
Wodne place zabaw, czyli ze-
stawy brodzików i fontann, w któ-
rych mogą bawić się dzieci, po-
wstały w ostatnich latach m.in.
w Przemyślu i Będzinie, planuje
go Kraków, ale żadnego nie ma
Warszawa. Teraz pojawił się po-
mysł budowy takiego miejsca re-
kreacji na Tarchominie.

Plac zabaw może powstać
do 2020 roku na terenie zielonym
pomiędzy Ćmielowską, Światowi-
da, Botewa i Myśliborską. Przewi-
dywana powierzchnia samych bro-
dzików i fontann to 400 m2, a to-
warzyszyłyby im szatnie, zaplecze
sanitarne i otwarte natryski. Woda

byłaby podgrzewana energią uzy-
skaną z paneli słonecznych. Cały
teren byłby ogrodzony, oświetlony
i iluminowany. Znajdzie się także
miejsce na dodatkową zieleń i par-
king. Ponieważ nie cały teren mię-
dzy Ćmielowską a Botewa jest
własnością publiczną, znaczna
część z puli 3,5 mln zł zostałaby
przeznaczona na uregulowanie
kwestii własności działek.

Pomysł radnych jest bliźniaczo
podobny do projektu z budżetu
partycypacyjnego, złożonego przez
jedną z mieszkanek. Jej koncepcja
to budowa wodnego parku zabaw
za 750 tys. zł w parku Henrykow-
skim.

– Jeśli projekt dla Henrykowa
pozytywnie przejdzie weryfikację
i zostanie wybrany w głosowaniu,
zmienimy formułę placu zabaw
na Tarchominie – zapowiada Ma-
rzena Gawkowska, rzeczniczka
urzędu dzielnicy. – Tak czy ina-
czej przeprowadzimy konsultacje
społeczne w sprawie zagospoda-
rowania terenu przy Ćmielow-
skiej.

– To centralne miejsce Tarcho-
mina i warto już teraz zadbać, by
nie powstały tam kolejne bloki
– dodaje radny Piotr Basiński.
– Ponieważ do części gruntów są
roszczenia, chcielibyśmy uregulo-
wać stan własności i zabezpieczyć
pieniądze na urządzenie terenu.
Zamierzamy przeprowadzić kon-

sultacje, w których mieszkańcy
wypowiedzą się, jak chcieliby za-
gospodarować ten teren.

– Cieszę się, że znajdą się pie-
niądze na uporządkowanie terenu
i rozwiązanie problemu z roszcze-
niami – komentuje radny Piotr
Oracz. – Bardzo liczę na konsulta-
cje społeczne, podczas których

mieszkańcy zdecydują, czy chcieli-
by przy Ćmielowskiej klasycznego
terenu zielonego, czy miejsca
do bardziej aktywnego spędzania
wolnego czasu. Osobiście umieścił-
bym wodny plac zabaw między
Świderską a wałem wiślanym,
w pobliżu planowanej szkoły.

(dg)

N
r4

(3
64

)
10

m
a

rc
a

20
17

D
W

U
TY

G
O

D
N

IK

BBIIAAŁŁOOŁŁĘĘCCKKIIEE

NAKŁAD 25 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne: 

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 438
redakcja@gazetaecho.pl

REKLAMA w „Echu” - tel. 508-125-419
reklama@gazetaecho.pl

IS
SN

 1
64

1–
75

85

Twoja rek lama odbi je  s ię  Echem te l .  502-280-720

Wodny plac zabaw dla Tarchomina?
� „Aquapark” pod chmurką z iluminacją i pełnym zapleczem może powstać w samym centrum osiedla. Wszystko w rękach mieszkańców.

źródło: przem
ysl.pl

Wodny plac zabaw w Przemyślu



O po trze bie bu do wy li nii tram -
wa jo wej, łą czą cej Tar cho min i Że -
rań z Dwor cem Wi leń skim pi sa li -
śmy wie lo krot nie. Wciąż ak tu al ne
są zda nia, któ re na pi sa łem we
wrze śniu 2015 ro ku:

„Gdy by za pro jek to wać li nię
w stan dar dzie szyb kie go tram wa -
ju, do jazd z przy stan ku Tar cho min

do Dwor ca Wi leń skie go zaj mo -
wał by 23 mi nu ty. Au to bus po ko -
nu je tę tra sę kil ka mi nut dłu żej,
jest po dat ny na kor ki, mniej wy -
god ny i mniej po jem ny od tram -
wa ju. Bu do wa li nii tram wa jo wej
na tej tra sie i prze rzu ce nie” sta da
„au to bu sów ob słu gu ją ce go 509
w in ne miej sca ma sens”.

We dług ak tu al ne go roz kła du 509
kur su je w po ran nym szczy cie co 5
min, ale to na dal za ma ło. Au to bu sy
są za tło czo ne na wet w so bot nie po -
łu dnia, zaś kur sy nie dziel ne spo koj -
nie mo żna okre ślić ja ko „za peł nio -
ne”. Cie szy, że Za rząd Trans por tu
Miej skie go przy chy lił się do uwag,
zgła sza nych pod czas kon sul ta cji

m.in. prze ze mnie: by przy naj mniej
część ta bo ru z li kwi do wa nych li nii
tra fi ła do 509. Cią głe po więk sza nie
„sta da” au to bu sów nie jest jed nak
roz wią za niem do ce lo wym. Po win no
nim być me tro, ale re al nie pa trząc
mu si my za do wo lić się szyb kim
tram wa jem.

Błąd w sztu ce
Od koń ca lat 70. za kła da no, że

na pół noc od Dwor ca Wi leń skie -
go II li nia me tra po je dzie nie
na Tar gó wek, ale wzdłuż Ja giel loń -
skiej i Mo dliń skiej na Tar cho min,
No wo dwo ry i Win ni cę. Zre zy gno -
wa no z te go po my słu, bo na od cin -
ku kil ku ki lo me trów me tro je cha ło -
by przez te re ny rzad ko za lud nio ne
i prze my sło we, wzdłuż Fa bry ki Sa -
mo cho dów Oso bo wych. To po wa -
żny błąd. Już w la tach 90. by ło oczy -
wi ste, że prze mysł znik nie z War -
sza wy, a już na pew no – że znik ną
du że za kła dy zlo ka li zo wa ne bli sko
Śród mie ścia.

In for ma cja o pla no wa nej in ten -
syw nej za bu do wie te re nów wzdłuż
Ja giel loń skiej to już tyl ko kwe stia
cza su, ale o me trze ja dą cym tą tra są
trze ba za po mnieć. Bu do wa na Tar -
gów ku już trwa, a roz wi dle nie
za Dwor cem Wi leń skim nie mia ło -
by sen su. Zbu do wa na w od po wied -
nio wy so kim stan dar dzie li nia jest
w sta nie za stą pić „pięć set dzie wiąt -
ki” i – co naj wa żniej sze – do wo zić
na Pra gę nie za le żnie od kor ków.

Jej do kład ny prze bieg nie jest
jesz cze zna ny. Pew ne jest, że nie bę -
dzie ona przed łu że niem w linii
prostej trasy z Ja giel loń skiej, bo
pod czas prze bu do wy wę zła S8
z Mo dliń ską Ge ne ral na Dy rek cja
Dróg Kra jo wych i Au to strad zi gno -
ro wa ła po trze by war sza wia ków i nie
zo sta wi ła re zer wy te re nu. Tram wa je

bę dą więc omi jać bardzo dużym
łukiem wę zeł do oko ła, a na stęp nie
je chać po „wi śla nej” stro nie Mo -
dliń skiej, ist nie ją cym mo stem
nad Ka na łem Że rań skim. Od skrzy -
żo wa nia z Pło cho ciń ską li nia mo że
pro wa dzić Mo dliń ską do Świa to wi -
da lub ko rzy stać z re zerw te re nu
pod przed łu że nie Pło cho ciń skiej
w stro nę Wi sły i pod Trakt Nad wi -
slań ski. Nie za le żnie od wy bra ne go
wa rian tu no we to ry po łą czą się z ist -
nie ją cy mi gdzieś w re jo nie Ga le rii
Pół noc nej. Da lej na pół noc bę dzie
pro wa dzić już tyl ko li nia przez No -
wo dwo ry i Win ni cę. 

A Win ni ca?
We dług ak tu al nych pla nów „tar -

cho miń ska” li nia zo sta nie wy dłu -
żo na o ko lej ne dwa przy stan ki
do ro ku 2019, ale do ce lo wy układ
z par kin giem P+R i pę tlą tram wa -
jo wo -au to bu so wą przy Mo dliń -
skiej mo że po wstać do pie ro
za sześć lat. Był by to wę zeł prze -
siad ko wy dla miesz kań ców Ja -
błon ny, na któ rym wsia da li by
do „dwój ki” lub „sie dem nast ki”
(Le gio no wo ma SKM -kę pro sto
do Śród mie ścia). Win ni ca roz bu -
do wu je się dość szyb ko, ale przez
swo je po ło że nie z da la od cen trum
nie ma po ten cja łu Że ra nia. Tram -
waj za miast 511 i wę zeł prze siad -
ko wy dla Ja błon ny to nie są in we -
sty cje pierw szej po trze by.

Nie ste ty, po stęp nad przy go to wa -
nia mi do bu do wy li nii na Mo dliń -
skiej był tak ma ło za awan so wa ny,
że Tram wa je War szaw skie nie zgło -
si ły jej do ko lej ki po unij ne do fi nan -
so wa nie. Tym cza sem most tram wa -
jo wy nad Ka na łem Że rań skim
cze ka na uło że nie to rów
od… 2011 ro ku.

(dg)
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Nie tak szybko z tą Winnicą

Czas na tramwaj dla Żerania
� Budowa linii tramwajowej z Żerania wzdłuż Modlińskiej jest pilniejsza
od dokończenia trasy z Młocin. Niestety prace nad nią są „w lesie”.

Most tramwajowy nad Kanałem Żerańskim czeka na ułożenie torów od... 2011 roku
źródło: ZM
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O dwu ję zycz no ści mó wi -
my wte dy, kie dy da na oso -
ba mó wi płyn nie w dwóch
ję zy kach, któ re sta no wią
jej ję zy ki oj czy ste. 

Czę sto sły szy my o dzie -
ciach dwu ję zycz nych wy cho -
wy wa nych w ro dzi nach,
gdzie np. ma ma jest Po lką, a
ta ta Bry tyj czy kiem lub Ame -
ry ka ni nem. Te dzie ci ma ją
mo żli wość spon ta nicz ne go,
nie świa do me go i nie kon tro -
lo wa ne go przy swo je nia ję zy -
ka w co dzien nym kon tak cie
ze swo imi ro dzi ca mi pod -
czas wspól nych za baw, roz -

mów czy po sił ków.  Wie lu
lu dzi uwa ża, iż ta kie dzie ci
bę dą mia ły ła twiej szy start w
do ro słość, w któ rej bar dzo
do bra zna jo mość ję zy ka jest
gwa ran tem otrzy ma nia do -
brej pra cy, a co za tym czę sto
idzie, po wo dze nia w ży ciu. I
trud no te mu za prze czyć.

Ale nie tyl ko dzie ci dwu ję -
zycz ne mo gą mieć prze wa gę
nad in ny mi w przy szło ści.
Na Bia ło łę ce  Pol sko - An giel -
skie Przed szko le Ar ty stycz ne
i Żłobek „AKADERO” prze -
no si na swój te ren sy tu ację z
do mów ro dzin nych dzie ci

dwu ję zycz nych. W przed -
szko lu, któ re cie szy się du -
żym uzna niem, po wsta ją
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. Efek ty
ta kiej pra cy są ogrom ne i
zdu mie wa ją ce. Dzie ci w bar -
dzo krót kim cza sie za czy na ją
ro zu mieć to, co na uczy ciel
mó wi do nich ka żde go dnia
(po le ce nia, in struk cje). Ko lej -

nym eta pem jest po wta rza -
nie po wy cho waw cy słó wek,
krót kich wy ra żeń i krót kich
zdań. W na stęp nych fa zach
dzie ci sa me ar ty ku łu ją słow -
nic two wpro wa dzo ne wcze -
śniej przez na uczy cie la, po -
cząw szy od pro stych wy ra -
zów a skoń czyw szy na bar -
dziej skom pli ko wa nych wy -
ra że niach. Etap koń co wy to
po zna nie al fa be tu an giel -
skie go oraz pierw sze pró by

glo bal ne go czy ta nia i pi sa nia
li ter oraz wy ra zów. Pod su -
mo wu jąc, dwu ję zycz na gru -
pa przed szkol na i żłobkowa
w „AKADERO” to do sko na ły
spo sób na „za przy jaź nie nie
się” dziec ka z ję zy kiem an -
giel skim na ca łe ży cie.

Białołęka
ul. Strumykowa 23A

tel. 500 650 220
www.akadero.pl

Dwujęzyczność w żłobku
i przedszkolu. Czy to się opłaca?

Jesz cze na po cząt ku grud nia
war ta 37 mln zł prze bu do wa Głę -
boc kiej by ła je dy ną du żą in we sty -

cją dro go wą, za pla no wa ną na naj -
bli ższe la ta na Bia ło łę ce. Zmie ni -
ło się to, gdy Ra da War sza wy

przy zna ła 45,2 mln zł na „po pra -
wę ukła du dro go we go w dziel ni -
cy”. We dług za po wie dzi Za rząd

Miej skich In we sty cji Dro go wych
miał zbu do wać z tej pu li Bia ło łęc -
ką, Ką ty Gro dzi skie, Szy no wą,

Ko ła ciń ską oraz prze bu do wać
skrzy żo wa nie Ostródz kiej ze
Zdziar ską i dro gę ser wi so wą Mo -
dliń skiej na Że ra niu. Te raz te pla -
ny nie są już ta kie oczy wi ste.

– Prio ry te ta mi są Bia ło łęc ka
i Ką ty Gro dzi skie, bo to wstyd,
że by tak wy glą da ły wa żne uli ce
eu ro pej skiej sto li cy – mó wi
Piotr Smo czyń ski, wi ce dy rek tor
ZMID. – Na stęp ne w ko lej no ści
jest skrzy żo wa nie Ostródz kiej
ze Zdziar ską. Bu dżet jest bar -
dzo na pię ty i we dług wstęp nych
wy li czeń mo że za brak nąć pie -
nię dzy na Ko ła ciń ską, Szy no wą
i prze bu do wę wjaz du z Prza śnej
w Mo dliń ską. Pew ność bę dzie -
my mieć do pie ro po prze tar -
gach. Być mo że uda się za osz -
czę dzić al bo do stać do dat ko we
pie nią dze na te dwie uli ce.

(dg)

Może zabraknąć na Kołacińską i Szynową
� Wbrew wcześniejszym deklaracjom prawdopodobnie zabraknie pieniędzy na przebudowę Kołacińskiej
i Szynowej. Obie ulice są w fatalnym stanie.



…a dzie więć zo sta ło ran nych.
We dług po li cyj nych sta ty styk
na Pło cho ciń skiej znaj du je się
naj bar dziej „czar ny” punkt dziel -
ni cy. To skrzy żo wa nie z Bia ło łęc -
ką i Cie ślew skich, na któ rym
w 2016 ro ku zgi nę ła jed na oso ba,
a trzy ko lej ne zo sta ły ran ne.

– Sam w li sto pa dzie 2014 ro ku
zo sta łem po trą co ny przez la we tę
na przej ściu dla pie szych – pi sze
rad ny dziel ni cy Piotr Goz dek. –

Skrzy żo wa nie jest usy tu owa ne
na de li kat nym wznie sie niu, zaś
Pło cho ciń ska ma w tej oko li cy

kształt łu ku. Kie row ca skrę ca ją cy
w le wo w Cie ślew skich ma ją nie -
mal zu peł nie ogra ni czo ną wi docz -
ność na prze ciw le gły pas z uwa gi
na au ta usta wio ne do skrę tu w Bia -
ło łęc ką. Ana lo gicz ne za gro że nie
wy stę pu je w kie run ku Nie po rę tu.

Rad ny pro po nu je usta wie nie
na skrzy żo wa niu dwóch lu ster,
choć – jak sam przy zna je – za zwy -
czaj usta wia się je przy wy jaz dach
z dróg we wnętrz nych. Za rząd Dróg
Miej skich nie sko rzy sta z tej su ge -
stii, bo… miej sce mo gło by się stać
jesz cze bar dziej nie bez piecz ne.

– To, że lu stra sto su je się
na osie dlo wych ulicz kach, a nie
na ta kich skrzy żo wa niach, wy ni ka
z fak tu, że lu stro znie kształ ca ob -
raz i mo że pro wa dzić do nie bez -
piecz nych sy tu acji – mó wi Mi ko -
łaj Pień kos, rzecz nik ZDM. –

Przy go to wu je my za to pro jekt
na umo żli wie nie jaz dy na wprost
z pra we go pa sa Pło cho ciń skiej
dla au to bu sów w obu kie run kach.
Dzię ki te mu au to bu sy spraw niej
prze ja dą przez skrzy żo wa nie. To
po stu lat zgła sza ny m.in. przez
rad nych.

Re cep ta na kor ki?
To sa mo roz wią za nie dro go wcy

za mie rza ją wpro wa dzić na skrzy -
żo wa niu z Pły to wą. W li sto pa dzie
rad na Agniesz ka Bo row ska za pro -
po no wa ła wy zna cze nie tam „pseu -
do -bu spa sa”. Au to bu sy po ja dą
w kie run ku Mo dliń skiej z pra we go
pa sa i wja dą pro sto do za to ki przy -

stan ko wej. Pro po zy cję po parł wi -
ce dy rek tor ZTM An drzej Fran -
ków, zda niem któ re go zmia na or -
ga ni za cji ru chu rze czy wi ście
upłyn ni prze jazd au to bu sów. Sko -
rzy sta ją na tym m.in. miesz kań cy
Re gat, ko rzy sta ją cy w co dzien nych
do jaz dach z 326 i me tra.

– Zmia na ozna ko wa nia na stą pi
po wy ko na niu do ku men ta cji tech -

nicz nej, ze bra niu wy ma ga nych
opi nii i za twier dze niu jej przez in -
ży nie ra ru chu, przy sprzy ja ją cych
wa run kach at mos fe rycz nych – in -
for mu je dy rek tor ZDM Łu kasz
Pu chal ski.

Na przebudowę jeszcze
poczekamy

Wy da je się, że naj roz sąd niej -
szym roz wią za niem dla nie bez -
piecz ne go skrzy żo wa nia z Bia ło -
łęc ką i Cie ślew skich jest wy zna -
cze nie od dziel nych faz zie lo ne go
świa tła dla skrę ca ją cych w le wo,
tak jak zro bio no na Świa to wi da
przy oka zji bu do wy to ro wi ska.
By ło by znacz nie bez piecz niej, ale
czas prze jaz du na wprost był by
nie co dłu ższy. W przy szło ści, gdy
ruch na Cie ślew skich jesz cze
wzro śnie i po ja dą tam tę dy au to -
bu sy, na pew no war to roz wa żać
bu do wę w tym miej scu ron da.

Pó ki co je dy nym frag men tem
Pło cho ciń skiej, na któ re go prze -
bu do wę Za rząd Miej skich In we -
sty cji Dro go wych ma przy zna ne
pie nią dze, jest most nad ka na łem
pro wa dzą cym do Fa el be tu (mię -
dzy Pły to wą a Ma ry wil ską). In we -
sty cja bę dzie kosz to wać 11 mln zł
i jest pla no wa na na la ta 2018–
2020.

(dg)
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Wydaje się,
że najrozsądniejszym
rozwiązaniem dla
niebezpiecznego
skrzyżowania z Białołęcką
i Cieślewskich jest
wyznaczenie oddzielnych
faz zielonego światła dla
skręcających w lewo, tak
jak zrobiono
na Światowida przy okazji
budowy torowiska.

Płochocińska: albo korki, albo wypadki?
� To jedna z najbardziej ruchliwych i niebezpiecznych ulic Białołęki. W ubiegłym roku zginęły na niej dwie osoby…

źródło: straż m
iejska
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Obec ne gra ni ce mię dzy pierw -
szą a dru gą stre fą ta xi obo wią zu ją
od ma ja 2009 ro ku. Od te go cza su
za szło wie le zmian. Bia ło łę ka
zna czą co się roz bu do wa ła, a licz -
ba miesz kań ców zwięk szy ła o kil -
ka dzie siąt ty się cy. Nic dziw ne go,
że po ja wia się co raz wię cej gło -
sów su ge ru ją cych gra nicz ne ko -
rek ty.

– Dzia ła jąc na proś bę i w imie -
niu miesz kań ców, zwra cam się

o pod ję cie dzia łań skut ku ją cych
wy zna cze niem no wych gra nic
stref ta xi, w ta ki spo sób, aby
obec ną pierw szą stre fę mak sy -
mal nie roz sze rzyć. Stre fa ta xi zo -
sta ła wy zna czo na kil ka lat te mu,
gdy nie by ło jesz cze wie lu no wych
dróg i osie dli – pi sze w swej in ter -
pe la cji rad na dziel ni cy Ma rio la
Ol szew ska. W do ku men cie pa da -
ją kon kret ne przy kła dy. Jed nym
z nich jest uli ca Kar to gra ficz na,

bę dą ca dro gą do jaz do wą
do ogrom nych osie dli Le wan dów
Park I, II, III, do dom ków jed no -
ro dzin nych i do fi lii Bia ło łęc kie go
Ośrod ka Kul tu ry. W naj bli ższym
cza sie po wsta nie uli ca Siecz na,
któ ra ta kże bę dzie w dru giej stre -
fie. To sa mo do ty czy uli cy Za wi -
ślań skiej i nie któ rych czę ści
Chosz czów ki.

– Na ob sza rach dru giej stre fy
ta xi po wsta ła sto sun ko wo gę sta

za bu do wa jed no - i wie lo ro dzin na.
Miesz kań cy tych te re nów czu ją
się po szko do wa ni w związ ku z wy -
ższy mi opła ta mi za prze jazd. Pła -
cą prze cież iden tycz ne po dat ki
jak resz ta, a są trak to wa ni ina czej
– tłu ma czy rad na. Zwra ca uwa gę,
że na te re nach tych ko mu ni ka cja
miej ska jest roz wi nię ta w stop niu

da le ko nie wy star cza ją cym. Ma to
swo je kon se kwen cje choć by
w przy pad ku do wo że nia dzie ci
do szkół, przed szko li czy przy -
chod ni. Ro dzi ce nie jed no krot nie
zmu sze ni są do ko rzy sta nia z tak -
só wek. Wjazd do dru giej stre fy
bo le śnie przy spie sza bieg licz ni ka
na le żno ści. Zmia na gra nic ta xi -
-stref wy dat ki te po zwo li ła by nie -
co ogra ni czyć.

– Li czę na to, że ra da mia sta,
któ ra jest de cy zyj na w tej kwe stii,
przyj mie no we ure gu lo wa nia nie

tyl ko dla Bia ło łę ki, ale rów nież
dla ca łej sto li cy – mó wi Ol szew -
ska.

Ko pię in ter pe la cji otrzy ma ła
rad na m.st. War sza wy Alek san dra
Ga jew ska. Za pew nia, że spra wa
ma jej wspar cie.

– Skon cen tru je my się na Bia ło -
łę ce, ale war to na spra wę spoj rzeć
sze rzej. Za bu do wa mia sta po stę -
pu je na wie lu kie run kach. Po dob -
ne gło sy do cie ra ją i z in nych
dziel nic, choć by z Waw ra – tłu ma -
czy Ga jew ska. Trud no na ra zie
oce niać, ile cza su zaj mie pro ces
wdra ża nia po my słu w ży cie
i na ja kie na po tka prze szko dy.
Jed no jest pew ne – nie zbęd ne bę -
dą sze ro ko po ję te kon sul ta cje
spo łecz ne. Jed ną ze stron z pew -
no ścią bę dą tak sów ka rze. Tu na -
le ży spo dzie wać się naj mniej sze -
go en tu zja zmu.

– Dla nas naj le piej by ło by, gdy by
to „dwój ka” a nie „je dyn ka” się
po sze rzy ła – śmie je się je den z tak -
sów ka rzy, po pro szo ny o ko men -
tarz. Szyb ko jed nak po wa żnie je.

– Co tu du żo ga dać, za ro bi my
mniej.

Dys ku sje mo gą być burz li we,
bo in te re sy są roz bie żne. Nie
zmie nia to jed nak fak tu, że ma pa
za lud nie nia War sza wy zmie nia się
w szyb kim tem pie. Osie dla się
roz ra sta ją. Miesz kań ców przy by -
wa ta kże na te re nach nie tak daw -
no nie mal od lud nych. Zmia na
gra nic stref ta xi by ła by tyl ko przy -
ję ciem te go fak tu do wia do mo ści.

(AS)

Taniej taksówką na daleką Białołękę?

Granice stref do rewizji
� Czy jest szansa, by mieszkańcy peryferyjnych części Białołęki taniej płacili za kurs
taksówką? Wezwanie do rewizji granic istniejących stref taxi trafi do rady miasta.

Obecne
granice między pierwszą
a drugą strefą taxi
obowiązują
od maja 2009 roku.
Od tego czasu zaszło
wiele zmian. Białołęka
znacząco się
rozbudowała, a liczba
mieszkańców zwiększyła
o kilkadziesiąt tysięcy. Nic
dziwnego, że pojawia się
coraz więcej głosów
sugerujących graniczne
korekty.
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Pod ko niec XIX wie ku War sza -
wa by ła szyb ko roz wi ja ją cym się,

trze cim co do wiel ko ści mia stem
Im pe rium Ro syj skie go, zaś dzi -

siej sza Bia ło łę ka… cóż. By ły tu
wsie, po la i la sy, a je dy ny mi za byt -

ka mi, pa mię ta ją cy tak od le głe
cza sy, są ko ścio ły przy Me hof fe ra
i Głę boc kiej oraz za bu do wa nia
dzi siej sze go se mi na rium du chow -
ne go na Tar cho mi nie. Krót ko mó -
wiąc: wszyst ko by ło tro chę in ne.

Kim pan był, panie Bienenthal?
Hen ryk Bie nen thal to bez wąt -

pie nia jed na z naj wa żniej szych
po sta ci w hi sto rii Bia ło łę ki. Ska lę
za po mnie nia te go czło wie ka naj -
le piej po ka zu je In ter net. Wy szu -
ki war ka Go ogle znaj du je tyl ko
kil ka na ście wzmia nek, przy czym
pra wie wszyst kie po cho dzą z ro -
ku 2012 (dro żdżow nię uzna no
wte dy za za by tek) i 2016 (fir ma
YIT ku pi ła te ren). Bie nen thal za -
zwy czaj jest tam okre śla ny ja ko
„ży dow ski przed się bior ca”. Nic
wię cej.

Pew nym tro pem w po szu ki wa -
niach Hen ry ka Bie nen tha la jest
„Ga ze ta War szaw ska” z 24 lip -
ca 1863 ro ku, w któ rej chło piec no -
szą cy to imię i na zwi sko zo stał wy -
mie nio ny ja ko wy ró żnio ny uczeń
szko ły, znaj du ją cej się przy Ry mar -
skiej (dziś to pl. Ban ko wy).

Dru gi trop pro wa dzi do Wro -
cła wia. W 1900 ro ku nie ja ki Ale -
xan der Bie nen thal obro nił tam
pra cę dy plo mo wą z dzie dzi ny
che mii. Na Uni wer sy te cie Wro -
cław skim od no to wa no, że Ale -
xan der był sy nem „He in ri cha”
i uro dził się w 1875 ro ku w War -
sza wie.

Czy żby ro dzi na spo lsz czo nych
Ży dów, co naj mniej od po ło -
wy XIX wie ku miesz ka ją ca
w War sza wie, z tra dy cja mi che -
micz ny mi? To oczy wi ście tyl ko hi -
po te za, ale wciąż cie kaw sza, niż
zwrot „ży dow ski przed się bior ca”.

Ko lej na dro żdże
War sza wa (po dob no) sta wia

dziś na ko lej. Sta wia ła i wów czas,
o czym świad czy ła uru cho mio na
w ostat nich dniach XIX stu le cia
wą sko to rów ka, kur su ją ca z Pra gi
do Ja błon ny wzdłuż dzi siej szych
ulic Ja giel loń skiej i Mo dliń skiej.

W 1902 ro ku po wsta ła spe cjal na
bocz ni ca, pro wa dzą ca do po wsta -
ją cej na te re nie daw ne go fol war ku
fa bry ki. Mo żna zgad nąć, że Bie -
nen thal naj zwy czaj niej umó wił się
z in we sto ra mi li nii ko le jo wej, że –
za pew ne na je go koszt – do bu du -

ją frag ment to rów, uła twia ją cy bu -
do wę i dzia ła nie dro żdżow ni. Ru -
szy ła ona w 1904 ro ku.

Po mysł na biz nes był pro sty:
pro duk cja dro żdży dla war szaw -
skich pie karń. Bie nen thal wy twa -
rzał je tzw. me to dą wie deń ską.
W ogrom nym skró cie: fer men to -
wał cia sto, łą czył je z za cie rem,
za my kał w ka dziach fer men ta cyj -
nych, do le wał wo dy i cze kał.

W ten spo sób po wsta ły dwa pro -
duk ty: dro żdże… i spi ry tus. Dro -
żdżow nia by ła więc za ra zem go -
rzel nią. Go rzel nią dro żdżo wą.

Przez ko lej nych kil ka lat Bie -
nen thal mógł li czyć wa go ni ki peł -
ne dro żdży i al ko ho lu, wy je żdża -
ją ce z fa bry ki. I li czyć pie nią dze.
Do bro czyn ny wpływ dro żdżow ni
(miej sca pra cy!) na naj bli ższą
oko li cę był tak du ży, że wkrót ce
tę część Bia ło łę ki po wszech nie
na zy wa no Hen ry ko wem. Na zwa
mu sia ła przy jąć się bły ska wicz nie,
bo już w 1911 ro ku fa bry ka mia ła
no wych wła ści cie li. Ale to zu peł -
nie in ny te mat.

Dominik Gadomski

Na podstawie:
* „Krajobraz Warszawski”, nr 120, IX 2011.
* własna kwerenda

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Przez
kolejnych kilka lat
Bienenthal mógł liczyć
wagoniki pełne drożdży
i alkoholu, wyjeżdżające
z fabryki. I liczyć
pieniądze. Dobroczynny
wpływ drożdżowni
(miejsca pracy!)
na najbliższą okolicę był
tak duży, że wkrótce tę
część Białołęki
powszechnie nazywano
Henrykowem.

Henryk z Henrykowa, drożdże i spirytus, czyli tajemnice starej gorzelni
� Zabytkowa gorzelnia drożdżowa przy Klasyków znalazła inwestora, który zapowiada remont i budowę mieszkań. Jakie są jej początki?
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Sa ty ra we dług Tu wi ma
Jed nym z nich bę dzie „Bal

w Ope rze”, któ ry po wstał na pod -
sta wie po ema tu Ju lia na Tu wi ma
o tym sa mym ty tu le. W na pi sa nym
pod ko niec lat 30. ubie głe go stu le -
cia utwo rze au tor ostrze sa ty ry kie -
ro wał nie tyl ko prze ciw ko po go ni
za pie nią dzem, wła dzą i blich trem,
ale rów nież prze ciw ko za le wa ją ce -
mu Eu ro pę fa szy zmo wi. Twór czość
Tu wi ma sta ła się dla Te atru Mło de
Dziel ne Ku ro pa twy z Rze szo wa
do sko na łym pre tek stem do spoj -
rze nia na świat ce le bry tów i eli ty fi -
nan so wej – świa ta czer wo nych dy -
wa nów i bły ska ją cych fle szy.
Uczest ni cy ty tu ło we go ba lu nie
chcą wie dzieć, jak na praw dę wy -
glą da ten świat pró żno ści i prze py -
chu. To ni ko mu z nich nie jest nie -

po trzeb ne. Złu dze nia czę sto by wa -
ją dla nich pięk niej sze niż sa ma
rze czy wi stość. Ka ta stro ficz ny po -
emat, mi mo upły wu cza su, zwłasz -
cza w ustach mło dych ak to rek, ani
tro chę nie stra cił na ak tu al no ści.

„Bal w Ope rze” – 24 mar ca
godz. 15.30 sce na BOK van Go -
gha 1.

Ró że wicz współ cze śnie
Ko lej nym, cie ka wie za po wia da -

ją cym się przed sta wie niem bę dzie
mo no dram „Przyj dziew czy no,
przyj…”, na pi sa nym na pod sta wie
tek stów Ta de usza Ró że wi cza. Jest
to wciąż ak tu al na kry ty ka kul tu ry
po pu lar nej i ja ło we go prze ka zu,
któ ry ze so bą nie sie. Na ce low ni ku
zna la zły się zja wi ska i gwiazd ki
jed ne go se zo nu oraz to wa rzy szą ce

im in te lek tu al ne ubó stwo. Bo ha -
ter ka sztu ki Na dzie ja Tu pal ska
szu ka ar ty stycz ne go speł nie nia
w ró żnych dzie dzi nach. Jest ak tor -
ką, ma lar ką, pi sar ką i gwiaz dą te le -
wi zyj ną. Wcie la ją ca się w jej po -
stać, Wio let ta Ko mar, do sad nie się
z nią ob cho dzi. I cho ciaż tek sty
Ró że wi cza po wsta ły kil ka dzie siąt

lat te mu, w spek ta klu nie bra ku je
od nie sień do współ cze sno ści. A sa -
ma Tu pal ska jest w pro stej li nii
wnucz ką Ró że wi czow skiej ko bie ty,
któ ra „wy ga du je”, sie dząc „na naj -
wy ższej pół ce kul tu ry ni skiej”.

„Przyj dziew czy no, przyj…” –
25 mar ca godz. 17.30 sce na BOK

van Go gha 1.

Ma my pro blem
Z ko lei 26 mar ca o go dzi -

nie 18.15 na sce nie BOK
przy Głę boc kiej 66 bę dzie mo żna
obej rzeć mo no dram w wy ko na niu
Mag da le ny Bo chan – Ja chi mek
z Gdy ni pt. „Ma my Pro blem”.

Nie prze spa ne no ce, od sta wio ny
na bocz ny tor sfru stro wa ny mąż –
to sy tu acje, któ re mo gą się przy -

da rzyć ka żde mu, ko mu ro dzi się
dziec ko. Ta nie zwy kła chwi la czę -
sto by wa jed nak zde rze niem wy -
obra że nia o roz kosz nym ma leń -
stwie z bru tal ną rze czy wi sto ścią.
Jak to w ży ciu by wa, bar dzo bo le -
sna i da le ka od sie lan ko we go ob -
ra zu. Wła śnie o pierw szych chwi -
lach ma cie rzyń stwa a za ra zem
nie mow lęc twa opo wia da mo no -
dram, któ re go wy ko naw czy ni ro lę
mło dej mat ki cał kiem nie daw no
ode gra ła rów nież w rze czy wi sto -
ści. Jak chcą twór cy przed sta wie -
nia, ad re so wa ne jest ono
do wszyst kich, któ rzy kie dyś by li
no wo rod ka mi lub w pla nach ma ją
by cie ro dzi ca mi.

Pe łen pro gram oraz opi sy spek -
ta kli kon kur so wych bio rą cych
udział w XVIII Fe sti wa lu Te atrów
Nie za le żnych „Gar de ro ba” znaj du -
je się na stro nie www.bok.waw.pl.

(ms)

Kochasz teatr?

Taka okazja zdarza się raz w roku
� Garderoba, czyli XVII Festiwal Teatrów Niezależnych, nadchodzi wielkimi krokami. Podczas
konkursowych prezentacji z całej Polski, które odbędą się w weekend 24–26 marca, będzie
można obejrzeć kilka bardzo interesujących spektakli.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Bal w Operze Przyj dziewczyno, przyj...
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Dro ga na pla żę przy mo ście
wie dzie w po bli żu Par ku Pi cas sa,
przez cen ny przy rod ni czo frag -
ment la su. Gdy ro bi się cie plej
miej sce się za lud nia. Ale i po za se -
zo nem mo żna tu tra fić na po je -
dyn czych spa ce ro wi czów. Bia ło łęc -
ka pla ża przy mo ście Ma rii Skło -
dow skiej -Cu rie po wsta ła w ro -

ku 2014. Na wi śla ny brzeg tra fi ło
wte dy pra wie 25 ton pia sku. Dziś
na pla ży znaj du je się sze reg obiek -
tów ma ją cych słu żyć wy po czyn ko -
wi i re kre acji. Są urzą dze nia do za -
baw dla dzie ci, ale i do ro śli nie bę -
dą za wie dze ni. Dla nich jest choć -
by bo isko do siat ków ki czy miej sce
do gril lo wa nia. Są ław ki i sto ły.
Cześć in fra struk tu ry wy ko na na
jest z drew na, ale część, pro fi lak -
tycz nie, z „wan da lo od por ne go”

be to nu. Wkrót ce ma ją po ja wić się
no we obiek ty.

Bę dzie to mo żli we dzię ki re ali -
za cji zwy cię skie go pro jek tu zgło -
szo ne go w ze szłym ro ku do bu -
dże tu par ty cy pa cyj ne go. Au to rem
pro jek tu „Tak dla Pla ży na Bia ło -
łę ce” (ko lej ne go pod tą na zwą)
jest rad ny Mar cin Ko ro waj.

„Kul to we miej sce”
– Bia ło łęc ka pla ża to kul to we

już miej sce na ma pie na szej dziel -
ni cy, w week en dy od wie dza ne
przez set ki miesz kań ców. To miej -
sce wy po czyn ku, or ga ni za cji uro -
dzin, spo tkań przy gril lu – mó wi
rad ny. Dzię ki pie nią dzom uzy ska -
nym z wy gra ne go pro jek tu pla ża
zo sta nie te raz roz bu do wa na. Po -
wstać ma par king dla ro we rów
i spe cjal ne stre fy re lak su dla
miesz kań ców. Po ja wią się urzą -
dze nia do ćwi czeń i le ża ki miej -
skie. Od czerw ca na pla ży ma być
pro wa dzo na re gu lar na ani ma cja
kul tu ral na.

– Py ta nie tyl ko czy dziel ni ca zre -
ali zu je in we sty cję zgod nie z za ło -
że nia mi mo je go pro jek tu i czy tak
urzą dzo na pla ża bę dzie od da na
przed se zo nem – za sta na wia się

Ko ro waj, przy po mi na jąc po ślizg
ra tu sza z ze szłe go ro ku. Mo der ni -
za cja pla ży za koń czy ła się wów czas
w mie sią cu śred nio sprzy ja ją cym
pla żo wa niu, bo w li sto pa dzie.

Na swo ją szan sę cze ka ją po my -
sły dal szej mo der ni za cji pla ży
i po sze rza nia ofer ty dla jej by wal -
ców. Jest tam i ko lej ny pro jekt
rad ne go Ko ro wa ja – bez płat na
wy po ży czal nia ka ja ków, któ ra
mia ła by funk cjo no wać przy ist nie -
ją cej pla ży. Jak da le ko mo żna by -
ło by ni mi po pły nąć – po my sło -
daw ca nie okre ślił. Twier dzi na to -
miast, że ist nia ła by mo żli wość
trans por to wa nia ich z po wro tem
po prze pły nię ciu tra sy. Cał ko wi ty
koszt pro jek tu: 155 tys. zło tych.
Pie nią dze po szły by mię dzy in ny mi
na za kup dzie się ciu ka ja ków,
prze no śne go kon te ne ra i za trud -
nie nie jed ne go pra cow ni ka.

Pla ża przy Alu zyj nej
Być mo że na te re nie dziel ni cy

po ja wi się też ko lej ne miej sce le -
ni we go nad rzecz ne go wy po czyn -
ku. O gło sy miesz kań ców po wal -
czy w czerw cu pro jekt „Pla ża
na Bia ło łę ce II”. Obiekt miał by
po wstać na wy so ko ści uli cy Alu -

zyj nej. Au tor pro jek tu, Pa tryk
Król pod kre śla, że po mysł nie jest
no wy. Na wska za nym przez nie go
te re nie już wcze śniej znaj do wał
się du ży, piasz czy sty ob szar, któ ry
w po god ne dni przy cią gał oko licz -
nych miesz kań ców. Po tem brzeg
zo stał umoc nio ny.

– Te ren w se zo nie let nim na dal
jest wy ko rzy sty wa ny, jest jed nak
znacz nie mniej atrak cyj ny niż kie -
dyś. Głów nie ze wzglę du na gę ste
za ro śla i be to no we ele men ty wy -
sta ją ce z na wie zio nej do umoc -
nie nia brze gu zie mi – wy ja śnia
Król. Je go pro jekt za kła da upo -
rząd ko wa nie miej sca i wy po sa że -
nia w pod sta wo wą in fra struk tu rę.
Po ja wi ły by się tu ław ki, sto li ki,
miej sce do gril lo wa nia, ko sze
na śmie ci i bo isko do siat ków ki
pla żo wej. Be to no we ele men ty zo -
sta ły by po kry te pia chem, co przy -
wró ci ło by te mu od cin ko wi brze gu
pier wot ny cha rak ter, nie po zba -
wia jąc go jed nak umoc nień.

Nowy punkt na rowerowej
mapie

Lo ka li za cja nie jest przy pad ko -
wa. Obok prze bie ga utwar dzo na
dro ga, jest par king a ta kże kil ka ba -

rów. W oko li cy roz ra sta się wie lo -
ro dzin na za bu do wa i przy by wa
miesz kań ców. Nie któ rzy chęt nie
prze sia da ją się na ro we ry. Nie tyl ko
miej sco wi zresz tą, bo fa ni dwóch
kó łek przy by wa ją ta kże zza Wi sły –
mię dzy in ny mi za spra wą po bli -

skiej se zo no wej prze pra wy pro mo -
wej czy ście żki ro we ro wej bie gną cej
przez most Skło dow skiej -Cu rie i łą -
czą cej się z wa łem wi śla nym.

– Ście żka na wa le prze bie ga
do kład nie wzdłuż pla no wa nej
pla ży, któ ra mo gła by sta no wić no -
wy punkt na ma pie ro we ro wej
War sza wy. Był by opty mal nym
miej scem na po stój, od po czy nek
i po si łek – tłu ma czy Pa tryk Król.
In ny je go pro jekt prze wi du je
zresz tą utwo rze nie nie opo dal
par kin gu ro we ro we go, wraz ze
sta cją na praw czą i oświe tle niem.

Po my sło daw ca przy po mi na, że
w ko lej nych la tach po wstać ma
na stęp na dro ga do jaz do wa
w oko li ce pla ży. Dro ga, bez po -
śred nio po łą czo na z uli cą Mo dliń -
ską, pro wa dzić bę dzie z bu do wa -
ne go wła śnie du że go osie dla.

– Do brze sko mu ni ko wa na pla -
ża w cen trum przy szłe go osie dla
jest ide al nym miej scem do wy po -
czyn ku – prze ko nu je. Pod kre śla
jed no cze śnie, że o ile w po bli żu
znaj du je się te ren re zer wa tu przy -
ro dy Ła wi ce Kieł piń skie, o ty le
nie po kry wa się on z pro po no wa -
ną lo ka li za cją pla ży. Nie ma więc
mo wy, by pro jekt gro ził na ru sze -
niem pra wa chro nią ce go ten ob -
szar. Sza co wa ny koszt po wsta nia
pla ży to 50 ty się cy zło tych.

Urząd Dziel ni cy Bia ło łę ka nie
bę dzie się już zaj mo wać re ali za cją
no wych, „wi śla nych” pro jek tów.
Od te go ro ku roz po czę ła dzia łal -
ność no wa jed nost ka – Za rząd Zie -
le ni mia sta sto łecz ne go War sza wy.
Wszel kie spra wy do ty czą ce za go -
spo da ro wa nia Wi sły na te re nie mia -
sta, w tym bia ło łęc ki od ci nek, prze -
cho dzą wła śnie tam. Od przed sta -
wi cie li urzę du dziel ni cy do wie dzie li -
śmy się jed nak, że ostat ni, zwy cię ski
pro jekt „Tak dla pla ży na Bia ło łę ce”
na dal po zo sta je w ich ge stii. Ru szył
na po cząt ku ro ku wraz z wy stą pie -
niem o nie zbęd ne zgo dy.

(AS)
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Dwie plaże dla Białołęki
� Plaża przy moście Marii Skłodowskiej-Curie wzbogaci się o nowe obiekty. Niebawem może się okazać, że to nie
jedyna plaża na Białołęce. Kolejne może powstać tuż przy budowanym właśnie, wielkim osiedlu.

O głosy
mieszkańców powalczy
w czerwcu projekt „Plaża
na Białołęce II”. Obiekt
miałby powstać
na wysokości ulicy
Aluzyjnej.



Naj lep sze wa run ki do jaz dy ro -
we rem są na Tar cho mi nie i No -
wo dwo rach, gdzie sieć dróg jest
już dość gę sta. Wy po ży czal nie są
usta wio ne głów nie wzdłuż Świa -
to wi da: przed urzę dem dziel ni cy,
na wy so ko ści Bia ło łęc kie go
Ośrod ka Spor tu (przy Era zma
z Za kro czy mia) oraz przy skrzy -
żo wa niach z Me hof fe ra i Or do -
nów ny. Szó sta sta cja w tej oko li cy
znaj du je się na przy stan ku tram -
wa jo wym „Sta re Świ dry”. Li stę
wy po ży czal ni w za chod niej czę ści
dziel ni cy za my ka osa mot nio na,
po je dyn cza sztu ka usta wio na
przy pę tli au to bu so wej „Dą brów -
ka Wi śla na”. Ze wzglę du na to
osa mot nie nie je dy ną roz sąd ną
pro po zy cją jej wy ko rzy sta nia jest
do jazd do tram wa ju na No wo -
dwo rach uli ca mi Alu zyj ną, Tłu -
chow ską i Świa to wi da.

Dziw na sta cja na Że ra niu
Jed na z no wych wy po ży czal ni

sta nę ła na ro gu Mo dliń skiej i Że -
rań skiej, przy przy stan ku au to bu so -
wym „Kon wa lio wa”. Bio rąc
pod uwa gę, że Ve tu ri lo ma słu żyć
głów nie w co dzien nych do jaz dach
do pra cy czy na uczel nię, to wy jąt -
ko wo dziw na lo ka li za cja. Wy po ży -
cza jąc tam ro wer mo że my do je chać
np. do tram wa ju na Tar cho mi nie
(ja dą tam au to bu sy 186, 214, 509

i 518), me tra na Ma ry mon cie (dłu -
ga dro ga z dość ostry mi pod jaz da -
mi) al bo na Pra gę. Trud no uwie -
rzyć, że bę dą to re gu lar nie wy ko -
rzy sty wa ne tra sy.

Na wscho dzie bez zmian
Na wschód od Ka na łu Że rań -

skie go by ła, jest, i na ra zie bę -
dzie tyl ko jed na wy po ży czal nia –
na ro gu Skarb ka z Gór i Ma -

gicz nej. Mo żna z niej do je chać
na Bród no, ale – je śli chce my je -
chać zgod nie z prze pi sa mi – jest
to za da nie „dla or łów”. Wy god -
ny prze jazd utrud nia ją bra ku ją -
ce od cin ki dro gi ro we ro wej
na Głę boc kiej. Co wię cej, w tym
ro ku mo że nie być mo żli wo ści
zwro tu ro we ru przed Atrium
Tar gó wek.

– Ta sta cja od po cząt ku by ła
ini cja ty wą cen trum han dlo we go
i ni gdy nie by ło za ło że nia, by ją
usta wiać z pu blicz nych pie nię -
dzy – in for mu je na Fa ce bo oku
peł no moc nik ro we ro wy pre zy -
dent War sza wy Łu kasz Pu chal -
ski. – Wła ści ciel cen trum han -
dlo we go roz ma wia z Ne xt bi ke
o jej dal szym funk cjo no wa niu.

Nasz ko men tarz
Przy obec nej gę sto ści dróg ro -

we ro wych i sie ci Ve tu ri lo wy po -
ży czal nie na Że ra niu, w Dą -

brów ce Wi śla nej i przy Skarb ka
z Gór nie ste ty nie ma ją więk sze -
go sen su. Jak po ka zu je prak ty ka
z po przed nich lat i in nych dziel -
nic, ro we ry znik ną z nich wcze -
śnie ra no, gdy wszy scy za in te re -
so wa ni po ja dą do naj bli ższej
sta cji, po czym zo sta ną przy wie -
zio ne z po wro tem… sa mo cho -
dem do staw czym Ne xt bi ke. Że -
by Ve tu ri lo dzia ła ło do brze, wy -
po ży czal nie mu szą two rzyć sieć.

Usta wia nie no wych sta cji trud -
no uznać za suk ces, je śli lo ka li za -
cje są źle wy bra ne. Nie ste ty wie lu
sa mo rzą dow ców wy zna je za sa dę
„by le wię cej”, okla sku jąc ka żdą
ko lej ną wy po ży czal nię – naj le piej
usta wio ną we wła snym okrę gu
wy bor czym. Na szym zda niem
znacz nie roz sąd niej sze by ło by
usta wie nie sta cji Ve tu ri lo na Tar -
cho mi nie, wzdłuż My śli bor skiej
i Świ der skiej. W gę stej za bu do wie
osie dla ro we ry krą ży ły by wte dy
mię dzy oko licz ny mi blo ka mi,
skle pa mi, li ceum, ba za ra mi
i oczy wi ście przy stan ka mi tram -
wa jo wy mi.

Do mi nik Ga dom ski

Jak wy po ży czyć ro wer?
Oso by, któ re jesz cze nie ko rzy -

sta ły z Ve tu ri lo mu szą za ło żyć
kon to na stro nie ve tu ri lo.waw.pl
i wpła cić 10 zł. Aby wy po ży czyć
ro wer, na le ży przy ło żyć do ter mi -
na la Kar tę Miej ską lub wpi sać nu -
mer te le fo nu i PIN. Ro wer mo żna
też wy po ży czyć rów nież za po mo -
cą apli ka cji na smart fo na.

Ro wer jest zwal nia ny z elek tro -
zam ka po za lo go wa niu się na ter -
mi na lu lub w apli ka cji oraz po da -
niu nu me ru ro we ru (lub ze ska no -
wa niu ko dy QR za po mo cą te le -
fo nu). W przy pad ku zwro tu nie

trze ba na wet pod cho dzić do ter -
mi na la. Wy star czy, że usta wi my
ro wer w sto ja ku tak, by elek tro za -
mek się za mknął. Za mknię cie
blo ka dy zo sta nie po twier dzo ne
sy gna łem dźwię ko wym. Sys tem
sam od no tu je zwrot po jaz du. Dla
pew no ści mo żna spra wić na ter -
mi na lu lub w apli ka cji, czy zwrot
zo stał od no to wa ny.

Ro we ry są też wy po sa żo ne
w lin ki z zam kiem szy fro wym, kod
do któ re go wy świe tla się na ekra -
nie ter mi na la pod czas wy po ży cze -
nia. Mo żna z nich ko rzy stać
w cza sie po sto ju, je śli chce my zo -
sta wić ro wer np. przed skle pem.
Lin ki słu żą rów nież do zwro tu
w sy tu acji, gdy wszyst kie elek tro -
zam ki są za ję te. Przy po mi na my
wte dy ro wer do in ne go.

Pierw sze 20 min jaz dy jest
za dar mo, zaś prze jazd krót szy niż
go dzi na kosz tu je zło tów kę. Dru ga
go dzi na jaz dy kosz tu je 3 zł, trze -
cia – 5 zł, a czwar ta i ka żda ko lej -
na – 7 zł.

Od te go ro ku sys tem Ve tu ri lo
skła da się z 300 sta cji i 4455 ro we -
rów stan dar do wych i 60 dzie cię -
cych. Nie bra ku je też ga dże tu
w po sta ci 45 tan de mów. Se zon
Ve tu ri lo już tra dy cyj nie po trwa
do koń ca li sto pa da.

(red)

Gdzie i jak wypożyczyć rower?

Veturilo wróciło
� Znów można korzystać z publicznych rowerów. Białołęka zyskała cztery nowe stacje.
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OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

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
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837

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

·Izolacje natryskowe pianą PUR. Izolujemy:
poddasza, tarasy, fundamenty, hale magazynowe,
pomieszczenia gospodarcze... Przyjazd i wycena
gratis! Tel. 668-141-522, 530-830-423,
purpartner@wp.pl

PORADY PRAWNE
·Kancelaria radcy prawnego z siedzibą
w Warszawie specjalizująca się w prawie
rodzinnym i cywilnym z powodzeniem prowadzi
sprawy o rozwód, separację, alimenty, ustalenie
kontaktów, podział majątku, sprawy dot.
nieruchomości. Zapisy telefoniczne od pn. do pt.
pod numerem telefonu 502-250-650 oraz
kontakt@kancelariastrzalkowska.pl

DAM PRACĘ
·Panie – sprzątanie po budowie 10 zł
694-480-349

·Zatrudnimy opiekunki, pielęgniarki
z doświadczeniem w pielęgnacji osób starszych
i niepełnosprawnych. Tel. 669-980-003

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178

·Na stronie www.siepomaga.pl trwa
zbiórka pieniędzy na rehabilitację. Każdy
grosz jest bardzo cenny. Można tam
dokonywać wpłat indywidualnych lub
wysłać SMS na numer 722365 o treści:
S5576. Na w/w stronie internetowej
znajdziesz pod tytułem „uwięziony we
własnym ciele...”
·Skup książek – dojazd, 666-900-333

·Skup książek 509-20-40-60

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

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione, do
zabudowy 1000 m2. WYSYCHY gm. ZABRODZIE
pow. WYSZKÓW. 44 km od Warszawy. Dojazd do
działki od ul. Spokojnej i ul. Wąskiej. Na
rekreacyjną lub budowę domu jednorodzinnego.
Prąd-siła, woda-studnia wiercona, wodociąg
w drodze. Ogrodzona-siatka. Księga wieczysta.
Notarialnie. Cena za całość: 95000 zł.
508-385-718

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wynajmę warsztat blacharsko-lakierniczy o pow.
250 m2. W tym biuro, sanitariat, pom. socjalne,
rama do napraw karoserii. Teren ogrodzony,
monitorowany, wyłożony kostką. Tel.
502-897-876

NAUKA
·Język polski, nauczycielka 500-402-645
·Mgr anglistyki po pobycie w W. Brytanii, lekcje
od 35 zł/h Nowodwory. 603-291-651

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

RREEMMOONNTTYY  == MMiieesszzkkaanniiaa  ŁŁaazziieennkkii  KKuucchhnniiee
550066--009911--337799

·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

KKRREEDDYYTTYY  II PPOOŻŻYYCCZZKKII  WWIIEELLOORRAATTAALLNNEE  DDLLAA
WWSSZZYYSSTTKKIICCHH..  TTEELL..  669900--001155--111122

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
790-564-948

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

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

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

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

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218

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

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

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

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

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we



Mia ło być nie za le żnie od kor -
ków, re gu lar nie w 14 mi nut z No -
wo dwo rów do naj bli ższej sta cji
me tra. W prak ty ce nie któ re po -
ran ne tram wa je po ko nu ją ten
krót ki od ci nek na wet o 1/3–1/4
dłu żej. Przy du żej czę sto tli wo ści
kur sów, któ re po mię dzy Me hof -
fe ra a Mło ci na mi od by wa ją się
w szczy cie co 2–4 mi nu ty, pę tla
tram wa jo wa obok me tra jest nie -
wy dol na.

– Pierw sze go dnia stwier dzi -
łem, że ko rek tram wa jo wy to ja kiś
przy pa dek – opo wia da nasz czy -
tel nik z No wo dwo rów. – Dru gie -
go dnia mia łem już ocho tę wy -
siąść przy za jezd ni „Żo li borz”
i iść da lej na pie cho tę. W koń cu
po sta no wi łem wy cho dzić do pra -
cy 20 mi nut wcze śniej, że by nie
je chać w naj więk szym szczy cie.

Pro ble mem jest zły układ to rów
tram wa jo wych, odzie dzi czo ny
po sta rej pę tli Hu ta. Pro jek tan ci
wę zła ko mu ni ka cyj ne go za ło ży li,
że skła dy bę dą koń czyć tra sę
na dłu gich, po dwój nych przy stan -
kach pod za da sze niem, zaś pa sa -
że ro wie bę dą do cie rać na pe ron
me tra przez „po ziom prze sia dek”
(+1). Po nie waż ozna cza ło by to
ko niecz ność po ko na nia ró żni cy
trzech pię ter (!) na od cin ku kil ku -
dzie się ciu me trów, Za rząd Trans -
por tu Miej skie go zde cy do wał, że
tram wa je przy je żdża ją ce zza Wi -
sły bę dą za wra cać tam, gdzie za -

wra ca ją te raz. Prze siad ka jest bar -
dzo wy god na, ale krót ki przy sta -
nek spra wia, że skła dy li nii 2,11
i 33 tło czą się na jed nym to rze.
W re zul ta cie two rzą się kor ki.

Co ro bić?
ZTM i Tram wa je War szaw skie

po win ny za re ago wać już te raz, bo

po do ło że niu ko lej nych kur sów
z No wo dwo rów pro blem bę dzie
rósł, zaś po pla no wa nym przed łu -
że niu tra sy do Win ni cy Mło ci ny
kom plet nie się za tka ją. Ra tun -
kiem mo że być za mon to wa nie
gdzieś na Bie la nach na kład ki to ro -
wej (ta kiej jak na No wo dwo rach),
by dwu kie run ko we skła dy mo gły
za wra cać ta kże po za Mło ci na mi.

Mo żli wa jest ta kże zmia na tras
tram wa jów, dzię ki któ rej tram wa je

z No wo dwo rów mo gły by za trzy my -
wać się je den za dru gim – pierw szy
na obec nym przy stan ku 11 i 33,
dru gi – na obec nej pę tli „dwój ki”.
Cie ka wym roz wią za niem by ło by
po łą cze nie li nii 2 i 11 (znik nął by
przy sta nek na żą da nie na wy jeź -
dzie z wę zła) i skie ro wa nie skró co -
nych kur sów li nii 2 na tra sę Tar -
cho min Ko ściel ny – Pia ski (du żo
no wych mo żli wo ści prze siad ki).
Ruch na Mło ci nach od by wał by się
wte dy znacz nie płyn niej. Tyl ko czy
ma my w za jezd niach wy star cza ją co
du żo skła dów?

Pro jek tan ci nie po my śle li
Ab sur dal ny „po ziom prze sia -

dek” świe ci pust ka mi, to ry tram -
wa jo we są fa tal nie za pro jek to wa -
ne, po mię dzy szy na mi i na traw ni -
kach wi dać wy dep ta ne przez pa sa -
że rów opty mal ne tra sy prze sia dek,
zaś je den z przy stan ków au to bu so -
wych peł ni funk cję dwor ca au to -
bu so we go. Dzie więć lat po otwar -
ciu „wę zła ko mu ni ka cyj ne go Mło -
ci ny” do sko na le wi dać, że zo stał
on fa tal nie za pro jek to wa ny.

Je śli Ło mian ki wej dą do I stre fy
bi le to wej a to ry do trą do Win ni cy,
ruch tram wa jo wy i au to bu so wy
na Mło ci nach jesz cze wzro śnie,
zaś po otwar ciu Ga le rii Mło ci ny
przy bę dzie pa sa że rów. Cie ka we,
jak bę dzie wte dy funk cjo no wać
nasz „wę zeł ko mu ni ka cyj ny”?

Do mi nik Ga dom ski
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Sztu ka jest opo wie ścią o wza -
jem nym prze ni ka niu się do bra
i zła. Le ib, mło dy Żyd, za po moc
kup com skrzyw dzo nym przez złą
cza row ni cę, otrzy mu je me da lion.
Jak się oka że, przed miot po sia da
ma gicz ne mo ce, któ re w po łą cze -
niu ze szla chet no ścią Le iba po ko -
nu ją zło. Ini cja to rem wszyst kich
zda rzeń jest spryt ny Troll, któ ry
od po cząt ku do koń ca hi sto rii
urze czy wist nia wcze śniej ob my -
śla ny plan… Przed sta wie nie jest
in spi ro wa ne opo wia da niem I.B.

Sin ge ra „Ra bi Le ib i cza row ni ca
Ku ne gun da”.

Przed sta wie nia od bę dą się
o go dzi nie 13.00:18 mar ca (so bo -
ta) w sa li BOK przy van Go gha 1
oraz 19 mar ca (nie dzie la) w sa li
BOK przy Głę boc kiej 66.

Po spek ta klach BOK za pa sza
dzie ci na go dzin ne ani ma cje „Za -
ba wy z te atrem”. Licz ba miejsc
ogra ni czo na (20), obo wią zu ją za -
pi sy: ka sa@bok.waw.pl,
tel.: 22 300 48 00 wew. 1.

(ms)

Niedziela z teatrem dla maluchów

Zło kontra dobro
� W marcu Białołęcki Ośrodek Kultury zaprasza swoich
najmłodszych widzów na kolejny cykl „Sceny Małego
Widza”. Na obu scenach BOK dzieci poznają historię
Magicznego Medalionu.

Tramwaj na Nowodwory z poważną wadą
� Za krótki przystanek powoduje poranne korki na torach. Czy czeka nas
przebudowa pętli Młociny?

Jeśli Łomianki
wejdą do I strefy biletowej
a tory dotrą do Winnicy,
ruch tramwajowy
i autobusowy
na Młocinach jeszcze
wzrośnie, zaś po otwarciu
Galerii Młociny
przybędzie pasażerów.
Ciekawe, jak będzie
wtedy funkcjonować
nasz „węzeł
komunikacyjny”?




