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

w fabrykę aromatów chemicz-
nych, której ostatnim właścicie-
lem była firma Pollena-Aroma.
W grudniu nowym właścicielem
terenu został fiński inwestor YIT.
Powojenne zabudowania są wła-
śnie burzone, a pod koniec roku
ruszy budowa trzypiętrowych blo-
ków mieszkalnych.

– Ceglane elewacje i sylwety
nowych budynków będą charakte-
ryzować się prostą formą
i oszczędnym operowaniem deta-
lem, przez co łatwo wkomponują

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

darowanie terenu zakłada wyko-
rzystanie parkowego charakteru
i podkreślenie historycznego
dziedzictwa miejsca. Planowana

jest też aranżacja parku tematycz-
nego wyposażonego w odrestau-
rowane elementy urządzeń prze-
mysłowych.

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

(red)
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Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży
powierzchni
reklamowej 

CV proszę przesłać na
adres:

redakcja@gazetaecho.pl

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

Burzą Pollenę, zbudują bloki
� Przy Klasyków trwa rozbiórka dawnej fabryki aromatów. Pozostaną tylko zabytkowe budynki, które inwestor wyremontuje i zagospodaruje.
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Pod czas gło so wa nia nad przy -
szło rocz nym bu dże tem par ty cy pa -
cyj nym, któ re po trwa 14–30 czerw -
ca, jed nym z fa wo ry tów bę dzie

z pew no ścią „Wod ny plac za baw
dla Bia ło łę ki”. Za pierw szym ra -
zem pro jekt zo stał od rzu co ny, bo
urzęd ni cy uzna li, że nie da się prze -

pro wa dzić ta kiej in we sty cji w cią gu
jed ne go ro ku. Osta tecz nie zmie ni li
zda nie, ale sza co wa ny koszt bu do -
wy wzrósł do mi lio na zło tych.

– Wod ne pla ce za baw to w Pol sce
no wość – pi sze Do mi ni ka Ry bar -
czyk, po my sło daw czy ni. – W cią gu
ostat nich lat po wsta ło kil ka ta kich
miejsc. Cie szą się one nie słab ną cą
po pu lar no ścią i sta ją się wi zy tów ką
bu du ją cych je miast. To przede
wszyst kim nie la da atrak cja dla naj -
młod szych. Dzię ki niej, po za świet -
ną za ba wą, mo gą ła twiej znieść wy -
so kie tem pe ra tu ry.

Plac za baw w parku Hen ry ko -
wskim skła dał by się z płyt kie go
ba se nu i fon tann, pod łą czo nych
do miej skiej sie ci. Wo da by ła by
fil tro wa na jak na pły wal ni,
a wszyst kim ste ro wał by kom pu -
ter, do pa so wu ją cy dzia ła nie na -
try sków do tem pe ra tu ry i po go dy.
Plac za baw po wstał by we wschod -
niej czę ści par ku, przy ogro dze niu
od stro ny li kwi do wa nej fa bry ki
Pol le ny Aro my. Je go po wierzch -
nia wy nio sła by 150–200 m2.

Je śli pro jekt zo sta nie wy bra ny
i uda się go spraw nie zre ali zo wać,
otwar cie pla cu za baw na stą pi
praw do po dob nie wio sną 2019 ro -

ku. Naj bar dziej sko rzy sta ją ci,
któ rzy miesz ka ją naj bli żej – w no -
wych blo kach i w do mach jed no -
ro dzin nych Hen ry ko wa. A co
z miesz kań ca mi naj gę ściej za lud -
nio nej czę ści dziel ni cy?

Wodne atrakcje też dla
Tarchomina?

W ubie głym mie sią cu rad ny
Piotr Ba siń ski rzu cił do dys ku sji
pro po zy cję bu do wy dru gie go
wod ne go pla cu za baw, któ ry
mógł by sta nąć po mię dzy Świa to -
wi da, Ćmie low ską, My śli bor ską
i Bo te wa. Mógł by to być pierw szy
ele ment urzą dza nia te re nu, zgod -
nie z pla nem za go spo da ro wa nia
prze zna czo ne go na park.

– Je śli pro jekt dla Hen ry ko wa
po zy tyw nie przej dzie we ry fi ka cję
i zo sta nie wy bra ny w gło so wa niu,
zmie ni my for mu łę pla cu za baw
na Tar cho mi nie – za po wie dzia ła

w mar cu Ma rze na Gaw kow ska,
rzecz nicz ka urzę du dziel ni cy.

Czy słusz nie? Za in te re so wa ni
wod ny mi atrak cja mi miesz kań cy
Tar cho mi na do je żdża li by na Hen -
ry ków au to bu sa mi (kur su ją cy mi
w week end co 20 mi nut) lub – co
bar dziej praw do po dob ne – sa mo -
cho da mi, za sta wia jąc oko li cę par -
ku. Być mo że Bia ło łę ka jest tak
du ża, że naj roz sąd niej by ło by
zbu do wać nie je den, ale dwa lub
trzy ta kie pla ce za baw?

(dg)

Wodne place zabaw dla Białołęki. Zbudujemy dwa?
� Już w przyszłym miesiącu zdecydujemy, czy w parku Henrykowskim powstanie wodny plac zabaw. Kolejny mógłby
powstać na Tarchominie.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

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.
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W dzi siej szych cza sach ro dzi ce,
któ rzy za pi su ją swo je dziec ko
do żłobka oraz przed szko la, za da ją
so bie nie tyl ko py ta nie, czy ich dziec -
ko bę dzie się tam do brze czu ło, ale
in te re su je ich rów nież to, co mo że
ono zy skać uczęsz cza jąc do ta kie go
miejsca. A co mo że zy skać dziec ko,
któ re cho dzi do żłobka lub przed szko -
la dwu ję zycz ne go?

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 :)

Dwujęzyczność w żłobku i przedszkolu

CCoo  ddzziieecc  kkoo  mmoo  żżee  zzyy  sskkaaćć??

AKADERO 
POLSKO - ANGIELSKIE 

PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE 
I ŻŁOBEK

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

– Ostat nio po ru sza li ście te mat
par ko wa nia na Stru my ko wej
w nie dzie le pod czas mszy – pi sze
nasz czy tel nik. – Ja na to miast
od dłu ższe go cza su ob ser wu ję po -
wol ny pro ces za własz cza nia nie -
za go spo da ro wa nej, trój kąt nej
dział ki przy Or do nów ny i To po lo -
wej. Kil ka lat te mu po ja wia ły się
po je dyn cze sa mo cho dy par ku ją ce
wzdłuż uli cy, tuż przy do mach
jed no ro dzin nych. Wte dy po sa -
dzo no krze wy, któ re mia ły to
ogra ni czyć. Nie ste ty ro śli ny nic
nie da ły, uschły. (…) Mie siąc te -
mu w pierw szym rzę dzie sa mo -
cho dów by ło 10–12. Dziś – dwa -
dzie ścia.

Jak za uwa ża czy tel nik, na pływ
sa mo cho dów jest zwią za ny z za -
gęsz cze niem za bu do wy przy Or -
do nów ny. Tym cza sem wi docz na
na zdję ciu łą ka to dział ka pry wat -

na, zgod nie z miej sco wym pla nem
za go spo da ro wa nia prze zna czo na
pod… „za bu do wę miesz ka nio wą
wie lo ro dzin ną ma ło ga ba ry to wą”.

Mo gą tam sta nąć ni skie blo ki, ma -
ją ce do 12 m wy so ko ści. Do pó ki
wła ści cie lo wi te re nu nie prze szka -
dza ją sto ją ce na łą ce sa mo cho dy,
nie ma pod staw do in ter wen cji.

(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. 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.

Dopóki właścicielowi terenu samochody nie przeszkadzają, nie ma podstaw do interwencji
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Po otwar ciu li nii tram wa jo wej
wzdłuż Głę boc kiej i w re zer wie
tra sy Ol szyn ki Gro chow skiej kor -

ki na wia duk cie nad S8 oczy wi ście
nie znik ną, ale miesz kań cy – nie
tyl ko Bia ło łę ki – zy ska ją mo żli -

wość ich omi nię cia. Część pa sa że -
rów bę dzie mieć tram waj w od le -
gło ści spa ce ru, in ni do ja dą

do nie go au to bu sem lub ro we -
rem. Dla tych, któ rzy z ró żnych
po wo dów na dal bę dą ko rzy stać
z sa mo cho dów, Tram wa je War -

szaw skie pla nu ją do god ną prze -
siad kę na przy stan ku „Je sien nych
Li ści”.

We dług wstęp nej kon cep cji,
któ rą przed sta wił Grze gorz Ma -
dr jas z TW, przy sta nek tram wa jo -
wy znaj dzie się w nie wy god nym

dla oko licz nych miesz kań ców
miej scu – na wia duk cie. Dzię ki
te mu na po zio mie te re nu mo żna
wy go spo da ro wać miej sce na pę tlę
z sze ścio ma sta no wi ska mi dla au -
to bu sów, par king ro we ro wy i par -
king dla aut. We dług wstęp nych
sza cun ków zmie ści się tam
ok. 450 sa mo cho dów, a więc
o 1/10 wię cej niż w ga ra żu P+R
Ma ry mont.

Je śli plan się nie zmie ni,
za ron dem Ma łej Brzo zy tram wa -
je ja dą ce do cen trum za trzy ma ją
się przed Atrium Tar gó wek,
przy Mal bor skiej, sta cji me tra
Bród no, Gi lar skiej i być mo że
Bal ko no wej. Da lej no we to ry po -
łą czą się z ist nie ją cy mi.

Bu do wa tra sy tram wa jo wej
na Bia ło łę kę mo że za koń czyć się
w 2022 ro ku.

(dg)

„Le gen da rium” to no wa ory gi -
nal na pro po zy cja spek ta klu te -
atral ne go Kom pa nii Te atral nej
Mam ro: otwar ty zbiór jed no ak tó -
wek po łą czo nych ha słem prze -
wod nim, czy li ty tu ło wą le gen dą.
Współ au to rem ko lej nych czę ści
mo że zo stać ka żdy – wy star czy

prze słać swój po mysł re ży se ro wi
(pro mo cja@bok.waw.pl). Pierw -
sze dwie jed no ak tów ki, któ re zo -
ba czy my na sce nie BOK -u w ma -
ju, to „Ar ka, opo wia da ją ca
o praw dzi wych lo sach bi blij ne go
pa triar chy – je go roz dar ciu po -
mię dzy wo lą Bo ga, któ rą zo bo -

wią za ny jest wy peł nić, a wo lą
swo je go ziem skie go wład cy, któ ra
(jak ła two się do my ślić) z wo lą
Naj wy ższe go nie do koń ca się
zga dza.

„Nie dźwiedź” to z ko lei hi sto -
ria po wsta nia współ cze snej le gen -
dy o „Nie dźwie dziu -Mści cie lu”
opar tej na au ten tycz nej hi sto rii,
ja ka ro ze gra ła się w la tach sie -
dem dzie sią tych XX w. na te re nie
Biesz czadz kie go Par ku Na ro do -
we go. Opo wieść peł na od nie sień
za rów no do prze szło ści, jak i te -
raź niej szo ści z udzia łem po sta ci
z tam tych lat.

„Le gen da rium” – pre mie ra,
sce na BOK, ul. Głę boc ka 66, 28
ma ja godz. 19.00. Bi le ty: nor mal -
ny 10 zł, ulgo wy 8 zł do stęp ne
na www.bok.waw.pl o raz w ka -
sach Ośrod ka.

W ra mach cy klu „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 re zer wa -
cje: ka sa@bok.waw.pl lub te le fo -
nicz nie 22 300–48–00 wew. 2.

(red)

Teatr na Białołęce
� 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”.

Wielki parking na rondzie przy Głębockiej
� Duża pętla autobusowa i 450 miejsc postojowych – tak może wyglądać za kilka lat skrzyżowanie Głębockiej i Jesiennych Liści.

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. 
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Białołęcki Bieg Mam po raz drugi
� Młode mamy, starsze mamy, przyszłe mamy - 27
maja wszystkie chętne pobiegną przez las na wydmie
na Anecinie.

War sza wa ma ra to na mi stoi,
a se zon bie go wy już trwa, więc nie
po zo sta je nic in ne go, jak przy go -
to wy wać się do po ko na nia 5 km
przez zie lo ne te re ny Bia ło łę ki.
Tym ra zem szy ku je się im pre za
dla pań: II Bia ło łęc ki Bieg Mam.

– Chce my, aby ko bie ty, na co
dzień w cią głym bie gu mię dzy
pra cą a do mem, mo gły tym ra zem
po bie gać dla sie bie, dla przy jem -
no ści, dla zdro wia i dla za ba wy!
– pi szą or ga ni za tor ki. – Ma my na -
dzie ję, że tra sa wśród drzew la sku
na wydmie bę dzie du żą przy jem -
no ścią i za słu żo nym re lak sem dla
uczest ni czek.

Pa kie ty star to we w ce nie 20 zł
(po 24 ma ja: 30 zł) za wie ra ją nu -
mer star to wy z chi pem do elek -

tro nicz ne go po mia ru cza su, pół li -
tro wą bu tel kę wo dy mi ne ral nej,
pre zen ty od spon so rów i ga dżet
od sa mo rzą du. Na me cie uczest -
nicz ki otrzy ma ją ufun do wa ne
przez Po lfę Tar cho min me da le
i pa miąt ko we dy plo my.

W im pre zie mo gą wziąć udział
ta kże dzie ci, dla któ rych przy go -
to wa no spe cjal ne dy stan se (200
i 400 me trów) oraz – ja ko ki bi ce
– mę żczyź ni. Dla pa nów naj le piej
wspie ra ją cych i ki bi cu ją cych swo -
im part ner kom przy go to wa ne bę -
dą spe cjal ne na gro dy.

Im pre za roz pocz nie się 27 ma ja
na ty łach bia ło łęc kie go ra tu sza,
na ro gu Mi le nij nej i Ką ci ka. Pa -
nie wy star tu ją o 11:30, dzie ci
– go dzi nę wcze śniej.                (red)

źródło: F
B

 D
zielnica B

iałołęka



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Pol ska to praw do po dob nie je -
dy ne pań stwo Unii Eu ro pej skiej,
w któ rym ce na par ko wa nia jest
re gu lo wa na usta wo wo i sa mo rzą -
dy nie ma ją mo żli wo ści usta la nia
wła snych cen ni ków. Mak sy mal na

staw ka to 3 zł za pierw szą i czwar -
tą oraz ko lej ne go dzi ny. Na Bia -
ło łę ce par ko wa nie na miej scach
pu blicz nych jest za wsze dar mo we.
A jak jest na pry wat nych par kin -
gach przed mar ke ta mi?

Świa to wi da: trzy go dzi ny gra tis
Jed nym z mar ke tów, któ re

wpro wa dzi ły opła ty za par ko wa nie,
jest Car re fo ur przy Świa to wi da 18.
Wje żdża jąc na je go te ren mu si my
po brać bi let, ale je śli chce my tyl ko
zro bić za ku py, wy je żdża jąc z pew -
no ścią nie się gnie my do port fe la –
ma my aż trzy go dzi ny bez płat ne go

par ko wa nia. Po tem ce na ska cze
do 4 zł i na ta kim po zio mie już zo -

sta je. Przy dłu ższym par ko wa niu
ce ny zbli ża ją się do tych z cen trum
War sza wy. Chcąc zo sta wić sa mo -
chód na 8 go dzin mu si my za pła -
cić 20 zł (w cen trum: 25,80 zł),
na dwa na ście – 36 zł (w cen -
trum: 37,80 zł). Za nie sto so wa nie
się do re gu la mi nu gro zi od ho lo wa -
nie i ka ra w wy so ko ści 500 zł,
a więc dzie się cio krot nie wy ższa,
niż w stre fie płat ne go par ko wa nia.

Pa trząc na oko li cę ła two od -
gad nąć, dla cze go Car re fo ur zde -
cy do wał się na wpro wa dze nie
opłat. Po dru giej stro nie uli cy
znaj du je się ogrom ny plac bu do -

wy cen trum han dlo we go, na któ ry
wie lu pra cow ni ków do je żdża wła -
sny mi au ta mi. Gdy by par ko wa li
przed mar ke tem, już ra no mo gło -
by za brak nąć miejsc dla klien tów.

Or do nów ny: „To wy ją tek”
Na No wo dwo rach dzia ła ją dwie

Bie dron ki, od da lo ne od sie bie
o za le d wie pół ki lo me tra.
Przy Świa to wi da 53E par ko wa nie
jest wciąż dar mo we, ale przy ron -
dzie Osvátha stoi szla ban i ta bli ca
z nie ja sno po da nym cen ni kiem.
„Par ko wa nie do dwóch go dzin
bez płat nie, po wy żej dwóch go -

dzin 2 zł, ka żda ko lej na go dzi na –
5 zł” (praw do po dob nie 2 zł to

opła ta jed no ra zo wa, na li cza na
po prze kro cze niu 120 mi nut). Ka -
ra za ho lo wa nie jest ła god niej sza,
niż przy Car re fo ur, ale na dal kil -
ka krot nie wy ższa od tej z par kin -
gów pu blicz nych – wy no si 300 zł.

– Nie licz ne płat ne par kin gi
przy na szych skle pach są wy jąt ka -
mi i ma ją na ce lu przede wszyst -
kim za pew nie nie mo żli wo ści po -
sto ju zmo to ry zo wa nym klien tom
w lo ka li za cjach o du żym na tę że niu
ru chu i nie wiel kiej licz bie ogól no -
do stęp nych miejsc po sto jo wych –

usły sze li śmy w biu rze pra so wym
Bie dron ki. – Do ty czy to pla có wek,
gdzie czę sto sa mi klien ci prze ka zy -
wa li do nas licz ne uwa gi do ty czą ce
bra ku miej sca do par ko wa nia.

W po bli żu Bie dron ki przy ron -
dzie Osvátha rze czy wi ście jest
bar dzo ma ło pu blicz nych miejsc,
a szla ban do brze speł nia swo ją
ro lę. Choć oso by przy je żdża ją ce
na msze w są sied nim ko ście le
mo gły by ko rzy stać z dwóch dar -
mo wych go dzin przed mar ke tem,
czę sto wo lą… zo sta wiać au ta
na chod ni ku lub tra wie.

(dg)

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.

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.



Gminny Ośro dek Kul tu ry (dziś
Białołęcki) zo stał po wo ła ny
do ży cia 1 lip ca 1997 ro ku przez
Ra dę Gmi ny War sza wa -Bia ło łę -
ka. Po cząt ko wo funk cjo no wał

w bu dyn ku, gdzie swo ją sie dzi bę
miał urząd gmi ny, póź niej – w wy -
ni ku re for my ad mi ni stra cyj nej –

urząd dziel ni cy. W 2005 ro ku
BOK prze pro wa dził się do no wo
wy bu do wa ne go bu dyn ku
przy ul. van Go gha 1, któ ry
do dzi siaj współ dzie li wraz z czy -
tel nią na uko wą i ze spo łem szkół.
W ze szłym ro ku, we wrze śniu
BOK uru cho mił no wą pla ców kę
przy ul. Głę boc kiej 66.

Uro dzi no wa im pre za
Wiel kie świę to wa nie 20. uro dzin

BOK -u roz pocz nie się w so bo tę, 10
czerw ca o godz. 12.00. przed pla -
ców ką Bia ło łęc kie go Ośrod ka Kul -
tu ry przy ul. Głę boc kiej 66. Od bę -
dzie się tam dru ga edy cja „We ge łę -
ki” – cie szą ce go się ogrom ną po -

pu lar no ścią ro dzin ne go fe sti wa lu
po świę co ne go eko lo gii, we ga ni -
zmo wi i zdro we mu sty lo wi ży cia.
Na za koń cze nie zie lo nej so bo ty,
na da chu ośrod ka kul tu ry kon cert
za gra ze spół Po god no.

Uro dzi no wa nie dzie la roz pocz -
nie się o godz. 12.00 w par ku
Hen ry kow skim wiel kim pik ni -
kiem bia ło łęc kich or ga ni za cji po -
za rzą do wych, na za koń cze nie
któ re go – o godz. 17.00 – za gra
Woj tek Ma zo lew ski.

Praw dzi wą wi sien ką na uro dzi -
no wym tor cie BOK -u bę dzie kon -
cert for ma cji Jan Gar ba rek Gro -
up fe atu ring Tri lok Gur tu. Jan
Gar ba rek, le gen da jaz zu, za gra
o godz. 20.00 w par ku Pi cas sa. Je -
go kon cer ty na le żą do tych wy da -
rzeń, któ re dłu go po zo sta ją w pa -
mię ci. Gar bar ko wi to wa rzy szyć
bę dzie nie miec ki kla wi szo wiec
Ra iner Brünin ghaus, z któ rym
kon cer tu je i na gry wa od wie lu lat,
bra zy lij ski ba si sta Yuri Da niel
oraz hin du ski mistrz per ku sji Tri -
lok Gur tu.

Jan Gar ba rek jest jed nym
z naj po pu lar niej szych świa to wych
jazz ma nów. Ze swo ją mu zy ką po -
ja wia się za rów no na ko mer cyj -
nych li stach be st sel le rów na ca -
łym świe cie, jak i w fil har mo niach
i na naj wa żniej szych jaz zo wych
es tra dach. Wśród ar ty stów współ -
pra cu ją cych z Gar bar kiem są naj -
więk si in no wa to rzy jaz zu: pia ni ści
Ke ith Jar rett i Chick Co rea, gi ta -
rzy ści Ralph Tow ner, Ter je Ryp -
dal i John McLau gh lin, ba si ści
Char lie Ha den i Eber hard We -
ber, per ku si ści Tri lok Gur tu i Ma -
nu Kat che.

Na wszyst kie uro dzi no we wy da -
rze nia wstęp wol ny.

(red)
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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

Jan Gar ba rek za gra o godz. 20.00 w par ku Pi cas sa

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

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



1 ma ja, godz. 10:00. Z pla cu
bu do wy Ga le rii Pół noc nej za czy -
na wy do by wać się gę sty, czar ny
dym, któ ry wkrót ce two rzy wi -
docz ną z od le gło ści kil ku ki lo me -
trów chmu rę. Na Tar cho min przy -
je żdża dzie więć za stę pów stra ży
po żar nej. Pod czas gdy trwa ewa -
ku acja obec nych na pla cu bu do wy
oko ło stu pra cow ni ków, stra ża cy
od kry wa ją źró dło po ża ru – pło nie
po szy cie da cho we. Wkrót ce sy tu -
acja zo sta je opa no wa na.

– Stra ty po wsta łe w wy ni ku wy -
da rze nia są mar gi nal ne i z ca łą
pew no ścią w ża den spo sób nie
wpły ną na ter min otwar cia Ga le -
rii Pół noc nej, pla no wa ny na trze ci
kwar tał – in for mu je dy rek cja po -
wsta ją ce go cen trum han dlo we go.

Bu do wa do bie ga koń ca
W dni po wsze dnie na pla cu bu -

do wy przy Świa to wi da pra cu je obec -
nie oko ło ty sią ca osób, zaj mu ją cych
się wy koń cze niem wnętrz Ga le rii
Pół noc nej. W obiek cie znaj dzie się
po nad 220 skle pów i punk tów usłu -
go wych, hi per mar ket Car re fo ur, 11-

sa lo we ki no Ci ne ma Ci ty i 2300
miejsc par kin go wych. Nie daw no fir -
ma GTC ogło si ła pod pi sa nie umo -
wy na pro wa dze nie Sa li Za baw Fi -
koł ki, któ ra bę dzie po łą cze niem tra -
dy cyj ne go mał pie go ga ju z ogól no -
ro zwo jo wą stre fą warsz ta to wą.

Na li ście na jem ców są ta kże ta -
kie mar ki, jak Fly ing Ti ger Co -
pen ha gen, Ku benz, Ochnik, So ny
Cen tre, Al lo Al lo, So ko łyk, Ha ir
Sty ling Te am, Na il Spa & Day
Spa, Lan cer to, Ma ka run, Warsz -
tat Ku li nar ny, McDo nald's, Et no
Ca fe, Car ry, Bo ot Sto re, Star -
bucks, New Yor ker, CCC, Piz za
Hut, Ham leys, Zu shi Po int, Qu io -
sque, Se pho ra, Pu ma, North Fa -
ce, Pu ma, Zia ja, Yves Ro cher,
Do uglas, Per fect Bo dy Cen ter,
Al do, Cho le wiń ski, Wo jas, Rył ko,
Ve ne zia, Yes, Bi jou Bri git te, Ca -
lyp so Fit ness Club, Uczy i Ba wi,
Fre de ric Mo re no, Ca mil le Al ba -
ne, Świat Ksią żki, Ra in bow To ur,
Vi sion Express, Gry can, 4F,
W.Kruk, Pan do ra, Red Ru bin,
Bur ger King, KFC, 5aSec, Oran -
ge, Play, Mil len nium Bank, Mar -

tes Sport, Fo re ver 21, Re ebok,
Adi das, Su per -Pharm, Ros smann,
Eu ro RTV AGD, Ap ple iSpot,

Em pik, H&M, Vi stu la, Re se rved,
Ho use, Mo hi to, Cropp Town,

Sin say, De ich mann, Wól czan ka,
Vi stu la, Bier hal le…

(red)

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.
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Za nim zo stał kie row cą au to bu -
su, Ro bert Chil moń czyk dłu gie
la ta pra co wał ja ko kel ner. Ob słu -
gi wał go ści, mię dzy in ny mi w El
Po po przy Se na tor skiej, na Sta -
rów ce – u De ker ta i Mag dy Ges -
sler, w Ho te lu So bie ski. Zda rzy ło
się, że do ra biał i w Piz za Hut.
Pra co wał ta kże po za kra jem. Dwa
se zo ny – ka żdy po pół ro ku – spę -
dził w Gre cji, w ośrod ku wy po -
czyn ko wym dla na tu ry stów.

– Nie mal bez wy jąt ku go ść mi
by li Niem cy. Śred nia wie ku ko ło
sześć dzie siąt ki. Po ośrod ku cho -
dzi li na go, ale na po sił ki przy cho -
dzi li ubra ni – wspo mi na. Ten czas
uwa ża ogól nie za uda ny. Gdy już
skoń czył z kel ne ro wa niem, jed -
nym z po my słów na ży cie mia ło
być pro wa dze nie szkol ne go skle -
pi ku i ca te rin gu. Po ma ga ła mu
ów cze sna żo na. Przez ja kiś czas to
dzia ła ło. Aż przy szedł gor szy rok.

– Ktoś in ny wy grał ko lej ny
prze targ, a my po szli śmy na bruk
– tłu ma czy. Nie by ło lek ko, ale
wkrót ce żo na usły sza ła, że szu ka -
ją kie row ców au to bu sów w War -

sza wie. Po zro bie niu spe cja li stycz -
ne go pra wa jaz dy za pew nia li pra -
cę. Chil moń czyk uznał, że to do -
bry po mysł. Zgło sił się, zro bił
kurs i pod pi sał umo wę. Ko lej ne
la ta mi ja ły mu w no wej fir mie,
za kie row ni cą au to bu su. Po lu bił
to, a na wet, jak twier dzi – po ko -
chał. Jed nak chciał cze goś wię cej.

Rozśmieszam – z różnym
skutkiem

– Pra ca kie row cy po le ga
na bez piecz nym wo że niu pa sa że -
rów z punk tu A do punk tu B. Po -
za tym w su mie nic. A ja mam in -
ną oso bo wość, tem pe ra ment,
cha rak ter. Nie umiem tak – opo -
wia da. Prze szka dza ło mu, że wła -
ści wie to jest ro bo tem, przed łu że -
niem me cha ni zmu otwie ra ją ce go
i za my ka ją ce go drzwi. Jed no cze -
śnie co dzien nie pa trzył na swo ich
pa sa że rów – rzad ko uśmiech nię -
tych, nie zbyt zre lak so wa nych,
przy tło czo nych pro ble ma mi dnia
co dzien ne go. Chciał zmie nić ich
na sta wie nie, a jed no cze śnie
do swo jej pra cy do rzu cić nut kę

cze goś lek ko sza lo ne go. I tak, ja -
ko praw do po dob nie pierw szy kie -
row ca war szaw skie go au to bu su
za czął uży wać po kła do we go mi -
kro fo nu w ce lu na wią za nia dia lo -
gu z pa sa że ra mi.

– Wi ta łem ich, że gna łem, ko -
men to wa łem ró żne sy tu acje, za -
ba wia łem, roz śmie sza łem. Z ró -
żnym skut kiem, zresz tą. Ale prze -
cież nie je stem za wo do wym ko mi -
kiem – tłu ma czy.

O je go dzia łal no ści wkrót ce
usły sza ło pół War sza wy, w tym –
rzecz ja sna – prze ło że ni. Oprócz

po chwał i cie płych słów na ich
biur ka tra fi ły skar gi ze stro ny pa -
sa że rów. Po dob no nie by ło ich
wie le, jed nak wy star czy ły, by „we -
so łe mu kie row cy” prze sta ło być
do śmie chu. Po czte rech la tach
pra cy dla fir my usły szał, że ich
dro gi mu szą się ro zejść. Znów
wy lą do wał na bez ro bo ciu. Ale
na krót ko. Szczę ścia spró bo wał
w in nej fir mie – też pod wy ko naw -
cy re ali zu ją ce go kur sy dla ko mu -
ni ka cji miej skiej. Zo rien to wa li się
z kim roz ma wia ją. Usły szał, że

do pra cy przyj mą, ale pod wa run -
kiem, że „się uspo koi”. Nie uspo -
ko ił się i po trzech mie sią cach
okre su prób ne go znów był bez za -
ję cia. Nie zbyt dłu go, zresz tą.
Przy ję ła go bo wiem ko lej na fir ma
prze wo zo wa. Pra cu je tam już rok.
Ostat nio pan Ro bert naj czę ściej
ob słu gu je star tu ją cą z Pla cu Hal -
le ra li nię 212, ale też kur su ją cy
na Ra dość 161. W ma ju mo żna
go też spo tkać w 741, 209, 208,
305, 203 i 164. Naj czę ściej jeź dzi
ma ły mi au to bu sa mi, co mu ja koś
spe cjal nie nie prze szka dza. Wręcz
twier dzi, że to le piej.

Mi sja trwa
– Są bar dziej ka me ral ne niż

„prze gu by”. Wi dać lu dzi i ich re -
ak cje – wy ja śnia. Na dal bo wiem,
nie zra żo ny sta ra się wcho dzić
w in te rak cje z pa sa że ra mi. Za ba -
wiać ich, po cie szać, skła niać
do za cie śnia na re la cji z in ny mi
uczest ni ka mi pod ró ży. Jak twier -
dzi „czu je lu dzi”. Po tra fi oce nić
co i ko mu mo że po wie dzieć. Pew -
nych te ma tów w ogó le nie po ru -

sza, na przy kład po li ty ki. Re ak cje
są ró żne. Z re gu ły przy ja zne, ale
czę sto po ja wia się też za sko cze -
nie. Zwłasz cza w przy pad ku tych,
któ rzy wcze śniej po ję cia nie mie li,
że ta ki gość kur su je po mie ście.
Wie lu jed nak zdą ży ło już przy -
wyk nąć. Zna ją „we so łe go kie row -
cę” nie od dziś. Mi sja „Roz we se -
la nie” za tem trwa.

W no wej fir mie, pó ki co pro -
ble mów Chil moń czy ko wi nie ro -
bią. Wi dać uzna li, że ta ka je go
uro da, a sko ro pa sa że rom nie
prze szka dza, to ni by cze mu mia -
ło by prze szka dzać im.

– Jesz cze nie by łem na dy wa ni -
ku. Oby tak zo sta ło – śmie je
się. I za raz do da je: Wiem, że tro -
chę ry zy ku ję, ale uwa żam, że to
co ro bię, ma sens. Sta ram się po -
ka zać lu dziom, że jest jesz cze ja -
kaś nor mal ność. Za miast za my -
kać się w swo jej sko ru pie, mo żna
– a na wet trze ba – otwo rzyć się
na in nych. Uśmiech nąć, za żar to -
wać, za ga dać. My ślę, że wszy scy
na tym zy sku ją.

(AS)

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.

Robert Chilmończyk

Roz po czął się ko lej ny se zon
rej sów wy ciecz ko wych po Wi śle,
a to ozna cza po wrót zna nej i lu -
bia nej „Tur kaw ki”. Przy po mnij -
my: prom kur su ją cy po mię dzy
No wo dwo ra mi a Ło mian ka mi
za bie ra na po kład dwa na ście
osób wraz z ro we ra mi. Na na -
szym brze gu rze ki naj ła twiej od -
na leźć go wcho dząc na wał wi śla -

ny przy Ga le rii Od kry ta. Da lej
po pro wa dzą już dro go wska zy.

Do 30 czerw ca pro my bę dą
kur so wać tyl ko w so bo ty, nie dzie -
le i dni świą tecz ne oraz do dat ko -
wo 2 ma ja, 16 czerw ca i 14 sierp -
nia. W lip cu i sierp niu – ta kże
w dni po wsze dnie. Ko rzy sta nie
z „Tur kaw ki” jest tra dy cyj nie bez -
płat ne.                                       (red)

Wrócił prom do Łomianek
� „Turkawka” wróciła na Wisłę. Za nami pierwsze rejsy
z Nowodworów.
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OGŁOSZENIA DROBNE ·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 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

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

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

ZZaattrruuddnniięę  nnaa  55 ggooddzz..  ddzziieennnniiee  oodd  ppoonniieeddzziiaałłkkuu  ddoo
ppiiąąttkkuu  ddoo  ssttaarrsszzeejj  ppaannii  ww NNiieeppoorręęcciiee..  ZZaakkuuppyy  pplluuss

pprrzzyyggoottoowwaanniiee  ppoossiiłłkkóóww,,  tteell..  660033--777700--000055,,
660088--009966--775544

Zatrudnię pracownika na sortowni
czystej makulatury. Miejsce pracy
Konotopa, ul. Fiołkowa 34. Proszę

o kontakt 669-114- 442

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

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

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

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

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

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

·Miałeś lub masz komornika. Sprawdź czy należy
ci się zwrot pieniędzy? tel. 501-286-776

Firma ogrodnicza 
zatrudni

pracowników 
do pracy 
w terenie

607-617-744

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

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 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






