyOliGórki:
„Miłośćmatkijestbezwarunkowa(…)
tonaszadzielna,pięknakrólowa”.

Anazakończeniewszyscyzaśpiewali
piosenkiomamie.

Podopieczni sióstr podziękowali
gromkimibrawami.Niekryliwzruszenia.
Byłotodlanichświęto,próbaoderwania
sięodcodziennościżycia.

(KS) 

Na Woli

Wyciskali leżąc

Nie ma jak u mamy…

Usługa wideotłumaczeń została
wdrożona pilotażowo (do końca lip
ca 2013) w ośmiu placówkach ZUS,
do których najczęściej zgłaszają się
klienci z niepełnosprawnością słuchu:
wIOddzialeZUSwWarszawie,IOd
dziale ZUS w Łodzi, Oddziale ZUS
weWrocławiu,OddzialeZUSwRze
szowie, I Oddziale ZUS w Poznaniu,
Oddziale ZUS w Lublinie, w Inspek
toracie ZUS GdańskWrzeszcz oraz

w Inspektoracie ZUS w Jeleniej Gó
rze. Podczas dwumiesięcznego pilota
żuosobyzniepełnosprawnościąsłuchu
mogąkorzystaćnasaliobsługiklientów
z dostępu online do profesjonalnego
callcenter,obsługiwanegoprzezosoby
legitymujące się certyfikatamiT1 iT2
tłumacza polskiego języka migowego
isystemujęzykowomigowego.

–Wnioski z pilotażu posłużą nam
do opracowania koncepcji rozwoju

kanałówkomunikacji zZUSprzezna
czonych dla osób niepełnosprawnych
–mówiMagdalenaMazurWolak,dy
rektorDepartamentuObsługiKlientów
wCentraliZUSwWarszawie.

Wartododać,żezarównostronain
ternetowaZUS(www.zus.p),jakipor
tal Platformy Usług Elektronicznych
(pue.zus.pl) sąwpełni przystosowane
doobsługiprzezosobyniedowidzące.

(ZUS)

ZUS informuje

Język migowy przez wideotelefon
ZUS wprowadził rozwiązanie ułatwiające załatwienie sprawy osobom posługującym się językiem mi-
gowym. Przeszkolono w tym zakresie pracowników sal obsługi klienta i uruchomiono usługę wideotłu-
maczeń.



Ośrodek Kultury 
im. Stefana Żeromskiego 

w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
ul. Obozowa 85
www.okwola.pl

w czerwcu:
•do 25 czerwca (Dom Kultury „Ko
lorowa”, ul. Sosnkowskiego 16) –
„Kwiaty”,wystawaWolskiejPracow
niPlastycznejdlaDorosłych.

•21czerwca(piątek)godz.17.00–Pod
sumowanie działań sekcji artystycz

nych.Wprogramie:występysolistów
StudiaSłowaiPiosenki,pokaztanecz
nyzespołu„Hasao”.Wstępwolny.

Amfiteatr 
w Parku Sowińskiego

ul. Elekcyjna 17
www.amfiteatr.ok.wola.pl

w czerwcu:
•23czerwca(niedziela)godz.19.30–
WolskiTeatrLetni:„SzaloneNożycz
ki”TeatruKwadrat.Wstępwolny.
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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  Zamawianie 

ogłoszeń

tel.: 877 25 64, 
877 25 67, 

faks 877 25 66 

e-mail: 
reklama@awigazety.waw.pl

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

Ogłoszenia drobne
•  A PRZEPROWADZKI 24h/7, 

WYWÓZ, UTYLIZACJA 
starychmebli,AGD.Montaż
mebli.Tel.663833288

•  A PRZEPROWADZKI 
SPRZĄTANIE PIWNIC, 
MIESZKAŃ,wywózmebli,
tel.512139430

•  ANTYKWARIAT KUPI 
KSIĄŻKIiinnerzeczy.
Tel.226633919,
509548582

•  CYKLINOWANIE, 
MALOWANIE, TAPETA,
glazura,zabudowy
gipsowokartonowe.
Tel.506157730.

•  PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN,tapicerki
meblowej,samochodowej,
tel.509672530,
(22)6385284,
505593654

•  SPRZEDAM DOM 
SZEREGOWYnaWoli
(140m2),rokbudowy2000.
Tel.516714633

•  TANIO. SZYBKO. 
GWARANCJA. 
Protezyzębowe:
protezaszkieletowa500zł,
protezacałkowita350zł,
naprawa,tel.602646986

Dom Kultury „Działdowska”
w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

ul. Działdowska 6
tel. (22) 632 31 91, 632 31 96

www.dzialdowska.pl

w czerwcu:
•do 3 września – Wystawa fotograficzna
„Tradycyjnie i cyfrowo”, prezentacja prac
uczestników warsztatów prowadzonych
przezAleksandręTymińskąiJakubaJaroń
skiego.Wstępwolny.

•24 czerwca (poniedziałek) godz. 18.30 –
wernisażwystawypracuczestnikówwarsz
tatów plastycznych prowadzonych przez
Agnieszkę Saks. Wystawa potrwa do 31
sierpnia.Wstępwolny.

•27czerwca(czwartek)godz.19.00–Kaba
retowespotkaniezJackiemFedorowiczem.
Bezpłatnewejściówki**.

w lipcu:
•3lipca(poniedziałek)godz.19.00–„Głosy
znad Dunaju” – koncert ChóruMęskiego
Świętego Efraima. W repertuarze pieśni
wywodzące się z obrządku protestanc
kiego, gregoriańskiego, a także utwory

węgierskich i polskich kompozytorów: F.
Liszta, B. Bartóka, Z. Kodálya, R. Twar
dowskiego,F.Chopina,H.M.Góreckiego.
Bezpłatnewejściówki**.

** bilety i wejściówki dostępne w DK
„Działdowska” bez możliwości rezerwacji
telefonicznej.Odbiórwejściówekod29maja
2013 r.w sekretariacie (liczbamiejscogra
niczona).

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

www.bpwola.waw.pl

w czerwcu:
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży 
nr 14, ul. Młynarska 35a
•do30czerwcawgodzinachotwarciawypo
życzalni–„Migawki”–wystawafotografii
amatorskiejMarkaAndruszczyszyna.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży 
nr 80, ul. Redutowa 48
•do 30 sierpniaw godz. otwarciawypoży
czalni–wystawazdjęćMarkaSzczerbaka
„Kwiatypolskie,kwiatyobce”.

•25czerwca(wtorek)godz.13.00–„Spor
towapłećpiękna”,prelekcjaAndrzejaLe
wandowskiego w ramach cyklu „Chwila
dlaCiebie”.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25, 
ul. Żytnia 64
•27czerwca(czwartek)godz.17.00–„Bra
cia Sabri” – sufickie odłamy muzyczne,
warsztaty literackomuzyczne z cyklu
„Zpiosenkąjestweselej”.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13, 
ul. Staszica 5a
•27 czerwca (czwartek) godz. 17.00 –
„Świecznikizmasysolnej”,warsztatypla
stycznotechniczne z cyklu „Plastyka nie
tylkodlasmyka”.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32, 
ul. Twarda 64
•26 – 28 czerwca w godzinach otwarcia
biblioteki – „Paul Klee – kropka, kreska,
plama…”, konkurs wiedzy o sztuce abs
trakcyjnej.

Biblioteka Publiczna 
w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

www.bpwola.waw.pl

w lipcu i sierpniu:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy 
Wola, al. Solidarności 90
•1lipca–31sierpniawgodz.otwarcia
biblioteki(holgłówny)–„Polskiego
dło,hymnibarwypatriotyczne”,wy
stawa przygotowana przez Muzeum
Historycznem.st.Warszawy.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
nr 21, al. Solidarności 90, tel. 22 838 
91 00
•Wakacje pod hasłem „Dziki Zachód
wBibliotece”.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło-
dzieży nr 14, ul. Młynarska 35a
•1lipca–31sierpniawgodz.otwarcia
wypożyczalni – „Widok z gór”, wy
stawafotografiiamatorskiejTomasza
Wasylewicza.

•16lipca(wtorek)godz.14.00–„Go
dzinka w dobrym towarzystwie” –
spotkanieczytelników.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło-
dzieży nr 10, ul. Wolska 75
•2 lipca–31sierpniawgodz.otwarcia
wypożyczalni–„Pędzlemiołówkiem”,
wystawaobrazówDanutyKępniak.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło-
dzieży nr 106, ul. Twarda 64
•11 lipca (czwartek) godz. 17.30 –
„Ploteczkizbiblioteczki”–spotkanie
czytelników.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
nr 32, ul. Twarda 64, tel. 22 620 97 83
•Wakacje pod hasłem „Przygoda
zprzyrodą”.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
nr 13, ul. Staszica 5a, tel. 22 632 27 52
•Wakacjepodhasłem„Eco–wakacje:
zrób z niczego coś fajnego”, bogaty
zbiór(ok.100)gierfabularnych,plan
szowychikarcianych.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
nr 25, ul. Żytnia 64, tel. 22 631 63 45
•Wakacje pod hasłem: „Podróżemałe
iduże”,każdytydzieńjestpoświęco
ny innemukrajowi (Francja,Estonia,
Rumunia, Bułgaria, Rosja, Włochy,
Japonia,Grecja,Polska).

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
nr 36, ul. Redutowa 48, tel. 22 836 
77 44
•Wakacje pod hasłem „Biblioteczne
atrakcje w letnie wakacje”, przy
gotowanie przedstawienia pt. „Naj
piękniejsze wiersze Tuwima”, które
będzie prezentowane na zakończenie
wakacji.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
nr 46, ul. Chłodna 11, tel. 22 624 
06 33
•Wakacjepodhasłem„Wakacjewko
lorachtęczy”.

Bibliotekabierzeudziałwakcji„Lato
wMieście 2013”.We wszystkich fi
liach dla dzieci i młodzieży: bez
płatny internet, gry i programymul
timedialne, gry planszowe, zajęcia
plastyczne, karaoke, zabawy świe
tlicowe, mata taneczna na życzenie,
konkursyiturniejenażyczenie,strefa
gierruchowych.

Nawszystkiezajęciawstępwolny.

Wwakacjefiliepracująwgodz.:
poniedziałek,wtorek9.00–15.30;
środa,czwartek,piątek12.00–19.00.

b LATO W MIEŚCIE b LATO W MIEŚCIE b
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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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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

TeatrnaWoli
ul.Kasprzaka22
tel.6320005
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„NaszejGazetyWoliiBemowa”
01125Warszawa102
skrytkapocztowa13
tel.877 25 64, 877 25 67 
faks877 25 66
email:redakcja@awigazety.waw.pl

Redaguje zespół 
Wy daw ca:AWIGAZETYSp.zo.o.
(adresjakwyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
tel.8772564,8772567,faks8772566
reklama@awigazety.waw.pl

Ce ny ogło szeń:
Modułpodstawowy(5x5)cm–106zł
Pierwszastrona+100%
Ostatniastrona+50%
Ogłoszeniadrobne:1–10słów–15zł,
11–20słów–25zł.
Dlastałychklientówdużerabaty
PowyższecenyniezawierająpodatkuVAT.

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

sponsorowanych re dak cja nie od po wia da.

N
AS

ZA

w czerwcu:
•21 czerwca (piątek) godz. 19.00 –
„Exterminator”

•27czerwca(czwartek)godz.19.00–
„Naszaklasa”

•28 czerwca (piątek) godz. 19.00 –
„Naszaklasa”

w lipcu:
•2 lipca (wtorek) godz. 20.00 – „Ilu
zje”

•3lipca(środa)godz.20.00–„Iluzje”
•5 lipca (piątek) godz. 20.00 – „Ma
dame”

•6 lipca (sobota) godz. 20.00 – „Ma
dame”

•7lipca(niedziela)godz.20.00–„Ma
dame”

•12lipca(piątek)godz.20.00–„Mer
lin.Innahistoria”

•13lipca(sobota)godz.20.00–„Mer
lin.Innahistoria”

•14 lipca (niedziela) godz. 19.00 –
„Naszaklasa”

•15lipca(poniedziałek)godz.19.00–
„Naszaklasa”

•17lipca(środa)godz.20.00–„Mar
twanaturawrowie”

•18 lipca (czwartek) godz. 20.00 –
„Martwanaturawrowie”

•20lipca(sobota)godz.15.00–„Ko
ziołekMatołek”

•21 lipca (niedziela) godz. 12.00 –
„KoziołekMatołek”

•23 lipca (wtorek) godz. 20.00 –
„Exterminator”

•24lipca(środa)godz.20.00–„Exter
minator”

•26 lipca (piątek)godz.20.00–„Ka
masutra”

•27lipca(sobota)godz.20.00–„Ka
masutra”

•28 lipca (niedziela) godz. 20.00 –
„Kamasutra”

•29lipca(poniedziałek)godz.20.00–
„Amazonia”

•30 lipca (wtorek) godz. 20.00 –
„Amazonia”

Przerwa wakacyjna teatru 
od 1 do 20 sierpnia 2013 r.

Kasaczynnaodponiedziałkudopiątku
w godz. 12.00 – 19.00 oraz godzinę
przedspektaklem.Rezerwacjabiletów:
tel. 663 741 903 oraz rezerwacja@
labodram.pl.

٭   ٭   ٭
Teatr Dramatyczny zaprasza również
na spektakle na Scenie im. G. Holo
ubka(PKiN,pl.Defilad1, tel.22656
68 44 lub 602 792 282) oraz na Sce
niePrzodownik (ul.Olesińska21, tel.
663741903).
Bilety na wszystkie spektakle Teatru
Dramatycznego m. st. Warszawy są
dostępnewtrzechkasachteatru.

Przerwa wakacyjna teatru 
od 17 czerwca 

do października 2013 r.
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Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 20 utworzą rozwiązanie 

Poziomo:1)cykoria,aleniepodróżnik;7)mieszkaniecAłmaAty;8)lokatorigloo;
9)hinduskapustelnia;10)zawój;12)Truman,autor„Zzimnąkrwią”;14)niszawme
czecieodstronyMekki;16)lewydopływBugu;19)zapłata;21)bezbarwnażywica
syntetyczna; 22) naczelne bóstwo Litwy; 23) pisarz francuski autor „Nosorożca”,
„Lekcji”i„Samotnika”.

Pionowo: 1) prezydent przed przysięgą; 2) tam kończy się rajd z Paryża; 3) coś
zacoś;4)zabytkowymeczetwJerozolimie;5)czaszkalubskorupa;6)wieśnaUkra
inienad rzekąBahwą,miejscewalk z1644 r. i 1655 r.; 11)konkuruje zpolibudą;
13)minerał,zasadowysiarczanglinu;15)rudzik;17)synZeusaiAntiopy;18)jedna
zHarpii;20)indyjskiebóstwoognia.
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WOLA ul. Górczewska 176
tel. 22 665-22-24 tel. całodobowy

Praga Płd. ul. Grochowska 285
tel. 22 810-27-47 tel. całodobowy

PEŁNY ZAKRES USŁUG   
NISKIE CENY

WYSOKI STANDARD
I GODNE WARUNKI 

OSTATNIEJ POSŁUGI

Horoskop
od 21 czerwca do 4 lipca 2013 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
W  najbliższych  dniach  bę-
dziesz  się  mógł  cieszyć 
dobrym  samopoczuciem, 

co  poprawi  Twoje  relacje  z  ludźmi.  Bę-
dziesz  zadowolony  z  siebie  i  bez  trudu 
podejmiesz  istotne  decyzje.  Lipiec  bę-
dzie  dobrym  czasem  na  urlop  –  wyjazd 
za  granicę może  przynieść  nowe, ważne 
znajomości  i  gorący  romans  z  szansami 
na trwały związek.

RYBY (19 II – 20 III)
Przed  Tobą  dobre  dni  –  bę-
dziesz  się  cieszyć przyjemno-
ściami świata i towarzystwem 

ludzi. To, czego pragniesz, zacznie poja-
wiać się w Twoim życiu, więc poczujesz, 
że nabiera ono  sensu. Aby utrzymać  ten 
stan,  unikaj  ludzi  skupionych  na  nega-
tywnych  stronach  egzystencji.  Zdrowie 
– bez zarzutu.

BARAN (21 III – 20 IV)
Nastaw się na trudności w sfe-
rze zawodowej – mogą absor-
bować Twoją uwagę do poło-

wy  lipca.  Także  finanse  będą  wymagały 
Twojej  interwencji.  Pojawią  się  niepla-
nowane wydatki i może nie wystarczyć to, 
co  odłożyłeś  na  czarną  godzinę. Dlatego 
wyjazd  wakacyjny  powinieneś  odłożyć 
na później. W uczuciach – niestabilnie.

BYK (21 IV – 21 V)
W  nadchodzących  dniach 
będziesz  wreszcie  mógł  za-
błysnąć  i  podbudować  swoje 

ego.  W  sferze  zawodowej  będzie  dużo 
zamieszania, ale nie będzie ono dotyczyło 
bezpośrednio Ciebie. Uda Ci  się  dopro-
wadzić pewną ważną sprawę do szczęśli-
wego  finału. Zdrowie – w porządku, ale 
zwróć uwagę na serce.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Nie  ciesz  się  zbytnio  nad-
chodzącym  latem.  Nie  będzie 
to  dla  Ciebie  okres  leniwego 

wypoczynku.  Czas  stawić  czoła  wyzwa-
niom  w  sferze  zawodowej.  Bez  względu 
na wiek i profesję nadchodzące dni będą 
sprzyjać  karierze  i  rozwojowi.  Ale  nie 
tylko pracą żyje człowiek – los wzbogaci 
też Twoje życie towarzyskie.

RAK (22 VI – 22 VII)
Słońce w Twoim znaku spra-
wia,  że  czujesz  się  dobrze, 
jesteś  pełen  siły  i  dobrych 

pomysłów.  Wykorzystaj  ten  czas  –  za-
stanów  się,  co  chcesz  zmienić w  swoim 
otoczeniu  i  życiu,  ale  poczekaj  z  wpro-
wadzeniem  tych pomysłów w życie. Po-
zwól  czasowi  zweryfikować  ich  jakość. 
Zdrowie – bez zarzutu.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Dzięki  błyskotliwym  pomy-
słom  uda  Ci  się  rozwiązać 
kilka  poważnych  problemów. 

Efektem  ubocznym  tych  sukcesów  bę-
dzie poprawa Twojej sytuacji finansowej. 
Ucieszą  Cię  również  nadchodzące  miłe 
chwile  w  zupełnie  nowym  towarzystwie. 
To  dobry moment  na  pojednanie  z  kimś 
bliskim. Zdrowie – w normie.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
W  sprawach  zawodowych 
–  spokój,  będziesz  mogła 
wreszcie  cieszyć  się  efektami 

swojego  wysiłku.  Korzystając  z  okazji 
możesz teraz wprowadzić w życie dawno 
odkładane  plany.  Jeśli  się  leczysz,  teraz 
możesz  skutecznie  rozprawić  się  z  tym 
problemem. Uważaj  na nadmiar  kawy – 
może czas rozstać się z nałogiem?

WAGA (23 IX – 23 X)
Przed  Tobą  dobre  dni.  Po-
jawią  się  nowe  perspektywy 
w  sferze  zawodowej  i  nowe 

możliwości zarabiania pieniędzy. Gwiaz-
dy Ci sprzyjają, więc teraz możesz wiele 
zmienić  w  swoim  życiu.  Bardzo  ważne 
dni również w sferze uczuć: doświadczysz 
wielkiego  i  głęboko  zmieniającego  Cię 
uczucia.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Twoja  sytuacja  zawodowa 
dojrzała  do  zmian.  Powinie-
neś  postawić  na  radykalne 

zmiany  – może  nawet  zmianę  pracy  lub 
zawodu.  Bolesne,  ale  w  dłuższej  per-
spektywie  korzystne.  Wakacyjny  wyjazd 
zaplanuj  nad  wodą  –  to  bardzo  ważne 
dla Twojego zdrowia. Wystrzegaj się po-
życzek  i  kredytów.  W  uczuciach  –  miło 
i namiętnie.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Jest szansa, że przed urlopem 
uda Ci się doprowadzić do fi-
nału  kilka  ważnych  spraw 

zawodowych. Sprzyjać temu będzie Twoje 
dobre samopoczucie, przekonanie o wła-
snych kompetencjach  i  racjonalny ogląd 
sytuacji. W uczuciach – spokój  i harmo-
nia. Zdrowie może Ci nieco pokrzyżować 
plany, ale szybko wrócisz do formy.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Zastanów  się,  w  jaki  sposób 
możesz  poprawić  swoją  sy-
tuację  finansową. Może  czas 

podjąć  wyzwanie  i  pomyśleć  o  pracy 
na  własny  rachunek?  Podjęcie  decyzji 
i rozpoczęcie działania będą Ci utrudniać 
zmienność nastrojów i rozdrażnienie. Nie 
dawaj za wygraną. Możliwe drobne dole-
gliwości zdrowotne. 
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Od 21 czerwca do 8 września
będzietrwałaIIIedycjawakacyjnej
gry międzymuzealnej „Raz, dwa,
trzy, warszawiakiem jesteś Ty”.
We wspólnej zabawiemogą wziąć
udział rodziny z dziećmi w wieku
od 5 lat.W tym roku będą śledzić
losy „Naszych bohaterów”, czyli
znanychinieznanychmieszkańców

Warszawy. Na uczestników trady
cyjnie czekają łamigłówki, cieka
wostki, nowe miejsca i nagrody.
Przygotowano także nowe konkur
sy: „Dla wytrwałych”, „Bohater
obok nas” i „Najciekawszy blog”.
Więcej informacji od 21 czerwca
nastronie:www.razdwatrzywarsza
wiak.pl.

Raz, dwa, trzy…

Podtymhasłemupłynęłokilkumie
sięczneposzukiwanieformyartystycz
nej najpiękniej ukazującej twórczość
i sylwetkę Jana Brzechwy – patrona
SzkołyPodstawowejnr92.Dotejakcji
włączyła się cała społeczność zwią
zana ze szkołą – uczniowie, rodzice
ipedagodzy.

Uczniowieodklasy0doVIzwiel
ką radością przystąpili do wykony
wania powierzonych im zadań i ko
rzystając z otrzymanej możliwości
swobodnejimprowizacji,przedstawiali
coraz to nowe zaskakujące pomysły.
Cieszylisię,żebędąmoglizaprezen
tować swoje zdolności artystyczne,

umiejętności i zainteresowania pu
bliczności.

Połączenieróżnychformartystycz
nejwypowiedzidałowspaniałyefekt.
Powstały świetne prace plastyczne
– portrety Jana Brzechwy, ilustracje
wierszy poety, barwne inscenizacje
jegoutworów.Młodsi istarsiucznio
wieprzygotowalioryginalnerecytacje.
Każdystarałsięznaleźćwłasnąformę
wypowiedziartystycznej.

Wśrodę,5czerwca,podczasuro
czystościzokazjiDniaPatronaodbyło
siępodsumowanietegoprocesu.Naje
dendzieńsalagimnastycznazamieniła
się w bajkową krainę. Zaroiło się

od barwnych postaci wymyślonych
przezJanaBrzechwę.Artyściwystępu
jącynasceniedostarczyliwidzomnie
zapomnianychwrażeń:uczniowieklas
VI przygotowali ciekawe prezentacje
multimedialne,przybliżającesylwetkę
patrona;chórszkolnyspecjalnienatę
okazję przygotował piosenki z filmu
„Akademia PanaKleksa” i inne zna
lezione kompozycje do teksów Jana
Brzechwy;agrupatancerzyopracowa
łaukładtanecznydomelodiipiosenki
„KaczkaDziwaczka”.

Występy wzbogacone były barw
nymistrojamizaprojektowanymiprzez
rodzicówimałychaktorów.Pracepla
styczne,którebyłyelementemsceno
grafii,zachwyciłyoryginalnościąwy
konania,pięknymibarwami.Piosenki
zaśpiewaneprzezchórszkolnydodały
blaskucałemuwidowisku.

Oprócz uczniów, nauczycieli, ro
dziców i zaproszonych gości obecny
był sam Jan Brzechwa. W tę rolę
znakomicie wcielił się Kuba z klasy
VI, który wraz z narratorem ukazał
twórczośćtegowspaniałegopoety.

Praca nad przygotowaniem tak
ważnegodlaszkoływidowiskadostar
czyła uczniom i nauczycielom wielu
emocji i radości. Pozwoliła na inte
grację społeczności szkolnej, a przy
okazji na rozwój wyobraźni dzieci
iujawnienieichmożliwościizdolno
ściaktorskich.

(AS)

W abecadle europejskim jako
pierwsza figuruje Albania i to wła
śnie temu krajowi poświęcona była
tegorocznaedycjaprogramu.Jejcelem
byłokrzewieniewśródmłodzieżypo
stawyEuropejczyka,zapoznaniedzieci
zhistoriąikulturąAlbanii,aleprzede
wszystkim zachęcenie ich do współ
działaniawnauceizabawie.

W ramach akcji odbywały się
warsztaty oAlbanii, spotkania z sio
strami ze Zgromadzenia Sióstr Mi
sjonarek Miłości, koncerty folkowe,
wieczory poetyckie, akcje charyta
tywne na rzecz podopiecznych sióstr
odMatkiTeresyorazlicznekonkursy:
literackie,plastyczne,poetyckie.

Wpierwszejedycjiprogramuwzię
ły udział szkoły wolskie. Natomiast
patronat nad akcją objęły następują
ce instytucje: urząd dzielnicy Wola,

Towarzystwo PolskoAlbańskie, In
stytutLechaWałęsyiParafiapodwe
zwaniemświętegoJózefaOblubieńca
NMP.

Uczniowie rozpoczęli część arty
styczną przedstawieniem poświęco
nymbohaterowinarodowemuAlbanii
–Skanderbegowi,odktóregowywodzi
siętradycjaalbańskiejflagi,naktórej
widniejebizantyjskidwugłowyorzeł.

Elementyhistorycznewiążącekraj
z kulturą grecką, turecką i bałkańską
zaprezentowała uczennica klasy IVb
–BarbaraKubickapodczasprezentacji
multimedialnej. Intrygujące wizerun
ki indoeuropejskich Ilirów, fotografie
stolicy Tirany, antyczne wykopaliska
wApolonii,Antigonei,starożytnemia
stoportoweButrint,parkiirezerwaty
– Prespa, Thethi wraz z kolorowymi
strojami ludowymi w barwach bie

li, czerwieni i żółci, dekoracyjnymi
haftami i przedmiotami ozdobnymi
codziennegoużytku tworzyłyurzeka
jącykolaż.

Czwartoklasista Mariusz Makos
uświadomił słuchaczom, że Albanię
przybliżył Polakom między innymi
LeonikTomeu–Albańczyk,azarazem
nauczycielMikołajaKopernika,Matka
Teresa–Albanka,którejdziełokonty
nuująsiostrynacałymświecie.Vivaldi
napisałoperęoSkanderbegu,lordBy
ronpisałoAlbańczykach,aalbańska
poetkaMimozaAhmetipoprzezsłowa
swojego pokolenia apeluje do przy
szłych mieszkańców Ziemi, „którzy
prowadząświatkuświatłu”.

KlasaVaprzedstawiłabajkęalbań
ską„Ochłopaku,któryszukałswego
losu”. Na tle górzystej dekoracji bo
hater bajki wędrował przez meandry
świata w poszukiwaniu tego, co nie
odkryte.

Tłem do tego była muzyka, któ
ra jest nieodłącznym elementem bał
kańskiego kolorytu. Siła tej muzyki
to różnorodność i wielobarwność.
Mogliśmy poczuć prawdziwie albań
ski klimat, słuchając „Balkan Folk
Group”.Usłyszeliśmytradycyjneme
lodiezAlbanii,bałkańskimixtaneczny
„Uzni me sevo” i „Sirak ze Stojan”
–entuzjastycznieprzyjęteprzezgości
iuczniów.

Finał pierwszego dzielnicowego
programu„Europa–naszdom”podsu
mowaładyrektorElżbietaKrużyńska,
którarównieżwręczyłanagrody.

Kamila Skibniewska

Brzechwa uczy, bawi i wychowuje

Albańskie klimaty, bałkańskie rytmy
Tym razem zagościły w Szkole Podstawowej nr 225 im. J. Gardeckiego na Woli. W czerwcowy poranek 
odbył się tutaj finał pierwszej edycji dzielnicowego programu edukacyjnego „Europa – nasz dom”.
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