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Szkoła tętniąca muzyką
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Burmistrz Bemowa Jarosław Dą-
browski został wiceprezydentem War-
szawy. Zajmie miejsce Jarosława Ko-
chaniaka, który na prośbę prezydent 
Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz 
podał się do dymisji w związku z pro-
blemami z wdrażaniem tzw. ustawy 
śmieciowej w Warszawie. 

W stołecznym ratuszu będzie nad-
zorował Biuro Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi, Biuro Infrastruktury, 
Biuro Ochrony Środowiska, Biuro Pro-
mocji Miasta i Centrum Komunikacji 
Społecznej.

(inf)

Z Bemowa do ratusza

Fo
t. 

An
na

 J
as

trz
ęb

sk
a-

W
ys

oc
ka

Kilka tygodni temu przez Warszawę 
przetoczyła się fala debat o bezpieczeń-
stwie. W każdej dzielnicy odbyło się 
takie spotkanie władz samorządowych 
oraz funkcjonariuszy policji i straży 
miejskiej z mieszkańcami. Dyskuto-
wano o bezpieczeństwie, przedstawia-
no prezentacje multimedialne i wyniki 
statystyczne,  opowiadano o planach. 
Przedstawiciele policji i straży miej-
skiej dużo miejsca poświęcili zachę-
caniu mieszkańców do współpracy ze 
służbami, do informowania o negatyw-
nych zachowaniach, łamaniu przepisów 
i zagrożeniach. Mieszkańcy także za-
bierali głos i opowiadali o tym, co ich 
niepokoi w ich otoczeniu, co przeszka-
dza i zakłóca spokój lub stanowi zagro-
żenie. Funkcjonariusze przekonywali, 
że każde zgłoszenie jest cenne, każde 
jest poważnie traktowane i że na całym 
świecie współpraca mieszkańców ze 
służbami ma ogromne znaczenie, bo 
decyduje o ich skuteczności działania.

Uwierzyłam w te zapewnienia. Za-
pewne nie tylko ja, no bo jak tu nie 
mieć zaufania do policji, która prosi 
mieszkańców o współpracę.

W minioną niedzielę, w czasie spa-
ceru po Lasku na Kole, zobaczyłam na 
leśnym placu zabaw ślady dużej nocnej 
libacji, a pod wiatą – śpiącego, pijanego 
uczestnika tejże libacji. Zadzwoniłam 
pod numer 112 i opisałam sytuację, 
prosząc o interwencję. Podkreśliłam, 
że pozostawiony brud, bałagan, odór 

alkoholu i obecność pijaka skutecz-
nie zniechęca licznych spacerowiczów, 
zwłaszcza rodziny z dziećmi, do ko-
rzystania z tego lubianego powszech-
nie miejsca. Niedopalone ślady dużego 
ogniska tuż obok wiaty świadczą też 
o poważnym zagrożeniu pożarem. Na 
szczęście było ostatnio sporo deszczu, 
więc wilgoć zapobiegła nieszczęściu. 
Osobie przyjmującej moje zgłoszenie 
opisałam też dokładnie drogę dojazdu 
i miejsce w Lasku na Kole, gdzie ten 
plac zabaw – jedyny ze zjeżdżalnią do 
piaskownicy i huśtawkami – jest. Było 
to o godzinie 11.06.

Spacerowałam w pobliżu i czeka-
łam na patrol. Byłam ciekawa, jak 
szybko przyjadą i jak sobie poradzą 
z pijanym delikwentem. Minęło pół 
godziny i… nic. Zadzwoniłam więc po 
raz drugi pod 112. Tym razem inna pani 
wysłuchała mnie, poprosiła o poczeka-
nie przy telefonie i po dłuższej chwili 
powiedziała, że patrol jest w drodze, na 
pewno za chwilę dotrze na miejsce. Za-
ofiarowałam się więc z pomocą. Jestem 
blisko, gdyby funkcjonariusze mieli 
trudności z trafieniem, chętnie wskażę 
drogę – proszę przekazać mój numer 
telefonu – powiedziałam. 

Minęła godzina 12, trochę już mia-
łam dość spaceru, a patrolu jak nie było, 
tak nie było. Parę minut po 12 zadzwo-
niłam po raz trzeci pod numer alarmowy 
112 i zapytałam, co z tym patrolem. Tym 
razem telefon odebrał mężczyzna i zno-

wu poprosił o poczekanie przy telefonie. 
Trwało to dość długo. W tym czasie 
pijaczek pozbierał się z trudem z ławki, 
załatwił się koło wiaty i chwiejnym kro-
kiem odszedł w pobliskie zarośla. Kiedy 
wreszcie mój rozmówca wrócił do tele-
fonu, usłyszałam że patrol interwencyjny 
był na miejscu, ale ponieważ zgłoszenie 
się nie potwierdziło, więc funkcjonariu-
sze odjechali. Zdziwiona i oburzona po-
wiedziałam, że to nieprawda, cały czas 
byłam bardzo blisko, żadnego patrolu nie 
było. Nikt też nie skorzystał z mojej po-
mocy, którą oferowałam. Jeśli nie mogli 
trafić, dlaczego nie zadzwonili! W Lasku 
na Kole jest tylko jeden tak wyposażony 
plac zabaw, i jedna alejka, którą można 
do niego dojechać. Poprosiłam, żeby 
moja informacja w tej sprawie została 
zapisana razem z moim zgłoszeniem, ale 
dowiedziałam się, że w systemie nie ma 
takiej możliwości (!) A w ogóle to przy 
jakiej ulicy jest ten plac zabaw? No ale 
skoro pijany sobie poszedł…

Rzeczywiście, nie ma sprawy. Nie 
było patrolu, ale w statystyce będzie, 
że podjęli interwencję, tylko zgło-
szenie się nie potwierdziło. Ślady 
wielkiego, niedopalonego ogniska są 
w tym samym miejscu do dzisiaj, 
można to sprawdzić. Na drugi raz – 
jeśli będzie bardziej sucho, co w lecie 
się zdarza – beztroscy pijaczkowie 
mogą spalić las… 

(dwa)

Polacy coraz gorzej słyszą
Pogarszanie się słuchu u jednego członka rodziny jest uciążliwe dla pozo-

stałych domowników, gdyż naraża ich na przebywanie w nadmiernym hałasie 
(np. bardzo głośne słuchanie TV lub radia), czyli na warunki, które i u nich 
mogą spowodować pogarszanie słuchu. Z tego powodu tak ważne jest, aby 
motywować osoby, które są nam bliskie, do sprawdzania słuchu. Dzięki temu 
unikną postępującej deprywacji słuchu.

Dokończenie na str 5.
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W niedzielę, 16 czerwca, br. od 
godz. 14.00 do 22.00 w parku Cze-
chowickim na Scenie Letniej przy ul. 
Spisaka odbędzie się XVII Mazowiecki 
Przegląd Orkiestr Dętych. 

Corocznie przegląd cieszy się du-
żym uznaniem wykonawców i widzów, 
którzy licznie obserwują rywalizację 
orkiestr podczas tej jedynej tego typu 
imprezy w Warszawie.

W tym roku w przeglądzie weźmie 
udział 10 orkiestr. Nie zabraknie także popi-
sów pięknie ubranych tamburmajorek, które 
zaprezentują swój kunszt w takt muzyki.

Przeglądowi będzie towarzyszyć 
wiele atrakcji m.in.: dmuchane zamki, 
zjeżdżalnie i karuzela dla dzieci oraz 
ogródek grillowy z piwem, kiełbaska-
mi, napojami i słodyczami. 

(RR)

Orkiestrowe szaleństwo

Bezpieczeństwo po debacie

Historia jednej interwencji

Filharmonia w sali gimnastycznej? To możliwe, jeśli ma się taką orkiestrę jak Juno Wars. Już 29 lat działa w Szkole Podstawowej nr 316 im. Astrid 
Lindgren na warszawskich Jelonkach. Więcej – czytaj na str. 8



Przybyły z ratusza Paweł Chęciń-
ski zastępca dyrektora biura polityki 
zdrowotnej przypomniał, że miasto 
jest jednym z siedmiu podmiotów od-
powiedzialnych za publiczną służbę 
zdrowia. Ma w swej gestii 20 proc. 
łóżek szpitalnych w stolicy i tyle samo 
procent kontraktów na świadczenie 
usług medycznych zawartych z NFZ. 
W ub. roku do wspierania władz mia-
sta została powołana warszawska rada 
polityki zdrowotnej.

Na tle liczącej 1,7 mln mieszkań-
ców Warszawy sytuacja zdrowotna 
115-tysięcznego Bemowa, mającego 
duży przyrost naturalny (w 2012 roku 
– 1226) i wielu młodych ludzi, nie jest 
zła. Mieszkańcom Bemowa usługi z za-
kresu podstawowej opieki medycznej 
świadczy 6 jednostek organizacyjnych, 
4 podmioty lecznicze, w tym dwa pu-
bliczne. Głównym jest Samodzielny 
Zespół Publicznych Zakładów Lecz-
nictwa Otwartego Warszawa Bemowo-
-Włochy. Świadczy usługi medyczne 
ponad 70 tys. osobom, czyli 2/3 pa-
cjentów w dzielnicy. Możliwe jest to 
m.in. dzięki temu, że trzy bemowskie 
przychodnie zostały zmodernizowane 
i wyposażone w nowy sprzęt. I choć 
władze miasta przeznaczyły na to 8 mln 
zł, to mają świadomość, że te placówki 
zaprojektowane na 50 tys. pacjentów 
pękają w szwach. 

– Lada moment dojdziemy do 80 tys. 
pacjentów – poinformował radnych 
Paweł Dorosz, dyrektor bemowskiego 
SZPZLO.

Przychodnie przy Powstańców Ślą-
skich i Wrocławskiej obejmują podsta-
wową opieką zdrowotną po ponad 23 
tys. ludzi, a placówka przy ul. Czumy 
– 28 tys. pacjentów. Wszystkie trzy 

razem obsługują dziennie już ponad 1,6 
tys. pacjentów.

Wzrost frekwencji wynika stąd, że 
przybywa małych dzieci i ludzi star-
szych, którzy mają większe potrzeby 
zdrowotne. To sprawia, że przy ogra-
niczonej kadrze (w dzielnicy brakuje 
lekarzy medycyny rodzinnej, a zwłasz-
cza pediatrów, których średnia wieku 
sięga 62 lat) i niewystarczająco dużych 
zawartych kontraktach pogarsza się do-
stępność usług medycznych. Bardzo 
długo czeka się na przyjęcie do spe-
cjalistów.

Aby temu zaradzić – zdaniem dy-
rektora Dorosza – należy zwiększyć 
liczbę kontraktów zawieranych z NFZ, 
m.in. na porady z zakresu ortopedii, 
kardiologii, diabetologii, pulmunolo-
gii, a także uruchomić nową poradnię 
alergologiczną dla dorosłych, dzienny 
oddział chorób psychicznych i pracow-
nię radiologiczną.

Niezbędna jest też budowa nowej 
przychodni. Władze dzielnicy wystarały 
się już o odpowiednią (4,5 tys. m kw.) 
działkę przy ul. Coopera, do której 
ma być doprowadzona droga. Dyrektor 
Dorosz chciałby, aby jeszcze w tym 
roku powstał projekt nowej placówki. 
Miałaby świadczyć usługi z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej dla 20 
tys. dorosłych oraz dla ok. 6 tys. dzie-
ci. W budynku przy Coopera byłoby 
też miejsce na centrum diagnostyczne, 
centrum zdrowia psychicznego, a także 
na szpital jednego dnia. Mogłaby się 
też tam przenieść administracja z przy-
chodni przy ulicy Wrocławskiej. 

Przy okazji szef bemowskiego ZOZ 
nie omieszkał zaapelować do władz dziel-
nicy i miasta, żeby pomyślały perspekty-
wicznie i postarały się o nieco większą (3 

– 4 ha) działkę w granicach Chrzanowa, 
Karolina Zachodniego bądź na terenach 
po Zakładach Mechanicznych „Ursus” na 
szpital. Z prognoz wynika, że Bemowo, 
Włochy i Ursus w 2020 roku łącznie będą 
liczyć ok. 270 tys. mieszkańców, a takiej 
placówki nie mają.

Tymczasem rada dzielnicy na wnio-
sek komisji zdrowia jednogłośnie przy-
jęła stanowisko, w którym zwróciła się 
do prezydenta miasta i przewodniczą-
cego rady Warszawy o zarezerwowanie 
środków finansowych w „Wieloletniej 
prognozie finansowej na lata 2014 
–2015” na budowę przychodni przy 
ul. Coopera.

O tym, że taka przychodnia jest nie-
zbędna przekonany był także dyr. Chę-
ciński. Niemniej stwierdził, że obec-
nie nie ma na to pieniędzy (potrzeba 
41,5 mln zł). Obiecał jedynie, że wes-
prze ZOZ przy staraniach o kontrakty 
z NFZ. Tym bardziej, że po połączeniu 
placówek z Bemowa i Włoch SZPZLO 
stanowi duży podmiot leczniczy, który 
ma większe możliwości. Jednocześnie 
uspakajał radnych, że ta fuzja wynika 
z polityki miasta, daje nowe możliwości 
i sprawdza się w działaniu. 

Dyrektor Dorosz uspokajał, że sy-
tuacja jest dobra. Usługi lecznicze dla 
mieszkańców Bemowa się nie pogor-
szą, a być może poprawią. Będą mogli 
korzystać z nowej włochowskiej przy-
chodni przy ul. Cegielnianej, gdzie np. 
jest poradnia dermatologiczna, której 
brakuje w dzielnicy. Ponieważ pla-
cówka ta ma dużą kubaturę i jeszcze 
nie jest w pełni wykorzystana, to jest 
możliwe przeniesienie tam np. poradni 
kardiologicznej.

(PON)

Na początku prelekcji siostra Karis 
przybliżyła postać założycielki zgro-
madzenia – Matki Teresy (która przed 
wstąpieniem do klasztoru nazywała się 
Agnes Gonxha Bojaxhin). Opowiadała 
o tym, jak mała Agnes uczyła się obco-
wania z ubogimi w swoim rodzinnym 
domu w Albanii. Jej matka zapraszała 
na niedzielne obiady biednych ludzi. Na 
pytanie kilkuletniej córki: „Dlaczego ty 
to robisz?”, odpowiedziała: „Każdy jest 
naszym bratem i siostrą”. 

Te proste słowa na zawsze zapadły 
w serce przyszłej błogosławionej. Odtąd 
przyświecały jej w każdej chwili. Kie-
dy jako 18-letnia dziewczyna opuściła 
rodzinne miasto, Skopje, i udała się 

do Dublina, gdzie wstąpiła do zakonu 
sióstr loretanek, z życzeniem, aby wy-
słano ją do pracy misyjnej w Indiach. 

Jak i również wtedy, gdy 26 sierpnia 
1946 roku usłyszała głos z głębi ser-
ca, aby poświęciła się służbie miłości 
bliźniego. W slumsach Kalkuty zało-
żyła szkołę, Dom Czystego Serca – dla 
umierających, oraz zgromadzenie Mi-
sjonarek Miłości, które za podstawową 
regułę przyjęło bezwzględne ubóstwo 
i służbę najbiedniejszym.

Siostra Elena uświadomiła kilkuna-
stoletnim słuchaczom, że działalność 
skromnej kobiety w białym sari nie 
ograniczała się do opatrywania ran 
trędowatym. Matka Teresa przynosi-

ła ludziom pociechę, krzepiła dusze, 
a swoim uśmiechem rozpraszała ludz-
kie lęki i niepokoje. Miała cudowny dar 
budzenia tego, co najlepsze w człowie-
ku, i zachęciła cały świat do ofiarności 
i hojności na rzecz ubogich.

Ręką Matki Teresy nad brzegami 
Gangesu zostało stworzone labora-
torium miłości. Kolejne powstawały 
w Irlandii, Nowym Jorku, Bangladeszu, 
Tanzanii, Rzymie, Australii.

A w szkole nr 225 młodzi słuchacze 
dzięki opowieści sióstr: Eleny i Karis 
mogli odczuć tę niezwykłą miłość, któ-
ra wypełniła życie Matki Teresy.

Kamila Skibniewska
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Na zakupy
Do centrum handlowego na Woli wy-

brali się 27-letnia Monika K. i 19-letni 
Łukasz B. W jednym z butików oglądali 
markową odzież. W pewnym momencie 
Łukasz B. wszedł do przymierzalni z wy-
branym towarem. Nie przypuszczał, że jest 
obserwowany przez pracownika sklepu. 
Gdy para przekraczało linię kas, została 
zatrzymana przez ochronę. Pracownicy 
podejrzewali, że mężczyzna ma przy sobie 
towar, za który nie zapłacił.  

Policjanci, którzy przybyli na miejsce, 
ustalili, że 19-latek założył na siebie ko-
szulkę i spodnie. Poza tym znaleziono przy 
nim cążki, którymi odciął zabezpieczenia.

Za kradzież odpowie również Mo-
nika K. Kobieta usiłowała wynieść ze 
sklepu ubrania warte blisko 340 złotych. 
Wkrótce za swoje zachowanie odpowie-
dzą przed sądem. Grozi im kara do 5 lat 
więzienia.

Sto porcji
Funkcjonariusze z wydziału do walki 

z przestępczością narkotykową zatrzymali 
mężczyznę podejrzewanego o posiadanie 
środków odurzających. Zatrzymany to 
22-letni Rafał. R. Podczas kontroli w jego 
mieszkaniu kryminalni znaleźli plastikowy 
pojemnik ze sporą ilością narkotyków. Jak 
ustalili specjaliści, była to marihuana, 
z której po podziale można byłoby uzyskać 
blisko 100 porcji do sprzedaży.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresz-
tu. Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają 

wszelkie okoliczności tej sprawy. Spraw-
dzają m.in., skąd pochodziły środki odu-
rzające, a także czy zatrzymany zajmował 
się również handlem. Teraz za czyn, o któ-
ry jest podejrzany, mężczyzna odpowie 
przed sądem. 

Za posiadanie znacznej ilości narko-
tyków grozi kara do 8 lat pozbawienia 
wolności. Prokurator zastosował wobec 
Rafała R. środek zapobiegawczy w posta-
ci dozoru policyjnego.

Rowery i narkotyki
Około godziny 19.00 funkcjonariusze 

otrzymali informację o kradzieży roweru z pa-
sażu handlowego przy ul. Jana Pawła II. Na 
szczęście zdarzenie zarejestrowały kamery 
monitoringu. Tuż przed północą patrolu-
jący rejon wywiadowcy zauważyli idącego 
ulicą mężczyznę odpowiadającego rysopi-
sowi sprawcy. Policjanci natychmiast go 
zatrzymali. Mikołaj O. nie krył zdziwienia, 
przyznał się, że kilka godzin wcześniej 
ukradł rower. Funkcjonariusze odkryli, że 
mężczyzna miał przy sobie trzy zawiniątka 
z blisko 2 gramami amfetaminy.

W czasie przeszukania piwnicy nale-
żącej do zatrzymanego funkcjonariusze 
oprócz skradzionego roweru znaleźli jesz-
cze dwa inne, prawdopodobnie pochodzą-
ce z przestępstwa. 

24-letni Mikołaj O. usłyszał zarzuty 
kradzieży roweru oraz posiadania środ-
ków odurzających. O wysokości kary za-
decyduje sąd.

Oficer prasowy KRP IV

Na Bemowie

Nowa przychodnia i szpital
Majowa sesja rady Bemowa poświęcona była opiece zdrowotnej w dzielnicy.

Na Woli

Niezwykłe spotkanie
Takiego spotkania jeszcze nie było. W majowy poranek siostry ze zgromadzenia Misjonarek Miłości spotkały się z dziećmi 
ze Szkoły Podstawowej nr 225.

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 kwalifi kacje 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
Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe w zakresie:
• Technik archiwista
• Technik księgarstwa
• Technik ochrony fi zycznej osób i mienia
W szkole jest biblioteka, sale komputerowe oraz sale multimedialne.
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zdobyć nowe kwalifi kacje i umiejętności. 
Szkoły Centrum są bezpłatne.

 Gimnazjum dla Dorosłych Nr 158
 CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 kursy przygotowujące do matury
 kursy do egzaminów eksternistycznych
 kursy językowe (angielski, niemiecki, rosyjski)

NOWE KIERUNKI KSZTAŁCENIA OD WRZEŚNIA 2013 ROKU
Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe w zakresie:

 Technik ochrony fi zycznej osób i mienia

• Miej czas na to, aby pomyśleć – to źródło mocy. Miej czas na modlitwę – to największa siła na ziemi. 
• Miej czas na uśmiech – to muzyka duszy.

• Lepiej jest zapalić świecę, niż przeklinać ciemność.
• Nie liczy się, co robimy, ani ile robimy lecz to, ile miłości wkładamy w działanie.

• Jest głód zwykłego chleba, ale i głód miłości, dobroci i troskliwości; ludzie zaś tak bardzo cierpią 
z powodu wielkiego ubóstwa.

• Jesteśmy zdolni zarówno do dobrego, jak i do złego. Nie urodziliśmy się źli: każdy ma coś dobrego w sobie. 
Niektórzy ukrywają to, inni zaprzeczają temu, ale mimo to mają to w sobie.

Matka Teresa z Kalkuty 

MEBLE KUCHENNE – SZAFY WNĘKOWE

Kupon rabatowy

10%
Stolarnia:

ul. Syreny 14, Hala nr 5
tel. 600 999 801; 600 999 003, 501 222 050

Gabinety, garderoby, sypialnie,
MEBLE  NA  WYMIAR

Cięcie formatek, oklejanie pcv
PROJEKT i ARANŻACJA GRATIS

STOLARNIA  WOLA
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• Zakończył Pan cykl spotkań in-
formacyjnych z członkami spółdzielni, 
które jak co roku poprzedzają walne 
zgromadzenie. Ile było tych spotkań? 
Jakie problemy najczęściej poruszali 
mieszkańcy? O co pytali? 

– To nie były typowe zebrania grup 
członkowskich. Odbyliśmy 15 spotkań 
zarządu spółdzielni z mieszkańcami po-
szczególnych budynków. Mieszkańcy 
pytali głównie o obecną sytuację spół-
dzielni, jej wyniki finansowe za 2012 
rok, które były lepsze od poprzedniego. 
To ważna informacja dla spółdzielców, 
bo daje pewność, że nie ma żadnych za-
grożeń dla bieżącej działalności spółdziel-
ni. Informowaliśmy również o stopniu 
zaawansowania realizowanej inwestycji, 
liczbie zarezerwowanych mieszkań oraz 
o przewidywanych efektach finansowych 
po zakończeniu inwestycji i w czasie jej 
trwania. Odpowiadaliśmy również na py-
tania dotyczące regulacji stanu prawnego 
gruntów. Poinformowaliśmy o zakończe-
niu tego procesu i zaawansowaniu czyn-
ności związanej z określeniem odrębnej 
własności lokali.

W sprawach bieżących dominowały 
pytania w dwu sprawach: montażu ener-
gooszczędnego oświetlenia ledowego na 
klatkach schodowych i instalacji nakła-
dek radiowych na wodomierze, które 
umożliwiają zdalny odczyt zużycia ciepłej 
i zimnej wody. Odpowiadaliśmy również 
na liczne pytania dotyczące stanu wy-
konania remontów i dalszego planu ich 
przeprowadzania.

• Jaka była atmosfera tych spotkań? 
Pytania – jak widać - dotyczyły konkret-
nych spraw istotnych dla spółdzielców. 
Czy dyskusja była równie merytoryczna?

– W zdecydowanej większości bu-
dynków spotkania przebiegały w dobrej, 
konstruktywnej atmosferze. Staraliśmy 
się odpowiadać na wszelkie pytania 
w sposób wyczerpujący, więc dyskusja 
również dotyczyła konkretów. W dwóch 
czy trzech budynkach atmosfera była 
mniej przyjemna, ale tak jest od lat. Być 
może właśnie tam mieszkają spółdzielcy 
wyjątkowo niezadowoleni i krytyczni, ale 
mają prawo mieć taką postawę i takie 
poglądy. Jeżeli nasze wyjaśnienia nie są 
w stanie tych poglądów zmienić, to na-
leży to uszanować. Odpowiedzi zarządu 
mają przecież potwierdzenie w sprawoz-
daniach, podlegających weryfikacji przez 
radę nadzorczą, urząd skarbowy i inne 
instytucje kontrolne.

• Niezależnie od tego, czy miesz-
kańcy są usatysfakcjonowani sposo-
bem zarządzania spółdzielnią czy nie, 
zarząd powinien być zadowolony, że 
spółdzielcy tak żywo interesują się tymi 
sprawami. Chyba że spotykał się Pan 
z postawami wyjątkowo roszczeniowy-
mi i krytyką dla samej krytyki…

– W naszej spółdzielni daje się zauwa-
żyć pewien podział na tych, którzy chcą 
rozwoju spółdzielni poprzez inwestycje, 

oraz na tych, którzy woleliby gospodarkę 
bardziej zachowawczą. Ten podział wy-
twarza taką atmosferę, że osoby zaintere-
sowane inwestycją wyczekują na walne 
zebranie, bo niepokoją się o przyszłość 
spółdzielni i kierunek jej rozwoju. Tę nie-
pewność i nastrój wyczekiwania potęgują 
krążące plotki o możliwości odwołania 
części rady nadzorczej lub zarządu. Moż-
na więc zrozumieć ich obawy o przy-
szłość inwestycji.

• Zarząd spółdzielni podlega ocenie 
walnego poprzez głosowanie nad abso-
lutorium. Czy statut waszej spółdzielni 
pozwala na odwołanie części rady nad-
zorczej w czasie trwania kadencji?

– To jest bardzo trudne, bo wyma-
ga kwalifikowanej większości 2/3 osób 
obecnych na walnym zgromadzeniu. Od-
wołanie zarządu natomiast nie jest proble-
mem, co roku podlegamy ocenie walnego 
poprzez głosowanie nad absolutorium. 
Gospodarka naszej spółdzielni w latach 
2009 – 2011 była poddana lustracji. Jej 
wyniki są bardzo dobre, praktycznie nie 
mamy żadnych zaleceń, dlatego trudno 
zrozumieć, na czym oparte są roszcze-
niowe oczekiwania i krytyka tej części 
niezadowolonych członków. Ale tak się 
dzieje od zawsze. Niezależnie od tego, 
kto jest we władzach spółdzielni, zawsze 
znajdzie się grupa ludzi niezadowolo-
nych, nastawionych na krytykę dla samej 
krytyki. Oni wiedzą lepiej. Bardzo trudno 
jest z nimi merytorycznie rozmawiać, bo 
nie przedstawiają żadnej alternatywy, nie 
mają innego programu poza krytyką.

• Czy obawia się Pan odwołania 
części rady nadzorczej?

– Tak, to mnie niepokoi, bo taki wnio-
sek został złożony, a dotyczy najbardziej 

postępowych i aktywnych członków rady. 
Jeśli ten wniosek zostanie przegłosowany 
przez walne zgromadzenie, to nie będzie 
dobrze dla naszej spółdzielni. Kadencja 
rady trwa u nas trzy lata i kończy się 
w przyszłym roku. Uważam, że rada 
powinna pracować do końca kadencji 
w tym samym składzie. Odwołanie teraz 
jej części oznacza dezorganizację pracy, 
a więc straty dla spółdzielni. Podważy-
łoby to również wizerunek władz spół-
dzielni i konieczne do działania zaufanie. 
A przecież rada nadzorcza pracuje spo-
łecznie, żeby w niej pracować trzeba mieć 
naprawdę charakter społecznika i chcieć 
coś zrobić dla swojej wspólnoty. Próba 
odwołania – niezależnie od jej wyniku 
– zniechęca do działania, a nawet do 
kandydowania.

• Walne zgromadzenie ma w swoim 
porządku obrad wiele innych, bar-
dzo ważnych dla spółdzielni spraw, 
których chyba nie zdominują spory 
personalne…

– Wierzę w rozsądek spółdzielców 
i bardzo na to liczę. Porządek obrad prze-
widuje rozpatrzenie projektu planu na rok 
przyszły, rozliczenie z działalności za rok 
2012, rozpatrzenie bilansu, i informacji 
dodatkowej, podjęcie uchwały w sprawie 
określenia maksymalnej kwoty zobowią-
zań, jakie zarząd może zaciągnąć oraz 
uchwały w sprawie podziału nadwyżki 
bilansowej za 2012 r. Głosowane będzie  
udzielenie lub nie absolutorium i wiele 
innych bardzo ważnych dla spółdzielni 
spraw, które musimy rozstrzygnąć do 
końca czerwca, aby zgodnie z prawem 
złożyć sprawozdania do KRS-u i urzędu 
skarbowego. Wierzę, że zdecydowana 
większość spółdzielców rozumie to i sku-
pi się na tych najważniejszych sprawach. 
Zawirowania nie są nikomu potrzebne. Ja 
także chciałbym, żeby był spokój, bo tyl-
ko w atmosferze spokoju można wydajnie 
i twórczo pracować.

Rozmawiała: Danuta Wieluńska

Chciałbym, żeby był spokój
ROZMOWA ZE ZBIGNIEWEM GACĄ-RICHTEREM

PREZESEM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LAZUROWA”
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SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
Lazurowy Zakątek – Sternicza I
www.smlazurowa.pl
(22) 532 29 67

JUŻ OD 217 tys. zł

INWESTYCJA 
Lazurowy Zakątek 
Rozpoczęta!

Muzeum Niepodległości 
w Warszawie

al. Solidarności 62, 
tel. (22) 826 90 91 (centrala) 

zaprasza na: 

Rodzinną Niedzielę 
w Muzeum Niepodległości  
Czerwcowe Niespodzianki – zajęcia 

dla rodzin z dziećmi w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

16 czerwca (niedziela) 
o godz. 11.00 i 13.00 

Rejestracja: 
edukacja@muzeumniepodleglosci.art.pl 

lub tel. 22 826-90-91 wew. 41
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Doświadczenie ostatnich lat nie 
czyni nas mądrzejszymi. Wciąż za-
stanawiamy się, czy ufać molochom 
o globalnym zasięgu czy małym ro-
dzinnym firmom? Kto da gwarancję, że 
spędzimy wymarzony urlop w spokoju 
i dobrych warunkach (zgodnie z re-
klamą i umową), a potem zadowoleni 
bezpiecznie wrócimy do domu.

Prowadzę biuro turystyczne od kil-
kunastu lat. Staram się, aby wszyscy moi 
klienci byli zadowoleni. Za najważniej-
szy krok do tego celu uważam zawar-
cie w umowie przejrzystego programu. 
Wszystkie elementy powinny być przy-
stępnie przedstawione. Uczciwość nie po-
zwala na zapisywanie małym druczkiem 

pozornie nieistotnych fragmentów. Nie 
może być miejsca na niedopowiedzenia, 
a tym bardziej na oszustwa. Zachętą nie 
może być jedynie niska cena, bo ludzie 
często się na nią kuszą, ale też często tego 
żałują. Naiwnie wierzą, że złapali okazję, 
a potem jakoś to będzie. Niska cena, to 
często efekt mniej lub bardziej celowych 
niedopowiedzeń, licznych oszczędności 
czy właśnie chęć zdobycia klienta jed-
norazowo. Wiadomo, że niezadowolony 
nie wróci, ale ten jeden raz da zarobić. 
Dlatego bywa, że wyjazd 8-dniowy, za-
wiera cztery noclegi, bo pozostałe spę-
dzamy w drodze w autokarze. Zdarza 
się, że niewyszczególnione wyżywienie 
to nieliczne śniadania. Bywa, że w po-

szukiwaniu zysku oferuje się nienadające 
się do zamieszkania obiekty, a w podróż 
wyruszają zdezelowane, stare autokary. 
Może być tak, że samolot przylatuje 
na miejsce o trzeciej nad ranem albo 
odlatuje o czwartej po północy, a orga-
nizator nie zapewnił miejsca w hotelu na 
choćby krótki odpoczynek. Te szczegóły 
umieszcza się zwykle małym druczkiem 
w przeciwieństwie do ceny, która jest 
wyeksponowana. 

Nie jestem przeciwnikiem oszczę-
dzania. Można wyruszyć w wymarzoną 
podróż nawet z chudym portfelem, ale 
trzeba z góry znać niedogodności zwią-
zane z niską ceną i zdecydować się na 
nie świadomie. Jeśli mamy mało czasu, 
a chcemy intensywnie go wykorzystać, to 
możemy zdecydować się na nocny prze-
jazd czy zrezygnować z obiadu na rzecz 
własnych kanapek, by nie tracić czasu 
i pieniędzy w restauracjach. Może zre-
zygnujemy z dobrego hotelu, bo wolimy 
miłą atmosferę w rodzinnym i tańszym 
pensjonacie. Bardzo dobrze, ale niech 
to będzie nasz świadomy wybór, a nie 
oszustwo nieuczciwego biura podróży. 

Jeśli będziemy rozważni przy wybo-
rze oferty, to po wyprawie wystawimy 
turoperatorowi rekomendację, a nie re-
klamację.

Waldemar Ławecki

Poradnik turystyczny

Reklamacje czy referencje (2)
Rozpoczynający się sezon wyjazdów wakacyjnych to jednocześnie początek dyskusji o sytuacji biur po-
dróży. Znów będą plajtować czy wzmocnią się? Padną małe czy duże firmy? Co było przyczyną bankruc-
twa – niegospodarność, bufonada czy zwykłe złodziejstwo? Czy znów zadziała „siła wyższa”, czyli jakiś 
wulkan, tsunami czy choćby gwałtowna podwyżka cen?

Uchwały ukazały się w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego w poniedziałek, 27 
maja. Weszły w życie po upływie trzech dni – w pią-
tek, 31 maja.

Radni na sesji 23 maja przyjęli rozwiązanie 
oparte na trzech stawkach opłaty za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów z domów jednorodzinnych, 
w zależności od liczby osób zamieszkujących gospo-
darstwo domowe. I tak, w przypadku gospodarstwa 
jednoosobowego zbierającego odpady w sposób se-
lektywny będzie to 44,50 zł, dwie osoby mieszkające 

w domu i segregujące śmieci zapłacą 68 zł, a trzy 
i więcej osób – 89 zł. W przypadku zbierania odpa-
dów w sposób nieselektywny, stawki będą wyższe 
o 40 proc.

W drugiej z opublikowanych w poniedziałek 
uchwał zawarto zmianę terminu składania deklaracji 
o wysokości opłaty śmieciowej. Dokumenty te będzie 
można składać osobiście do urzędów dzielnic, przez 
internet z wykorzystaniem podpisu elektronicznego 
lub listem poleconym do 19 lipca 2013 r.
(www.um.warszawa.pl)

Nowe stawki i zmiana terminu
Od piątku, 31 maja, obowiązują zmienione ostatnimi decyzjami Rady m. st. Warszawy 
uchwały o stawce za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz o wzorze i trybie składa-
nia deklaracji „śmieciowych”. Właściciele domów jednorodzinnych będą wybierać 
z jednej z trzech stawek, a obowiązującym dla wszystkich terminem składania tych do-
kumentów stał się 19 lipca.

Aktualności warszawskie * Aktualności warszawskie  

Misia to około 6-letnia, nieduża sunia o po-
czciwym, ładnym pyszczku. W schronisku ma  
nr 482/11. Trafiła tu na początku 2011 roku razem 
ze swoimi szczeniaczkami. Prawdopodobnie ktoś 
pozbył się suczki w ciąży. Jej dzieci znalazły już 
domy, tylko Misia ciągle jest w schronisku. Wszy-
scy ją tu bardzo lubią, bo jest uroczą suczką: bardzo 
łagodną, towarzyską i miłą. Na spacerach tańczy 
z radości, za każdym razem ma nadzieję...

Misia jest idealnym psem do każdego domu, 
także z dziećmi. Sam się o tym przekonaj – za-
dzwoń do wolontariuszki i umów się na odwie-
dziny Misi w schronisku. Zobaczysz, jak bardzo 
się ucieszy!

Kontakt do wolontariuszki 
Justyny: 511 106 869

Misia szuka dobrego domu

MAZURY 2013
ZAPRASZAMY DO OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO 

„BIELANKA”
 W RUCIANEM-NIDZIE

•  Ośrodek położony jest w Puszczy Piskiej nad jeziorem Gudzianka Wielka. 
Do dyspozycji: basen w jeziorze, plac zabaw i brodzik dla dzieci, boisko, 
kawiarnia z bilardem, sprzęt pływający. Lasy grzybowe, w jeziorze: 
szczupak, leszcz, okoń, węgorz, płoć.

• Organizujemy dyskoteki, ogniska z kiełbaskami, rejsy statkiem po jeziorze 
Nidzkim.

OŚRODEK JEST CZYNNY OD 1 MAJA DO 20 PAŹDZIERNIKA

• Nocleg w domku z łazienką: od 38,00 do 45,00 zł
Nocleg w domku z umywalką: od 29,00 do 33,00 zł
Koszt pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja): od 36,00 do 42,00 zł

•  Turnusy między 1 lipca a 31 sierpnia (za jedną osobę z pełnym wyżywieniem):
w domku z łazienką: za 7 dni 549,00 zł
w domku z umywalką: za 7 dni 478,00 zł

Dzieci do lat 3 bezpłatnie i bez świadczeń.  
Istnieje możliwość wykupienia ½ porcji wyżywienia dla dzieci do lat 10.
Przyjmujemy opłaty w ratach. Do wszystkich cen należy doliczyć 8 % 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

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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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
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Nadchodzą słoneczne dni, pod-
czas których coraz częściej będziemy 
wystawieni na działanie promieni sło-
necznych. Pamiętamy o ochronie skó-
ry przed promieniami UV – stosujemy 
kremy z filtrami, zapominamy natomiast 
o ochronie oczu, które tak samo jak 
skóra narażone są na szkodliwe dzia-
łanie słońca. Długotrwała ekspozycja 
na promieniowanie UV może uszko-
dzić powieki, soczewkę lub rogówkę, 
może też zwiększyć ryzyko powstania 
zaburzeń lub chorób oczu związanych 
z wiekiem, np. zaćmy, uszkodzeń siat-
kówki, skrzydlika czy nowotworu. Aby 

zminimalizować to szkodliwe działanie 
promieni słonecznych, zaleca się stoso-
wanie okularów z filtrami UV. Pacjenci, 
którzy nie noszą okularów na stałe, mogą 
zaopatrzyć się w dobrej jakości okulary 
słoneczne. „Okularnicy” mogą wybrać 
okulary fotochromowe, które poprawią 
ostrość widzenia, ale również będą za-
ciemniać się na słońcu, a w pomieszcze-
niu rozjaśniać (najnowsze soczewki foto-
chromowe w pomieszczeniu są w pełni 
przejrzyste). Innym rozwiązaniem są 
okulary korekcyjne ze szkłami zabar-
wionymi na dowolnie wybrany przez 
pacjenta kolor, które oprócz walorów 

estetycznych zapewniają ochronę przed 
drażniącymi promieniami słonecznymi. 
Dodatkowo szkła okularowe mogą być 
pokryte powłokami zwiększającymi ich 
własności optyczne, np. antyrefleksem. 
Warto zastanowić się nad wyborem oku-
larów polaryzacyjnych, które poprawia-
ją kontrast widzenia, wyrazistość barw 
rzeczywistych, redukują olśnienia oraz 
odbicia światła od jezdni albo wody. Są 
one idealnym rozwiązaniem dla kierow-
ców, wędkarzy i nie tylko.

Większość z powyższych rozwiązań  
można zastosować zarówno w okularach 
progresywnych, zastępujących kilka par 
okularów (do chodzenia, czytania czy też 
do komputera), jak i dwuogniskowych i  
jednoogniskowych (do chodzenia). Ogra-
niczeniem jest jedynie nasza wyobraźnia 
i zasobność portfela. Większą uwagę do 
ochrony oczu latem powinny przywiązać 
osoby, u których zdiagnozowano zmiany 
chorobowe oczu, oraz dzieci, których 
układ wzrokowy jest w trakcie rozwo-
ju. Pamiętajmy, że okulary mają służyć 
ochronie zdrowia, dlatego powinniśmy  
wystrzegać się kupowania okularów na 
bazarze – nie mamy wtedy pewności, 
że właściwie spełnią one swoją funkcję.

Artur Walas
optometrysta

Ochrona oczu latem

Salon Urody Beauty Zone
ul. Ziębicka 4, 01-461 Warszawa 
tel. 22 243 86 26 
www.beauty-zone.waw.pl

Promocje w czerwcu
– cellulogia (usuwanie cellulitu): 1 partia ciała 99 zł – 45 zł
   Cena obejmuje: peeling, ampułkę, masaż dermomasażerem
– manicure hybrydowy (HARMONY) – 59 zł
– pedicure hybrydowy (HARMONY) – 89 zł

Do każdego zabiegu kosmetycznego sauna włosów 15 zł

Fryzjerstwo

Manicure i Pedicure

Kosmetyka twarzy i ciała

Modelowanie sylwetki

Profesjonalny makijaż

Inne zabiegi

Salon EWA
FRYZJERSTWO • KOSMETYKA

SOLARIUM

ul. Obrońców Tobruku 38 U4
(wejście na osiedle strzeżone od ul. Osmańczyka lub Pieniążka)

tel. (22) 746 29 53

www.salon-ewa.pl

pon.–pt. w godz.
9.00–20.00, 
sob. w godz. 
8.00–15.00
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ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE 

BADANIE SŁUCHU

Przychodnia, ul. Księcia Janusza 23
tel. 22 392 75 38, 668 138 921

Przychodnia, ul. Kartezjusza 2
tel. 22 392 75 09, 668 138 978

Przychodnia, ul. Żeromskiego 33
tel. 22 499 66 30, 668 139 021

Szpital Bielański
tel. 22 392 91 99, 668 138 979

www.fonikon.pl
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Co powinno nas zaniepokoić:
 narzekanie, że osoby, z którymi roz-
mawia się przez telefon, mówią nie-
wyraźnie,
 trudności z rozpoznaniem, z której 
strony dochodzi dźwięk,
 uskarżanie się na dzwonienie lub 
brzęczenie w uszach,
 często powtarzanie fraz: „Słucham?”, 
„Przepraszam, czy mógłbyś powtó-
rzyć?”,
 bardzo głośne słuchanie radia lub 
telewizji.

WADA SŁUCHU I RODZINA
Pogarszanie się słuchu u jedne-

go członka rodziny jest uciążliwe 
dla pozostałych domowników, gdyż 
naraża ich na przebywanie w nad-
miernym hałasie (np. bardzo głośne 
słuchanie TV lub radia), czyli na 
warunki, które i u nich mogą spowo-
dować pogarszanie słuchu. Z tego 
powodu tak ważne jest, aby moty-
wować osoby, które są nam bliskie, 
do sprawdzania słuchu. Dzięki temu 
unikną postępującej deprywacji słu-
chu.

POWODY PROBLEMÓW 
ZE SŁUCHEM

Niedosłuch związany z wiekiem 
– z upływem czasu niektórzy mogą 
mieć trudności w słyszeniu wysokoto-
nowych dźwięków. Skutkiem są proble-
my ze zrozumieniem mowy i niesłysze-
nie dużych fragmentów wypowiedzi. 
Z początku może to wywoływać tylko 
dyskomfort, lecz z czasem staje się 
poważną przeszkodą w komunikacji 
z otoczeniem – nie powinno się tego 
ignorować.

Niedosłuch spowodowany hała-
sem – powstaje na skutek działania 
zbyt głośnych dźwięków i najczęściej 
dotyka osoby pracujące w hałasie. 
Uszkodzenie słuchu może także na-
stąpić wskutek głośnego słuchania 
muzyki przez słuchawki lub podczas 
masowych imprez.

Niedosłuch przewodzeniowy – 
związany jest ze zmianami w uchu 
środkowym oraz zewnętrznym, które 
utrudniają przenoszenie dźwięków 
do ucha wewnętrznego. Najczę-
ściej jest spowodowany nadmier-
nym gromadzeniem się woskowiny 
w przewodzie słuchowym, perforacją 
w błonie bębenkowej, zalegającym 
w uchu środkowym płynem lub też 
uszkodzeniem kosteczek słucho-
wych. W wielu przypadkach może 
być leczony.

Niedosłuch zmysłowo-nerwowy 
– spowodowany jest uszkodzeniem 
delikatnych komórek słuchowych 
w uchu wewnętrznym lub włókien 
nerwu słuchowego. Najczęściej jest 
to naturalna część procesu starzenia 
się, ale zdarza się, że taki niedosłuch 
jest spowodowany hałasem. W więk-
szości przypadków jest trwały i nie-
odwracalny.

PIERWSZYM KROKIEM 
DO LEPSZEGO SŁYSZENIA 
JEST ZBADANIE SŁUCHU

Badanie jest krótkie i bezbolesne. 
Pozwala zareagować, zanim ubytek 
słuchu będzie zbyt poważny. Jeśli nie-
dosłuch zostanie potwierdzony przez 
badania słuchu, należy poszukać naj-
lepszego rozwiązania tego problemu.

TECHNOLOGIA ODPOWIADA 
NA POTRZEBY

Osobom źle słyszącym przychodzi 
z pomocą technologia, która rozwija 
się bardzo szybko i dziś jest w stanie 
zaspokoić wszelkie wymagania doty-
czące aparatów słuchowych – zarówno 
te estetyczne, dotyczące rozmiarów 
urządzenia, jak i te wynikające z no-
woczesnego, aktywnego stylu życia. 
Niezbędny jest pewien czas, aby osoba 
z wadą słuchu przyzwyczaiła się do 
nowych dźwięków. Jednak po pewnym 
czasie korzyść z noszenia aparatu słu-
chowego będzie bardzo odczuwalna. 

PAMIĘTAJ, 
DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

Polacy coraz gorzej słyszą

– Wadę wzroku w przypadku dziec-
ka trudno rozpoznać samemu. Problemy 
z czytaniem, błędy przy przepisywaniu 
tekstów to mogą być pierwsze sygnały, 
że ze wzrokiem dziecka dzieje się coś 
złego – tłumaczył rodzicom ekspert pro-
wadzący badanie. Podobne symptomy 
łatwo pomylić i uznać za oznakę braku 
dyscypliny. Dopiero później okazuje się, 
że nasza pociecha ma wadę wzroku.

Mobilny gabinet optometryczny cie-
szył się zainteresowaniem dzieci. Jedną 
z atrakcji był tzw. test „muchy”, polega-
jący na założeniu specjalnych okularów, 
w których wspomniana mucha stawała 
się trójwymiarowa. To badanie, jak też 
kilka innych, pozwoliło określić stan 
wzroku każdego dziecka, a obecny na 
miejscu ekspert doradzał rodzicom, jak 
należy dbać o wzrok ich pociech.

Gabinet zorganizowała firma Johnson 
& Johnson Vision Care.

(PG)

Sprawdzili wzrok dzieciom
Szczególne atrakcje czekały na dzieci, których rodzice wybrali warszawską Pragę, aby świętować Dzień 
Dziecka. W kinie Praha, przy ul. Jagiellońskiej, najmłodsi mogli wykonać bezpłatne badanie wzroku.

Najważniejsze są stopy i dłonie. 
Dotąd zakryte, teraz będą bardziej wi-
doczne, a nie wszystkie z nas dbają 
o nie regularnie przez cały rok. Na 
początek – pedicure. Usunięcie zrogo-
waciałego naskórka, nawilżenie skóry 
stóp, wygładzenie, elegancki kształt 
paznokci oraz modny kolor lakieru  
sprawią, że stopy będą się prezentowały 
pięknie w sandałach i klapkach. Warto 
też zadbać o dłonie – może tym razem 
zaufać fachowcom. Dla wygodnych 
najlepszym rozwiązaniem będzie mani-
cure i pedicure hybrydowy lub żelowy.

Następnie trzeba chwilę troski po-
święcić skórze – przede wszystkim 
dekoltu i pleców. Do wyboru jest wie-

le skutecznych metod: oczyszczania, 
ujędrniania i nawilżania. Twoja skóra 
dzięki nim stanie się napięta i ela-
styczna.

Jeśli nie jest jeszcze za późno, sko-
rzystaj z depilacji laserowej. Jeśli jed-
nak planujesz urlop za kilka tygodni, 
postaw lepiej na inne sposoby depilacji. 

Nie ryzykuj
Zabiegi przeprowadzane w gabinetach 

kosmetycznych nie są sezonowe, ale nie-
które z nich nie powinny być wykonywane 
latem. Odsłaniają one delikatniejsze war-
stwy naskórka, które są wrażliwe na dzia-
łanie promieni słonecznych. Podrażniona 
zabiegiem skóra nierównomiernie produ-

kuje melatoninę (związek wytwarzany pod 
wpływem promieni słonecznych). Dlatego 
możemy się spodziewać nierównomiernej 
opalenizny i trudnych do usunięcia prze-
barwień. Wzrasta również ryzyko oparzeń.

Niewskazane są np. zabiegi lasero-
we: depilacja, rozjaśnianie przebarwień, 
usuwanie zmian naczyniowych, tatuaży 
i lifting twarzy.

Specjaliści namawiają za to na za-
biegi usuwające pomarańczową skórkę, 
likwidujące rozstępy i wyszczuplające, 
których efekty poprawią nasze samo-
poczucie przed wyjściem na plażę. Po-
lecają: liposukcję, lipolizę, endermo-
logię i zabiegi przy pomocy sprzętu 
medcontour 2. Odpowiedni dla każdej 
z nas zabieg pomoże dobrać specjali-
sta. Szczególnie eksponować będziemy 
przedramiona, uda, brzuch i pośladki. 
O te części ciała warto zadbać w spo-
sób szczególny. Lato i mocne słońce 
w tym roku się nie spieszą, więc wszyst-
kie spóźnialskie mają jeszcze ostatnią 
szansę – warto chociaż skonsultować 
swoje potrzeby i ewentualne obawy ze 
specjalistami.

(IF)

Przygotuj się na lato
Lato, słońce, upały – to wszystko przed nami. Na razie tylko ma-
rzymy o tych przyjemnościach, ale kiedy nadejdą, wiele z nas 
wpadnie w panikę: nie czujemy się dobrze w kostiumie na plaży. 
A to szczególnie ważne, żeby wtedy, na urlopie podczas wypoczyn-
ku czuć się komfortowo i dobrze prezentować. Jak to zrobić? 
Pomyśleć o tym wcześniej i po prostu się przygotować. 



Ośrodek Kultury 
im. Stefana Żeromskiego 

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

w czerwcu:
•  do 25 czerwca (Dom Kultury „Koloro-

wa”, ul. Sosnkowskiego 16) – „Kwia-
ty”, wystawa Wolskiej Pracowni Pla-
stycznej dla Dorosłych 

•  10 czerwca (poniedziałek) godz. 12.00 
– „Rodzice dzieciom”, finał V Przeglą-
du Grup Teatralnych Rodziców War-
szawskich Przedszkoli. Organizatorem 
jest Przedszkole nr 253 „Akademia 
Pana Kleksa”, a gośćmi honorowymi 
– Małgorzata Ostrowska-Królikowska 
i Paweł Królikowski. Wstęp wolny.

•  21 czerwca (piątek) godz. 17.00 
– Podsumowanie działań sekcji 
artystycznych. W programie: występy 
solistów Studia Słowa i Piosenki, 
pokaz taneczny zespołu „Hasao”. 
Wstęp wolny.
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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

Ogłoszenia drobne
•  A PRZEPROWADZKI 24h/7, 

WYWÓZ, UTYLIZACJA 
starych mebli, AGD. Montaż 
mebli. Tel. 663 833 288

•  A PRZEPROWADZKI 
SPRZĄTANIE PIWNIC, 
MIESZKAŃ, wywóz mebli, 
tel. 512 139 430

•  ANTYKWARIAT KUPI 
KSIĄŻKI i inne rzeczy. Tel. 
22 663 39 19,  
509 548 582

•  CYKLINOWANIE, 
MALOWANIE, TAPETA, 
glazura, zabudowy gipsowo-
kartonowe.  
Tel. 506 157 730.

•  PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, tapicerki 
meblowej, samochodowej, 

tel. 509 672 530, (22) 638 52 84, 
505 593 654

•  REMONTY – GLAZURNIK, 
HYDRAULIK, elektryk, 
malowanie, gładzie gipsowe. 
Tel. 506 091 379

•  SPRZEDAM DOM 
SZEREGOWY na Woli 
(140 m2), rok budowy 2000. 
Tel. 516 714 633

•  TANIO. SZYBKO. 
GWARANCJA. 
Protezy zębowe: 
proteza szkieletowa 500 zł,  
proteza całkowita 350 zł,  
naprawa, tel. 602 646 986

•  ZADŁUŻONE MIESZKANIE 
POMOGĘ zamienić na mniejsze 
i spłacę długi. Tel. 661 765 711

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:
•  7 czerwca (czwartek) godz. 19.00 

– Koncert fortepianowy. W progra-
mie utwory: J.S. Bacha, A. Mozar-
ta, L. van Beethovena, F. Chopina,  
A. Skriabina, Szymanowskiego. 
Bezpłatne wejściówki**.

•  12 czerwca (środa) godz. 17.30 – 
„Calineczka”, spektakl teatralny dla 
dzieci w wykonaniu artystów i lalek 
z Passim Music. Dzieci wstęp wol-
ny*.

•  13 czerwca (czwartek) godz. 19.00 – 
Olga Szomańska „Nówka”. Koncert 
piosenek o kobietach i dla kobiet, 
utrzymanych w przyjemnym klima-
cie chill out, soul-pop. To piosenki 
o kobiecych snach, pragnieniach 
i o sercu pełnym miłości. Bezpłatne 
wejściówki**.

•  17 czerwca (poniedziałek) godz. 
19.00 – Wernisaż wystawy fotogra-
ficznej „Tradycyjnie i cyfrowo”, pre-
zentacja prac uczestników warszta-
tów prowadzonych przez Aleksandrę 
Tymińską i Jakuba Jarońskiego. Wy-
stawa potrwa do 3 września. Wstęp 
wolny.

•  18 czerwca (wtorek) godz. 19.00 – 
„Rozmowy ze śmiercią”, film fabu-
larny; „Droga mistrza”, film doku-
mentalny o drodze i pasjach mistrza 
Taekwon-do. Filmy produkcji Aka-
demii Filmu i Telewizji w Warsza-

wie, prezentacja w ramach pokazów 
filmowych młodych twórców, absol-
wentów akademii i wyższych szkół 
filmowych. Bezpłatne wejściówki**.

•  20 czerwca (czwartek) godz. 19.00 – 
„Śladami jazzu”, koncert to przypo-
mnienie historii jazzu. W programie 
znane standardy jazzowe czołowych 
kompozytorów i przedstawicieli 
poszczególnych nurtów jazzu na 
przestrzeni XX wieku, takich jak 
m.in: Luis Armstrong, Duke Elling-
ton, George Gershwin, Miles Davis, 
John Coltrane. Bezpłatne wejściów-
ki**.

•  27 czerwca (czwartek) godz. 19.00 
– Kabaretowe spotkanie z Jackiem 
Fedorowiczem. Bezpłatne wejściów-
ki**. 

w lipcu:
•  3 lipca (poniedziałek) godz. 19.00 

– „Głosy znad Dunaju” – koncert 
Chóru Męskiego Świętego Efraima. 
W repertuarze pieśni wywodzące 
się z obrządku protestanckiego, gre-
goriańskiego, a także utwory wę-
gierskich i polskich kompozytorów:  
F. Liszta, B. Bartóka, Z. Kodálya, R. 
Twardowskiego, F. Chopina, H.M. 
Góreckiego. Bezpłatne wejściów-
ki**.

* bilety na bajkę dla rodziców 7,50 zł, 
liczba miejsc ograniczona
** bilety i wejściówki dostępne w DK 
„Działdowska” bez możliwości rezer-
wacji telefonicznej. Odbiór wejśció-
wek od 29 maja 2013 r. w sekretariacie 
(liczba miejsc ograniczona).

WYDAWNICTWO POSZUKUJE:
przedstawicieli handlowych do sprzedaży powierzchni reklamowej 

z doświadczeniem w tym zakresie i znajomością CRM
Gwarantujemy:

3 motywacyjny system wynagradzania   3 miłą atmosferę w pracy  3 
możliwości wszechstronnego rozwoju 

KONTAKT: praca@awigazety.waw.pl

Biblioteka Publiczna 
w Dzielnicy Wola 

m. st. Warszawy
www.bpwola.waw.pl

w czerwcu:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło-
dzieży nr 14, ul. Młynarska 35a
•  do 30 czerwca w godzinach otwarcia wy-

pożyczalni – „Migawki” – wystawa foto-
grafii amatorskiej Marka Andruszczyszyna

•  18 czerwca (wtorek) godz. 14.00 – 
„Godzinka w dobrym towarzystwie”, 
spotkanie czytelników

•  20 czerwca (czwartek) godz. 17.30 – 
Dyskusyjny Klub Książki, spotkanie 
miłośników literatury fantastycznej

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło-
dzieży nr 80, ul. Redutowa 48
•  do 30 sierpnia w godz. otwarcia wypoży-

czalni – wystawa zdjęć Marka Szczerba-
ka „Kwiaty polskie, kwiaty obce”

•  25 czerwca (wtorek) godz. 13.00 – 
„Sportowa płeć piękna”, prelekcja An-
drzeja Lewandowskiego w ramach cy-
klu „Chwila dla Ciebie”

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 36, 
ul. Redutowa 48

•  7 czerwca (piątek) godz. 18.00 – Spo-
tkanie redakcyjne „Biuletyn Młodego 
Czytelnika” 

•  19 czerwca (środa) godz. 17.00 – „Kre-
atywne inspiracje sztuką”, warsztaty 
manualne

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21, 
al. Solidarności 90
•  10 czerwca (poniedziałek) godz. 10.00 

– Spotkanie autorskie z Oleną Dyskant
•  18 czerwca (wtorek) godz. 17.30 – 

„Zwinna jaszczurka”, zajęcia poświę-
cone eksperymentom połączone z wy-
konaniem prac plastyczno-technicznych 
z cyklu „Mali Odkrywcy”

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło-
dzieży nr 11, ul. E. Ciołka 20
•  13 czerwca (czwartek) godz. 19.00 

– „Dieta bezglutenowa w leczeniu ce-
liakii” – prelekcja studentów Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego

•  20 czerwca (czwartek) godz. 19.00 – 
„Do szuflady?”, kameralne spotkania 
poetyckie z Bożeną Magdaleną Wie-
siołek.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25, 
ul. Żytnia 64
•  14 czerwca (piątek) godz. 17.00 – 

„Baśnie japońskie”, warsztaty literackie 
z cyklu „Literackie piątki”

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło-
dzieży nr 73, ul. Żytnia 64
•  17 czerwca (poniedziałek) godz. 17.30 

– „Jak świadomie budować ścieżkę 
swojego rozwoju zawodowego i in-
telektualnego”, cykl nieodpłatnych 
warsztatów dla dorosłych

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13, 
ul. Staszica 5a 
•  20 czerwca (czwartek) godz. 17.00 

– „Dzień Ojca”, warsztaty literacko-
-plastyczne z cyklu „Bajkowe podróże 
małe i duże”

•  27 czerwca (czwartek) godz. 17.00 – 
„Świeczniki z masy solnej”, warsztaty 
plastyczno-techniczne z cyklu „Plasty-
ka nie tylko dla smyka”

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

Amfiteatr w Parku Sowińskiego
ul. Elekcyjna 17

www.amfiteatr.okwola.pl

w czerwcu:
• 8 czerwca (sobota) godz. 16.00 –  „Let-
nie Spotkania Klimatyczne”: Seweryn 
Krajewski Smooth Jazz, Zespół Kurdesz. 
Wstęp wolny.
• 9 czerwca (niedziela) godz. 16.00 – 
VII Festiwal Szkół Śpiewających. Wstęp 
wolny.
• 15 czerwca 16:00 XXXIII Przegląd 
Amatorskich Zespołów Artystycznych.
• 16 czerwca godz. 16.00 – „W ryt-
mie Woli”, koncert młodych talentów, 
przygotowany przez Młodzieżową Radę 
Dzielnicy Wola, godz. 18.00 – Kabaret 
Warszawski (koncerty w ramach Wolskie-
go Korowodu).
• 23 czerwca godz. 19.30 – Wolski Teatr 
Letni: „Szalone Nożyczki” Teatru Kwa-
drat. Wstęp wolny.
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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

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.

N
AS

ZA

w czerwcu:
•  7 czerwca (piątek) godz. 19.00  

– „Amazonia”
•  15 czerwca (sobota) godz. 19.00  

– „Martwa natura w rowie”. Pre-
miera

•  16 czerwca (niedziela) godz. 19.00  
– „Martwa natura w rowie”

•  18 czerwca (wtorek) godz. 19.00  
– „Martwa natura w rowie”

•  20 czerwca (czwartek) godz. 19.00  
– „Exterminator” 

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

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

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

Kasa czynna od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 12.00 – 19.00 oraz godzinę 
przed spektaklem. Rezerwacja bile-
tów: tel. 663 741 903 oraz rezerwa-
cja@labodram.pl.

٭ ٭ ٭
Teatr Dramatyczny zaprasza również 
na spektakle na Scenie im. G. Ho-
loubka (PKiN, pl. Defilad 1, tel. 22 
656 68 44 lub 602 792 282) oraz na 
Scenie Przodownik (ul. Olesińska 21, 
tel. 663 741 903).

Bilety na wszystkie spektakle Teatru 
Dramatycznego m. st. Warszawy są 
dostępne w trzech kasach teatru.

w czerwcu:
• 7 czerwca (piątek) godz. 19.00 – 
„Oskar dla Emily”
• 8 i 9 czerwca (sobota, niedziela) 
godz. 19.00 – „Lady Oscar”
• 14 i 15 czerwca (piątek, sobota) 
godz. 19.30 – „Molly Bloom”
• 16 czerwca (niedziela) godz. 19.30 
– „Molly Bloom” na podstawie „Ulis-
sesa” Jamesa Joyce’a w tłumaczeniu 
Macieja Słomczyńskiego. Premiera
Po całodziennej wędrówce po Dubli-
nie (16 czerwca 1904 roku) Leopold 
Bloom kładzie się w łóżku obok żony 
Molly, która obudzona snuje długi 
monolog wewnętrzny, pełny seksu, 
wspomnień z przeszłości... Bohater-
ka „Ulissesa J. Joyce’a  jest wzorem 
kobiety silnej i świadomej siebie, a jej 
słynny monolog  pozostaje wciąż zdu-
miewająco aktualny i świeży.
Dzień 16 czerwca jest świętowany 
na całym świecie przez fanów Joyce-
’a jako Bloomsday. Autor wybrał ten 
dzień na pamiątkę pierwszej randki 
z żoną, Norą Barnacle.

Przerwa wakacyjna teatru  
od 17 czerwca do października 2013 

r.

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

Poziomo: 1) ... obiecanki; 7) coś nadzwyczajnego, przysmak, specjał; 8) ubiór 
boya; 9) pistolety i karabiny konstrukcji niemieckiej; 10) fragment tekstu;  
12) lekceważąco o małym chłopcu; 14) przepych; 16) miasto w Gruzji; 19) lichy 
kawałek mięsa; 21) oddział w szpitalu; 22) do odrobienia; 23) chętka na coś.

Pionowo: 1) w prawie karnym wina nieumyślna; 2) miasto w Hiszpanii;  
3) fajka wodna; 4) przełożony meczetu; 5) autor „Sklepów cynamonowych”; 
6) zdolność przeżywania niezwykle żywych wyobrażeń; 11) kuzyn dyni;  
13) wytwarza energię jądrową; 15) człowiek bez stałego miejsca zamieszka-
nia; 17) war; 18) miasto nad Jeziorakiem; 20) antenat kaloryfera.

22
/S

/2
01

3

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 7 do 20 czerwca 2013 r.

WODNIK (21 I – 18 II) 
Przed Tobą dni dobre na 
wprowadzenie w życie no-
wych pomysłów w sferze za-

wodowej. Wszystko będzie Ci sprzyjać, 
więc ze spokojem licz na sukces. Możesz 
za niego zapłacić niewielkim zmęcze-
niem, ale to chyba niewygórowana cena. 
W uczuciach – lekkie niepokoje. Finanse 
– w porządku.

RYBY (19 II – 20 III)
Twoim najważniejszym za-
daniem powinno być teraz 
znalezienie nowego celu – 

czegoś, co pobudzi Cię do działania. 
Potrzebne są Ci nowe możliwości, nowa 
pasja, może nowa praca? Taka zmiana 
wpłynie na całe Twoje życie. W uczu-
ciach – dobre dni, pełne namiętności. 
Finanse – w obiecującym wzroście. Zdro-
wie – w porządku. 

BARAN (21 III – 20 IV)
W najbliższych dniach nie bę-
dziesz się czuł dobrze – nie-
pewność i obawa przed pod-

jęciem istotnych dla Twojej przyszłości 
decyzji dadzą Ci się we znaki. Jeśli nie 
uda Ci się uzyskać wewnętrznej pewności, 
daj sobie trochę czasu, poczekaj kilka 
dni. Zwróć uwagę na finanse. Zdrowie 
– w normie. 

BYK (21 IV – 21 V)
Marzenia o zbliżającym 
się urlopie zajmują prawie 
wszystkie Twoje myśli i prze-

szkadzają Ci w skupieniu się na ważnych 
kwestiach. To fakt – wypoczynek jest Ci 
potrzebny, ale to rozproszenie uwagi 
może Cię sporo kosztować. Postaraj się 
wytrzymać jeszcze kilka tygodni. Dla 
zdrowia przydałoby Ci się więcej ruchu 
i zdrowsza jedzenie.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Przed Tobą poprawa losu, któ-
ry postanowi się do Ciebie 

uśmiechnąć w zaskakujący sposób. Bądź 
czujny przede wszystkim w sferze spraw 
zawodowych. Jeśli ostatnio nie dbałeś 
o zdrowie, najwyższy czas to zmienić, 
dzięki temu będziesz gotowy do aktywnego 
wykorzystania nowej szansy. W finansach 
– bez zmian.

RAK (22 VI – 22 VII)
Praca, praca, praca i znowu 
praca. Nie możesz liczyć na 

odrobinę wytchnienia. Na szczęście wy-
siłek przyniesie dużo satysfakcji i sprawi, 
że zostaniesz doceniony przez zwierzch-
ników. W uczuciach – na przekór obo-
wiązkom – dużo gorących chwil. Finanse 
– coraz lepsze. Zdrowie – w porządku.   

LEW (23 VII – 23 VIII)
To ostatnia chwila przed waka-
cjami, żeby zająć się ważnymi 
sprawami zawodowymi, zwią-

zanymi z Twoją przyszłością, a które zanie-
dbałeś ostatnio. W uczuciach – dużo miłych 
chwil sprawi, że znowu zaznasz  szczęścia. 
Nie szalej z wydatkami, pieniądze przydadzą 
Ci się na urlopie. Zdrowie – w porządku.

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
Przed Tobą ważne zmiany. Nie 
uciekniesz przed podjęciem de-
cyzji. Kieruj się dalekosiężny-

mi planami i korzyściami. Czas odważniej 
popatrzeć w przyszłość i zmienić to, co 
od dawna chcesz zmienić –  będzie trochę 
stresu i duże zyski. Poprawa w finansach. 
A w uczuciach – szansa na nowy trwały 
związek. Zdrowie – bez zastrzeżeń. 

WAGA (23 IX – 23 X)
Los Ci będzie sprzyjał, więc 
grzechem byłoby nie wykorzy-
stać takiej szansy. Jeśli zdobę-

dziesz się na aktywność, możesz liczyć na 
sukces. Na pewne kłopoty mogą narazić 
Cię uczucia. Twoje wewnętrzne rozdar-
cie i niezdecydowanie może być źródłem 
wielu poważnych problemów z rozstaniem 
włącznie. Zdrowie – w normie, ale uważaj 
na przewód pokarmowy. 

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Dobry humor Cię nie opuści, 
mimo nawału obowiązków za-
wodowych i nerwówki w pra-

cy. I dobrze, bo w sumie nie będziesz miał 
poważniejszych powodów do zmartwień. 
Napięcie nieco złagodzą miłe chwile we 
dwoje w alkowie. Finanse – niestabilne. 
Nie zapominaj o systematycznej aktyw-
ności fizycznej. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII) 
W najbliższych dniach po-
winieneś pomyśleć o swoim 
życiu towarzyskim i zadbać 

nieco bardziej o swoich zapomnianych 
przyjaciół. Sytuacja będzie temu sprzy-
jać, bo sprawy zawodowe i finansowe 
będą stabilne. Korzystając z tego, zajmij 
się również stanem Twojego zdrowia – 
potrzeba Ci więcej ruchu, zmiana diety 
i odpoczynku.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 
To nie będą dobre dni na wiel-
kie plany, zamierzenia i za-
wodową aktywność. Postaraj 

się jakoś przeczekać ten niekorzystny 
czas. Możesz za to zrobić bilans swojego 
obecnego życia – przyda Ci się, gdy los 
zacznie sprzyjać działaniu. Zorganizuj 
sobie miły wypoczynek – ważne, żeby nie 
był tylko bierny. 
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Trzecia klasa po raz pierwszy zagrała z całą orkiestrą

Koncert poprowadził Krzysztof Michalski (pierwszy z lewej) wspólnie z Elżbietą Chludzińską 
(druga z lewej). Dalej stoją: dyrygentka Aleksandra Stadnicka-Wawer i akompaniatorka Anna 
Salij-Tuz

Za tydzień, 15 i 16 czerwca, na Lot-
nisku Warszawa-Babice odbędą się po 
raz jedenasty Dni Małego Lotnictwa. 

W tym roku organizatorzy pragną 
zaprezentować mieszkańcom stolicy 
większą liczbę konkurencji modelar-
skich, dlatego przeprowadzą trzy od-
dzielne imprezy ogólnopolskie.

Będą to: Zawody Latających Ma-
kiet Samolotów (F4B/P), zaliczane do 
Pucharu Polski, Ogólnopolskie Zawo-
dy Modeli Akrobacyjnych na Uwięzi 
(F2B) oraz Ogólnopolskie Zawody Mo-

deli Aircombat (w konkurencjach ESA 
WWI i WWII).

F4B/P to półmakiety (czyli uprosz-
czone makiety) latające na uwięzi. Oce-
nia się nie tylko powietrzne manewry, 
lecz także podobieństwo makiety do 
pierwowzoru.

F2B to modele akrobacyjne, czyli 
konstrukcje modelarskie niebędące 
odwzorowaniem istniejących samo-
lotów. Zadaniem modelarza jest jak 
najdokładniej wykonać program fi-
gur akrobacyjnych.

Z kolei zawody modeli Aircombat 
to przepełnione realizmem walki po-
wietrzne, w których o wygranej decydu-
ją umiejętności pilotażowe zawodnika. 

Wśród dodatkowych atrakcji: pokazy 
modeli latających, pokazy paralotni w lo-
cie i ekspozycja sprzętu paralotniowego, 
samolotów i szybowców, warsztaty bu-
dowy latawców, ekspozycje instytutów 
naukowych, ośrodków akademickich 
oraz firm modelarskich i lotniczych.

Więcej informacji:
www.artbem.pl/aeromodelklub

W majowy wieczór odbył się ko-
lejny koncert na 200 mandolin, zaty-
tułowany „Przez osiem strun świata”. 
Zaprezentowali go uczniowie klas I-VI, 
realizujący innowacyjny program roz-
szerzonej edukacji muzycznej. Rodzice 
i goście, szczelnie wypełniający wielką 
salę, usłyszeli utwory z różnych stron 
świata, między innymi: „Hiszpańskie 
oczy”, „Taniec węgierski”, „Modry 
len”, „Na stokach Mandżurii”, melo-
die z repertuaru zespołów The Beatles 
„Yesterday” oraz zespołu Abba „I have 
a dream”. Nie zabrakło też polskich 
utworów ludowych w wykonaniu 
uczniów klasy III, debiutujących w or-
kiestrze. Jej dyrygentką jest Aleksan-

dra Stadnicka-Wawer, akompaniatorką 
zaś Anna Salij-Tuz.  Dopełnieniem 
koncertu były występy dzieci z klasy 
I i II, które przedstawiły układy cho-
reograficzne „Figle różowej pantery” 
oraz „Tajemnice Bonda”. Oba przy-
gotowane przez Beatę Łopuszańską. 
Jednak największy aplauz wzbudził 
występ dzieci z oddziałów przedszkol-
nych i to właśnie przedszkolaki stały 
się gwiazdami wieczoru. Włączając je 
w program koncertu, dyrektorka szko-
ły Elżbieta Chudzińska wyprzedziła 
formalne powołanie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego i pokazała, jak mogą 
współpracować ze sobą dzieci starsze 
i młodsze z korzyścią dla obu grup. 

Koncert zakończył się żywiołowym 
finałem w wykonaniu wszystkich mło-
dych artystów i publiczności, która 
na stojąco włączyła się do wspólnego 
śpiewu. Rodzice nie kryli wzruszenia.

Dodatkową atrakcją wieczoru była 
wystawa prac plastycznych przygo-
towana przez Dorotę Chyczewską 
i uczniów klas młodszych, nawiązują-
ca do podróży zagranicznych uczniów. 
Szkoła od 15 lat współpracuje ze szko-
łami na Węgrzech i w Szwecji, a w wy-
jazdach zagranicznych uczestniczyło 
przeszło 500 jej uczniów. Dla więk-
szości z nich była to pierwsza w życiu 
zagraniczna przygoda. Warto dodać, 
że oprócz członków orkiestry wyjeż-
dżają grupy uczniów pasjonujących 
się ekologią, twórczością plastyczno-
-techniczą i sportem. W rewanżu mali 
Szwedzi, Węgrzy oraz Łotysze brali 
udział w podobnych zajęciach w Szko-
le nr 316 i gościli w polskich rodzinach. 
Niestrudzoną organizatorką tych akcji, 
podróży i koncertów jest Elżbieta Chlu-
dzińska, dyrektorka szkoły od przeszło 
20 lat, którą wspomaga kreatywny i za-
angażowany zespół nauczycieli. Dzięki 
nim szkoła stała się ważnym ośrodkiem 
wszechstronnego kształcenia i wycho-
wania na warszawskich Jelonkach. Tę 
misję wypełnia już 30 lat. 

Wanda Pilawska

Szkoła tętniąca muzyką
Filharmonia w sali gimnastycznej? To możliwe, jeśli ma się taką orkiestrę jak Juno Wars. Już 29 lat 
działa w Szkole Podstawowej nr 316 im. Astrid Lindgren na warszawskich Jelonkach. I choć co rok 
zmienia skład, bo kolejna zmiana młodych muzyków opuszcza szkołę, utrzymuje niezmiennie wysoki 
poziom. Świadczą o tym koncerty w kraju i zagranicą, liczne nagrody i dziesięć wydanych płyt. 

Dni Małego Lotnictwa

Teatr Studio Buffo
ul. M. Konopnickiej 6

buffo@studiobuffo.com.pl

w czerwcu:
•  7 czerwca (piątek) godz. 19.00 – „Na-

tasza – 18. urodziny w Buffo”    
•  8 czerwca (sobota) godz. 20.00 – 

„Seks polski” – one man show Rafała 
Rutkowskiego    

•  11 czerwca (wtorek) godz. 19.00 – 
„Hity Buffo” – koncert    

•  12 czerwca (środa) godz. 19.00 – 
„Wielki apetyt, czyli monolog na 40 
postaci”    

•  13 czerwca (czwartek) godz. 19.00 –
„Boeing, Boeing” – komedia sytuacyj-
na    

•  14 czerwca (piątek) godz. 17.00 
i 20.00 – „Polita” – musical w 3D 
o Poli Negri (hala Torwar); ♦ „Bo-
eing, Boeing” – komedia sytu-
acyjna

•  15 czerwca (sobota) godz. 18.00 
i 20.30 – „Histerie miłosne”    

•  16 czerwca (niedziela) godz. 19.00 – 
„Histerie miłosne”

•  18 czerwca (wtorek) godz. 19.00 –
„Hity Buffo” – koncert

•  19 czerwca (środa) godz. 19.00 – 
„Ukochany kraj... – czyli PRL w pio-
sence”    

•  20 czerwca (czwartek) godz. 19.00 – 
„Ukochany kraj... – czyli PRL w pio-
sence”

•  21 czerwca (piątek) godz. 19.00 – 
„Tyle miłości” – szlagiery filmowe 
i kabaretowe z lat 20. i 30.    

•  22 czerwca (sobota) godz. 19.00 – 
„Tyle miłości” – szlagiery filmowe 
i kabaretowe z lat 20. i 30.    

•  23 czerwca (niedziela) godz. 19.00 – 
„I love you”    

•  25 czerwca (wtorek) godz. 19.00 – 
„Wieczór francuski w Buffo” – kon-
cert    

•  26 czerwca (środa) godz. 19.00 – 
„Wieczór włoski w Buffo” – koncert

•  28 czerwca (piątek) godz. 19.00 –
„Metro w Buffo”– musical

•  29 czerwca (sobota) godz. 16.00 
i 19.00 – „Metro w Buffo” – musical

•  30 czerwca (niedziela) godz. 19.00 
„Wieczór rosyjski w Buffo” – koncert    

w lipcu:
•  1 i 2 lipca (poniedziałek, wtorek) godz. 

19.00 – „Metro w Buffo” – musical

Kasa czynna: od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 10.00 – 18.00, w soboty do 
16.00, w niedziele (tylko w dniu spek-
taklu) od 11.00, tel. (22) 625 47 09, 
(22) 339 07 71

Muzeum Warszawskiej Pragi
Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy

zaprasza na wystawę: 

Praski MDM. Życie codzienne osiedla Praga II
do 28 września 2013 r.

sala ekspozycyjna muzeum w dawnej Wytwórni Wódek Koneser,  
ul. Ząbkowska 27/31 (bud. 36b Ip.)

czynna od środy do soboty w godz. 11.00 – 18.00

Wystawa pokazuje założenia urbanistyczne i społeczne socrealistycznego 
w stylu osiedla Praga II (okolice placu Hallera) oraz jego funkcjonowanie 

w życiu codziennym. Osiedle od 2010 roku jest wpisane do rejestru zabytków. 
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Dzieci z pierwszej klasy zaprezentowały taniec „Figle różowej pantery”


