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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

źródło: TW

Budowa linii tramwajowej, która połączy osiedla Derby i Lewandów ze stacjami metra i bezpośrednio z centrum Warszawy to
bez wątpienia najważniejsza inwestycja dla Białołęki. Choć planowana od lat, realnych kształtów
zaczęła nabierać dopiero w ubiegłym roku. Pod okiem wiceprezydent Renaty Kaznowskiej Tramwaje Warszawskie planują teraz
największe od dekad inwestycje,
na czele z trasą z Woli przez
Dworzec Zachodni do Wilanowa.
Można zaliczyć do nich także linię tramwajową na wschodnią
Białołękę, która na razie nie ma
zapewnionego finansowania.

Pętla na północ
od Warzelniczej
Docelowa pętla jest planowana
na północ od skrzyżowania
Ostródzkiej z Warzelniczą, w rezerwie terenu pod trasę mostu
Skłodowskiej-Curie. Tramwaje
wyjadą z niej na wschód, przetną
Kąty Grodziskie a następnie skręcą na południe, na tory ułożone
w rezerwie pod trasę Olszynki
Grochowskiej – mniej więcej
w połowie długości między Skarbka z Gór a Głębocką. Następnie
torowisko przejdzie w pobliżu
parku przy Magicznej i nowym
wiaduktem nad trasą S8.

– W pobliżu centrum handlowego czeka nas wycinka drzew,
ale będzie ona zdecydowanie
mniejsza, niż gdyby budować drugą jezdnię Głębockiej – dowiedzieliśmy się nieoficjalnie.
Tramwaje pojadą wzdłuż Głębockiej i Wincentego, umożliwiając
przesiadkę
do
metra
przy Kondratowicza. Dalej tramwaj pojedzie prosto do skrzyżowania z Matki Teresy i Gilarską,
gdzie znajdzie się druga spośród
nowych klasycznych pętli (pozostałe, np. na wysokości Berensona, byłyby dostępne tylko dla
dokończenie na stronie 2
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Tramwaj na Derby

dokończenie ze strony 1
składów
dwukierunkowych).
Wstępny plan zakłada, że zostanie ono przebudowane tak, by tory mogły prowadzić dalej zarówno prosto do ronda Żaba, jak

i przez Matki Teresy czy po nieistniejącej jeszcze Nowo-Trockiej.

Wygra tańsze rozwiązanie?
Najbardziej prawdopodobne
jest, że w pierwszej kolejności po-

wstanie torowisko wzdłuż Matki
Teresy, pomiędzy Wincentego
a Rembielińską. W ten sposób
stosunkowo niskim kosztem
tramwaje z Białołęki docierałyby
do istniejącej sieci. W drodze

do Śródmieścia nowa linia mogłaby pojechać ulicami Matki Teresy,
Odrowąża, 11 Listopada, al. „Solidarności” i mostem Śląsko-Dąbrowskim. Możliwe byłoby też
uruchomienie linii przez Odrowąża, Starzyńskiego, most Gdański
i Słomińskiego w kierunku Dworca Gdańskiego, a w dalszej przyszłości także przez most Krasińskiego na Żoliborz.
Dla mieszkańców Białołęki i nowych
osiedli,
powstających
na dawnym polu PGR Bródno,
najlepsze rozwiązanie to torowisko na całej długości Wincentego
aż do ronda Żaba. Droga do Śródmieścia byłaby wtedy krótsza o kilometr, ale budowa inwestycji
w tym wariancie to znacznie większy koszt. Konieczna byłaby nie
tylko przebudowa ronda Żaba, ale
też przestawienie zabytkowego
drewnianego domu przy Biruty i…
rozwiązanie problemu żydowskich
pochówków poza ogrodzeniem
cmentarza. Podczas badań gruntu
okazało się, że między kirkutem
a ulicą znajdują się groby, których
zgodnie z żydowską tradycją nie
wolno ani przenieść, ani bezpośrednio przykryć asfaltem. Dotychczasowe rozmowy z rabinami
nie przyniosły rozwiązania, które
zadowoliłoby związek religijny.

Po torach na Targówek
Ciekawą propozycją jest torowisko na ulicy Nowo-Trockiej,
mającej biec wzdłuż Gilarskiej
i Trockiej od Wincentego do Radzymińskiej. Gdyby powstało,
możliwy byłby niezależny od korków dojazd z Białołęki na Targówek, a także sprawne dowożenie

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.
do
metra
nowych
osiedli
przy Wincentego.
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.
(dg)

Erasmus+ w Warszawie
W dniach 13-18.03. 2017 Gimnazjum nr 333 im. Polskich Matematyków
Zwycięzców Enigmy gościło uczniów
i nauczycieli z Hiszpanii, Szwecji,
Włoch i Niemiec w ramach działań
Gimnazjum przy ul. Dziatwy już drugi
rok bierze udział w programie Era-

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ

smus+, akcja KA2 (Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym spowodowanym szeroko pojętymi uzależnieniami).
W czasie wizyty uczniowie prezentowali przygotowane wcześniej aktywno-

Absolwent Ortanez University

rego. Od tego też uzależnia wybór

ści związane z tematem projektu.

w Quezon City oraz Azjatyckiego

techniki. Raz są to manualne mani-

Przedstawiciele każdej delegacji przed-

Instytutu Fundacji Paramedycznej

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

stawili wyniki ankiety dotyczącej używa-

projektu nauczyciele i uczniowie spę-

poszerzają wiedzę o świecie i kulturze

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

duchowe, praniczne bądź magne-

nia nowoczesnych technologii, zastana-

dzali czas bardzo intensywnie, odwie-

innych krajów, ale przede wszystkim zy-

z prowincji górskiej i wioski Anapo

tyzacja tkanek.

wiali się, czy media społecznościowe

dzając Stare Miasto, biorąc udział

skują nowych znajomych i czują, że są

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

mogą zastąpić bezpośredni kontakt

w grze miejskiej „Śladami Chopina”,

częścią zjednoczonej Europy.

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

w leczeniu wielu chorób. Między in-

z drugim człowiekiem oraz wzięli udział

zwiedzając warszawskie muzea i uczest-

Jedna z uczennic mówi: „dowiedzia-

kowanego i przechodzącego z po-

nymi:

w debacie: za i przeciw cyfrowej rzeczy-

nicząc w recitalu fortepianowym, który

łam się, jak ludzie z innych krajów po-

kolenia na pokolenie.

•

wistości. Uczniowie prezentowali blogi

był zwieńczeniem intensywnego tygo-

strzegają Polskę, bardziej otworzyłam

Znajduje zaburzenia energetycz-

o muzyce i w swoich prezentacjach

dnia w Warszawie.

się na nowe znajomości, poznałam też

ne różnych organów w ciele czło-

na nowo Warszawę – od turystycznej

wieka i skutecznie je eliminuje.

strony”.

Wzmacnia naturalne siły obronne

przekonywali, że nowoczesne technolo-

Goście byli zachwyceni Warszawą,

gie mogą ułatwiać i wspomagać proces

polską gościnnością i ciekawą historią

uczenia się.

Polski. Twierdzili, że wizyta zrobiła

Inna uczennica odkryła, że „potrafi

na nich duże wrażenie i chętnie wrócą

zaopiekować się drugą osobą, a nasz

tu ponownie.

kraj jest otwarty na obcokrajowców”.

Delegacje wszystkich krajów zostały
również powitane przez burmistrz Białołęki p. Ilonę Soję-Kozłowską, która
opowiedziała o dzielnicy Białołęka.
Poza częścią związaną z tematyką

skonalają swoje kompetencje językowe,

skutecznie

pomaga

nowotworowych, chorobach
organów wewnętrznych

•

prostacie, problemach
hormonalnych

•

zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

•

chorobach układu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,

•

Uczniowie po raz kolejny podkreślali, że dzięki projektowi Erasmus+ udo-

LOTHAR

Społeczna Szkoła Podstawowa
nr 2 STO,
Społeczne Gimnazjum nr 333 STO,
Warszawa, ul. Dziatwy 6,
tel. 22 614 46 92,
www.sto2.pl, szkola@sto2.pl

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.

www.gazetaecho.pl

„Echo Białołęckie”

redaktor naczelny: Krzysztof Katner
zastępca: Katarzyna Chodkowska

telefon dla czytelników: 519 610 438
telefon dla reklamodawców: 508 125 419
e-mail: echo@gazetaecho.pl

związanych z projektem Erasmus+.

organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały

energetyczne.

Działa

na wszystkich poziomach energii
duchowej likwidując całe spectrum
choroby. Poświęca choremu ok. pół
godziny, ale zależy to od stanu cho-

2

reklama w „Echu”

tel. 502-280-720

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

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

Gdy na wschodniej Białołęce
wyrosły bloki, Głębocka nieoczekiwanie stała się jedną z głównych
ulic prężnie rozwijającej się dzielnicy. Dziś straszy dziurawym asfaltem i krzywymi chodnikami,
dwa razy dziennie tworzą się tu
ogromne korki a droga rowerowa
istnieje tylko na krótkim odcinku.
Zdaniem wielu mieszkańców
przebudowa Głębockiej to najpilniejsza inwestycja tej części Białołęki. Pojawiają się jednak także
głosy, że nie jest ona potrzebna.

„Nazjeżdżało się słoików”
22 marca w szkole przy Głębockiej 66 odbyło się spotkanie z wicedyrektorem Zarządu Miejskich
Inwestycji Drogowych Piotrem
Smoczyńskim i projektantem

przebudowy, na które przybyło
ok. 40 mieszkańców. Była wśród
nich grupa właścicieli posesji położonych bezpośrednio przy ulicy,
którzy domagali się wstrzymania
inwestycji. Ponieważ na nową
Głębocką potrzeba więcej miejsca, niż na obecnie istniejącą ulicę, zostanie ona zbudowana z pomocą specustawy drogowej. Właściciele dostaną odszkodowania
(ich zdaniem za małe) za zajęte
fragmenty działek, ale ulica przybliży się do niektórych domów
jednorodzinnych.
– Musimy mieć miejsce na porządne chodniki i drogę rowerową, do budowy której jesteśmy zobowiązani – wyjaśniał Smoczyński.
– Jeśli nie poszerzymy pasa drogowego, nie będziemy w stanie

przebudować ulicy zgodnie z aktualnymi standardami. Żeby zmienić projekt w tak dużym stopniu,
musielibyśmy wystąpić o nową de-

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.
cyzję środowiskową. To opóźniłoby przebudowę o trzy lata.
– Będziemy protestować i odwoływać się do wojewody, aż

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

opóźnimy przebudowę o 3–4 lata
– zapowiedział na odchodne jeden z mieszkańców Głębockiej. –
Wszystko było dobrze, ale nazjeżdżało się słoików, nabudowali
bloków. Nie oddam ani metra
mojej posesji.
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. Faktem
jest jednak, że plan był przygotowywany zanim w Warszawie przyjęto dzisiejsze standardy dotyczące budowy chodników i dróg rowerowych, a drogi budowane
z pomocą specustawy nie muszą
być zgodne z zapisami planów
miejscowych.

Nowa Głębocka w dużym
skrócie
Przebudowany zostanie 1,5-kilometrowy odcinek ulicy od Berensona do Podwójnej. Od Berensona do Kartograficznej jezdnia wciąż będzie miała jeden pas
w każdą stronę, z poszerzeniami
na skrzyżowaniach. Na południe
od Kartograficznej droga otrzyma
nietypowy układ 2+1, z dwoma
pasami w kierunku Bródna i jednym w kierunku północnym.
Powstaną także nowe ronda
na skrzyżowaniach z Kartograficzną, planowaną Sieczną, Skarbka
z Gór i Internetową oraz – jako
oddzielna inwestycja – sygnalizacja
świetlna przy Magicznej. Projektanci zakładają, że dzięki rondom
łatwiej będzie skręcić na Głębocką
z ulic poprzecznych, ruch będzie
odbywać się płynniej i jednocześnie wzrośnie bezpieczeństwo, bo
samochody nie będą mogły rozpędzać się ponad 50 km/h. Jednocześnie progi wyspowe przy szkole zostaną zdemontowane.
Chodniki zostaną zaprojektowane zgodnie z obowiązującym
standardem, tzn. będą mieć 1,5
metra w najwęższym miejscu, jako odstępstwo od wynoszącej 2
metry normy. Powstanie także
szeroka na 2 metry droga rowerowa połączona z istniejącym odcinkiem na południowym odcinku
ulicy.
Jednocześnie przebudowany
zostanie 420-metrowy odcinek
Berensona i 140-metrowy odcinek ul. Lewandów oraz powstanie 160 m nowej drogi. Prace rozpoczną się w tym roku (prawdopodobnie w wakacje) i potrwają
ok. 14 miesięcy.
(dg)
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źródło: FB Białołęcki Ośrodek Kultury

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.
źródło: zdjęcie artysty

Dzieci stworzą własny spektakl

Już jako sześciolatek śpiewał
w zespole Ikary, a jako nastolatek
rozpoczął współpracę z wrocławskim zespołem Funk Factory,
z którym w 1984 roku zarejestrował swoje pierwsze nagrania dla
Polskiego Radia. Na swoim koncie ma wiele płyt solowych i udziały w projektach innych artystów.
Jego największe przeboje to m.in.
„Dumka na dwa serca” (w duecie
z Edytą Górniak), „Przytul mnie
mocno”, „Zaczekam” czy też „No
co ty na to”, które na stałe wpisały

się do kanonu polskiej piosenki.
W Białołęckim Ośrodku Kultury
Miecz Szcześniak, jak popularnie
nazywają go fani, wystąpi z wyjątkowym muzycznym projektem
stworzonym wraz z Krzysztofem
Herdzinem pt. „Great American
Songbook”. To doskonale zaśpiewane kompozycje z repertuaru
największych wokalistów: Johna
Lennona, Marvina Gaye'a, Stevie
Wondera, Davida Bowiego i Billa
Withersa. Podczas koncertu usłyszymy także piosenki dużo mniej

oczywiste, których bezpretensjonalne aranże Herdzina sprawią,
że odkrywanie ich będzie wielką
przyjemnością.
23 kwietnia godzina 18.00,
BOK ul. van Gogha 1.
Podczas koncertu, w ramach
projektu „Wychodzę z rodzicami”
BOk zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku 3–8 lat. Obowiązują
wcześniejsze
zapisy:
kas a @ b o k . w a w . p l l u b
tel. 22/30048 00 wew. 1.
(red)

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.

Dla osób z niepełnosprawnością
wzroku dostęp do kultury i sztuki

4

jest niezwykle ograniczony. Występujące bariery są ogromne,

na szczęście jednak współczesne
technologie w coraz większym

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

 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.
8 i 9 kwietnia o godzinie 11.00
Teatr Itakzagramy wystawi sztukę
pt. „Chatka pełna bajek”. Spektakl niecodzienny, bo tworzony
wraz z dziecięcą widownią.
…W samym środku lasu stoi sobie
mała chatka. Ściany ma z ciasteczek, szyby z kropli rosy, a dach
z obłoczka. Kto może mieszkać
w takim dziwnym domku? To Bajkodziejka – czarodziejka, która
ma moc przywoływania bajek,
których jeszcze nikt nie słyszał.

Zapraszamy wszystkie ciekawe
dzieci do tworzenia swoich opowieści. Starsi widzowie także nie
będą się nudzić – przypomnimy
im, jak przyjemne są podróże
do krainy baśni. Chatka pełna bajek dla każdego stoi otworem!
• 8 kwietnia scena BOK
przy ul. Van Gogha 1
• 9 kwietnia scena BOK
przy ul. Głębockiej 66
Początek o godzinie 11.00.

stopniu umożliwiają jej szerszy odbiór. Jedną z nich jest audiodeskrypcja, czyli przekazywanie drogą słuchową werbalnego opisu treści wizualnych. Dzięki komentarzom wplecionym np. w ścieżkę
dźwiękową filmu osoby niewidome i słabowidzące słyszą, co dzieje
się na ekranie: dostają opis postaci, miejsca akcji, gestykulacji i mimiki aktorów. Dzięki temu przekaz staje się bardziej zrozumiały,
a odbiór – dużo przyjemniejszy.

swojej narzeczonej Oli (Natasza
Urbańska), aktorce teatru rewiowego. Ślubu udziela młodym
ksiądz Ignacy Skorupka (Łukasz
Garlicki). Podczas walk Jan trafia
do niewoli. Jego los leży w rękach
czekisty Bykowskiego (Adam Ferency), który ucieleśnia okrutne
oblicze bolszewickiej rewolucji.
Historia znajdzie finał w wielkiej
bitwie, która na zawsze odmieni
nie tylko losy Jana i Oli, ale całej
dwudziestowiecznej Europy.

„Bitwa Warszawska”

„Kino bez barier”

22 kwietnia wyświetlony zostanie film „1920 Bitwa Warszawska”
w reż. Jerzego Hoffmana. Akcja
rozpoczyna się w Warszawie,
w 1920 roku. Jan (Borys Szyc),
poeta i kawalerzysta, po otrzymaniu rozkazu wyjazdu na front polsko-bolszewicki, oświadcza się

22 kwietnia, godz. 17.00 przy ul.
Van Gogha 1. Wstęp wolny.
Kolejny seans z audiodeskrypcją odbędzie się w maju. Na ekranie wyświetlony zostanie film pt.
„Układ zamknięty” w reż. Ryszarda Bugajskiego.

(mś)

(mś)

Powstaje nowy przystanek

Tramwajem do Galerii Północnej
 Przedłużenie torów na Nowodwory nie było jedyną zmianą w kursowaniu tramwajów, jaka czeka nas w tym roku.
Budowa Galerii Północnej dobiega powoli końca – widać już
duże fragmenty elewacji a otoczenie budynku powoli nabiera docelowego kształtu. W ostatnich
dniach robotnicy kończyli budowę chodnika i drogi rowerowej
na Światowida. Najwyższy czas
zacząć myśleć o tym, jak dojedziemy do nowego centrum handlowego.
Jeśli chodzi o dojazd samochodem, to sprawa jest prosta: Galerię Północną będą otaczać nowe
ulice lokalne i poszerzona
do czterech pasów Światowida.

Tak czy inaczej, większość klientów centrów handlowych korzysta
z komunikacji miejskiej. Na znaj-

dującym się najbliżej wejścia przystanku „Milenijna” zatrzymują się
dziś autobusy linii 152, 186, 211

i 214. Po otwarciu centrum można
spodziewać się, że będą stawać
tam także 509 i 518. Najszybszym

środkiem transportu, umożliwiającym dotarcie do Galerii, będzie
jednak tramwaj.
Firma GTC w całości pokryje
koszt budowy pary przystanków,
która powstanie na Trakcie Nadwiślańskim, pomiędzy przystankami „Myśliborska” i „Stare Świdry”. Prace rozpoczęły się na początku kwietnia. Całkowicie zamknięty został pas ruchu Traktu
Nadwiślańskiego w kierunku mostu Skłodowskiej-Curie na odcinku od Światowida do przyszłego
wjazdu do Galerii. Z kolei
na Światowida zostały zamknięte
pasy umożliwiające skręt w Trakt
Nadwiślański.
Budowa przystanków potrwa
do 1 czerwca. Będą się na nich zatrzymywać oczywiście obie linie,
jadące na Tarchomin – 2 i 17.
(dg)

Dwujęzyczność w żłobku i przedszkolu

C o d z i e c k o m o ż e z y s ka ć ?
W dzisiejszych czasach rodzice,
którzy zapisują swoje dziecko
do żłobka oraz przedszkola, zadają
sobie nie tylko pytanie, czy ich
dziecko będzie się tam dobrze czuło, ale interesuje ich również to,
co może ono zyskać uczęszczając
do takiego miejsca. A co może zyskać dziecko, które chodzi
do żłobka lub przedszkola dwujęzycznego?
Przypomnijmy, iż żłobki i
przedszkola dwujęzyczne próbują przenieść na swój teren sytuację z domów rodzinnych dzieci
dwujęzycznych. Powstają w nich
grupy dwujęzyczne, gdzie jeden
z nauczycieli – wychowawca anglojęzyczny – mówi na co dzień
do dzieci tylko i wyłącznie po angielsku, zarówno podczas zabaw

w sali, jak i w szatni, jadalni, łazience czy placu zabaw. W tej sytuacji obok oczywistych korzyści
płynących
z
uczęszczania
do żłobka lub przedszkola, takich jak rozwój emocjonalny
i społeczny dziecka, na pierwszy
plan wysuwa się rozwój takiego
młodego człowieka pod względem językowym. Dzieci uczęszczające do grupy dwujęzycznej
niezwykle szybko „oswajają się”
z językiem, który jest dla nich
przecież językiem obcym. Jednakże, przy wsparciu wychowawców, język ten staje się im przyjazny. W krótkim czasie dzieci zaczynają rozumieć to, co nauczyciel chce im przekazać, a następnie próbują same używać nowe-

go języka w kontaktach z wychowawcami oraz innymi dziećmi.
Z rozwojem językowym idzie
także rozwój intelektualny.
Kanadyjscy pionierzy z zakresu badań nad nauką języków obcych Howard Gardner i Lambert, zauważają, iż u dzieci dwujęzycznych szybciej niż u innych
rozwija się świadomość językowa. Są one nie tylko świadome
faktu, iż na świecie żyją ludzie,
którzy mówią innymi językami,
ale także uzmysławiają sobie,
przy aktywnej pomocy nauczycieli i opiekunów, że ludzie ci żyją w różnych krajach, na różnych
kontynentach i są przedstawicielami innych kultur. To wszystko
sprawia, iż dzieci dwujęzyczne

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

uczą się szacunku dla tych, którzy są od nich inni, pochodzą
z innych narodów, ras i kultur.
Ponadto, dzieci dwujęzyczne są
bardzo kreatywne i szybko kojarzą. Dzięki temu, iż w dzieciństwie zmysł słuchu jest szczególnie wyostrzony, dzieci bez problemu wychwytują różnice fonetyczne między dwoma językami
i stosują tę wiedzę w praktyce.
W dalszym rozrachunku dzieci
dwujęzyczne mają dużą szansę
odnieść sukces w życiu dorosłym.
Znajomość języka umożliwia im
podróżowanie po całym świecie,
jak również studiowanie i pracę
zagranicą, co zdecydowanie ułatwia młodym ludziom start w dorosłość i praktycznie zapewnia

powodzenie w życiu.
Przedszkola i żłobki dwujęzyczne próbują przenieść na swój
teren sytuację z domów rodzinnych dzieci dwujęzycznych. I tym
renomowanym bardzo dobrze się
to udaje. Reasumując, wybierając przedszkole lub żłobek dwujęzyczny rodzic nic nie traci, gdyż
wiedza przynosi zawsze same korzyści, a zyskać dla swojego
dziecka można bardzo wiele.
Zapraszamy :)

AKADERO
POLSKO - ANGIELSKIE
PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE
I ŻŁOBEK

ul. Strumykowa 23A
tel. 500 650 220
www.akadero.pl
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Tu urośnie szpital
 Na Białołęce rozpoczyna się budowa przychodni ze
szpitalem jednodniowym.

Takiego widoku nie było od lat.
Zarośnięte dotąd pozostałości koszar wojskowych na skrzyżowaniu
ulic Białołęckiej i Przykoszarowej
odsłoniły swoje oblicze. Budynki
stoją jeden za drugim pokazując
wybite okna, połamane dachy

6

i nadkruszone ściany. Pierwszy
jest czerwony, z charakterystycznym ceglanym murem typowym
dla wojskowych koszar. Podobne
wykończenia budynków spotkamy
na koszarach przy ul. 11 listopada.
Drugi – szary, nie przykuwający

specjalnie uwagi, w ostatnich latach zmienił się w melinę.
Teraz budynki jeden po drugim
zamieniają się w stertę gruzu. Ekipa przygotowująca teren budowy
systematycznie burzy i wywozi
gruz. Okolica jest przesiąknięta
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zapachem starych zmurszałych desek, gruzu, mchu, wilgoci. Wkrótce teren zostanie uporządkowany
i rozpocznie się budowa przychodni. Od lutego trwało jej projektowanie. Wiemy już, że budynek stanie od strony ul. Białołęckiej. Z tyłu znajdzie się parking, a za nim
wolna przestrzeń na możliwą rozbudowę inwestycji. Wyzwaniem
projektowym było zgranie wjazdów do teren przychodni i szpitala
z nowo projektowanym rondem
przy ul. Białołęckiej, powstającym
w ramach budowy ul. Białołęckiej.
Te dwie inwestycje realizowane są
przez dwa różne podmioty.
Na szczęście projektanci porozumieli się w tej sprawie. Intryguje
mnie zakładana liczba miejsc parkingowych w powstającej placówce. Nie chciałabym, powtórzyła się
sytuacja z SPZOZ na Milenijnej,
gdzie przy braku miejsc ogólnodostępnych jest duży i mało wykorzystywany parking dla lekarzy.
Całkowite zakończenie budowy
przychodni
planowane
jest
na 2019 rok, jednak część usług
zostanie uruchomiona w 2018 r.

Jej całkowita powierzchnia to 4
tys. m2, użytkowa – 2500 m2. Planowane poradnie obejmą najpradopodobniej opiekę ginekologiczną, laryngologiczną, urologiczną,
stomatologiczną, okulistyką, zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień. W szpitalu jednego dnia
będziemy mogli wykonać zabiegi
w specjalizacji: urologia, ginekolo-

Okolica
jest przesiąknięta
zapachem starych
zmurszałych desek, gruzu,
mchu, wilgoci. Wkrótce
teren zostanie
uporządkowany
i rozpocznie się budowa
przychodni.
gia, chirurgia, okulistyka i laryngologia. Do dyspozycji pacjentów
będzie 15 łóżek.

Autorka jest radną dzielnicy,
prezesem Stowarzyszenia Moja Białołęka
e-mail: kontakt@agnieszkaborowska.pl
www.facebook.com/radna.agnieszka.borowska

Agnieszka Borowska

Kiedy pojedziemy Sieczną?
 Start komunikacji miejskiej pomiędzy Głębocką a granicą z Markami zależy
od budowy 860-metrowej ulicy.
Budowa Siecznej była jednym
z najczęściej poruszanych tematów na spotkaniu z wicedyrektorem Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, które odbyło
się 22 marca w szkole przy Głębockiej.
– Według moich informacji
Urząd Dzielnicy Białołęka, bo to
on będzie budować tę ulicę, czeka
już w boksach startowych i wystąpi o niezbędne zgody tak szybko,
jak będzie to możliwe – odpowiadał Piotr Smoczyński, wyręczając
obecnego na widowni wiceburmistrza Jacka Poddębniaka.

Procedury, procedury…
Jednoczesne rozpoczęcie przebudowy Głębockiej i budowy
Siecznej jest niemożliwe ze względów proceduralnych. Obie inwestycje będą prowadzone na mocy
specustawy drogowej. Sęk w tym,
że zabrania ona występowania
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla
dwóch ulic naraz, jeśli mają one
jakieś punkty kolizyjne.

– Obie inwestycje do realizacji
potrzebują różnych części tej samej działki – wyjaśnia Marzena
Gawkowska, rzeczniczka białołęckiego ratusza. – W lutym otrzymaliśmy od ZMID prośbę, abyśmy nie występowali o pozwolenie na budowę Siecznej w trybie
specustawy drogowej, bo zablokujemy budowę Głębockiej, która
ma priorytet. Musimy czekać, aż
decyzja dla ZMID stanie się ostateczna i interesująca nas nieruchomość wróci do obrotu prawnego, okrojona o część niezbędną
do przebudowy Głębockiej.
ZMID wystąpił o pozwolenie
na budowę w ubiegłym miesiącu.
Zazwyczaj czas oczekiwania
na ten dokument to 90 dni, zaś
po miesiącu – jeśli nie ma odwołań – decyzja staje się ostateczna.
Oznacza to, że przy dobrym wietrze białołęcki ratusz może złożyć
dokumenty dotyczące Siecznej
najwcześniej w czerwcu. Plany
urzędników mogą jednak pokrzyżować mieszkańcy składający odwołania.

– Z doświadczenia dotyczącego
innych inwestycji wiemy, że ta
procedura trwa od kilku do nawet
kilkunastu miesięcy – mówi Gaw-

Rada
Warszawy przyznała
na budowę Siecznej 9,2
mln zł, które trzeba wydać
do końca przyszłego
roku.
kowska. – Np. na ostateczną decyzję ZRID w przypadku pierwszego etapu budowy Kartograficznej czekaliśmy 15 miesięcy.

Co nam da Sieczna?
Jeśli spojrzymy na mapę komunikacji miejskiej Warszawy i Marek, łatwo zauważymy ogromny,
pusty obszar pomiędzy Głębocką,
trasą S8, Piłsudskiego i ciągiem
ulic Sosnowa-Kościuszki-Lewandów. Aby wydostać się z Lewandowa, mieszkańcy muszą albo maszerować do przystanków autobusowych na Głębockiej, albo korzystać

z samochodów i stać w korkach.
Budowa Siecznej umożliwi uruchomienie w tej części komunikacji
miejskiej. Zyskają także piesi i rowerzyści. Na 860-metrowym odcinku ulicy powstanie chodnik i droga
rowerowa, a także oświetlenie.

Rada Warszawy przyznała
na budowę 860-metrowego odcinka Siecznej 9,2 mln zł, które
urząd dzielnicy powinien wydać
do końca przyszłego roku.
(dg)

źródło: FB UD Białołęka

Nowa ulica prawie gotowa

 Na 220-metrowym odcinku Geometrycznej leży już
asfalt i stoją latarnie. Kiedy przejadą nim pierwsze auta?
Niepozorna Geometryczna to
jedna z najważniejszych dróg,
umożliwiających wydostanie się
z osiedli na Lewandowie. Do niedawna istniał tylko krótki odcinek
przy Geodezyjnej. Teraz ulica została przebita na północ i sięgnęła
do Kartograficznej.
– Choć ulica prezentuje się
pięknie, a nowa nawierzchnia kusi kierowców, to na razie Geometryczna formalnie jest wciąż w budowie i nie możemy przystąpić
do odbiorów – informuje Urząd
Dzielnicy Białołęka. – Wykonawca nie zgłosił jeszcze zakończenia
wszystkich prac i nie przekazał
pełnej dokumentacji powykonawczej. Formalnie ma na to czas
do końca czerwca.
Jeśli budująca odcinek firma
nie zdecyduje się oddać placu bu-

dowy przed przewidzianym umową terminem, pierwsze samochody pojadą nowym asfaltem dopiero w wakacje.

Co dalej?
16 marca Rada Warszawy przyznała urzędowi dzielnicy 1,4 mln
zł na budowę kolejnego, 230-metrowego odcinka od Kartograficznej do Siecznej. Ten fragment ulicy powstanie już w wakacje.
Dzięki kolejnemu odcinkowi
Geometrycznej plac budowy
Siecznej będzie dostępny z obu
stron, co może być kluczowe ze
względu na planowaną na ten
i przyszły rok przebudowę Głębockiej. Docelowo Geometryczna
będzie stanowić część powstającej
od lat siatki ulic Lewandowa.
(red)
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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.

Dookoła tory tramwajowe, płot
osiedla przy Štefánika i przepompownia ścieków, a na górze linia

wysokiego napięcia – tak w największym skrócie można opisać
wielki, pusty teren oddzielający

Tarchomin od Nowodworów.
Za dnia to ulubione miejsce właścicieli psów, w nocy – ryjących

w ziemi dzików. Całkowity brak
ławek i niemal zerowe oświetlenie
rodzą pewne problemy z zakwalifikowaniem tego miejsca jako terenu zielonego, ale pierwsze jaskółki
przekształcania go w park już widać. Ponad rok temu powstała tam
górka saneczkowa, która w dobie
ocieplenia klimatu służy raczej
za punkt widokowy, zaś razem
z nowym odcinkiem torów powstał
kawałek chodnika z – a jakże
– parkowymi latarniami.
Pewnym symbolem tego terenu
jest okazały dąb, któremu trzy lata
temu groziła wycinka, związana
z planowaną budową drugiej jezdni Światowida. Dziś wiadomo już,
że nie powstanie ona w dającej się
przewidzieć przyszłości, ale część
terenu to formalnie nadal „rezerwa”. Problemów jest więcej.
– Grunty te okazały się być zagrożone roszczeniami reprywatyzacyjnymi, w związku z którymi
miasto nie może utworzyć tu żadnych elementów stałych, a więc

 Zbliżające się otwarcie Galerii Północnej skusiło kolejnego inwestora. Na rogu
Światowida i Milenijnej powstanie 290 mieszkań.
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benzynowa i dużo pustej przestrzeni. Ten stan rzeczy przy głównej ulicy Tarchomina nie potrwa

już długo. Trwa grodzenie terenu
między Światowida, Milenijną,
Ceramiczną i wjazdem do marke-
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Pewnym
symbolem tego terenu
jest okazały dąb, któremu
trzy lata temu groziła
wycinka, związana
z planowaną budową
drugiej jezdni Światowida.
– Reszta (ławki, stoliki, hamaki,
leżaki) będzie mogła zostać uzupełniona po uwolnieniu od roszczeń i wtedy powstanie pełnoprawny park – pisze pomysłodawca.
Projekt jest obecnie weryfikowany. Głosowanie nad budżetem
partycypacyjnym już tradycyjnie
odbędzie się w czerwcu.
(dg)
źródło zdjęć: materiały inwestora

Nowe bloki przy ratuszu

Po jednej stronie Światowida
ogromne centrum handlowe,
po drugiej – ratusz, market, stacja

parku, do czasu rozstrzygnięcia
kwestii roszczeń – pisze Jakub
Kaczorowski, któremu marzy się
zagospodarowanie terenu.
Marzenie
przerodziło
się
w projekt do budżetu partycypacyjnego. Ze względu na wspomniane roszczenia i obowiązujący
plan zagospodarowania (duża
część działek jest przewidziana
pod bloki) dotyczy on tylko części
terenu sąsiadującej z dębem.
Za 34 tys. zł można utwardzić popularną ścieżkę oraz zasadzić
drzewa i krzewy.

tu, który wkrótce stanie się kolejnym w okolicy placem budowy.
Powstanie tam osiedle Przy Ratuszu, którego inwestorem jest
spółdzielnia mieszkaniowa Wardom, mająca siedzibę na Piaskach.
W dwóch blokach o wysokości

od pięciu do siedmiu pięter znajdzie się 290 mieszkań, garaż podziemny oraz rząd sklepów i punktów usługowych na parterze.
Na razie Wardom nie informuje o terminie zakończenia prac.
(red)

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.

cebookowej „Białołęka – platforma sąsiedzka”. Do mieszkańców
dotarło, że „ich” warzywniak może za chwilę zniknąć. „Kochani…
Akcja wsparcia naszego warzywniaka trwa… Niech coś się wresz-

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.

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. W listopadzie biznes ruszył.
Jednak już na początku marca pan
Mikołaj zapowiadał zakończenie
działalności. Coś szło nie tak.
– Wiedziałem, że klientów zdobyć tu trudno. Że długo trzeba będzie o nich walczyć i przekonywać

– opowiada właściciel. Gdzie widzi
powody początkowych niepowodzeń? Jak twierdzi, część mieszkańców mogła nie wiedzieć, że
miejsce ma już nowego właściciela, a do poprzedniego byli podobno uprzedzeni. Niektórzy w ogóle
nie kojarzyli, że coś takiego w tej
okolicy jest. Ale główną przyczynę
małej liczby odwiedzających pan
Mikołaj dostrzega w istnieniu dużych graczy, z którymi rywalizować
wyjątkowo trudno.

– Dyskonty zlokalizowane są
na trasie powrotów z pracy mieszkańców tutejszych osiedli. Zakupy w takich miejscach wydają się
najprostszym rozwiązaniem – tłumaczy. Jego odpowiedzią było
stałe poszerzanie oferty. Warzywa
i owoce – wiadoma rzecz. Ale
na chętnych czekały też rozmaite
przetwory, jajka wiejskie, nabiał,
polskie miody, mąka prosto
z młyna… Dla poszukujących
mniej tradycyjnych doznań też

coś się zawsze znalazło. Choćby
faszerowane papryczki albo kiszony czosnek. Towar świeży, wysokiej jakości, od sprawdzonych
dostawców. Ceny przecież nie odstraszały. Ludzie przychodzili, ale
nie aż tylu, żeby biznes się dobrze
zakręcił. Tarczyński powoli godził
się z faktem, że kończy działalność. Ostatecznie miało to nastąpić w kwietniu.
Sprawy przybrały inny obrót
po akcji w białołęckiej grupie fa-

cie ostanie na dłużej. Jest coraz
lepiej i smaczniej z dnia na dzień
ku uciesze właściciela oraz klientów… Chociaż jedno jabłko, gruszeczka lub pomidorek…”
Wezwania zaczęły odnosić skutek. Klientów przybywało. Pan Mikołaj powoli wycofywał się z planów zamknięcia biznesu. Ostatecznie podjął decyzję, że zostaje.
Będzie przekonywał klientów, że
może i nie jest największy na rynku, ale warto do niego wpaść.
– Walczę dalej – deklaruje.
(AS)

ORLEN Warsaw Games – piknik sportowy w parku Agrykola
 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.
ców Warszawy, którzy lubią aktywny wypoczynek. Z myślą
o nich Narodowe Święto Biegania zmienia się w Narodowe Święto Sportu, wydarzenie otwarte dla wszystkich, małych i dużych, którzy lubią sport i ducha rywalizacji. Zapraszamy mieszkańców Warszawy do wspólnej zabawy nie tylko
sportowej, lecz także muzycznej – mówi Rafał Pasieka, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu PKN ORLEN.

BiegamBoLubię
Jedną z głównych atrakcji ORLEN Warsaw Games będzie
marszobieg BiegamBoLubię organizowany wspólnie z Programem Trzecim Polskiego Radia. Zapisy do marszobiegu
właśnie wystartowały – rejestracji można dokonać poprzez
www.orlenmarathon.pl/games-atrakcje-marszobieg.
BiegamBoLubię będzie trwał około 45 minut i rozpocznie się o godz. 16.00 w Alei Hopfera, pod główną sceną
ORLEN Warsaw Games. Trasa o długości 3 km prowadzić
będzie przez Łazienki Królewskie oraz ul. Myśliwiecką,
przy której znajduje się siedziba radiowej Trójki. Limit
uczestników wynosi 3333 osób, a każdy z uczestników
otrzyma pamiątkową koszulkę. W wydarzeniu mogą wziąć
udział wszyscy miłośnicy ruchu i aktywności na świeżym powietrzu.

Oprócz zawodów lekkoatletycznych i marszobiegu, chętni będą mogli również spróbować swoich sił w treningu
crossfit, zagrać w uliczną odmianę koszykówki – streetball,
lub zjechać na trzykołowych pojazdach Drift Trike. Dla
najmłodszych przygotowane zostaną m.in. park linowy,
skatepark, strefa z dmuchańcami oraz zajęcia zumby. Dodatkową atrakcją będzie koncert gwiazd na scenie głównej
i możliwość spotkania się z mistrzami olimpijskimi.
ORLEN Warsaw Games odbędą się 22 kwietnia na terenach warszawskiej Agrykoli. Zapraszamy od godziny 11.00.
Wstęp wolny. Więcej informacji na www.orlenmarathon.pl.

ORLEN Warsaw Marathon
Królowa sportu
ORLEN Warsaw Games to wydarzenie sportowe, w którym uczestniczyć będzie mógł każdy, bez względu na wiek
i poziom swojej aktywności sportowej. Atrakcje pozwolą przybliżyć warszawiakom zasady obowiązujące w poszczególnych
konkurencjach i sprawdzić swoje predyspozycje do ich uprawiania. To wszystko pod czujnym okiem mistrzów olimpijskich, członków Grupy Sportowej ORLEN.
– Organizując od lat ORLEN Warsaw Marathon, zauważyliśmy, jak pozytywne emocje wywołuje sport, nie tylko wśród uczestników, ich kibiców, lecz także mieszkań-

Położone na terenie Agrykoli bieżnia i stadion staną się
także areną zmagań najmłodszych sportowców w ramach zawodów „Lekkoatletyka dla każdego”.
– Przez takie zawody staramy się pokazać najmłodszym
piękno królowej sportu, zarazić ich pasją do aktywności i wychować przyszłych mistrzów – mówi Henryk Olszewski, prezes PZLA. Zawody odbędą się z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i pod okiem doświadczonych instruktorów.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe gadżety, a najlepsi – medale.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

ORLEN Warsaw Marathon to największa impreza biegowa
w Polsce. W czterech edycjach wydarzenia wzięło udział ponad 130 tys. biegaczy, a impreza na stałe zapisała się na biegowej mapie Polski. Narodowe Święto Biegania zadebiutowało
w 2013 r. Co roku biegacze mają szansę zmierzyć się z własnymi siłami na dwóch dystansach – maratońskim oraz na 10 km.
W ramach ORLEN Warsaw Marathon organizowane są również Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn, a pula nagród pieniężnych porównywalna jest z czołowymi imprezami
biegowymi w Europie.
(red)
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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?
źródło:ZTM

rowcy i od tego, czy zdołasz porozumieć się z innym pasażerem. Jeśli zmieścicie się oboje a kierujący
pojazdem nie zaprotestuje, dojedziesz do celu. Musisz tylko pamiętać, że to Ty jesteś gościem.

4. Pozwól się wyprosić
Nikt nie lubi być wyrzucany
za drzwi, ale czasem niestety nie
pozostaje nic innego. Jeśli ustawisz
rower w poprzek wagonu i pokłócisz się z osobą z niemowlakiem
w wózku, możesz zostać wyproszony. Kierowca, motorniczy, konduktor, pracownicy Metra Warszawskiego, kontrolerzy biletów i stra-

Jeśli z zajmowanego
przez Ciebie miejsca
chce skorzystać osoba
poruszająca się na wózku
lub z wózkiem
dziecięcym, może to
oznaczać koniec
wycieczki.
Przyszła wiosna i z dnia
na dzień na warszawskich ulicach
zaroiło się od rowerów. Veturilo,
mieszczuchy, holendry, górale
i ostre koła widać nie tylko
na drogach rowerowych, ale też
na
jezdniach,
chodnikach,
w tramwajach czy wagonach metra. Oto nasz poradnik: jak przewozić rower zgodnie z regulaminem, bezpiecznie i z poszanowaniem innych pasażerów.

1. Zastanów się, czy musisz
Jeśli rower ma awarię albo nagle
poczujesz się źle, skorzystanie
z metra czy tramwaju może być jedynym wyjściem. W innych sytuacjach warto się zastanowić, czy
na pewno musimy wsiadać z rowerem do komunikacji miejskiej. Jeśli
jest piątkowe popołudnie, mieszkasz na Młocinach i masz nagłą potrzebę przejażdżki po Lesie Kabackim, wsiadanie z jednośladem

do metra wcale nie jest dobrym pomysłem. Po kilku stacjach wokół
Ciebie zrobi się tłum osób wracających z pracy. Może tym razem warto pojechać do Lasu Bielańskiego?

2. Znajdź odpowiednie miejsce
Jeśli rzeczywiście musisz przewieźć rower, umieść go w bezpiecznym miejscu. Najłatwiej jest
w przypadku lekkich rowerów turystycznych, przewożonych koleją

miejską – należy je umieszczać
na hakach. W pozostałych sytuacjach rower stawia się w miejscach oznaczonych symbolem
wózka inwalidzkiego lub dziecięcego. Ustaw rower tak, by zajął jak
najmniej miejsca – przy ścianie
pojazdu, osłaniając go od innych
pasażerów, dzięki czemu nie zahaczysz kierownicą o czyjeś ubranie.
Nie musisz kasować za swój „bagaż” dodatkowego biletu.

3. Ustąp miejsca
Jeśli z zajmowanego przez Ciebie miejsca chce skorzystać osoba
poruszająca się na wózku lub
z wózkiem dziecięcym, może to
oznaczać koniec wycieczki. Przepisy porządkowe mówią, że jesteś
„obowiązany do zwolnienia miejsca na każde żądanie takiego pasażera i opuszczenia pojazdu”.
W praktyce wszystko zależy od kie-
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żnicy miejscy mają prawo podziękować Ci za dalszą wspólną podróż.

5. Ucz się od najlepszych
Jeśli mieszkasz na Wawrzyszewie
a pracujesz na Służewcu, korzystanie z roweru i metra w codziennych
dojazdach może być świetnym pomysłem, ale trzeba to robić z głową.
W Holandii często spotykana jest
metoda „dwóch rowerów”: jednym
dojeżdża się z domu do najbliższej
stacji, zaś drugim kursuje między
stacją docelową a miejscem pracy.
Zazwyczaj ten drugi jednoślad to
prawdziwy złom, używany do pokonania 1–2 km, którego nie będzie
szkoda w razie kradzieży. Tę samą
funkcję może pełnić Veturilo – najlepszą metodą przewożenia roweru
jest przecież… nieprzewożenie go
wcale.
(dg)

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.
źródło Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 51-72-6

Mostowskim, potrzebował na budowę zakładu zaledwie trzech
miesięcy. Zaraz potem pojawiła
się oferta dzierżawy, na którą
Hirschmann się zgodził i fabrykę
przejął bogaty aptekarz Heinrich
Spiess. Produkcja octu przyniosła
rodzinie spory majątek, który
jeszcze powiększył utalentowany
syn Heinricha – Ludwik.
Gdy ojciec zmarł, 40-letni Ludwik Spiess wykupił fabrykę
w Tarchominie i przeniósł tam
swój własny biznes – produkcję
nawozów sztucznych. Z czasem

Zniszczona
podczas nadejścia Armii
Czerwonej fabryka
i pozbawiony majątku
Spiess na „emigracji”
w Gdyni – koniec wojny
przyniósł Tarchominowi
nową rzeczywistość.
Ludwik Julian Spiess miał 73
lata, kiedy cały dorobek jego życia legł w gruzach. Jeszcze w roku 1939 był właścicielem największej polskiej firmy farmaceutycznej. Udało mu się przetrwać II wojnę światową, podczas
której produkcja leków w Tarchominie – choć w ograniczonym
stopniu – trwała nadal, zaś sam
Spiess wiele ryzykował, zatrudniając na podstawie „lewych” papierów osoby poszukiwane przez
Gestapo. Teraz był jednak
rok 1945. Fabryka leżała w gru-

zach, a niedawny potentat zamiast orderu otrzymał od nowych, komunistycznych władz informację o odebraniu mu majątku. Zrozpaczony Spiess wyjechał
na zawsze: najpierw do Gdyni,
potem do Krakowa. Przeżył Stalina i Bieruta, ale fabryki już nie
odzyskał. Mógł tylko wspominać
i opowiadać.

Na początku był ocet
Był rok 1826. Coraz mniej ludzi
pamiętało o ostatnim „rozbiorze
Polski”, powstaniu kościuszkow-

skim czy nawet niedawnych wojnach napoleońskich. Dla Królestwa Polskiego, rządzonego przez
cara Aleksandra I, przyszedł czas
budowania przemysłu. Górnictwo, metalurgia i włókiennictwo
kwitły. Kwitła także produkcja
chemiczna, o czym doskonale
wiedział Ludwik Hirschmann, poszukujący dobrego miejsca do budowy inwestycji życia: fabryki
octu.
Znalazł je w Tarchominie.
Po dobiciu targu z właścicielem
tych ziem, ministrem Tadeuszem
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zaczęto wytwarzać także farby
i leki oraz destylować rtęć i spirytus. Wkrótce tarchomińska fabryka stała się gigantem, zdobywającym certyfikaty jakości w całej
Europie. W wieku 66 lat Ludwik
przeszedł na emeryturę, zostawiając prowadzenie biznesu synowi
Stefanowi, który z kolei przekazał
majątek znanemu nam już Ludwikowi Julianowi Spiessowi.
Na początku XX wieku Spiess
sprzedał część fabryki produkującej nawozy i skupił się na lekach.
Nowoczesne laboratoria, odkry-

cia i patenty były finansowane
z przynoszącej nadal duże dochody produkcji octu. Tuż przed wybuchem II wojny światowej zakład zatrudniał ok. 300 pracowników, chemików, lekarzy i farmaceutów oraz wydawał własne czasopisma medyczne. Gdyby nie
wojna, marka „Spiess” byłaby dziś
pewnie rozpoznawalna na całym
świecie.

Udało się przetrwać
Zniszczona podczas nadejścia
Armii Czerwonej fabryka i pozbawiony majątku Spiess na „emigracji” w Gdyni – koniec wojny przyniósł Tarchominowi nową rzeczywistość. W odbudowie przemysłu
pomogła UNRRA – stworzona
przez światowe mocarstwa organizacja międzynarodowa, mająca pomóc zniszczonym krajom. Wyposażenie fabryki przyjechało w skrzyniach z darami. W ciągu kilku lat
udało się rozpocząć produkcję penicyliny, a następnie insuliny. Zakład na Tarchominie – przyłączonym w latach 50. do Warszawy –
znowu się rozwijał, tym razem stawiając na antybiotyki.
W odróżnieniu od wielu warszawskich fabryk, Polfa wytrzymała zderzenie z kapitalizmem
i przetrwała upadek komunizmu.
Oferta leków była tak dobra i szeroka, że zakład utrzymał się
na rynku i wciąż pozostaje w czołówce polskich firm farmaceutycznych.
Dominik Gadomski
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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
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Ruszył pierwszy na Białołęce lokal Costa Coffee. Dołączył do ponad 130 innych działających pod tą
marką w Polsce. Otwarta 22 marca
kawiarnia mieści się przy Światowida 41 w nowej części Pasażu
Tarchomin. Jak poinformował nas
rzecznik prasowy firmy, karta dań
i napojów nie odbiega od innych
krajowych lokali sieci. Różnice
można natomiast znaleźć w wystroju wnętrz przejawiającym się
dominacją harmonijnych barw
i drewna. Lokal oferuje też ponadstandardowe udogodnienia dla gości. Stąd też specjalnie wydzielona
strefa dla matek z dziećmi i wózkiem oraz minibiblioteczka.
„Costa” uzupełni wciąż jeszcze
skromną scenę kawiarnianą Białołęki. Przy okazji warto przypomnieć kilka innych miejsc w naszej dzielnicy, gdzie można wpaść
na „małą czarną”.
Z pewnością w tej kategorii
do bardziej popularnych należy zaliczyć „Przystanek Strumykowa”.
Lokal mieści się przy Hanki Ordonówny 16 (pomiędzy sklepem
„Biedronka” a Galerią pod Dębami) i czynny jest we wszystkie dni
tygodnia. Swoje podwoje otwiera
już o 8 rano (to rzadkość na Białołęce), zamyka o 22. Do kawy możemy zamówić na przykład lody,
naleśniki lub gofry. Jest bezpłatny
dostęp do Wi-Fi.
Do niedawno po sąsiedzku
działała inna kawiarnia – „Słodka
Polka”. Niestety, biznes zlikwidowano.
Na Świderskiej 137 możemy zajrzeć do Lily's Bistro. Tu główne rządzą ciasta, ciastka i przeróżne słodkości (w tym polecany czekoladowy
suflet). Filiżanka kawy będzie miłym uzupełnieniem. Lily's Bistro
czynne jest cały tydzień w godzinach 9–21. Wi-Fi w pakiecie.
„Batida” działająca w Galerii
Odkryta (ulica Odkryta 4) to kolejny z tych lokali, które łączą
ideę kawiarni i cukierni. W dni
robocze otwarta jest w godzinach 9–20, weekendy: 10–20. Jest
dostęp do Wi-Fi.
Z „kawiarnio-cukierni” znajdziemy na Białołęce także reprezentantów sieciówki Sweet Home. Lokale działają między innymi przy Odkrytej 44B i Światowida 47. Nastawione są głównie
na sprzedaż słodkości, ale
na miejscu można też wypić kawę. Przy Światowida brak bezpłatnego dostępu do Wi-Fi, ale
przy Odkrytej możemy połączyć
się z siecią.
Mały i przytulny lokal to
„Gwiazdeczka” funkcjonującą
przy Książkowej 9A. Zasadniczo

działa jako cukiernia, ale są stoliki i można zamówić kawę. Czynna jest siedem dni w tygodniu
w godzinach 9–20.
Na Białołęce znajdziemy też lokale zapewniające dzieciom rozrywkę, a starszym chwilę spokoju
przy filiżance kawy. Warto tu wymienić „Ekofrajdę” przy Porajów 12. Dzieci wyszaleją się w sali
zabaw, podczas gdy my możemy
raczyć się „małą czarną”. Przy czym
nie musimy poprzestać na kawie
i ciasteczkach – we wzbogaconym
pakiecie są też dania obiadowe. Inne miejsce, gdzie można przyjść
z dziećmi to „Figle, Sala Sportu
i Zabawy” przy Odkrytej 64. Lokal
znajduje się nad sklepem „Pepco”.

„Costa”
uzupełni wciąż jeszcze
skromną scenę
kawiarnianą Białołęki.
Przy okazji warto
przypomnieć kilka innych
miejsc w naszej dzielnicy,
gdzie można wpaść
na „małą czarną”.
Oferta gastronomiczna jest tu
skromniejsza i oprócz kawy możemy liczyć głównie na słodkie przekąski. Dostępne są też tosty.
Już raczej bez dzieci możemy
zajrzeć do „Klubokawiarni Magiczna”.
Lokal
mieści
się
przy Skarbka z Gór 15U, w pasażu
handlowym „Derby”. „Magiczna”
łączy różne style. Można posiedzieć przy kawie, ale też zamówić
obiad. Jest też coś dla miłośników
piwa, którzy znajdą ich tu 100 gatunków. Klubokawiarnia jest czynna od 12 do 19 we wszystkie dni tygodnia i oferuje dostęp do Wi-Fi.
Wraz z tegorocznym otwarciem
Galerii Północnej przy Światowida 17 pojawią się kolejne punkty
na liście. Będzie wśród nich Etno
Café. To sieciówka o wrocławskich
korzeniach, która chwali się tym, że
jako pierwsza polska firma zaczęła
importować kawę wprost z Etiopii.
Swój lokal otworzy także Starbucks. Do kawiarni będzie prowadzić dodatkowe wejście bezpośrednio z ulicy, a do dyspozycji gości
przewidziany jest letni ogródek.
To tylko kilka przykładów z aktualnie dostępnej oferty i świeżych zapowiedzi. Każdej inicjatywie warto się przyjrzeć, bo kawiarniana mapa naszej dzielnicy
wciąż wygląda skromnie. Zwłaszcza na Zielonej Białołęce. Liczymy na sygnały o nowych miejscach, gdzie można wpaść
na „małą czarną”.
(AS)

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
2-POKOJOWE SPRZEDAM
2 pokoje, parter, 33 m2 z ogródkiem + miejsce
parkingowe, ul. Sieczna 66B, tel. 535-394-936
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

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

FINANSE
KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl
KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 608 – 541-272
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@kancelariedoradcze.pl

·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

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

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

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

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

Elastyczne protezy nylonowe
N y l o n w p r o t e t y c e z na l a z ł z a s t o s o w a n i e w l a tach 50. ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale
w Polsce wciąż uchodzi za technologię nową.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję
jeśli chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego
rodzaju protez, w tym wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej. Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak
jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl
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Poszukujemy pani do sprzątania
przedszkola na Białołęce Dworskiej
(dojazd 152,176). Praca 2, 5-3 godziny
dziennie. Tel. 507-084-652

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

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

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie
www.dodaj-ogloszenie.pl

Firma ogrodnicza
zatrudni
pracowników
do pracy
w terenie.
607-617-744

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: Wikipedia.org/NYITbears

Na pustym placu przy ulicy Ruskowy Bród miałby powstać park
sportowo – rekreacyjny, na tere-

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?
nie którego powstać by miało
pierwsze w stolicy „prawdziwe”
boisko do uprawiania baseballu
i jego odmiany – softballu.
Park miałby być ogólnodostępny
dla wszystkich mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16, w godzinach popołu-

dniowych będą się w nim odbywały
ogólnodostępne zajęcia prowadzone przez instruktorów oraz treningi klubów baseballowych zarejestrowanych w Warszawie. W weekendy zaś na obiekcie odbywać się
będą mecze – ligowe, drużyn młodzieżowych, amatorów itd.

Pierwszy taki w Warszawie
Pomysł zgłoszony w ramach tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego o tyle ma sens, że za-

równo baseball, jak i softball są
w Polsce coraz bardziej popularne, ale jak dotąd nie mają swojego miejsca w Warszawie. Baseballowe boisko w Piasecznie, jedyne
w Warszawie i okolicach, na którym można było rozgrywać mecze
ligowe, zostało zlikwidowane ze
względu na przebudowę kompleksu sportowego. Wobec tego
mistrzowie Polski – drużyna Centaury Warszawa – rozgrywała
swoje spotkania w oddalonym

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

o prawie 150 km Kutnie. Gdyby
powstało boisko na Białołęce
miałaby gdzie grać i trenować.
Co jednak ważniejsze – pomysł
budowy boiska zakłada przede
wszystkim szkolenie grup młodzieżowych, co wpłynęłoby na popularyzację baseballu i lepsze zrozumienie tej coraz chętniej uprawianej na świecie amerykańskiej
gry. Zajęcia na obiekcie miałaby
prowadzić wykwalifikowana kadra trenerska.

Koszt wcale niemały
Park przy Ruskowym Brodzie
będzie miał wedle projektu
kształt wycinka koła o promieniu
od 110–120 metrów. Otoczy go
wysoki na półtora metra płot.
Część wewnętrzna będzie posiadała cztery bazy, wokół których
zostanie wysypana mączka ceglana, pośrodku pola znajdzie się
górka miotacza. Za bazą domową
zostanie umieszczony piłkochwyt
wysokości 6–8 metrów, który będzie blokował piłki. Powierzchnia
pola wewnętrznego będzie wyrównana i wypełniona dobrej jakości murawą. Pole zewnętrzne,
otaczające półkolem wewnętrzną
część parku, będzie wyrównane
i wysiane trawą. Na terenie parku
mogłyby się, wedle autora projektu, odbywać również rodzinne
pikniki, festyny oraz inne imprezy
plenerowe.
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?
(wk)
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