www.gazetaecho.pl

ISSN 1641–7585

DWUTYGODNIK

Nr 8 (368) 12 maja 2017

NAKŁAD 25 000 EGZ.

BIAŁOŁĘCKIE

   

Dyżury redakcyjne:

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 438
redakcja@gazetaecho.pl
REKLAMA w „Echu” - tel. 508-125-419
reklama@gazetaecho.pl

Burzą Pollenę, zbudują bloki
 Przy Klasyków trwa rozbiórka dawnej fabryki aromatów. Pozostaną tylko zabytkowe budynki, które inwestor wyremontuje i zagospodaruje.
źródło: materiały prasowe

Powstała na początku XX wieku gorzelnia drożdżowa Henryka
Bienenthala była przed II wojną
światową jednym z największych
producentów drożdży i spirytusu.
Po wojnie zakład przekształcono

Budowa
pierwszych bloków z 79
mieszkaniami rozpocznie
się najwcześniej
w październiku.
w fabrykę aromatów chemicznych, której ostatnim właścicielem była firma Pollena-Aroma.
W grudniu nowym właścicielem
terenu został fiński inwestor YIT.
Powojenne zabudowania są właśnie burzone, a pod koniec roku
ruszy budowa trzypiętrowych bloków mieszkalnych.
– Ceglane elewacje i sylwety
nowych budynków będą charakteryzować się prostą formą
i oszczędnym operowaniem detalem, przez co łatwo wkomponują

się w otoczenie – mówi Maciej
Parysek z pracowni KAPS Architekci, która zajmie się projektem
osiedla Aroma Park. – Zagospo-

darowanie terenu zakłada wykorzystanie parkowego charakteru
i podkreślenie historycznego
dziedzictwa miejsca. Planowana

jest też aranżacja parku tematycznego wyposażonego w odrestaurowane elementy urządzeń przemysłowych.

Budowa pierwszych bloków
z 79 mieszkaniami rozpocznie się
najwcześniej w październiku.

Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży
powierzchni
reklamowej
CV proszę przesłać na
adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Twoja reklama odbije się Echem tel. 502-280-720

(red)

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.

 Już w przyszłym miesiącu zdecydujemy, czy w parku Henrykowskim powstanie wodny plac zabaw. Kolejny mógłby
powstać na Tarchominie.
źródło: www.przemysl.pl

W ubiegłym miesiącu radny
Piotr Basiński rzucił do dyskusji
propozycję budowy drugiego
wodnego placu zabaw, który
mógłby stanąć pomiędzy Światowida, Ćmielowską, Myśliborską
i Botewa. Mógłby to być pierwszy
element urządzania terenu, zgodnie z planem zagospodarowania
przeznaczonego na park.
– Jeśli projekt dla Henrykowa
pozytywnie przejdzie weryfikację
i zostanie wybrany w głosowaniu,
zmienimy formułę placu zabaw
na Tarchominie – zapowiedziała
Podczas głosowania nad przyszłorocznym budżetem partycypacyjnym, które potrwa 14–30 czerwca, jednym z faworytów będzie

z pewnością „Wodny plac zabaw
dla Białołęki”. Za pierwszym razem projekt został odrzucony, bo
urzędnicy uznali, że nie da się prze-

prowadzić takiej inwestycji w ciągu
jednego roku. Ostatecznie zmienili
zdanie, ale szacowany koszt budowy wzrósł do miliona złotych.
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„Echo Białołęckie”

ku. Najbardziej skorzystają ci,
którzy mieszkają najbliżej – w nowych blokach i w domach jednorodzinnych Henrykowa. A co
z mieszkańcami najgęściej zaludnionej części dzielnicy?

Wodne atrakcje też dla
Tarchomina?
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Wodne place zabaw dla Białołęki. Zbudujemy dwa?
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– Wodne place zabaw to w Polsce
nowość – pisze Dominika Rybarczyk, pomysłodawczyni. – W ciągu
ostatnich lat powstało kilka takich
miejsc. Cieszą się one niesłabnącą
popularnością i stają się wizytówką
budujących je miast. To przede
wszystkim nie lada atrakcja dla najmłodszych. Dzięki niej, poza świetną zabawą, mogą łatwiej znieść wysokie temperatury.
Plac zabaw w parku Henrykowskim składałby się z płytkiego
basenu i fontann, podłączonych
do miejskiej sieci. Woda byłaby
filtrowana jak na pływalni,
a wszystkim sterowałby komputer, dopasowujący działanie natrysków do temperatury i pogody.
Plac zabaw powstałby we wschodniej części parku, przy ogrodzeniu
od strony likwidowanej fabryki
Polleny Aromy. Jego powierzchnia wyniosłaby 150–200 m2.
Jeśli projekt zostanie wybrany
i uda się go sprawnie zrealizować,
otwarcie placu zabaw nastąpi
prawdopodobnie wiosną 2019 ro-

Jeśli projekt
dla Henrykowa
pozytywnie przejdzie
weryfikację i zostanie
wybrany w głosowaniu,
zmienimy formułę placu
zabaw na Tarchominie –
zapowiedziała w marcu
Marzena Gawkowska,
rzeczniczka urzędu
dzielnicy.
w marcu Marzena Gawkowska,
rzeczniczka urzędu dzielnicy.
Czy słusznie? Zainteresowani
wodnymi atrakcjami mieszkańcy
Tarchomina dojeżdżaliby na Henryków autobusami (kursującymi
w weekend co 20 minut) lub – co
bardziej prawdopodobne – samochodami, zastawiając okolicę parku. Być może Białołęka jest tak
duża, że najrozsądniej byłoby
zbudować nie jeden, ale dwa lub
trzy takie place zabaw?
(dg)

Tu była kiedyś łąka
 Stara zasada mówi, że auta wypełnią każdą przestrzeń, do jakiej się
je wpuści. Widać to świetnie na rogu Ordonówny i Topolowej.

Dopóki właścicielowi terenu samochody nie przeszkadzają, nie ma podstaw do interwencji

Dwujęzyczność w żłobku i przedszkolu

C o d z i e c k o m o że z ysk a 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 za-

baw 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 nowego 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
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– Ostatnio poruszaliście temat
parkowania na Strumykowej
w niedziele podczas mszy – pisze
nasz czytelnik. – Ja natomiast
od dłuższego czasu obserwuję powolny proces zawłaszczania niezagospodarowanej,
trójkątnej
działki przy Ordonówny i Topolowej. Kilka lat temu pojawiały się
pojedyncze samochody parkujące
wzdłuż ulicy, tuż przy domach
jednorodzinnych. Wtedy posadzono krzewy, które miały to
ograniczyć. Niestety rośliny nic
nie dały, uschły. (…) Miesiąc temu w pierwszym rzędzie samochodów było 10–12. Dziś – dwadzieścia.
Jak zauważa czytelnik, napływ
samochodów jest związany z zagęszczeniem zabudowy przy Ordonówny. Tymczasem widoczna
na zdjęciu łąka to działka prywatnauczycieli i opiekunów, że ludzie ci
żyją w różnych krajach, na różnych
kontynentach i są przedstawicielami
innych kultur. To wszystko sprawia,
iż dzieci dwujęzyczne 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
szcze gól nie

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

na, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przeznaczona
pod… „zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną małogabarytową”.

Kilka lat temu
pojawiały się pojedyncze
samochody parkujące
wzdłuż ulicy, tuż
przy domach
jednorodzinnych. Wtedy
posadzono krzewy, które
miały to ograniczyć.
Niestety rośliny nic nie
dały, uschły.
Mogą tam stanąć niskie bloki, mające do 12 m wysokości. Dopóki
właścicielowi terenu nie przeszkadzają stojące na łące samochody,
nie ma podstaw do interwencji.
(dg)

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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Wielki parking na rondzie przy Głębockiej
 Duża pętla autobusowa i 450 miejsc postojowych – tak może wyglądać za kilka lat skrzyżowanie Głębockiej i Jesiennych Liści.
do niego autobusem lub rowerem. Dla tych, którzy z różnych
powodów nadal będą korzystać
z samochodów, Tramwaje War-

Jeśli plan
się nie zmieni, za rondem
Małej Brzozy tramwaje
jadące do centrum
zatrzymają się
przed Atrium Targówek,
przy Malborskiej, stacji
metra Bródno, Gilarskiej
i być może Balkonowej.

Po otwarciu linii tramwajowej
wzdłuż Głębockiej i w rezerwie
trasy Olszynki Grochowskiej kor-

ki na wiadukcie nad S8 oczywiście
nie znikną, ale mieszkańcy – nie
tylko Białołęki – zyskają możli-

Teatr na Białołęce
źródło: FB BOK/ fot. Ewelina Lach

„Legendarium” to nowa oryginalna propozycja spektaklu teatralnego Kompanii Teatralnej
Mamro: otwarty zbiór jednoaktówek połączonych hasłem przewodnim, czyli tytułową legendą.
Współautorem kolejnych części
może zostać każdy – wystarczy

przesłać swój pomysł reżyserowi
(promocja@bok.waw.pl). Pierwsze dwie jednoaktówki, które zobaczymy na scenie BOK-u w maju, to „Arka, opowiadająca
o prawdziwych losach biblijnego
patriarchy – jego rozdarciu pomiędzy wolą Boga, którą zobo-

wiązany jest wypełnić, a wolą
swojego ziemskiego władcy, która
(jak łatwo się domyślić) z wolą
Najwyższego nie do końca się
zgadza.
„Niedźwiedź” to z kolei historia powstania współczesnej legendy o „Niedźwiedziu-Mścicielu”
opartej na autentycznej historii,
jaka rozegrała się w latach siedemdziesiątych XX w. na terenie
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Opowieść pełna odniesień
zarówno do przeszłości, jak i teraźniejszości z udziałem postaci
z tamtych lat.
„Legendarium” – premiera,
scena BOK, ul. Głębocka 66, 28
maja godz. 19.00. Bilety: normalny 10 zł, ulgowy 8 zł dostępne
na www.bok.waw.pl oraz w kasach Ośrodka.
W ramach cyklu „Wychodzę
z rodzicami” BOK zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku 3–8 lat.
Obowiązują wcześniejsze rezerwacje: kasa@bok.waw.pl lub telefonicznie 22 300–48–00 wew. 2.

Białołęcki Bieg Mam po raz drugi

 Młode mamy, starsze mamy, przyszłe mamy - 27
maja wszystkie chętne pobiegną przez las na wydmie
na Anecinie.

(red)

Warszawa maratonami stoi,
a sezon biegowy już trwa, więc nie
pozostaje nic innego, jak przygotowywać się do pokonania 5 km
przez zielone tereny Białołęki.
Tym razem szykuje się impreza
dla pań: II Białołęcki Bieg Mam.
– Chcemy, aby kobiety, na co
dzień w ciągłym biegu między
pracą a domem, mogły tym razem
pobiegać dla siebie, dla przyjemności, dla zdrowia i dla zabawy!
– piszą organizatorki. – Mamy nadzieję, że trasa wśród drzew lasku
na wydmie będzie dużą przyjemnością i zasłużonym relaksem dla
uczestniczek.
Pakiety startowe w cenie 20 zł
(po 24 maja: 30 zł) zawierają numer startowy z chipem do elek-
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(dg)

źródło: FB Dzielnica Białołęka

 28 maja na scenie Białołęckiego Ośrodka Kultury
będzie miała miejsce kolejna w tym roku premiera
teatralna. Kompania Teatralna Mamro zaprezentuje
swój najnowszy spektakl pt. „Legendarium”.

wość ich ominięcia. Część pasażerów będzie mieć tramwaj w odległości spaceru, inni dojadą

szawskie planują dogodną przesiadkę na przystanku „Jesiennych
Liści”.
Według wstępnej koncepcji,
którą przedstawił Grzegorz Madrjas z TW, przystanek tramwajowy znajdzie się w niewygodnym

dla okolicznych mieszkańców
miejscu – na wiadukcie. Dzięki
temu na poziomie terenu można
wygospodarować miejsce na pętlę
z sześcioma stanowiskami dla autobusów, parking rowerowy i parking dla aut. Według wstępnych
szacunków zmieści się tam
ok. 450 samochodów, a więc
o 1/10 więcej niż w garażu P+R
Marymont.
Jeśli plan się nie zmieni,
za rondem Małej Brzozy tramwaje jadące do centrum zatrzymają
się przed Atrium Targówek,
przy Malborskiej, stacji metra
Bródno, Gilarskiej i być może
Balkonowej. Dalej nowe tory połączą się z istniejącymi.
Budowa trasy tramwajowej
na Białołękę może zakończyć się
w 2022 roku.
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tronicznego pomiaru czasu, półlitrową butelkę wody mineralnej,
prezenty od sponsorów i gadżet
od samorządu. Na mecie uczestniczki otrzymają ufundowane
przez Polfę Tarchomin medale
i pamiątkowe dyplomy.
W imprezie mogą wziąć udział
także dzieci, dla których przygotowano specjalne dystanse (200
i 400 metrów) oraz – jako kibice
– mężczyźni. Dla panów najlepiej
wspierających i kibicujących swoim partnerkom przygotowane będą specjalne nagrody.
Impreza rozpocznie się 27 maja
na tyłach białołęckiego ratusza,
na rogu Milenijnej i Kącika. Panie wystartują o 11:30, dzieci
(red)
– godzinę wcześniej.

Czy to się przyjmie?

Płatne parkowanie przed marketami
 W odróżnieniu od samorządu właściciele marketów mogą dowolnie decydować o cenach
za parkowanie na swoim terenie. I tak właśnie robią.
Polska to prawdopodobnie jedyne państwo Unii Europejskiej,
w którym cena parkowania jest
regulowana ustawowo i samorządy nie mają możliwości ustalania
własnych cenników. Maksymalna

Na Nowodworach
działają dwie Biedronki,
oddalone od siebie
o zaledwie pół kilometra.
Przy Światowida 53E
parkowanie jest wciąż
darmowe, ale
przy rondzie Osvátha stoi
szlaban i tablica
z niejasno podanym
cennikiem.
stawka to 3 zł za pierwszą i czwartą oraz kolejne godziny. Na Białołęce parkowanie na miejscach
publicznych jest zawsze darmowe.
A jak jest na prywatnych parkingach przed marketami?

Światowida: trzy godziny gratis
Jednym z marketów, które
wprowadziły opłaty za parkowanie,
jest Carrefour przy Światowida 18.
Wjeżdżając na jego teren musimy
pobrać bilet, ale jeśli chcemy tylko
zrobić zakupy, wyjeżdżając z pewnością nie sięgniemy do portfela –
mamy aż trzy godziny bezpłatnego
parkowania. Potem cena skacze
do 4 zł i na takim poziomie już zo-

staje. Przy dłuższym parkowaniu
ceny zbliżają się do tych z centrum
Warszawy. Chcąc zostawić samochód na 8 godzin musimy zapłacić 20 zł (w centrum: 25,80 zł),
na dwanaście – 36 zł (w centrum: 37,80 zł). Za niestosowanie
się do regulaminu grozi odholowanie i kara w wysokości 500 zł,
a więc dziesięciokrotnie wyższa,
niż w strefie płatnego parkowania.
Patrząc na okolicę łatwo odgadnąć, dlaczego Carrefour zdecydował się na wprowadzenie
opłat. Po drugiej stronie ulicy
znajduje się ogromny plac budo-

wy centrum handlowego, na który
wielu pracowników dojeżdża własnymi autami. Gdyby parkowali
przed marketem, już rano mogłoby zabraknąć miejsc dla klientów.

Ordonówny: „To wyjątek”
Na Nowodworach działają dwie
Biedronki, oddalone od siebie
o zaledwie pół kilometra.
Przy Światowida 53E parkowanie
jest wciąż darmowe, ale przy rondzie Osvátha stoi szlaban i tablica
z niejasno podanym cennikiem.
„Parkowanie do dwóch godzin
bezpłatnie, powyżej dwóch go-
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dzin 2 zł, każda kolejna godzina –
5 zł” (prawdopodobnie 2 zł to
opłata jednorazowa, naliczana
po przekroczeniu 120 minut). Kara za holowanie jest łagodniejsza,
niż przy Carrefour, ale nadal kilkakrotnie wyższa od tej z parkingów publicznych – wynosi 300 zł.
– Nieliczne płatne parkingi
przy naszych sklepach są wyjątkami i mają na celu przede wszystkim zapewnienie możliwości postoju zmotoryzowanym klientom
w lokalizacjach o dużym natężeniu
ruchu i niewielkiej liczbie ogólnodostępnych miejsc postojowych –

usłyszeliśmy w biurze prasowym
Biedronki. – Dotyczy to placówek,
gdzie często sami klienci przekazywali do nas liczne uwagi dotyczące
braku miejsca do parkowania.
W pobliżu Biedronki przy rondzie Osvátha rzeczywiście jest
bardzo mało publicznych miejsc,
a szlaban dobrze spełnia swoją
rolę. Choć osoby przyjeżdżające
na msze w sąsiednim kościele
mogłyby korzystać z dwóch darmowych godzin przed marketem,
często wolą… zostawiać auta
na chodniku lub trawie.
(dg)
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Jazz, piknik i Wegełęka

Wyjątkowe urodziny
 Wielkimi krokami nadchodzi jubileusz. Gwiazdą będzie wielki artysta. W czerwcu Białołęcki Ośrodek Kultury
obchodzić będzie 20-lecie istnienia. Na przestrzeni tych lat z jego oferty skorzystało ponad 600 tys. osób.
źródło: zdjęcie artysty

Gminny Ośrodek Kultury (dziś
Białołęcki) został powołany
do życia 1 lipca 1997 roku przez
Radę Gminy Warszawa-Białołęka. Początkowo funkcjonował

Jan Garbarek
jest jednym
z najpopularniejszych
światowych jazzmanów.
Ze swoją muzyką pojawia
się na komercyjnych
listach bestsellerów
na całym świecie

Jan Garbarek zagra o godz. 20.00 w parku Picassa

w budynku, gdzie swoją siedzibę
miał urząd gminy, później – w wyniku reformy administracyjnej –
urząd dzielnicy. W 2005 roku
BOK przeprowadził się do nowo
wybudowanego
budynku
przy ul. van Gogha 1, który
do dzisiaj współdzieli wraz z czytelnią naukową i zespołem szkół.
W zeszłym roku, we wrześniu
BOK uruchomił nową placówkę
przy ul. Głębockiej 66.

Urodzinowa impreza
Wielkie świętowanie 20. urodzin
BOK-u rozpocznie się w sobotę, 10
czerwca o godz. 12.00. przed placówką Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej 66. Odbędzie się tam druga edycja „Wegełęki” – cieszącego się ogromną po-

pularnością rodzinnego festiwalu
poświęconego ekologii, weganizmowi i zdrowemu stylowi życia.
Na zakończenie zielonej soboty,
na dachu ośrodka kultury koncert
zagra zespół Pogodno.
Urodzinowa niedziela rozpocznie się o godz. 12.00 w parku
Henrykowskim wielkim piknikiem białołęckich organizacji pozarządowych, na zakończenie
którego – o godz. 17.00 – zagra
Wojtek Mazolewski.
Prawdziwą wisienką na urodzinowym torcie BOK-u będzie koncert formacji Jan Garbarek Group featuring Trilok Gurtu. Jan
Garbarek, legenda jazzu, zagra
o godz. 20.00 w parku Picassa. Jego koncerty należą do tych wydarzeń, które długo pozostają w pamięci. Garbarkowi towarzyszyć
będzie niemiecki klawiszowiec
Rainer Brüninghaus, z którym
koncertuje i nagrywa od wielu lat,
brazylijski basista Yuri Daniel
oraz hinduski mistrz perkusji Trilok Gurtu.
Jan Garbarek jest jednym
z najpopularniejszych światowych
jazzmanów. Ze swoją muzyką pojawia się zarówno na komercyjnych listach bestsellerów na całym świecie, jak i w filharmoniach
i na najważniejszych jazzowych
estradach. Wśród artystów współpracujących z Garbarkiem są najwięksi innowatorzy jazzu: pianiści
Keith Jarrett i Chick Corea, gitarzyści Ralph Towner, Terje Rypdal i John McLaughlin, basiści
Charlie Haden i Eberhard Weber, perkusiści Trilok Gurtu i Manu Katche.
Na wszystkie urodzinowe wydarzenia wstęp wolny.
(red)

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University

rego. Od tego też uzależnia wybór

w Quezon City oraz Azjatyckiego

techniki. Raz są to manualne mani-

Instytutu Fundacji Paramedycznej

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

duchowe, praniczne bądź magne-

z prowincji górskiej i wioski Anapo

tyzacja tkanek.
LOTHAR

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

skutecznie

pomaga

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

w leczeniu wielu chorób. Między in-

kowanego i przechodzącego z po-

nymi:

kolenia na pokolenie.

•

ne różnych organów w ciele czło-

•

prostacie, problemach
hormonalnych

wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne

nowotworowych, chorobach
organów wewnętrznych

Znajduje zaburzenia energetycz-

•

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.
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-
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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

Pożar nie opóźni otwarcia Północnej
 W Święto Pracy na Tarchominie wybuchł widowiskowy pożar. Dziś wiadomo już, że straty były minimalne i nie wpłyną na plany inwestora.

Budowa dobiega końca
W dni powszednie na placu budowy przy Światowida pracuje obecnie około tysiąca osób, zajmujących
się wykończeniem wnętrz Galerii
Północnej. W obiekcie znajdzie się
ponad 220 sklepów i punktów usługowych, hipermarket Carrefour, 11-

salowe kino Cinema City i 2300
miejsc parkingowych. Niedawno firma GTC ogłosiła podpisanie umowy na prowadzenie Sali Zabaw Fikołki, która będzie połączeniem tradycyjnego małpiego gaju z ogólnorozwojową strefą warsztatową.
Na liście najemców są także takie marki, jak Flying Tiger Copenhagen, Kubenz, Ochnik, Sony
Centre, Allo Allo, Sokołyk, Hair
Styling Team, Nail Spa & Day
Spa, Lancerto, Makarun, Warsztat Kulinarny, McDonald's, Etno
Cafe, Carry, Boot Store, Starbucks, New Yorker, CCC, Pizza
Hut, Hamleys, Zushi Point, Quiosque, Sephora, Puma, North Face, Puma, Ziaja, Yves Rocher,
Douglas, Perfect Body Center,
Aldo, Cholewiński, Wojas, Ryłko,
Venezia, Yes, Bijou Brigitte, Calypso Fitness Club, Uczy i Bawi,
Frederic Moreno, Camille Albane, Świat Książki, Rainbow Tour,
Vision Express, Grycan, 4F,
W.Kruk, Pandora, Red Rubin,
Burger King, KFC, 5aSec, Orange, Play, Millennium Bank, Mar-

źródło: YouTube

1 maja, godz. 10:00. Z placu
budowy Galerii Północnej zaczyna wydobywać się gęsty, czarny
dym, który wkrótce tworzy widoczną z odległości kilku kilometrów chmurę. Na Tarchomin przyjeżdża dziewięć zastępów straży
pożarnej. Podczas gdy trwa ewakuacja obecnych na placu budowy
około stu pracowników, strażacy
odkrywają źródło pożaru – płonie
poszycie dachowe. Wkrótce sytuacja zostaje opanowana.
– Straty powstałe w wyniku wydarzenia są marginalne i z całą
pewnością w żaden sposób nie
wpłyną na termin otwarcia Galerii Północnej, planowany na trzeci
kwartał – informuje dyrekcja powstającego centrum handlowego.

tes Sport, Forever 21, Reebok,
Adidas, Super-Pharm, Rossmann,
Euro RTV AGD, Apple iSpot,
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Empik, H&M, Vistula, Reserved,
House, Mohito, Cropp Town,

Sinsay, Deichmann, Wólczanka,
Vistula, Bierhalle…
(red)
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Misja „rozwesel Warszawę” trwa

Nie jestem robotem
 Praca kierowcy polega na bezpiecznym wożeniu pasażerów z punktu A do punktu
B. Poza tym w sumie nic. A ja mam inną osobowość, temperament, charakter. Nie
umiem tak – opowiada Robert Chilmończyk.

do pracy przyjmą, ale pod warunkiem, że „się uspokoi”. Nie uspokoił się i po trzech miesiącach
okresu próbnego znów był bez zajęcia. Niezbyt długo, zresztą.
Przyjęła go bowiem kolejna firma
przewozowa. Pracuje tam już rok.
Ostatnio pan Robert najczęściej
obsługuje startującą z Placu Hallera linię 212, ale też kursujący
na Radość 161. W maju można
go też spotkać w 741, 209, 208,
305, 203 i 164. Najczęściej jeździ
małymi autobusami, co mu jakoś
specjalnie nie przeszkadza. Wręcz
twierdzi, że to lepiej.

Misja trwa
– Są bardziej kameralne niż
„przeguby”. Widać ludzi i ich reakcje – wyjaśnia. Nadal bowiem,
niezrażony stara się wchodzić
w interakcje z pasażerami. Zabawiać ich, pocieszać, skłaniać
do zacieśniana relacji z innymi
uczestnikami podróży. Jak twierdzi „czuje ludzi”. Potrafi ocenić
co i komu może powiedzieć. Pewnych tematów w ogóle nie poruZanim został kierowcą autobusu, Robert Chilmończyk długie
lata pracował jako kelner. Obsługiwał gości, między innymi w El
Popo przy Senatorskiej, na Starówce – u Dekerta i Magdy Gessler, w Hotelu Sobieski. Zdarzyło
się, że dorabiał i w Pizza Hut.
Pracował także poza krajem. Dwa
sezony – każdy po pół roku – spędził w Grecji, w ośrodku wypoczynkowym dla naturystów.
– Niemal bez wyjątku gośćmi
byli Niemcy. Średnia wieku koło
sześćdziesiątki. Po ośrodku chodzili nago, ale na posiłki przychodzili ubrani – wspomina. Ten czas
uważa ogólnie za udany. Gdy już
skończył z kelnerowaniem, jednym z pomysłów na życie miało
być prowadzenie szkolnego sklepiku i cateringu. Pomagała mu
ówczesna żona. Przez jakiś czas to
działało. Aż przyszedł gorszy rok.
– Ktoś inny wygrał kolejny
przetarg, a my poszliśmy na bruk
– tłumaczy. Nie było lekko, ale
wkrótce żona usłyszała, że szukają kierowców autobusów w War-

szawie. Po zrobieniu specjalistycznego prawa jazdy zapewniali pracę. Chilmończyk uznał, że to dobry pomysł. Zgłosił się, zrobił
kurs i podpisał umowę. Kolejne
lata mijały mu w nowej firmie,
za kierownicą autobusu. Polubił
to, a nawet, jak twierdzi – pokochał. Jednak chciał czegoś więcej.

Rozśmieszam – z różnym
skutkiem
– Praca kierowcy polega
na bezpiecznym wożeniu pasażerów z punktu A do punktu B. Poza tym w sumie nic. A ja mam inną osobowość, temperament,
charakter. Nie umiem tak – opowiada. Przeszkadzało mu, że właściwie to jest robotem, przedłużeniem mechanizmu otwierającego
i zamykającego drzwi. Jednocześnie codziennie patrzył na swoich
pasażerów – rzadko uśmiechniętych, niezbyt zrelaksowanych,
przytłoczonych problemami dnia
codziennego. Chciał zmienić ich
nastawienie, a jednocześnie
do swojej pracy dorzucić nutkę

czegoś lekko szalonego. I tak, jako prawdopodobnie pierwszy kierowca warszawskiego autobusu
zaczął używać pokładowego mikrofonu w celu nawiązania dialogu z pasażerami.
– Witałem ich, żegnałem, komentowałem różne sytuacje, zabawiałem, rozśmieszałem. Z różnym skutkiem, zresztą. Ale przecież nie jestem zawodowym komikiem – tłumaczy.
O jego działalności wkrótce
usłyszało pół Warszawy, w tym –
rzecz jasna – przełożeni. Oprócz
pochwał i ciepłych słów na ich
biurka trafiły skargi ze strony pasażerów. Podobno nie było ich
wiele, jednak wystarczyły, by „wesołemu kierowcy” przestało być
do śmiechu. Po czterech latach
pracy dla firmy usłyszał, że ich
drogi muszą się rozejść. Znów
wylądował na bezrobociu. Ale
na krótko. Szczęścia spróbował
w innej firmie – też podwykonawcy realizującego kursy dla komunikacji miejskiej. Zorientowali się
z kim rozmawiają. Usłyszał, że

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

sza, na przykład polityki. Reakcje
są różne. Z reguły przyjazne, ale
często pojawia się też zaskoczenie. Zwłaszcza w przypadku tych,
którzy wcześniej pojęcia nie mieli,
że taki gość kursuje po mieście.
Wielu jednak zdążyło już przywyknąć. Znają „wesołego kierowcę” nie od dziś. Misja „Rozweselanie” zatem trwa.
W nowej firmie, póki co problemów Chilmończykowi nie robią. Widać uznali, że taka jego
uroda, a skoro pasażerom nie
przeszkadza, to niby czemu miałoby przeszkadzać im.
– Jeszcze nie byłem na dywaniku. Oby tak zostało – śmieje
się. I zaraz dodaje: Wiem, że trochę ryzykuję, ale uważam, że to
co robię, ma sens. Staram się pokazać ludziom, że jest jeszcze jakaś normalność. Zamiast zamykać się w swojej skorupie, można
– a nawet trzeba – otworzyć się
na innych. Uśmiechnąć, zażartować, zagadać. Myślę, że wszyscy
na tym zyskują.
(AS)

Wrócił prom do Łomianek

 „Turkawka” wróciła na Wisłę. Za nami pierwsze rejsy
z Nowodworów.
Rozpoczął się kolejny sezon
rejsów wycieczkowych po Wiśle,
a to oznacza powrót znanej i lubianej „Turkawki”. Przypomnijmy: prom kursujący pomiędzy
Nowodworami a Łomiankami
zabiera na pokład dwanaście
osób wraz z rowerami. Na naszym brzegu rzeki najłatwiej odnaleźć go wchodząc na wał wiśla-

ny przy Galerii Odkryta. Dalej
poprowadzą już drogowskazy.
Do 30 czerwca promy będą
kursować tylko w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz dodatkowo 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia. W lipcu i sierpniu – także
w dni powszednie. Korzystanie
z „Turkawki” jest tradycyjnie bez(red)
płatne.

9

OGŁOSZENIA DROBNE
LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wynajmę halę pod warsztat samochodowy lub
inną działalność – 96m2 ul.Świderska 143 tel.
514-162-900

·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·SKUP KSIĄŻEK Kołacińska 24 pon-pt 8-17
Dojazd! tel. 22 614 – 00-72

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

DOM I OGRÓD
·Oferujemy drewno elewacyjne, podłogowe,
tarasowe oraz panele ogrodzeniowe z litego
drewna najwyższej klasy A/B. Adres: 05-126
Stanisławów Pierwszy, ul. Przyszłość 111. Tel.
509-060-774, www.sklep.abm-z.pl

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

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

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 karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
MS Usługi księgowe Kameralne biuro.
Księgowość od A-Z. Zakładanie firm.
Pełna obsługa podatkowa i ZUS. tel.
691-036-471 www.ms-ksiegowosc.pl

BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
·Dachy – sprzedaż i montaż pokryć dachowych.
Rynny, podbitki, papy, gonty, blachodachówki.
Bezpłatny obmiar oraz wycena, szybkie terminy,
konkurencyjne ceny. Hurtownia Warszawa ul.
Białołęcka 166a. Tel 535-129-756 tel.
535-920-035
·Remonty kompleksowo i solidnie. Tel.
501-868-930, 502-218- 778, www.remonty4u.pl
FINANSE
·Biuro rachunkowe – KPiR, ryczałt, dojazd
500-798-266
KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 608 – 541-272
·Miałeś lub masz komornika. Sprawdź czy należy
ci się zwrot pieniędzy? tel. 501-286-776

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni osoby do obsługi taśmy
zmywakowej. Praca na Targówku. Wymagana
książka sanepid. tel. 883-347-437
·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na
Białołęce, praca od zaraz, tel. 603-924- 842
·Panie do sprzątania po budowie. Stawka 10 zł/h
netto. Tel. 608-499-315
·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h netto.
Tel. 608-499- 261
·PILNIE!!!Panowie – prace ogólnobudowlane.
Stawka 12 zł/h. Tel. 881-043-058
·Zatrudnię kierownika do apteki na Pradze
(Warszawa). Stabilne zatrudnienie z atrakcyjnym
wynagrodzeniem, możliwość rozwoju
i doskonalenia osobistego (szkolenia
menedżerskie), praca w przyjaznym zespole,
realny wpływ na funkcjonowanie apteki. CV
praca.cv.2017@gmail.com
Zatrudnię kucharkę i panią do pomocy
w kuchni w przedszkolu na Białołęce
Dworskiej 507-084-652

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 509-20-40-60
KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990
·AAA AUTO-SKUP Kupimy Każde Auto
Całe i Rozbite 501-690-905
·Każdy 513-606-666

Zatrudnię na 5 godz. dziennie od poniedziałku do
piątku do starszej pani w Nieporęcie. Zakupy plus
przygotowanie posiłków, tel. 603-770-005,
608-096-754
Zatrudnię pracownika na sortowni
czystej makulatury. Miejsce pracy
Konotopa, ul. Fiołkowa 34. Proszę
o kontakt 669-114- 442

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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·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003
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KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię części do motocykla sokół, cws,
podkowa, moj, sm500, lech, junak i innych
505-529-328
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

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

