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Bu do wa li nii tram wa jo wej, któ -
ra po łą czy osie dla Der by i Le -
wan dów ze sta cja mi me tra i bez -
po śred nio z cen trum War sza wy to
bez wąt pie nia naj wa żniej sza in -
we sty cja dla Bia ło łę ki. Choć pla -
no wa na od lat, re al nych kształ tów
za czę ła na bie rać do pie ro w ubie -
głym ro ku. Pod okiem wi ce pre zy -
dent Re na ty Ka znow skiej Tram -
wa je War szaw skie pla nu ją te raz
naj więk sze od de kad in we sty cje,
na cze le z tra są z Wo li przez
Dwo rzec Za chod ni do Wi la no wa.
Mo żna za li czyć do nich ta kże li -
nię tram wa jo wą na wschod nią
Bia ło łę kę, któ ra na ra zie nie ma
za pew nio ne go fi nan so wa nia.

Pętla na północ
od Warzelniczej

Do ce lo wa pę tla jest pla no wa na
na pół noc od skrzy żo wa nia
Ostródz kiej z Wa rzel ni czą, w re -
zer wie te re nu pod tra sę mo stu
Skło dow skiej -Cu rie. Tram wa je
wy ja dą z niej na wschód, prze tną
Ką ty Gro dzi skie a na stęp nie skrę -
cą na po łu dnie, na to ry uło żo ne
w re zer wie pod tra sę Ol szyn ki
Gro chow skiej – mniej wię cej
w po ło wie dłu go ści mię dzy Skarb -
ka z Gór a Głę boc ką. Na stęp nie
to ro wi sko przej dzie w po bli żu
par ku przy Ma gicz nej i no wym
wia duk tem nad tra są S8.

– W po bli żu cen trum han dlo -
we go cze ka nas wy cin ka drzew,
ale bę dzie ona zde cy do wa nie
mniej sza, niż gdy by bu do wać dru -
gą jezd nię Głę boc kiej – do wie -
dzie li śmy się nie ofi cjal nie.

Tram wa je po ja dą wzdłuż Głę -
boc kiej i Win cen te go, umo żli wia -
jąc prze siad kę do me tra
przy Kon dra to wi cza. Da lej tram -
waj po je dzie pro sto do skrzy żo -
wa nia z Mat ki Te re sy i Gi lar ską,
gdzie znaj dzie się dru ga spo śród
no wych kla sycz nych pę tli (po zo -
sta łe, np. na wy so ko ści Be ren so -
na, by ły by do stęp ne tyl ko dla

dokończenie na stronie 2

Tramwaj na Derby
� Najważniejsza inwestycja komunikacyjna w dzielnicy powoli nabiera kształtów.
Podczas analiz brane są pod uwagę aż trzy warianty przebiegu torowiska.

ramwaje
pojadą wzdłuż

Głębockiej
i Wincentego,
umożliwiając

przesiadkę
do metra przy

Kondratowicza
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skła dów dwu kie run ko wych).
Wstęp ny plan za kła da, że zo sta -
nie ono prze bu do wa ne tak, by to -
ry mo gły pro wa dzić da lej za rów -
no pro sto do ron da Ża ba, jak

i przez Mat ki Te re sy czy po nie ist -
nie ją cej jesz cze No wo -Troc kiej.

Wy gra tań sze roz wią za nie?
Naj bar dziej praw do po dob ne

jest, że w pierw szej ko lej no ści po -

wsta nie to ro wi sko wzdłuż Mat ki
Te re sy, po mię dzy Win cen te go
a Rem bie liń ską. W ten spo sób
sto sun ko wo ni skim kosz tem
tram wa je z Bia ło łę ki do cie ra ły by
do ist nie ją cej sie ci. W dro dze

do Śród mie ścia no wa li nia mo gła -
by po je chać uli ca mi Mat ki Te re sy,
Od ro wą ża, 11 Li sto pa da, al. „So -
li dar no ści” i mo stem Ślą sko -Dą -
brow skim. Mo żli we by ło by też
uru cho mie nie li nii przez Od ro wą -
ża, Sta rzyń skie go, most Gdań ski
i Sło miń skie go w kie run ku Dwor -
ca Gdań skie go, a w dal szej przy -
szło ści ta kże przez most Kra siń -
skie go na Żo li borz.

Dla miesz kań ców Bia ło łę ki i no -
wych osie dli, po wsta ją cych
na daw nym po lu PGR Bród no,
naj lep sze roz wią za nie to to ro wi -
sko na ca łej dłu go ści Win cen te go
aż do ron da Ża ba. Dro ga do Śród -
mie ścia by ła by wte dy krót sza o ki -
lo metr, ale bu do wa in we sty cji
w tym wa rian cie to znacz nie więk -
szy koszt. Ko niecz na by ła by nie
tyl ko prze bu do wa ron da Ża ba, ale
też prze sta wie nie za byt ko we go
drew nia ne go do mu przy Bi ru ty i…
roz wią za nie pro ble mu ży dow skich
po chów ków po za ogro dze niem
cmen ta rza. Pod czas ba dań grun tu
oka za ło się, że mię dzy kir ku tem
a uli cą znaj du ją się gro by, któ rych
zgod nie z ży dow ską tra dy cją nie
wol no ani prze nieść, ani bez po -
śred nio przy kryć as fal tem. Do -
tych cza so we roz mo wy z ra bi na mi
nie przy nio sły roz wią za nia, któ re
za do wo li ło by zwią zek re li gij ny.

Po to rach na Tar gó wek
Cie ka wą pro po zy cją jest to ro -

wi sko na uli cy No wo -Troc kiej,
ma ją cej biec wzdłuż Gi lar skiej
i Troc kiej od Win cen te go do Ra -
dzy miń skiej. Gdy by po wsta ło,
mo żli wy był by nie za le żny od kor -
ków do jazd z Bia ło łę ki na Tar gó -
wek, a ta kże spraw ne do wo że nie

do me tra no wych osie dli
przy Win cen te go.

Naj bli ższą re al ną da tą otwar cia
tra sy tram wa jo wej na wschod nią
Bia ło łę kę jest rok 2022. We dług
wstęp nych sza cun ków bu do wa
bę dzie kosz to wać 150 mln zł net -
to, ale do su my tej na le ży do li czyć
pie nią dze prze zna czo ne na wy -
kup grun tów.

(dg)

Tramwaj na Derby

dokończenie ze strony 1

W dniach 13-18.03. 2017 Gim na -
zjum nr 333 im. Pol skich Ma te ma ty ków
Zwy cięz ców Enig my go ści ło uczniów
i na uczy cie li z Hisz pa nii, Szwe cji,
Włoch i Nie miec w ra mach dzia łań
zwią za nych z pro jek tem Era smus+.
Gim na zjum przy ul. Dzia twy już dru gi
rok bie rze udział w pro gra mie Era -
smus+, ak cja KA2 (Za po bie ga nie nie -
po wo dze niom szkol nym spo wo do wa -
nym sze ro ko po ję ty mi uza le żnie nia mi). 

W cza sie wi zy ty ucznio wie pre zen to -
wa li przy go to wa ne wcze śniej ak tyw no -
ści zwią za ne z te ma tem pro jek tu.
Przed sta wi cie le ka żdej de le ga cji przed -
sta wi li wy ni ki an kie ty do ty czą cej uży wa -
nia no wo cze snych tech no lo gii, za sta na -
wia li się, czy me dia spo łecz no ścio we
mo gą za stą pić bez po śred ni kon takt
z dru gim czło wie kiem oraz wzię li udział
w de ba cie: za i prze ciw cy fro wej rze czy -
wi sto ści. Ucznio wie pre zen to wa li blo gi
o mu zy ce i w swo ich pre zen ta cjach
prze ko ny wa li, że no wo cze sne tech no lo -
gie mo gą uła twiać i wspo ma gać pro ces
ucze nia się. 

De le ga cje wszyst kich kra jów zo sta ły
rów nież po wi ta ne przez bur mistrz Bia -
ło łę ki p. Ilo nę So ję -Ko złow ską, któ ra
opo wie dzia ła o dziel ni cy Bia ło łę ka. 

Po za czę ścią zwią za ną z te ma ty ką

pro jek tu na uczy cie le i ucznio wie spę -
dza li czas bar dzo in ten syw nie, od wie -
dza jąc Sta re Mia sto, bio rąc udział
w grze miej skiej „Śla da mi Cho pi na”,
zwie dza jąc war szaw skie mu zea i uczest -
ni cząc w re ci ta lu for te pia no wym, któ ry
był zwień cze niem in ten syw ne go ty go -
dnia w War sza wie.

Go ście by li za chwy ce ni War sza wą,
pol ską go ścin no ścią i cie ka wą hi sto rią
Pol ski. Twier dzi li, że wi zy ta zro bi ła
na nich du że wra że nie i chęt nie wró cą
tu po now nie. 

Ucznio wie po raz ko lej ny pod kre śla -
li, że dzię ki pro jek to wi Era smus+ udo -
sko na la ją swo je kom pe ten cje ję zy ko we,

po sze rza ją wie dzę o świe cie i kul tu rze
in nych kra jów, ale przede wszyst kim zy -
sku ją no wych zna jo mych i czu ją, że są
czę ścią zjed no czo nej Eu ro py. 

Jed na z uczen nic mó wi: „do wie dzia -
łam się, jak lu dzie z in nych kra jów po -
strze ga ją Pol skę, bar dziej otwo rzy łam
się na no we zna jo mo ści, po zna łam też
na no wo War sza wę – od tu ry stycz nej
stro ny”.

In na uczen ni ca od kry ła, że „po tra fi
za opie ko wać się dru gą oso bą, a nasz
kraj jest otwar ty na ob co kra jow ców”.

Spo łecz na Szko ła Pod sta wo wa
nr 2 STO, 
Spo łecz ne Gim na zjum nr 333 STO, 
War sza wa, ul. Dzia twy 6,
tel. 22 614 46 92, 
www.sto2.pl, szko la@sto2.pl

Erasmus+ w Warszawie

Najbliższą
realną datą otwarcia
trasy tramwajowej
na wschodnią Białołękę
jest rok 2022. Według
wstępnych szacunków
budowa będzie
kosztować 150 mln zł
netto, ale do sumy tej
należy doliczyć pieniądze
przeznaczone na wykup
gruntów.

Ab sol went Or ta nez Uni ver si ty

w Qu ezon Ci ty oraz Azja tyc kie go

In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej

w Pa say na Fi li pi nach. Po cho dzi

z pro win cji gór skiej i wio ski Ana po

przy na le żnej do Be nqu et Tri be, któ -

ra sły nie z da ru uzdra wia nia prak ty -

ko wa ne go i prze cho dzą ce go z po -

ko le nia na po ko le nie.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz -

ne ró żnych or ga nów w cie le czło -

wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.

Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne

or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza

ka na ły ener ge tycz ne. Dzia ła

na wszyst kich po zio mach ener gii

du cho wej li kwi du jąc ca łe spec trum

cho ro by. Po świę ca cho re mu ok. pół

go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho -

re go. Od te go też uza le żnia wy bór

tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni -

pu la cje, kie dy in dziej uzdra wia nie

du cho we, pra nicz ne bądź ma gne -

ty za cja tka nek. 

LO THAR sku tecz nie po ma ga

w le cze niu wie lu cho rób. Mię dzy in -

ny mi:

• nowotworowych, chorobach

organów wewnętrznych

• prostacie, problemach

hormonalnych

• zapaleniu stawów, problemach

i zmianach reumatycznych

• chorobach układu nerwowego,

udarze mózgu, migrenie,

• problemach z krążeniem,

chorobach kobiecych

• bólach kręgosłupa, drętwienie

rąk i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale

możliwe są też wizyty domowe czy

w innych wybranych przez pacjenta

miejscach.

Zapisy i informacje
w godz. od 9 do 19

pod numerami
tel.: 22 679-22-47,

605 324 865, 605 177 007.
Więcej informacji:

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
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Gdy na wschod niej Bia ło łę ce
wy ro sły blo ki, Głę boc ka nie ocze -
ki wa nie sta ła się jed ną z głów nych
ulic prę żnie roz wi ja ją cej się dziel -
ni cy. Dziś stra szy dziu ra wym as -
fal tem i krzy wy mi chod ni ka mi,
dwa ra zy dzien nie two rzą się tu
ogrom ne kor ki a dro ga ro we ro wa
ist nie je tyl ko na krót kim od cin ku.
Zda niem wie lu miesz kań ców
prze bu do wa Głę boc kiej to naj pil -
niej sza in we sty cja tej czę ści Bia ło -
łę ki. Po ja wia ją się jed nak ta kże
gło sy, że nie jest ona po trzeb na.

„Na zje żdża ło się sło ików”
22 mar ca w szko le przy Głę boc -

kiej 66 od by ło się spo tka nie z wi -
ce dy rek to rem Za rzą du Miej skich
In we sty cji Dro go wych Pio trem
Smo czyń skim i pro jek tan tem

prze bu do wy, na któ re przy by ło
ok. 40 miesz kań ców. By ła wśród
nich gru pa wła ści cie li po se sji po -
ło żo nych bez po śred nio przy uli cy,
któ rzy do ma ga li się wstrzy ma nia
in we sty cji. Po nie waż na no wą
Głę boc ką po trze ba wię cej miej -
sca, niż na obec nie ist nie ją cą uli -
cę, zo sta nie ona zbu do wa na z po -
mo cą spe cu sta wy dro go wej. Wła -
ści cie le do sta ną od szko do wa nia
(ich zda niem za ma łe) za za ję te
frag men ty dzia łek, ale uli ca przy -
bli ży się do nie któ rych do mów
jed no ro dzin nych.

– Mu si my mieć miej sce na po -
rząd ne chod ni ki i dro gę ro we ro -
wą, do bu do wy któ rej je ste śmy zo -
bo wią za ni – wy ja śniał Smo czyń ski.
– Je śli nie po sze rzy my pa sa dro -
go we go, nie bę dzie my w sta nie

prze bu do wać uli cy zgod nie z ak -
tu al ny mi stan dar da mi. Że by zmie -
nić pro jekt w tak du żym stop niu,
mu sie li by śmy wy stą pić o no wą de -

cy zję śro do wi sko wą. To opóź ni ło -
by prze bu do wę o trzy la ta.

– Bę dzie my pro te sto wać i od -
wo ły wać się do wo je wo dy, aż

opóź ni my prze bu do wę o 3–4 la ta
– za po wie dział na od chod ne je -
den z miesz kań ców Głę boc kiej. –
Wszyst ko by ło do brze, ale na zje -

żdża ło się sło ików, na bu do wa li
blo ków. Nie od dam ani me tra
mo jej po se sji.

Zda niem pro te stu ją cych in we -
sty cja jest nie zgod na z pra wem,
bo w pla nie miej sco wym miej sce
na po sze rze nie Głę boc kiej zo sta -
ło na ry so wa ne po dru giej stro nie
uli cy, niż sto ją ich do my. Fak tem
jest jed nak, że plan był przy go to -
wy wa ny za nim w War sza wie przy -
ję to dzi siej sze stan dar dy do ty czą -
ce bu do wy chod ni ków i dróg ro -
we ro wych, a dro gi bu do wa ne
z po mo cą spe cu sta wy nie mu szą
być zgod ne z za pi sa mi pla nów
miej sco wych.

Nowa Głębocka w dużym
skrócie

Prze bu do wa ny zo sta nie 1,5-ki -
lo me tro wy od ci nek uli cy od Be -
ren so na do Po dwój nej. Od Be -
ren so na do Kar to gra ficz nej jezd -
nia wciąż bę dzie mia ła je den pas
w ka żdą stro nę, z po sze rze nia mi
na skrzy żo wa niach. Na po łu dnie
od Kar to gra ficz nej dro ga otrzy ma
nie ty po wy układ 2+1, z dwo ma
pa sa mi w kie run ku Bród na i jed -
nym w kie run ku pół noc nym.

Po wsta ną ta kże no we ron da
na skrzy żo wa niach z Kar to gra ficz -
ną, pla no wa ną Siecz ną, Skarb ka
z Gór i In ter ne to wą oraz – ja ko
od dziel na in we sty cja – sy gna li za cja
świetl na przy Ma gicz nej. Pro jek -
tan ci za kła da ją, że dzię ki ron dom
ła twiej bę dzie skrę cić na Głę boc ką
z ulic po przecz nych, ruch bę dzie
od by wać się płyn niej i jed no cze -
śnie wzro śnie bez pie czeń stwo, bo
sa mo cho dy nie bę dą mo gły roz pę -
dzać się po nad 50 km/h. Jed no cze -
śnie pro gi wy spo we przy szko le zo -
sta ną zde mon to wa ne.

Chod ni ki zo sta ną za pro jek to -
wa ne zgod nie z obo wią zu ją cym
stan dar dem, tzn. bę dą mieć 1,5
me tra w naj wę ższym miej scu, ja -
ko od stęp stwo od wy no szą cej 2
me try nor my. Po wsta nie ta kże
sze ro ka na 2 me try dro ga ro we ro -
wa po łą czo na z ist nie ją cym od cin -
kiem na po łu dnio wym od cin ku
uli cy.

Jed no cze śnie prze bu do wa ny
zo sta nie 420-me tro wy od ci nek
Be ren so na i 140-me tro wy od ci -
nek ul. Le wan dów oraz po wsta -
nie 160 m no wej dro gi. Pra ce roz -
pocz ną się w tym ro ku (praw do -
po dob nie w wa ka cje) i po trwa ją
ok. 14 mie się cy.

(dg)

Zablokują remont Głębockiej?
� Żeby przebudować ulicę, trzeba częściowo wywłaszczyć prywatne działki. Ich właściciele są wściekli.

Zdaniem
protestujących inwestycja
jest niezgodna z prawem,
bo w planie miejscowym
miejsce na poszerzenie
Głębockiej zostało
narysowane po drugiej
stronie ulicy, niż stoją ich
domy.

źródło: ZM
ID



8 i 9 kwiet nia o go dzi nie 11.00
Te atr Itak za gra my wy sta wi sztu kę
pt. „Chat ka peł na ba jek”. Spek -
takl nie co dzien ny, bo two rzo ny
wraz z dzie cię cą wi dow nią.
…W sa mym środ ku la su stoi so bie
ma ła chat ka. Ścia ny ma z cia ste -
czek, szy by z kro pli ro sy, a dach
z ob łocz ka. Kto mo że miesz kać
w ta kim dziw nym dom ku? To Baj -
ko dziej ka – cza ro dziej ka, któ ra
ma moc przy wo ły wa nia ba jek,
któ rych jesz cze nikt nie sły szał.

Za pra sza my wszyst kie cie ka we
dzie ci do two rze nia swo ich opo -
wie ści. Star si wi dzo wie ta kże nie
bę dą się nu dzić – przy po mni my
im, jak przy jem ne są pod ró że
do kra iny ba śni. Chat ka peł na ba -
jek dla ka żde go stoi otwo rem!
• 8 kwietnia scena BOK

przy ul. Van Gogha 1
• 9 kwietnia scena BOK

przy ul. Głębockiej 66
Po czą tek o go dzi nie 11.00.

(mś)
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Już ja ko sze ścio la tek śpie wał
w ze spo le Ika ry, a ja ko na sto la tek
roz po czął współ pra cę z wro cław -
skim ze spo łem Funk Fac to ry,
z któ rym w 1984 ro ku za re je stro -
wał swo je pierw sze na gra nia dla
Pol skie go Ra dia. Na swo im kon -
cie ma wie le płyt so lo wych i udzia -
ły w pro jek tach in nych ar ty stów.
Je go naj więk sze prze bo je to m.in.
„Dum ka na dwa ser ca” (w du ecie
z Edy tą Gór niak), „Przy tul mnie
moc no”, „Za cze kam” czy też „No
co ty na to”, któ re na sta łe wpi sa ły

się do ka no nu pol skiej pio sen ki.
W Bia ło łęc kim Ośrod ku Kul tu ry
Miecz Szcze śniak, jak po pu lar nie
na zy wa ją go fa ni, wy stą pi z wy jąt -
ko wym mu zycz nym pro jek tem
stwo rzo nym wraz z Krzysz to fem
Her dzi nem pt. „Gre at Ame ri can
Song bo ok”. To do sko na le za śpie -
wa ne kom po zy cje z re per tu aru
naj więk szych wo ka li stów: Joh na
Len no na, Ma rvi na Gaye'a, Ste vie
Won de ra, Da vi da Bo wie go i Bil la
Wi ther sa. Pod czas kon cer tu usły -
szy my ta kże pio sen ki du żo mniej

oczy wi ste, któ rych bez pre ten sjo -
nal ne ara nże Her dzi na spra wią,
że od kry wa nie ich bę dzie wiel ką
przy jem no ścią.

23 kwiet nia go dzi na 18.00,
BOK ul. van Go gha 1.

Pod czas kon cer tu, w ra mach
pro jek tu „Wy cho dzę z ro dzi ca mi”
BOk za pew nia opie kę nad dzieć -
mi w wie ku 3–8 lat. Obo wią zu ją
wcze śniej sze za pi sy: ka -
s a @ b o k . w a w . p l l u b
tel. 22/30048 00 wew. 1.

(red)

Amerykańskie hity Szcześniaka
� 23 kwietnia przy van Gogha 1 zaśpiewa Mieczysław Szcześniak – jeden
z najbardziej uznanych polskich wokalistów, którego repertuarem i skalą głosu
można by obdzielić kilkunastu innych.

Dzieci stworzą własny spektakl
� Na początku kwietnia Białołęcki Ośrodek Kultury
zaprasza dzieci na kolejne spektakle teatralne
w ramach cyklu „Scena Małego Widza”. Rodzice
i nauczyciele, którzy z całymi klasami przychodzą
na spektakle, chwalą sobie zarówno ich artystyczny
poziom, jak i walory edukacyjne.
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źródło: zdjęcie artysty

Dla osób z nie peł no spraw no ścią
wzro ku do stęp do kul tu ry i sztu ki

jest nie zwy kle ogra ni czo ny. Wy stę -
pu ją ce ba rie ry są ogrom ne,

na szczę ście jed nak współ cze sne
tech no lo gie w co raz więk szym

stop niu umo żli wia ją jej szer szy od -
biór. Jed ną z nich jest au dio de -
skryp cja, czy li prze ka zy wa nie dro -
gą słu cho wą wer bal ne go opi su tre -
ści wi zu al nych. Dzię ki ko men ta -
rzom wple cio nym np. w ście żkę
dźwię ko wą fil mu oso by nie wi do -
me i sła bo wi dzą ce sły szą, co dzie je
się na ekra nie: do sta ją opis po sta -
ci, miej sca ak cji, ge sty ku la cji i mi -
mi ki ak to rów. Dzię ki te mu prze -
kaz sta je się bar dziej zro zu mia ły,
a od biór – du żo przy jem niej szy.

„Bi twa War szaw ska”
22 kwiet nia wy świe tlo ny zo sta -

nie film „1920 Bi twa War szaw ska”
w reż. Je rze go Hof f ma na. Ak cja
roz po czy na się w War sza wie,
w 1920 ro ku. Jan (Bo rys Szyc),
po eta i ka wa le rzy sta, po otrzy ma -
niu roz ka zu wy jaz du na front pol -
sko -bol sze wic ki, oświad cza się

swo jej na rze czo nej Oli (Na ta sza
Urbań ska), ak tor ce te atru re wio -
we go. Ślu bu udzie la mło dym
ksiądz Igna cy Sko rup ka (Łu kasz
Gar lic ki). Pod czas walk Jan tra fia
do nie wo li. Je go los le ży w rę kach
cze ki sty By kow skie go (Adam Fe -
ren cy), któ ry ucie le śnia okrut ne
ob li cze bol sze wic kiej re wo lu cji.
Hi sto ria znaj dzie fi nał w wiel kiej
bi twie, któ ra na za wsze od mie ni
nie tyl ko lo sy Ja na i Oli, ale ca łej
dwu dzie sto wiecz nej Eu ro py.

„Ki no bez ba rier”
22 kwiet nia, godz. 17.00 przy ul.

Van Go gha 1. Wstęp wol ny.
Ko lej ny se ans z au dio de skryp -

cją od bę dzie się w ma ju. Na ekra -
nie wy świe tlo ny zo sta nie film pt.
„Układ za mknię ty” w reż. Ry szar -
da Bu gaj skie go.

(mś)

Seanse filmowe dla niedowidzących
� Po raz pierwszy w „Kinie na BOK-u” wyświetlone zostaną filmy w wersji dla osób
z niepełnosprawnością wzroku. Audiodeskrypcja pozwala osobom niedowidzącym
i niewidomym na odbiór sztuki wizualnej. „Kino bez barier” rusza 22 kwietnia.
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WW ddzzii  ssiieejj  sszzyycchh  cczzaa  ssaacchh  rroo  ddzzii  ccee,,
kkttóó  rrzzyy  zzaa  ppii  ssuu  jjąą  sswwoo  jjee  ddzziieecc  kkoo
ddoo żżłłoobbkkaa  oorraazz  pprrzzeedd  sszzkkoo  llaa,,  zzaa  ddaa  jjąą
ssoo  bbiiee  nniiee  ttyyll  kkoo  ppyy  ttaa  nniiee,,  cczzyy  iicchh
ddzziieecc  kkoo  bbęę  ddzziiee  ssiięę  ttaamm  ddoo  bbrrzzee  cczzuu  --
łłoo,,  aallee  iinn  ttee  rree  ssuu  jjee  iicchh  rróóww  nniieeżż  ttoo,,
ccoo  mmoo  żżee  oonnoo  zzyy  sskkaaćć  uucczzęęsszz  cczzaa  jjąącc
ddoo ttaa  kkiiee  ggoo  mmiieejjssccaa..  AA ccoo  mmoo  żżee  zzyy  --
sskkaaćć  ddzziieecc  kkoo,,  kkttóó  rree  cchhoo  ddzzii
ddoo żżłłoobbkkaa  lluubb  pprrzzeedd  sszzkkoo  llaa  ddwwuu  jjęę  --
zzyycczz  nnee  ggoo??

Przy po mnij my, iż żłobki i
przed szko la dwu ję zycz ne pró bu -
ją prze nieść na swój te ren sy tu -
ację z do mów ro dzin nych dzie ci
dwu ję zycz nych. Po wsta ją w nich
gru py dwu ję zycz ne, gdzie je den
z na uczy cie li – wy cho waw ca an -
glo ję zycz ny – mó wi na co dzień
do dzie ci tyl ko i wy łącz nie po an -
giel sku, za rów no pod czas za baw

w sa li, jak i w szat ni, ja dal ni, ła -
zien ce czy pla cu za baw. W tej sy -
tu acji obok oczy wi stych ko rzy ści
pły ną cych z uczęsz cza nia
do żłobka lub przed szko la, ta -
kich jak roz wój emo cjo nal ny
i spo łecz ny dziec ka, na pierw szy
plan wy su wa się roz wój ta kie go
mło de go czło wie ka pod wzglę -
dem ję zy ko wym. Dzie ci uczęsz -
cza ją ce do gru py dwu ję zycz nej
nie zwy kle szyb ko „oswa ja ją się”
z ję zy kiem, któ ry jest dla nich
prze cież ję zy kiem ob cym. Jed -
nakże, przy wspar ciu wy cho waw -
ców, ję zyk ten sta je się im przy ja -
zny. W krót kim cza sie dzie ci za -
czy na ją ro zu mieć to, co na uczy -
ciel chce im prze ka zać, a na stęp -
nie pró bu ją sa me uży wać no we -

go ję zy ka w kon tak tach z wy cho -
waw ca mi oraz in ny mi dzieć mi.
Z roz wo jem ję zy ko wym idzie
także roz wój in te lek tu al ny.

Ka na dyj scy pio nie rzy z za kre -
su ba dań nad na uką ję zy ków ob -
cych Ho ward Gard ner i Lam -
bert, za uwa ża ją, iż u dzie ci dwu -
ję zycz nych szyb ciej niż u in nych
roz wi ja się świa do mość ję zy ko -
wa. Są one nie tyl ko świa do me
fak tu, iż na świe cie ży ją lu dzie,
któ rzy mó wią in ny mi ję zy ka mi,
ale ta kże uzmy sła wia ją so bie,
przy ak tyw nej po mo cy na uczy -
cie li i opie ku nów, że lu dzie ci ży -
ją w ró żnych kra jach, na ró żnych
kon ty nen tach i są przed sta wi cie -
la mi in nych kul tur. To wszyst ko
spra wia, iż dzie ci dwu ję zycz ne

uczą się sza cun ku dla tych, któ -
rzy są od nich in ni, po cho dzą
z in nych na ro dów, ras i kul tur.
Po nad to, dzie ci dwu ję zycz ne są
bar dzo kre atyw ne i szyb ko ko ja -
rzą. Dzię ki te mu, iż w dzie ciń -
stwie zmysł słu chu jest szcze gól -
nie wy ostrzo ny, dzie ci bez pro -
ble mu wy chwy tu ją ró żni ce fo ne -
tycz ne mię dzy dwo ma ję zy ka mi
i sto su ją tę wie dzę w prak ty ce.
W dal szym roz ra chun ku dzie ci
dwu ję zycz ne ma ją du żą szan sę
od nieść suk ces w ży ciu do ro słym.
Zna jo mość ję zy ka umo żli wia im
pod ró żo wa nie po ca łym świe cie,
jak rów nież stu dio wa nie i pra cę
za gra ni cą, co zde cy do wa nie uła -
twia mło dym lu dziom start w do -
ro słość i prak tycz nie za pew nia

po wo dze nie w ży ciu.
Przed szko la i żłobki dwu ję -

zycz ne próbują prze nieść na swój
te ren sy tu ację z do mów ro dzin -
nych dzie ci dwu ję zycz nych. I tym
renomowanym bardzo dobrze się
to udaje. Reasumując, wy bie ra -
jąc przed szko le lub żłobek dwu -
ję zycz ny ro dzic nic nie tra ci, gdyż
wie dza przy no si za wsze sa me ko -
rzy ści, a zy skać dla swo je go
dziec ka mo żna bar dzo wie le.
Zapraszamy :)

AKADERO 
POLSKO - ANGIELSKIE 

PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE 
I ŻŁOBEK

ul. Strumykowa 23A
tel. 500 650 220
www.akadero.pl

Dwujęzyczność w żłobku i przedszkolu

CCoo  ddzziieecc  kkoo  mmoo  żżee  zzyy  sskkaaćć??

Bu do wa Ga le rii Pół noc nej do -
bie ga po wo li koń ca – wi dać już
du że frag men ty ele wa cji a oto cze -
nie bu dyn ku po wo li na bie ra do -
ce lo we go kształ tu. W ostat nich
dniach ro bot ni cy koń czy li bu do -
wę chod ni ka i dro gi ro we ro wej
na Świa to wi da. Naj wy ższy czas
za cząć my śleć o tym, jak do je -
dzie my do no we go cen trum han -
dlo we go.

Je śli cho dzi o do jazd sa mo cho -
dem, to spra wa jest pro sta: Ga le -
rię Pół noc ną bę dą ota czać no we
uli ce lo kal ne i po sze rzo na
do czte rech pa sów Świa to wi da.

Tak czy ina czej, więk szość klien -
tów cen trów han dlo wych ko rzy sta
z ko mu ni ka cji miej skiej. Na znaj -

du ją cym się naj bli żej wej ścia przy -
stan ku „Mi le nij na” za trzy mu ją się
dziś au to bu sy li nii 152, 186, 211

i 214. Po otwar ciu cen trum mo żna
spo dzie wać się, że bę dą sta wać
tam ta kże 509 i 518. Naj szyb szym

środ kiem trans por tu, umo żli wia -
ją cym do tar cie do Ga le rii, bę dzie
jed nak tram waj.

Fir ma GTC w ca ło ści po kry je
koszt bu do wy pa ry przy stan ków,
któ ra po wsta nie na Trak cie Nad -
wi ślań skim, po mię dzy przy stan ka -
mi „My śli bor ska” i „Sta re Świ -
dry”. Pra ce roz po czę ły się na po -
cząt ku kwiet nia. Cał ko wi cie za -
mknię ty zo stał pas ru chu Trak tu
Nad wi ślań skie go w kie run ku mo -
stu Skło dow skiej -Cu rie na od cin -
ku od Świa to wi da do przy szłe go
wjaz du do Ga le rii. Z ko lei
na Świa to wi da zo sta ły za mknię te
pa sy umo żli wia ją ce skręt w Trakt
Nad wi ślań ski.

Bu do wa przy stan ków po trwa
do 1 czerw ca. Bę dą się na nich za -
trzy my wać oczy wi ście obie li nie,
ja dą ce na Tar cho min – 2 i 17.

(dg)

Powstaje nowy przystanek

Tramwajem do Galerii Północnej
� Przedłużenie torów na Nowodwory nie było jedyną zmianą w kursowaniu tramwajów, jaka czeka nas w tym roku.



Ta kie go wi do ku nie by ło od lat.
Za ro śnię te do tąd po zo sta ło ści ko -
szar woj sko wych na skrzy żo wa niu
ulic Bia ło łęc kiej i Przy ko sza ro wej
od sło ni ły swo je ob li cze. Bu dyn ki
sto ją je den za dru gim po ka zu jąc
wy bi te okna, po ła ma ne da chy

i nad kru szo ne ścia ny. Pierw szy
jest czer wo ny, z cha rak te ry stycz -
nym ce gla nym mu rem ty po wym
dla woj sko wych ko szar. Po dob ne
wy koń cze nia bu dyn ków spo tka my
na ko sza rach przy ul. 11 li sto pa da.
Dru gi – sza ry, nie przy ku wa ją cy

spe cjal nie uwa gi, w ostat nich la -
tach zmie nił się w me li nę.

Te raz bu dyn ki je den po dru gim
za mie nia ją się w ster tę gru zu. Eki -
pa przy go to wu ją ca te ren bu do wy
sys te ma tycz nie bu rzy i wy wo zi
gruz. Oko li ca jest prze siąk nię ta

za pa chem sta rych zmur sza łych de -
sek, gru zu, mchu, wil go ci. Wkrót -
ce te ren zo sta nie upo rząd ko wa ny
i roz pocz nie się bu do wa przy chod -
ni. Od lu te go trwa ło jej pro jek to -
wa nie. Wie my już, że bu dy nek sta -
nie od stro ny ul. Bia ło łęc kiej. Z ty -
łu znaj dzie się par king, a za nim
wol na prze strzeń na mo żli wą roz -
bu do wę in we sty cji. Wy zwa niem
pro jek to wym by ło zgra nie wjaz -
dów do te ren przy chod ni i szpi ta la
z no wo pro jek to wa nym ron dem
przy ul. Bia ło łęc kiej, po wsta ją cym
w ra mach bu do wy ul. Bia ło łęc kiej.
Te dwie in we sty cje re ali zo wa ne są
przez dwa ró żne pod mio ty.
Na szczę ście pro jek tan ci po ro zu -
mie li się w tej spra wie. In try gu je
mnie za kła da na licz ba miejsc par -
kin go wych w po wsta ją cej pla ców -
ce. Nie chcia ła bym, po wtó rzy ła się
sy tu acja z SPZOZ na Mi le nij nej,
gdzie przy bra ku miejsc ogól no do -
stęp nych jest du ży i ma ło wy ko rzy -
sty wa ny par king dla le ka rzy.

Cał ko wi te za koń cze nie bu do wy
przy chod ni pla no wa ne jest
na 2019 rok, jed nak część usług
zo sta nie uru cho mio na w 2018 r.

Jej cał ko wi ta po wierzch nia to 4
tys. m2, użyt ko wa – 2500 m2. Pla -
no wa ne po rad nie obej mą naj pra -
do po dob niej opie kę gi ne ko lo gicz -
ną, la ryn go lo gicz ną, uro lo gicz ną,
sto ma to lo gicz ną, oku li sty ką, zdro -
wia psy chicz ne go i le cze nia uza le -
żnień. W szpi ta lu jed ne go dnia
bę dzie my mo gli wy ko nać za bie gi
w spe cja li za cji: uro lo gia, gi ne ko lo -

gia, chi rur gia, oku li sty ka i la ryn -
go lo gia. Do dys po zy cji pa cjen tów
bę dzie 15 łó żek.

Agniesz ka Bo row ska
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Okolica
jest przesiąknięta
zapachem starych
zmurszałych desek, gruzu,
mchu, wilgoci. Wkrótce
teren zostanie
uporządkowany
i rozpocznie się budowa
przychodni.

Tu urośnie szpital
� Na Białołęce rozpoczyna się budowa przychodni ze
szpitalem jednodniowym.

Autorka jest radną dzielnicy, 
prezesem Stowarzyszenia Moja Białołęka

e-mail: kontakt@agnieszkaborowska.pl
www.facebook.com/radna.agnieszka.borowska



Bu do wa Siecz nej by ła jed nym
z naj czę ściej po ru sza nych te ma -
tów na spo tka niu z wi ce dy rek to -
rem Za rzą du Miej skich In we sty -
cji Dro go wych, któ re od by ło
się 22 mar ca w szko le przy Głę -
boc kiej.

– We dług mo ich in for ma cji
Urząd Dziel ni cy Bia ło łę ka, bo to
on bę dzie bu do wać tę uli cę, cze ka
już w bok sach star to wych i wy stą -
pi o nie zbęd ne zgo dy tak szyb ko,
jak bę dzie to mo żli we – od po wia -
dał Piotr Smo czyń ski, wy rę cza jąc
obec ne go na wi dow ni wi ce bur mi -
strza Jac ka Pod dęb nia ka.

Pro ce du ry, pro ce du ry…
Jed no cze sne roz po czę cie prze -

bu do wy Głę boc kiej i bu do wy
Siecz nej jest nie mo żli we ze wzglę -
dów pro ce du ral nych. Obie in we -
sty cje bę dą pro wa dzo ne na mo cy
spe cu sta wy dro go wej. Sęk w tym,
że za bra nia ona wy stę po wa nia
o ze zwo le nie na re ali za cję in we -
sty cji dro go wej (ZRID) dla
dwóch ulic na raz, je śli ma ją one
ja kieś punk ty ko li zyj ne.

– Obie in we sty cje do re ali za cji
po trze bu ją ró żnych czę ści tej sa -
mej dział ki – wy ja śnia Ma rze na
Gaw kow ska, rzecz nicz ka bia ło łęc -
kie go ra tu sza. – W lu tym otrzy -
ma li śmy od ZMID proś bę, aby -
śmy nie wy stę po wa li o po zwo le -
nie na bu do wę Siecz nej w try bie
spe cu sta wy dro go wej, bo za blo -
ku je my bu do wę Głę boc kiej, któ ra
ma prio ry tet. Mu si my cze kać, aż
de cy zja dla ZMID sta nie się osta -
tecz na i in te re su ją ca nas nie ru -
cho mość wró ci do ob ro tu praw -
ne go, okro jo na o część nie zbęd ną
do prze bu do wy Głę boc kiej.

ZMID wy stą pił o po zwo le nie
na bu do wę w ubie głym mie sią cu.
Za zwy czaj czas ocze ki wa nia
na ten do ku ment to 90 dni, zaś
po mie sią cu – je śli nie ma od wo -
łań – de cy zja sta je się osta tecz na.
Ozna cza to, że przy do brym wie -
trze bia ło łęc ki ra tusz mo że zło żyć
do ku men ty do ty czą ce Siecz nej
naj wcze śniej w czerw cu. Pla ny
urzęd ni ków mo gą jed nak po krzy -
żo wać miesz kań cy skła da ją cy od -
wo ła nia.

– Z do świad cze nia do ty czą ce go
in nych in we sty cji wie my, że ta
pro ce du ra trwa od kil ku do na wet
kil ku na stu mie się cy – mó wi Gaw -

kow ska. – Np. na osta tecz ną de -
cy zję ZRID w przy pad ku pierw -
sze go eta pu bu do wy Kar to gra -
ficz nej cze ka li śmy 15 mie się cy.

Co nam da Siecz na?
Je śli spoj rzy my na ma pę ko mu -

ni ka cji miej skiej War sza wy i Ma -
rek, ła two za uwa ży my ogrom ny,
pu sty ob szar po mię dzy Głę boc ką,
tra są S8, Pił sud skie go i cią giem
ulic So sno wa -Ko ściusz ki -Le wan -
dów. Aby wy do stać się z Le wan do -
wa, miesz kań cy mu szą al bo ma sze -
ro wać do przy stan ków au to bu so -
wych na Głę boc kiej, al bo ko rzy stać

z sa mo cho dów i stać w kor kach.
Bu do wa Siecz nej umo żli wi uru -
cho mie nie w tej czę ści ko mu ni ka cji
miej skiej. Zy ska ją ta kże pie si i ro -
we rzy ści. Na 860-me tro wym od cin -
ku uli cy po wsta nie chod nik i dro ga
ro we ro wa, a ta kże oświe tle nie.

Ra da War sza wy przy zna ła
na bu do wę 860-me tro we go od cin -
ka Siecz nej 9,2 mln zł, któ re
urząd dziel ni cy po wi nien wy dać
do koń ca przy szłe go ro ku.

(dg)

Kiedy pojedziemy Sieczną?
� Start komunikacji miejskiej pomiędzy Głębocką a granicą z Markami zależy
od budowy 860-metrowej ulicy.
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Nie po zor na Geo me trycz na to
jed na z naj wa żniej szych dróg,
umo żli wia ją cych wy do sta nie się
z osie dli na Le wan do wie. Do nie -
daw na ist niał tyl ko krót ki od ci nek
przy Geo de zyj nej. Te raz uli ca zo -
sta ła prze bi ta na pół noc i się gnę ła
do Kar to gra ficz nej.

– Choć uli ca pre zen tu je się
pięk nie, a no wa na wierzch nia ku -
si kie row ców, to na ra zie Geo me -
trycz na for mal nie jest wciąż w bu -
do wie i nie mo że my przy stą pić
do od bio rów – in for mu je Urząd
Dziel ni cy Bia ło łę ka. – Wy ko naw -
ca nie zgło sił jesz cze za koń cze nia
wszyst kich prac i nie prze ka zał
peł nej do ku men ta cji po wy ko naw -
czej. For mal nie ma na to czas
do koń ca czerw ca.

Je śli bu du ją ca od ci nek fir ma
nie zde cy du je się od dać pla cu bu -

do wy przed prze wi dzia nym umo -
wą ter mi nem, pierw sze sa mo cho -
dy po ja dą no wym as fal tem do pie -
ro w wa ka cje.

Co da lej?
16 mar ca Ra da War sza wy przy -

zna ła urzę do wi dziel ni cy 1,4 mln
zł na bu do wę ko lej ne go, 230-me -
tro we go od cin ka od Kar to gra ficz -
nej do Siecz nej. Ten frag ment uli -
cy po wsta nie już w wa ka cje.

Dzię ki ko lej ne mu od cin ko wi
Geo me trycz nej plac bu do wy
Siecz nej bę dzie do stęp ny z obu
stron, co mo że być klu czo we ze
wzglę du na pla no wa ną na ten
i przy szły rok prze bu do wę Głę -
boc kiej. Do ce lo wo Geo me trycz na
bę dzie sta no wić część po wsta ją cej
od lat siat ki ulic Le wan do wa.

(red)

Nowa ulica prawie gotowa
� Na 220-metrowym odcinku Geometrycznej leży już
asfalt i stoją latarnie. Kiedy przejadą nim pierwsze auta?

Rada
Warszawy przyznała
na budowę Siecznej 9,2
mln zł, które trzeba wydać
do końca przyszłego
roku.
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Do oko ła to ry tram wa jo we, płot
osie dla przy Štefáni ka i prze pom -
pow nia ście ków, a na gó rze li nia

wy so kie go na pię cia – tak w naj -
więk szym skró cie mo żna opi sać
wiel ki, pu sty te ren od dzie la ją cy

Tar cho min od No wo dwo rów.
Za dnia to ulu bio ne miej sce wła -
ści cie li psów, w no cy – ry ją cych

w zie mi dzi ków. Cał ko wi ty brak
ła wek i nie mal ze ro we oświe tle nie
ro dzą pew ne pro ble my z za kwa li fi -
ko wa niem te go miej sca ja ko te re -
nu zie lo ne go, ale pierw sze ja skół ki
prze kształ ca nia go w park już wi -
dać. Po nad rok te mu po wsta ła tam
gór ka sa necz ko wa, któ ra w do bie
ocie ple nia kli ma tu słu ży ra czej
za punkt wi do ko wy, zaś ra zem
z no wym od cin kiem to rów po wstał
ka wa łek chod ni ka z – a ja kże
– par ko wy mi la tar nia mi.

Pew nym sym bo lem te go te re nu
jest oka za ły dąb, któ re mu trzy la ta
te mu gro zi ła wy cin ka, zwią za na
z pla no wa ną bu do wą dru giej jezd -
ni Świa to wi da. Dziś wia do mo już,
że nie po wsta nie ona w da ją cej się
prze wi dzieć przy szło ści, ale część
te re nu to for mal nie na dal „re zer -
wa”. Pro ble mów jest wię cej.

– Grun ty te oka za ły się być za -
gro żo ne rosz cze nia mi re pry wa ty -
za cyj ny mi, w związ ku z któ ry mi
mia sto nie mo że utwo rzyć tu żad -
nych ele men tów sta łych, a więc

par ku, do cza su roz strzy gnię cia
kwe stii rosz czeń – pi sze Ja kub
Ka czo row ski, któ re mu ma rzy się
za go spo da ro wa nie te re nu.

Ma rze nie prze ro dzi ło się
w pro jekt do bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go. Ze wzglę du na wspo -
mnia ne rosz cze nia i obo wią zu ją cy
plan za go spo da ro wa nia (du ża
część dzia łek jest prze wi dzia na
pod blo ki) do ty czy on tyl ko czę ści
te re nu są sia du ją cej z dę bem.
Za 34 tys. zł mo żna utwar dzić po -
pu lar ną ście żkę oraz za sa dzić
drze wa i krze wy.

– Resz ta (ław ki, sto li ki, ha ma ki,
le ża ki) bę dzie mo gła zo stać uzu -
peł nio na po uwol nie niu od rosz -
czeń i wte dy po wsta nie peł no praw -
ny park – pi sze po my sło daw ca.

Pro jekt jest obec nie we ry fi ko -
wa ny. Gło so wa nie nad bu dże tem
par ty cy pa cyj nym już tra dy cyj nie
od bę dzie się w czerw cu.

(dg)

Między Dębem a Górką

Dziwny park na Nowodworach
� Pustkowie przy pętli tramwajowej Tarchomin Kościelny czeka na zagospodarowanie. Póki co to nietypowy
„teren zielony”, lubiany przez psy i dziki.

Po jed nej stro nie Świa to wi da
ogrom ne cen trum han dlo we,
po dru giej – ra tusz, mar ket, sta cja

ben zy no wa i du żo pu stej prze -
strze ni. Ten stan rze czy przy głów -
nej uli cy Tar cho mi na nie po trwa

już dłu go. Trwa gro dze nie te re nu
mię dzy Świa to wi da, Mi le nij ną,
Ce ra micz ną i wjaz dem do mar ke -

tu, któ ry wkrót ce sta nie się ko lej -
nym w oko li cy pla cem bu do wy.

Po wsta nie tam osie dle Przy Ra -
tu szu, któ re go in we sto rem jest
spół dziel nia miesz ka nio wa War -
dom, ma ją ca sie dzi bę na Pia skach.
W dwóch blo kach o wy so ko ści

od pię ciu do sied miu pię ter znaj -
dzie się 290 miesz kań, ga raż pod -
ziem ny oraz rząd skle pów i punk -
tów usłu go wych na par te rze.

Na ra zie War dom nie in for mu -
je o ter mi nie za koń cze nia prac.

(red)

Nowe bloki przy ratuszu
� Zbliżające się otwarcie Galerii Północnej skusiło kolejnego inwestora. Na rogu
Światowida i Milenijnej powstanie 290 mieszkań.

źródło zdjęć: m
ateriały inw

estora

Pewnym
symbolem tego terenu
jest okazały dąb, któremu
trzy lata temu groziła
wycinka, związana
z planowaną budową
drugiej jezdni Światowida.



OR LEN War saw Ga mes to wy da rze nie spor to we, w któ -
rym uczest ni czyć bę dzie mógł ka żdy, bez wzglę du na wiek
i po ziom swo jej ak tyw no ści spor to wej. Atrak cje po zwo lą przy -
bli żyć war sza wia kom za sa dy obo wią zu ją ce w po szcze gól nych
kon ku ren cjach i spraw dzić swo je pre dys po zy cje do ich upra -
wia nia. To wszyst ko pod czuj nym okiem mi strzów olim pij -
skich, człon ków Gru py Spor to wej OR LEN.

– Or ga ni zu jąc od lat OR LEN War saw Ma ra thon, za -
uwa ży li śmy, jak po zy tyw ne emo cje wy wo łu je sport, nie tyl -
ko wśród uczest ni ków, ich ki bi ców, lecz ta kże miesz kań -

ców War sza wy, któ rzy lu bią ak tyw ny wy po czy nek. Z my ślą
o nich Na ro do we Świę to Bie ga nia zmie nia się w Na ro do -
we Świę to Spor tu, wy da rze nie otwar te dla wszyst kich, ma -
łych i du żych, któ rzy lu bią sport i du cha ry wa li za cji. Za pra -
szamy miesz kań ców War sza wy do wspól nej za ba wy nie tyl ko
spor to wej, lecz ta kże mu zycz nej – mó wi Ra fał Pa sie ka, Dy -
rek tor Wy ko naw czy ds. Mar ke tin gu PKN OR LEN.

Bie gam Bo Lu bię
Jed ną z głów nych atrak cji OR LEN War saw Ga mes bę dzie

mar szo bieg Bie gam Bo Lu bię or ga ni zo wa ny wspól nie z Pro -
gra mem Trze cim Pol skie go Ra dia. Za pi sy do mar szo bie gu
wła śnie wy star to wa ły – re je stra cji mo żna do ko nać po przez
www.or len ma ra thon.pl/ga mes -atrak cje -mar szo bieg.

Bie gam Bo Lu bię bę dzie trwał oko ło 45 mi nut i roz pocz -
nie się o godz. 16.00 w Alei Hop fe ra, pod głów ną sce ną
OR LEN  War saw Ga mes. Tra sa o dłu go ści 3 km pro wa dzić
bę dzie przez Ła zien ki Kró lew skie oraz ul. My śli wiec ką,
przy któ rej znaj du je się sie dzi ba ra dio wej Trój ki. Li mit
uczest ni ków wy no si 3333 osób, a ka żdy z uczest ni ków
otrzy ma pa miąt ko wą ko szul kę. W wy da rze niu mo gą wziąć
udział wszy scy mi ło śni cy ru chu i ak tyw no ści na świe żym po -
wie trzu.

Kró lo wa spor tu
Po ło żo ne na te re nie Agry ko li bie żnia i sta dion sta ną się

ta kże are ną zma gań naj młod szych spor tow ców w ra mach za -
wo dów „Lek ko atle ty ka dla ka żde go”.

– Przez ta kie za wo dy sta ra my się po ka zać naj młod szym
pięk no kró lo wej spor tu, za ra zić ich pa sją do ak tyw no ści i wy -
cho wać przy szłych mi strzów – mó wi Hen ryk Ol szew ski, pre -
zes PZLA. Za wo dy od bę dą się z wy ko rzy sta niem pro fe sjo -
nal ne go sprzę tu i pod okiem do świad czo nych in struk to rów.
Wszy scy uczest ni cy otrzy ma ją pa miąt ko we ga dże ty, a naj lep -
si – me da le.

Oprócz za wo dów lek ko atle tycz nych i mar szo bie gu, chęt -
ni bę dą mo gli rów nież spró bo wać swo ich sił w tre nin gu
cross fit, za grać w ulicz ną od mia nę ko szy ków ki – stre et ball,
lub zje chać na trzy ko ło wych po jaz dach Drift Tri ke. Dla
naj młod szych przy go to wa ne zo sta ną m.in. park li no wy,
ska te park, stre fa z dmu chań ca mi oraz za ję cia zum by. Do -
dat ko wą atrak cją bę dzie kon cert gwiazd na sce nie głów nej
i mo żli wość spo tka nia się z mi strza mi olim pij ski mi.

OR LEN War saw Ga mes od bę dą się 22 kwiet nia na te re -
nach war szaw skiej Agry ko li. Za pra sza my od go dzi ny 11.00.
Wstęp wol ny. Wię cej in for ma cji na www.or len ma ra thon.pl.

OR LEN War saw Ma ra thon
OR LEN War saw Ma ra thon to naj więk sza im pre za bie go wa

w Pol sce. W czte rech edy cjach wy da rze nia wzię ło udział po -
nad 130 tys. bie ga czy, a im pre za na sta łe za pi sa ła się na bie go -
wej ma pie Pol ski. Na ro do we Świę to Bie ga nia za de biu to wa ło
w 2013 r. Co ro ku bie ga cze ma ją szan sę zmie rzyć się z wła sny -
mi si ła mi na dwóch dy stan sach – ma ra toń skim oraz na 10 km.
W ra mach OR LEN War saw Ma ra thon or ga ni zo wa ne są rów -
nież Mi strzo stwa Pol ski w Ma ra to nie Mę żczyzn, a pu la na -
gród pie nię żnych po rów ny wal na jest z czo ło wy mi im pre za mi
bie go wy mi w Eu ro pie.

(red)

OR LEN War saw Ga mes – pik nik spor to wy w par ku Agry ko la
� Przed nami kolejna, piąta już edycja największej imprezy biegowej w Polsce – ORLEN Warsaw Marathon, która w tym roku przyjmie nowy
wymiar Narodowego Święta Sportu. Wszystko za sprawą ORLEN Warsaw Games czyli otwartego dla wszystkich, rodzinnego pikniku, pełnego
aktywnej zabawy i zdrowej rywalizacji. Wydarzeniu, które odbędzie się w parku Agrykola, w sobotę 22 kwietnia, na dzień przed zmaganiami
biegaczy, towarzyszyć będą koncerty gwiazd i spotkania z mistrzami olimpijskimi.

Ła two nie bę dzie. To Mi ko łaj
Tar czyń ski czuł od po cząt ku, czy li
od mo men tu, kie dy do wie dział się,
że po przed ni wła ści ciel chce po -
zbyć się wa rzyw nia ka. Jed nak za -
ry zy ko wał i bud ka tra fi ła w je go
rę ce. W li sto pa dzie biz nes ru szył.
Jed nak już na po cząt ku mar ca pan
Mi ko łaj za po wia dał za koń cze nie
dzia łal no ści. Coś szło nie tak.

– Wie dzia łem, że klien tów zdo -
być tu trud no. Że dłu go trze ba bę -
dzie o nich wal czyć i prze ko ny wać

– opo wia da wła ści ciel. Gdzie wi dzi
po wo dy po cząt ko wych nie po wo -
dzeń? Jak twier dzi, część miesz -
kań ców mo gła nie wie dzieć, że
miej sce ma już no we go wła ści cie -
la, a do po przed nie go by li po dob -
no uprze dze ni. Nie któ rzy w ogó le
nie ko ja rzy li, że coś ta kie go w tej
oko li cy jest. Ale głów ną przy czy nę
ma łej licz by od wie dza ją cych pan
Mi ko łaj do strze ga w ist nie niu du -
żych gra czy, z któ ry mi ry wa li zo wać
wy jąt ko wo trud no.

– Dys kon ty zlo ka li zo wa ne są
na tra sie po wro tów z pra cy miesz -
kań ców tu tej szych osie dli. Za ku -
py w ta kich miej scach wy da ją się
naj prost szym roz wią za niem – tłu -
ma czy. Je go od po wie dzią by ło
sta łe po sze rza nie ofer ty. Wa rzy wa
i owo ce – wia do ma rzecz. Ale
na chęt nych cze ka ły też roz ma ite
prze two ry, jaj ka wiej skie, na biał,
pol skie mio dy, mą ka pro sto
z mły na… Dla po szu ku ją cych
mniej tra dy cyj nych do znań też

coś się za wsze zna la zło. Choć by
fa sze ro wa ne pa prycz ki al bo ki -
szo ny czo snek. To war świe ży, wy -
so kiej ja ko ści, od spraw dzo nych
do staw ców. Ce ny prze cież nie od -
stra sza ły. Lu dzie przy cho dzi li, ale
nie aż ty lu, że by biz nes się do brze
za krę cił. Tar czyń ski po wo li go dził
się z fak tem, że koń czy dzia łal -
ność. Osta tecz nie mia ło to na stą -
pić w kwiet niu.

Spra wy przy bra ły in ny ob rót
po ak cji w bia ło łęc kiej gru pie fa -

ce bo oko wej „Bia ło łę ka – plat for -
ma są siedz ka”. Do miesz kań ców
do tar ło, że „ich” wa rzyw niak mo -
że za chwi lę znik nąć. „Ko cha ni…
Ak cja wspar cia na sze go wa rzyw -
nia ka trwa… Niech coś się wresz -

cie osta nie na dłu żej. Jest co raz
le piej i smacz niej z dnia na dzień
ku ucie sze wła ści cie la oraz klien -
tów… Cho ciaż jed no jabł ko, gru -
szecz ka lub po mi do rek…”

We zwa nia za czę ły od no sić sku -
tek. Klien tów przy by wa ło. Pan Mi -
ko łaj po wo li wy co fy wał się z pla -
nów za mknię cia biz ne su. Osta -
tecz nie pod jął de cy zję, że zo sta je.
Bę dzie prze ko ny wał klien tów, że
mo że i nie jest naj więk szy na ryn -
ku, ale war to do nie go wpaść.

– Wal czę da lej – de kla ru je.
(AS)
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Łatwo
nie będzie. To Mikołaj
Tarczyński czuł
od początku, czyli
od momentu, kiedy
dowiedział się, że
poprzedni właściciel
chce pozbyć się
warzywniaka. Jednak
zaryzykował i budka
trafiła w jego ręce.

Odsiecz z sieci ratuje lokalny sklepik
� Warzywniak przy pętli autobusowej na Dąbrówce Wiślanej miał przejść do historii. Chyba jednak na to
za wcześnie. Akcja w internecie zmobilizowała mieszkańców. Klientów przybywa.



Przy szła wio sna i z dnia
na dzień na war szaw skich uli cach
za ro iło się od ro we rów. Ve tu ri lo,
miesz czu chy, ho len dry, gó ra le
i ostre ko ła wi dać nie tyl ko
na dro gach ro we ro wych, ale też
na jezd niach, chod ni kach,
w tram wa jach czy wa go nach me -
tra. Oto nasz po rad nik: jak prze -
wo zić ro wer zgod nie z re gu la mi -
nem, bez piecz nie i z po sza no wa -
niem in nych pa sa że rów.

1. Za sta nów się, czy mu sisz
Je śli ro wer ma awa rię al bo na gle

po czu jesz się źle, sko rzy sta nie
z me tra czy tram wa ju mo że być je -
dy nym wyj ściem. W in nych sy tu -
acjach war to się za sta no wić, czy
na pew no mu si my wsia dać z ro we -
rem do ko mu ni ka cji miej skiej. Je śli
jest piąt ko we po po łu dnie, miesz -
kasz na Mło ci nach i masz na głą po -
trze bę prze ja żdżki po Le sie Ka bac -
kim, wsia da nie z jed no śla dem

do me tra wca le nie jest do brym po -
my słem. Po kil ku sta cjach wo kół
Cie bie zro bi się tłum osób wra ca ją -
cych z pra cy. Mo że tym ra zem war -
to po je chać do La su Bie lań skie go?

2. Znajdź od po wied nie miej sce
Je śli rze czy wi ście mu sisz prze -

wieźć ro wer, umieść go w bez -
piecz nym miej scu. Naj ła twiej jest
w przy pad ku lek kich ro we rów tu -
ry stycz nych, prze wo żo nych ko le ją

miej ską – na le ży je umiesz czać
na ha kach. W po zo sta łych sy tu -
acjach ro wer sta wia się w miej -
scach ozna czo nych sym bo lem
wóz ka in wa lidz kie go lub dzie cię -
ce go. Ustaw ro wer tak, by za jął jak
naj mniej miej sca – przy ścia nie
po jaz du, osła nia jąc go od in nych
pa sa że rów, dzię ki cze mu nie za ha -
czysz kie row ni cą o czy jeś ubra nie.
Nie mu sisz ka so wać za swój „ba -
gaż” do dat ko we go bi le tu.

3. Ustąp miej sca
Je śli z zaj mo wa ne go przez Cie -

bie miej sca chce sko rzy stać oso ba
po ru sza ją ca się na wóz ku lub
z wóz kiem dzie cię cym, mo że to
ozna czać ko niec wy ciecz ki. Prze pi -
sy po rząd ko we mó wią, że je steś
„obo wią za ny do zwol nie nia miej -
sca na ka żde żą da nie ta kie go pa sa -
że ra i opusz cze nia po jaz du”.
W prak ty ce wszyst ko za le ży od kie -

row cy i od te go, czy zdo łasz po ro -
zu mieć się z in nym pa sa że rem. Je -
śli zmie ści cie się obo je a kie ru ją cy
po jaz dem nie za pro te stu je, do je -
dziesz do ce lu. Mu sisz tyl ko pa -
mię tać, że to Ty je steś go ściem.

4. Po zwól się wy pro sić
Nikt nie lu bi być wy rzu ca ny

za drzwi, ale cza sem nie ste ty nie
po zo sta je nic in ne go. Je śli usta wisz
ro wer w po przek wa go nu i po kłó -
cisz się z oso bą z nie mow la kiem
w wóz ku, mo żesz zo stać wy pro szo -
ny. Kie row ca, mo tor ni czy, kon duk -
tor, pra cow ni cy Me tra War szaw -
skie go, kon tro le rzy bi le tów i stra -

żni cy miej scy ma ją pra wo po dzię ko -
wać Ci za dal szą wspól ną pod róż.

5. Ucz się od naj lep szych
Je śli miesz kasz na Waw rzy sze wie

a pra cu jesz na Słu żew cu, ko rzy sta -
nie z ro we ru i me tra w co dzien nych
do jaz dach mo że być świet nym po -
my słem, ale trze ba to ro bić z gło wą.
W Ho lan dii czę sto spo ty ka na jest
me to da „dwóch ro we rów”: jed nym
do je żdża się z do mu do naj bli ższej
sta cji, zaś dru gim kur su je mię dzy
sta cją do ce lo wą a miej scem pra cy.
Za zwy czaj ten dru gi jed no ślad to
praw dzi wy złom, uży wa ny do po ko -
na nia 1–2 km, któ re go nie bę dzie
szko da w ra zie kra dzie ży. Tę sa mą
funk cję mo że peł nić Ve tu ri lo – naj -
lep szą me to dą prze wo że nia ro we ru
jest prze cież… nie prze wo że nie go
wca le.

(dg)
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Poradnik

Rower w metrze i tramwaju bez awantur
� Jak przewozić jednoślad komunikacją miejską, by nie wywołać wielkiej awantury z innymi pasażerami?

Jeśli z zajmowanego
przez Ciebie miejsca
chce skorzystać osoba
poruszająca się na wózku
lub z wózkiem
dziecięcym, może to
oznaczać koniec
wycieczki.

źródło:ZT
M



Lu dwik Ju lian Spiess miał 73
la ta, kie dy ca ły do ro bek je go ży -
cia legł w gru zach. Jesz cze w ro -
ku 1939 był wła ści cie lem naj więk -
szej pol skiej fir my far ma ceu tycz -
nej. Uda ło mu się prze -
trwać II woj nę świa to wą, pod czas
któ rej pro duk cja le ków w Tar cho -
mi nie – choć w ogra ni czo nym
stop niu – trwa ła na dal, zaś sam
Spiess wie le ry zy ko wał, za trud -
nia jąc na pod sta wie „le wych” pa -
pie rów oso by po szu ki wa ne przez
Ge sta po. Te raz był jed nak
rok 1945. Fa bry ka le ża ła w gru -

zach, a nie daw ny po ten tat za -
miast or de ru otrzy mał od no -
wych, ko mu ni stycz nych władz in -
for ma cję o ode bra niu mu ma jąt -
ku. Zroz pa czo ny Spiess wy je chał
na za wsze: naj pierw do Gdy ni,
po tem do Kra ko wa. Prze żył Sta li -
na i Bie ru ta, ale fa bry ki już nie
od zy skał. Mógł tyl ko wspo mi nać
i opo wia dać.

Na po cząt ku był ocet
Był rok 1826. Co raz mniej lu dzi

pa mię ta ło o ostat nim „roz bio rze
Pol ski”, po wsta niu ko ściusz kow -

skim czy na wet nie daw nych woj -
nach na po le oń skich. Dla Kró le -
stwa Pol skie go, rzą dzo ne go przez
ca ra Alek san dra I, przy szedł czas
bu do wa nia prze my słu. Gór nic -
two, me ta lur gia i włó kien nic two
kwi tły. Kwi tła ta kże pro duk cja
che micz na, o czym do sko na le
wie dział Lu dwik Hir sch mann, po -
szu ku ją cy do bre go miej sca do bu -
do wy in we sty cji ży cia: fa bry ki
octu.

Zna lazł je w Tar cho mi nie.
Po do bi ciu tar gu z wła ści cie lem
tych ziem, mi ni strem Ta de uszem

Mo stow skim, po trze bo wał na bu -
do wę za kła du za le d wie trzech
mie się cy. Za raz po tem po ja wi ła
się ofer ta dzie rża wy, na któ rą
Hir sch mann się zgo dził i fa bry kę
prze jął bo ga ty ap te karz He in rich
Spiess. Pro duk cja octu przy nio sła
ro dzi nie spo ry ma ją tek, któ ry
jesz cze po więk szył uta len to wa ny
syn He in ri cha – Lu dwik.

Gdy oj ciec zmarł, 40-let ni Lu -
dwik Spiess wy ku pił fa bry kę
w Tar cho mi nie i prze niósł tam
swój wła sny biz nes – pro duk cję
na wo zów sztucz nych. Z cza sem

za czę to wy twa rzać ta kże far by
i le ki oraz de sty lo wać rtęć i spi ry -
tus. Wkrót ce tar cho miń ska fa bry -
ka sta ła się gi gan tem, zdo by wa ją -
cym cer ty fi ka ty ja ko ści w ca łej
Eu ro pie. W wie ku 66 lat Lu dwik
prze szedł na eme ry tu rę, zo sta wia -
jąc pro wa dze nie biz ne su sy no wi
Ste fa no wi, któ ry z ko lei prze ka zał
ma ją tek zna ne mu nam już Lu -
dwi ko wi Ju lia no wi Spies so wi.

Na po cząt ku XX wie ku Spiess
sprze dał część fa bry ki pro du ku ją -
cej na wo zy i sku pił się na le kach.
No wo cze sne la bo ra to ria, od kry -

cia i pa ten ty by ły fi nan so wa ne
z przy no szą cej na dal du że do cho -
dy pro duk cji octu. Tuż przed wy -
bu chem II woj ny świa to wej za -
kład za trud niał ok. 300 pra cow ni -
ków, che mi ków, le ka rzy i far ma -
ceu tów oraz wy da wał wła sne cza -
so pi sma me dycz ne. Gdy by nie
woj na, mar ka „Spiess” by ła by dziś
pew nie roz po zna wal na na ca łym
świe cie.

Uda ło się prze trwać
Znisz czo na pod czas na dej ścia

Ar mii Czer wo nej fa bry ka i po zba -
wio ny ma jąt ku Spiess na „emi gra -
cji” w Gdy ni – ko niec woj ny przy -
niósł Tar cho mi no wi no wą rze czy -
wi stość. W od bu do wie prze my słu
po mo gła UNR RA – stwo rzo na
przez świa to we mo car stwa or ga ni -
za cja mię dzy na ro do wa, ma ją ca po -
móc znisz czo nym kra jom. Wy po sa -
że nie fa bry ki przy je cha ło w skrzy -
niach z da ra mi. W cią gu kil ku lat
uda ło się roz po cząć pro duk cję pe -
ni cy li ny, a na stęp nie in su li ny. Za -
kład na Tar cho mi nie – przy łą czo -
nym w la tach 50. do War sza wy –
zno wu się roz wi jał, tym ra zem sta -

wia jąc na an ty bio ty ki.
W od ró żnie niu od wie lu war -

szaw skich fa bryk, Po lfa wy trzy ma -
ła zde rze nie z ka pi ta li zmem
i prze trwa ła upa dek ko mu ni zmu.
Ofer ta le ków by ła tak do bra i sze -
ro ka, że za kład utrzy mał się
na ryn ku i wciąż po zo sta je w czo -
łów ce pol skich firm far ma ceu -
tycz nych.

Do mi nik Ga dom ski
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Leki, ocet i… łzy. Prawie 200 lat historii Polfy
� „Ludwik Spiess i Syn” i „Polfa Tarchomin” – bez tych zakładów historia polskiego przemysłu wyglądałaby zupełnie inaczej.

Zniszczona
podczas nadejścia Armii
Czerwonej fabryka
i pozbawiony majątku
Spiess na „emigracji”
w Gdyni – koniec wojny
przyniósł Tarchominowi
nową rzeczywistość.

źródło N
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Ru szył pierw szy na Bia ło łę ce lo -
kal Co sta Cof fee. Do łą czył do po -
nad 130 in nych dzia ła ją cych pod tą
mar ką w Pol sce. Otwar ta 22 mar ca
ka wiar nia mie ści się przy Świa to -
wi da 41 w no wej czę ści Pa sa żu
Tar cho min. Jak po in for mo wał nas
rzecz nik pra so wy fir my, kar ta dań
i na po jów nie od bie ga od in nych
kra jo wych lo ka li sie ci. Ró żni ce
mo żna na to miast zna leźć w wy -
stro ju wnętrz prze ja wia ją cym się
do mi na cją har mo nij nych barw
i drew na. Lo kal ofe ru je też po nad -
stan dar do we udo god nie nia dla go -
ści. Stąd też spe cjal nie wy dzie lo na
stre fa dla ma tek z dzieć mi i wóz -
kiem oraz mi ni bi blio tecz ka.

„Co sta” uzu peł ni wciąż jesz cze
skrom ną sce nę ka wiar nia ną Bia -
ło łę ki. Przy oka zji war to przy po -
mnieć kil ka in nych miejsc w na -
szej dziel ni cy, gdzie mo żna wpaść
na „ma łą czar ną”.

Z pew no ścią w tej ka te go rii
do bar dziej po pu lar nych na le ży za -
li czyć „Przy sta nek Stru my ko wa”.
Lo kal mie ści się przy Han ki Or do -
nów ny 16 (po mię dzy skle pem
„Bie dron ka” a Ga le rią pod Dę ba -
mi) i czyn ny jest we wszyst kie dni
ty go dnia. Swo je po dwo je otwie ra
już o 8 ra no (to rzad kość na Bia ło -
łę ce), za my ka o 22. Do ka wy mo -
że my za mó wić na przy kład lo dy,
na le śni ki lub go fry. Jest bez płat ny
do stęp do Wi -Fi.

Do nie daw no po są siedz ku
dzia ła ła in na ka wiar nia – „Słod ka
Po lka”. Nie ste ty, biz nes zli kwi do -
wa no.

Na Świ der skiej 137 mo że my zaj -
rzeć do Li ly's Bi stro. Tu głów ne rzą -
dzą cia sta, ciast ka i prze ró żne słod -
ko ści (w tym po le ca ny cze ko la do wy
su flet). Fi li żan ka ka wy bę dzie mi -
łym uzu peł nie niem. Li ly's Bi stro
czyn ne jest ca ły ty dzień w go dzi -
nach 9–21. Wi -Fi w pa kie cie.

„Ba ti da” dzia ła ją ca w Ga le rii
Od kry ta (uli ca Od kry ta 4) to ko -
lej ny z tych lo ka li, któ re łą czą
ideę ka wiar ni i cu kier ni. W dni
ro bo cze otwar ta jest w go dzi -
nach 9–20, week en dy: 10–20. Jest
do stęp do Wi -Fi.

Z „ka wiar nio -cu kier ni” znaj -
dzie my na Bia ło łę ce ta kże re pre -
zen tan tów sie ciów ki Swe et Ho -
me. Lo ka le dzia ła ją mię dzy in ny -
mi przy Od kry tej 44B i Świa to wi -
da 47. Na sta wio ne są głów nie
na sprze daż słod ko ści, ale
na miej scu mo żna też wy pić ka -
wę. Przy Świa to wi da brak bez -
płat ne go do stę pu do Wi -Fi, ale
przy Od kry tej mo że my po łą czyć
się z sie cią.

Ma ły i przy tul ny lo kal to
„Gwiaz decz ka” funk cjo nu ją cą
przy Ksią żko wej 9A. Za sad ni czo

dzia ła ja ko cu kier nia, ale są sto li -
ki i mo żna za mó wić ka wę. Czyn -
na jest sie dem dni w ty go dniu
w go dzi nach 9–20.

Na Bia ło łę ce znaj dzie my też lo -
ka le za pew nia ją ce dzie ciom roz -
ryw kę, a star szym chwi lę spo ko ju
przy fi li żan ce ka wy. War to tu wy -
mie nić „Eko fraj dę” przy Po ra -
jów 12. Dzie ci wy sza le ją się w sa li
za baw, pod czas gdy my mo że my
ra czyć się „ma łą czar ną”. Przy czym
nie mu si my po prze stać na ka wie
i cia stecz kach – we wzbo ga co nym
pa kie cie są też da nia obia do we. In -
ne miej sce, gdzie mo żna przyjść
z dzieć mi to „Fi gle, Sa la Spor tu
i Za ba wy” przy Od kry tej 64. Lo kal
znaj du je się nad skle pem „Pep co”.

Ofer ta ga stro no micz na jest tu
skrom niej sza i oprócz ka wy mo że -
my li czyć głów nie na słod kie prze -
ką ski. Do stęp ne są też to sty.

Już ra czej bez dzie ci mo że my
zaj rzeć do „Klu bo ka wiar ni Ma -
gicz na”. Lo kal mie ści się
przy Skarb ka z Gór 15U, w pa sa żu
han dlo wym „Der by”. „Ma gicz na”
łą czy ró żne sty le. Mo żna po sie -
dzieć przy ka wie, ale też za mó wić
obiad. Jest też coś dla mi ło śni ków
pi wa, któ rzy znaj dą ich tu 100 ga -
tun ków. Klu bo ka wiar nia jest czyn -
na od 12 do 19 we wszyst kie dni ty -
go dnia i ofe ru je do stęp do Wi -Fi.

Wraz z te go rocz nym otwar ciem
Ga le rii Pół noc nej przy Świa to wi -
da 17 po ja wią się ko lej ne punk ty
na li ście. Bę dzie wśród nich Et no
Café. To sie ciów ka o wro cław skich
ko rze niach, któ ra chwa li się tym, że
ja ko pierw sza pol ska fir ma za czę ła
im por to wać ka wę wprost z Etio pii.
Swój lo kal otwo rzy ta kże Star -
bucks. Do ka wiar ni bę dzie pro wa -
dzić do dat ko we wej ście bez po śred -
nio z uli cy, a do dys po zy cji go ści
prze wi dzia ny jest let ni ogró dek.

To tyl ko kil ka przy kła dów z ak -
tu al nie do stęp nej ofer ty i świe -
żych za po wie dzi. Ka żdej ini cja ty -
wie war to się przyj rzeć, bo ka -
wiar nia na ma pa na szej dziel ni cy
wciąż wy glą da skrom nie. Zwłasz -
cza na Zie lo nej Bia ło łę ce. Li czy -
my na sy gna ły o no wych miej -
scach, gdzie mo żna wpaść
na „ma łą czar ną”.

(AS)

Kawiarnie Białołęki
Czas na „małą czarną”
� Na nadmiar kawiarni Białołęka nie narzeka. Cieszy więc każdy nowy punkt, gdzie
można w spokojnej atmosferze pogadać, wypić kawę, ale i nieco popracować, gdy
tak się ułoży. Być może takim miejscem okaże się nowy lokal Costa Coffee
na Tarchominie.

Otwarta 22 marca kawiarnia mieści się przy Światowida 41 w nowej części Pasażu Tarchomin

„Costa”
uzupełni wciąż jeszcze
skromną scenę
kawiarnianą Białołęki.
Przy okazji warto
przypomnieć kilka innych
miejsc w naszej dzielnicy,
gdzie można wpaść
na „małą czarną”.
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OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

Poszukujemy pani do sprzątania
przedszkola na Białołęce Dworskiej

(dojazd 152,176). Praca 2, 5-3 godziny
dziennie. Tel. 507-084-652

·Prace ogólnobudowlane – panowie. Tel.
608-499-261
·Prace porządkowe dla Panów na budowie.Tel.
881-043-058
·Sprzątanie po budowie dla Pań Tel.
694-480-349
·Zatrudnię kierowcę kat. CE, Czosnów
tel. 795-556-677

Zatrudnię kucharkę i panią do pomocy
w kuchni w przedszkolu na Białołęce

Dworskiej 507-084-652

·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003

WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek – dojazd, 666-900-333

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl

2-POKOJOWE SPRZEDAM

22  ppookkoojjee,,  ppaarrtteerr,,  3333 mm22 zz ooggrróóddkkiieemm  ++ mmiieejjssccee
ppaarrkkiinnggoowwee,,  uull..  SSiieecczznnaa  6666BB,,  tteell..  553355--339944--993366

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Posiadamy do wynajmu lokal użytkowy o pow.
27,34 m2, znajdujący się w Warszawie przy ulicy
Światowida 60A. Oferty należy składać
w zamkniętej kopercie do dnia 21 kwietnia 2017
roku w biurze SBM „IMPERIUM” przy ulicy
Odrowąża 9. Dodatkowe info:
sbm.imperium@vp.pl Oferta powinna zawierać: 1.
proponowany czynsz za 1 m2 2. opis działalności

·Wynajmę pawilon nr 41, bazarek ul. Porajów 1,
Tarchomin 502-033-751

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem,
z problemem prawnym, zadłużone. 796-796-596

USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866

FINANSE

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

KKRREEDDYYTTYY  II PPOOŻŻYYCCZZKKII  WWIIEELLOORRAATTAALLNNEE  DDLLAA
WWSSZZYYSSTTKKIICCHH..  TTEELL..  660088  ––  554411--227722

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki

korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni dyspozycyjne osoby do pracy na
terenie obiektu handlowego. Praca na Targówku.
Tel. 883-347-437

·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na
Białołęce, praca od zaraz, tel. 603-924- 842

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990
·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
ttaacchh 5500..  uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee
ww PPooll  ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 513-606-666

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89

·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·CZYSZCZENIE DYWANÓW Dezynsekcja Kuny
Usuwanie 605-325-849 radix2@o2.pl

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0 zł 504-617-837

BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035

·Budowy 501-446-851

·Remonty kompleksowo i solidnie. Tel.
501-868-930, 502-218- 778, www.remonty4u.pl

Firma ogrodnicza 
zatrudni

pracowników 
do pracy 

w terenie.
607-617-744
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Na pu stym pla cu przy uli cy Ru -
sko wy Bród miał by po wstać park
spor to wo – re kre acyj ny, na te re -

nie któ re go po wstać by mia ło
pierw sze w sto li cy „praw dzi we”
bo isko do upra wia nia ba se bal lu
i je go od mia ny – so ft bal lu.

Park miał by być ogól no do stęp ny
dla wszyst kich miesz kań ców od po -
nie dział ku do piąt ku w go dzi -
nach 8–16, w go dzi nach po po łu -

dnio wych bę dą się w nim od by wa ły
ogól no do stęp ne za ję cia pro wa dzo -
ne przez in struk to rów oraz tre nin -
gi klu bów ba se bal lo wych za re je -
stro wa nych w War sza wie. W week -
en dy zaś na obiek cie od by wać się
bę dą me cze – li go we, dru żyn mło -
dzie żo wych, ama to rów itd.

Pierw szy ta ki w War sza wie
Po mysł zgło szo ny w ra mach te -

go rocz nej edy cji bu dże tu par ty cy -
pa cyj ne go o ty le ma sens, że za -

rów no ba se ball, jak i so ft ball są
w Pol sce co raz bar dziej po pu lar -
ne, ale jak do tąd nie ma ją swo je -
go miej sca w War sza wie. Ba se bal -
lo we bo isko w Pia secz nie, je dy ne
w War sza wie i oko li cach, na któ -
rym mo żna by ło roz gry wać me cze
li go we, zo sta ło zli kwi do wa ne ze
wzglę du na prze bu do wę kom -
plek su spor to we go. Wo bec te go
mi strzo wie Pol ski – dru ży na Cen -
tau ry War sza wa – roz gry wa ła
swo je spo tka nia w od da lo nym

o pra wie 150 km Kut nie. Gdy by
po wsta ło bo isko na Bia ło łę ce
mia ła by gdzie grać i tre no wać.

Co jed nak wa żniej sze – po mysł
bu do wy bo iska za kła da przede
wszyst kim szko le nie grup mło -
dzie żo wych, co wpły nę ło by na po -
pu la ry za cję ba se bal lu i lep sze zro -
zu mie nie tej co raz chęt niej upra -
wia nej na świe cie ame ry kań skiej
gry. Za ję cia na obiek cie mia ła by
pro wa dzić wy kwa li fi ko wa na ka -
dra tre ner ska.

Koszt wca le nie ma ły
Park przy Ru sko wym Bro dzie

bę dzie miał we dle pro jek tu
kształt wy cin ka ko ła o pro mie niu
od 110–120 me trów. Oto czy go
wy so ki na pół to ra me tra płot.
Część we wnętrz na bę dzie po sia -
da ła czte ry ba zy, wo kół któ rych
zo sta nie wy sy pa na mącz ka ce gla -
na, po środ ku po la znaj dzie się
gór ka mio ta cza. Za ba zą do mo wą
zo sta nie umiesz czo ny pił ko chwyt
wy so ko ści 6–8 me trów, któ ry bę -
dzie blo ko wał pił ki. Po wierzch nia
po la we wnętrz ne go bę dzie wy -
rów na na i wy peł nio na do brej ja -
ko ści mu ra wą. Po le ze wnętrz ne,
ota cza ją ce pół ko lem we wnętrz ną
część par ku, bę dzie wy rów na ne
i wy sia ne tra wą. Na te re nie par ku
mo gły by się, we dle au to ra pro jek -
tu, od by wać rów nież ro dzin ne
pik ni ki, fe sty ny oraz in ne im pre zy
ple ne ro we.

Pro jekt jest o ty le in te re su ją cy,
że po dob ne go obiek tu nie tyl ko
w sto li cy, ale ta kże w oko li cach
nie ma. Z dru giej stro ny 479 tys.
zł, na ja kie po my sło daw ca osza co -
wał pro jekt bu do wy obiek tu, to
kwo ta nie ma ła, a nie je stem pe -
wien czy ba se ball jest aż tak po -
pu lar ny, by zna leź li się ama to rzy
tre nin gów?

(wk)

Projekt
jest o tyle interesujący, że
podobnego obiektu nie
tylko w stolicy, ale także w
okolicach nie ma. Z
drugiej strony 479 tys. zł,
na jakie pomysłodawca
oszacował projekt
budowy obiektu, to kwota
niemała, a nie jestem
pewien czy baseball jest
aż tak popularny, by
znaleźli się amatorzy
treningów?

Baseball na Ruskowym Brodzie?
� Czy na Białołęce powstanie park sportowo-rekreacyjny z pierwszym w stolicy z prawdziwego
zdarzenia boiskiem do gry w baseball i softball?

źródło: W
ikipedia.org/N
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