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Wodny plac zabaw dla Tarchomina?
 „Aquapark” pod chmurką z iluminacją i pełnym zapleczem może powstać w samym centrum osiedla. Wszystko w rękach mieszkańców.
byłaby podgrzewana energią uzyskaną z paneli słonecznych. Cały
teren byłby ogrodzony, oświetlony
i iluminowany. Znajdzie się także
miejsce na dodatkową zieleń i parking. Ponieważ nie cały teren między 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 Henrykowskim.
– Jeśli projekt dla Henrykowa
pozytywnie przejdzie weryfikację
i zostanie wybrany w głosowaniu,
zmienimy formułę placu zabaw
na Tarchominie – zapowiada Marzena Gawkowska, rzeczniczka
urzędu dzielnicy. – Tak czy inaczej przeprowadzimy konsultacje
społeczne w sprawie zagospodarowania terenu przy Ćmielowskiej.

źródło: przemysl.pl

Wodne place zabaw, czyli zestawy brodzików i fontann, w których mogą bawić się dzieci, powstały w ostatnich latach m.in.
w Przemyślu i Będzinie, planuje
go Kraków, ale żadnego nie ma
Warszawa. Teraz pojawił się pomysł budowy takiego miejsca rekreacji na Tarchominie.
Plac zabaw może powstać
do 2020 roku na terenie zielonym
pomiędzy Ćmielowską, Światowida, Botewa i Myśliborską. Przewidywana powierzchnia samych brodzików i fontann to 400 m2, a towarzyszyłyby im szatnie, zaplecze
sanitarne i otwarte natryski. Woda

Wodny plac zabaw w Przemyślu
– To centralne miejsce Tarchomina i warto już teraz zadbać, by
nie powstały tam kolejne bloki
– dodaje radny Piotr Basiński.
– Ponieważ do części gruntów są
roszczenia, chcielibyśmy uregulować stan własności i zabezpieczyć
pieniądze na urządzenie terenu.
Zamierzamy przeprowadzić kon-

sultacje, w których mieszkańcy
wypowiedzą się, jak chcieliby zagospodarować ten teren.
– Cieszę się, że znajdą się pieniądze na uporządkowanie terenu
i rozwiązanie problemu z roszczeniami – komentuje radny Piotr
Oracz. – Bardzo liczę na konsultacje społeczne, podczas których

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

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

(dg)

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.

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”.

źródło: ZMID

Most tramwajowy nad Kanałem Żerańskim czeka na ułożenie torów od... 2011 roku
O potrzebie budowy linii tramwajowej, łączącej Tarchomin i Żerań z Dworcem Wileńskim pisaliśmy wielokrotnie. Wciąż aktualne
są zdania, które napisałem we
wrześniu 2015 roku:
„Gdyby zaprojektować linię
w standardzie szybkiego tramwaju, dojazd z przystanku Tarchomin

do Dworca Wileńskiego zajmowałby 23 minuty. Autobus pokonuje tę trasę kilka minut dłużej,
jest podatny na korki, mniej wygodny i mniej pojemny od tramwaju. Budowa linii tramwajowej
na tej trasie i przerzucenie” stada
„autobusów obsługującego 509
w inne miejsca ma sens”.

Według aktualnego rozkładu 509
kursuje w porannym szczycie co 5
min, ale to nadal za mało. Autobusy
są zatłoczone nawet w sobotnie południa, zaś kursy niedzielne spokojnie można określić jako „zapełnione”. Cieszy, że Zarząd Transportu
Miejskiego przychylił się do uwag,
zgłaszanych podczas konsultacji
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Nie tak szybko z tą Winnicą
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m.in. przeze mnie: by przynajmniej
część taboru z likwidowanych linii
trafiła do 509. Ciągłe powiększanie
„stada” autobusów nie jest jednak
rozwiązaniem docelowym. Powinno
nim być metro, ale realnie patrząc
musimy zadowolić się szybkim
tramwajem.

Błąd w sztuce
Od końca lat 70. zakładano, że
na północ od Dworca Wileńskiego II linia metra pojedzie nie
na Targówek, ale wzdłuż Jagiellońskiej i Modlińskiej na Tarchomin,
Nowodwory i Winnicę. Zrezygnowano z tego pomysłu, bo na odcinku kilku kilometrów metro jechałoby przez tereny rzadko zaludnione
i przemysłowe, wzdłuż Fabryki Samochodów Osobowych. To poważny błąd. Już w latach 90. było oczywiste, że przemysł zniknie z Warszawy, a już na pewno – że znikną
duże zakłady zlokalizowane blisko
Śródmieścia.
Informacja o planowanej intensywnej zabudowie terenów wzdłuż
Jagiellońskiej to już tylko kwestia
czasu, ale o metrze jadącym tą trasą
trzeba zapomnieć. Budowa na Targówku już trwa, a rozwidlenie
za Dworcem Wileńskim nie miałoby sensu. Zbudowana w odpowiednio wysokim standardzie linia jest
w stanie zastąpić „pięćsetdziewiątki” i – co najważniejsze – dowozić
na Pragę niezależnie od korków.
Jej dokładny przebieg nie jest
jeszcze znany. Pewne jest, że nie będzie ona przedłużeniem w linii
prostej trasy z Jagiellońskiej, bo
podczas przebudowy węzła S8
z Modlińską Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad zignorowała potrzeby warszawiaków i nie
zostawiła rezerwy terenu. Tramwaje

będą więc omijać bardzo dużym
łukiem węzeł dookoła, a następnie
jechać po „wiślanej” stronie Modlińskiej, istniejącym mostem
nad Kanałem Żerańskim. Od skrzyżowania z Płochocińską linia może
prowadzić Modlińską do Światowida lub korzystać z rezerw terenu
pod przedłużenie Płochocińskiej
w stronę Wisły i pod Trakt Nadwislański. Niezależnie od wybranego
wariantu nowe tory połączą się z istniejącymi gdzieś w rejonie Galerii
Północnej. Dalej na północ będzie
prowadzić już tylko linia przez Nowodwory i Winnicę.

A Winnica?
Według aktualnych planów „tarchomińska” linia zostanie wydłużona o kolejne dwa przystanki
do roku 2019, ale docelowy układ
z parkingiem P+R i pętlą tramwajowo-autobusową przy Modlińskiej może powstać dopiero
za sześć lat. Byłby to węzeł przesiadkowy dla mieszkańców Jabłonny, na którym wsiadaliby
do „dwójki” lub „siedemnastki”
(Legionowo ma SKM-kę prosto
do Śródmieścia). Winnica rozbudowuje się dość szybko, ale przez
swoje położenie z dala od centrum
nie ma potencjału Żerania. Tramwaj zamiast 511 i węzeł przesiadkowy dla Jabłonny to nie są inwestycje pierwszej potrzeby.
Niestety, postęp nad przygotowaniami do budowy linii na Modlińskiej był tak mało zaawansowany,
że Tramwaje Warszawskie nie zgłosiły jej do kolejki po unijne dofinansowanie. Tymczasem most tramwajowy nad Kanałem Żerańskim
czeka
na
ułożenie
torów
od… 2011 roku.
(dg)

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

Jeszcze na początku grudnia
warta 37 mln zł przebudowa Głębockiej była jedyną dużą inwesty-

cją drogową, zaplanowaną na najbliższe lata na Białołęce. Zmieniło się to, gdy Rada Warszawy

przyznała 45,2 mln zł na „poprawę układu drogowego w dzielnicy”. Według zapowiedzi Zarząd

Miejskich Inwestycji Drogowych
miał zbudować z tej puli Białołęcką, Kąty Grodziskie, Szynową,

Kołacińską oraz przebudować
skrzyżowanie Ostródzkiej ze
Zdziarską i drogę serwisową Modlińskiej na Żeraniu. Teraz te plany nie są już takie oczywiste.
– Priorytetami są Białołęcka
i Kąty Grodziskie, bo to wstyd,
żeby tak wyglądały ważne ulice
europejskiej stolicy – mówi
Piotr Smoczyński, wicedyrektor
ZMID. – Następne w kolejności
jest skrzyżowanie Ostródzkiej
ze Zdziarską. Budżet jest bardzo napięty i według wstępnych
wyliczeń może zabraknąć pieniędzy na Kołacińską, Szynową
i przebudowę wjazdu z Przaśnej
w Modlińską. Pewność będziemy mieć dopiero po przetargach. Być może uda się zaoszczędzić albo dostać dodatkowe
pieniądze na te dwie ulice.
(dg)

Dwujęzyczność w żłobku
i przedszkolu. Czy to się opłaca?
O dwujęzyczności mówimy wtedy, kiedy dana osoba mówi płynnie w dwóch
językach, które stanowią
jej języki ojczyste.
Często słyszymy o dzieciach dwujęzycznych wychowywanych w rodzinach,
gdzie np. mama jest Polką, a
tata Brytyjczykiem lub Amerykaninem. Te dzieci mają
możliwość spontanicznego,
nieświadomego i niekontrolowanego przyswojenia języka w codziennym kontakcie
ze swoimi rodzicami podczas wspólnych zabaw, roz-

mów czy posiłków. Wielu
ludzi uważa, iż takie dzieci
będą miały łatwiejszy start w
dorosłość, w której bardzo
dobra znajomość języka jest
gwarantem otrzymania dobrej pracy, a co za tym często
idzie, powodzenia w życiu. I
trudno temu zaprzeczyć.
Ale nie tylko dzieci dwujęzyczne mogą mieć przewagę
nad innymi w przyszłości.
Na Białołęce Polsko- Angielskie Przedszkole Artystyczne
i Żłobek „AKADERO” przenosi na swój teren sytuację z
domów rodzinnych dzieci

dwujęzycznych. W przedszkolu, które cieszy się dużym uznaniem, powstają
grupy dwujęzyczne, gdzie jeden z nauczycieli – wychowawca anglojęzyczny mówi
na co dzień do dzieci tylko i
wyłącznie po angielsku, zarówno podczas zabaw w sali,
jak i w szatni, jadalni, łazience czy placu zabaw. Efekty
takiej pracy są ogromne i
zdumiewające. Dzieci w bardzo krótkim czasie zaczynają
rozumieć to, co nauczyciel
mówi do nich każdego dnia
(polecenia, instrukcje). Kolej-
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nym etapem jest powtarzanie po wychowawcy słówek,
krótkich wyrażeń i krótkich
zdań. W następnych fazach
dzieci same artykułują słownictwo wprowadzone wcześniej przez nauczyciela, począwszy od prostych wyrazów a skończywszy na bardziej skomplikowanych wyrażeniach. Etap końcowy to
poznanie alfabetu angielskiego oraz pierwsze próby

globalnego czytania i pisania
liter oraz wyrazów. Podsumowując, dwujęzyczna grupa przedszkolna i żłobkowa
w „AKADERO” to doskonały
sposób na „zaprzyjaźnienie
się” dziecka z językiem angielskim na całe życie.

Białołęka
ul. Strumykowa 23A
tel. 500 650 220
www.akadero.pl
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Płochocińska: albo korki, albo wypadki?
 To jedna z najbardziej ruchliwych i niebezpiecznych ulic Białołęki. W ubiegłym roku zginęły na niej dwie osoby…

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.
– Sam w listopadzie 2014 roku
zostałem potrącony przez lawetę
na przejściu dla pieszych – pisze
radny dzielnicy Piotr Gozdek. –
Skrzyżowanie jest usytuowane
na delikatnym wzniesieniu, zaś
Płochocińska ma w tej okolicy
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kształt łuku. Kierowca skręcający
w lewo w Cieślewskich mają niemal zupełnie ograniczoną widoczność na przeciwległy pas z uwagi
na auta ustawione do skrętu w Białołęcką. Analogiczne zagrożenie
występuje w kierunku Nieporętu.
Radny proponuje ustawienie
na skrzyżowaniu dwóch luster,
choć – jak sam przyznaje – zazwyczaj ustawia się je przy wyjazdach
z dróg wewnętrznych. Zarząd Dróg
Miejskich nie skorzysta z tej sugestii, bo… miejsce mogłoby się stać
jeszcze bardziej niebezpieczne.
– To, że lustra stosuje się
na osiedlowych uliczkach, a nie
na takich skrzyżowaniach, wynika
z faktu, że lustro zniekształca obraz i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji – mówi Mikołaj Pieńkos, rzecznik ZDM. –
Przygotowujemy za to projekt
na umożliwienie jazdy na wprost
z prawego pasa Płochocińskiej
dla autobusów w obu kierunkach.
Dzięki temu autobusy sprawniej
przejadą przez skrzyżowanie. To
postulat zgłaszany m.in. przez
radnych.

źródło: straż miejska

…a dziewięć zostało rannych.
Według policyjnych statystyk
na Płochocińskiej znajduje się
najbardziej „czarny” punkt dzielnicy. To skrzyżowanie z Białołęcką i Cieślewskich, na którym
w 2016 roku zginęła jedna osoba,
a trzy kolejne zostały ranne.

Recepta na korki?
To samo rozwiązanie drogowcy
zamierzają wprowadzić na skrzyżowaniu z Płytową. W listopadzie
radna Agnieszka Borowska zaproponowała wyznaczenie tam „pseudo-buspasa”. Autobusy pojadą
w kierunku Modlińskiej z prawego
pasa i wjadą prosto do zatoki przy-
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stankowej. Propozycję poparł wicedyrektor ZTM Andrzej Franków, zdaniem którego zmiana organizacji ruchu rzeczywiście
upłynni przejazd autobusów. Skorzystają na tym m.in. mieszkańcy
Regat, korzystający w codziennych
dojazdach z 326 i metra.
– Zmiana oznakowania nastąpi
po wykonaniu dokumentacji tech-

nicznej, zebraniu wymaganych
opinii i zatwierdzeniu jej przez inżyniera ruchu, przy sprzyjających
warunkach atmosferycznych – informuje dyrektor ZDM Łukasz
Puchalski.

Na przebudowę jeszcze
poczekamy
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.
Byłoby znacznie bezpieczniej, ale
czas przejazdu na wprost byłby
nieco dłuższy. W przyszłości, gdy
ruch na Cieślewskich jeszcze
wzrośnie i pojadą tamtędy autobusy, na pewno warto rozważać
budowę w tym miejscu ronda.
Póki co jedynym fragmentem
Płochocińskiej, na którego przebudowę Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych ma przyznane
pieniądze, jest most nad kanałem
prowadzącym do Faelbetu (między Płytową a Marywilską). Inwestycja będzie kosztować 11 mln zł
i jest planowana na lata 2018–
2020.
(dg)

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.
źródło: Artur Sałaszewski

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.
– Działając na prośbę i w imieniu mieszkańców, zwracam się

o podjęcie działań skutkujących
wyznaczeniem nowych granic
stref taxi, w taki sposób, aby
obecną pierwszą strefę maksymalnie rozszerzyć. Strefa taxi została wyznaczona kilka lat temu,
gdy nie było jeszcze wielu nowych
dróg i osiedli – pisze w swej interpelacji radna dzielnicy Mariola
Olszewska. W dokumencie padają konkretne przykłady. Jednym
z nich jest ulica Kartograficzna,

będąca
drogą
dojazdową
do ogromnych osiedli Lewandów
Park I, II, III, do domków jednorodzinnych i do filii Białołęckiego
Ośrodka Kultury. W najbliższym
czasie powstanie ulica Sieczna,
która także będzie w drugiej strefie. To samo dotyczy ulicy Zawiślańskiej i niektórych części
Choszczówki.
– Na obszarach drugiej strefy
taxi powstała stosunkowo gęsta
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zabudowa jedno- i wielorodzinna.
Mieszkańcy tych terenów czują
się poszkodowani w związku z wyższymi opłatami za przejazd. Płacą przecież identyczne podatki
jak reszta, a są traktowani inaczej
– tłumaczy radna. Zwraca uwagę,
że na terenach tych komunikacja
miejska jest rozwinięta w stopniu

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.
daleko niewystarczającym. Ma to
swoje konsekwencje choćby
w przypadku dowożenia dzieci
do szkół, przedszkoli czy przychodni. Rodzice niejednokrotnie
zmuszeni są do korzystania z taksówek. Wjazd do drugiej strefy
boleśnie przyspiesza bieg licznika
należności. Zmiana granic taxi-stref wydatki te pozwoliłaby nieco ograniczyć.
– Liczę na to, że rada miasta,
która jest decyzyjna w tej kwestii,
przyjmie nowe uregulowania nie

tylko dla Białołęki, ale również
dla całej stolicy – mówi Olszewska.
Kopię interpelacji otrzymała
radna m.st. Warszawy Aleksandra
Gajewska. Zapewnia, że sprawa
ma jej wsparcie.
– Skoncentrujemy się na Białołęce, ale warto na sprawę spojrzeć
szerzej. Zabudowa miasta postępuje na wielu kierunkach. Podobne głosy docierają i z innych
dzielnic, choćby z Wawra – tłumaczy Gajewska. Trudno na razie
oceniać, ile czasu zajmie proces
wdrażania pomysłu w życie
i na jakie napotka przeszkody.
Jedno jest pewne – niezbędne będą szeroko pojęte konsultacje
społeczne. Jedną ze stron z pewnością będą taksówkarze. Tu należy spodziewać się najmniejszego entuzjazmu.
– Dla nas najlepiej byłoby, gdyby
to „dwójka” a nie „jedynka” się
poszerzyła – śmieje się jeden z taksówkarzy, poproszony o komentarz. Szybko jednak poważnieje.
– Co tu dużo gadać, zarobimy
mniej.
Dyskusje mogą być burzliwe,
bo interesy są rozbieżne. Nie
zmienia to jednak faktu, że mapa
zaludnienia Warszawy zmienia się
w szybkim tempie. Osiedla się
rozrastają. Mieszkańców przybywa także na terenach nie tak dawno niemal odludnych. Zmiana
granic stref taxi byłaby tylko przyjęciem tego faktu do wiadomości.
(AS)
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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?
źródło: materiały prasowe

kami, pamiętający tak odległe
czasy, są kościoły przy Mehoffera
i Głębockiej oraz zabudowania
dzisiejszego seminarium duchownego na Tarchominie. Krótko mówiąc: wszystko było trochę inne.

Kim pan był, panie Bienenthal?

Pod koniec XIX wieku Warszawa była szybko rozwijającym się,

trzecim co do wielkości miastem
Imperium Rosyjskiego, zaś dzi-

siejsza Białołęka… cóż. Były tu
wsie, pola i lasy, a jedynymi zabyt-

Henryk Bienenthal to bez wątpienia jedna z najważniejszych
postaci w historii Białołęki. Skalę
zapomnienia tego człowieka najlepiej pokazuje Internet. Wyszukiwarka Google znajduje tylko
kilkanaście wzmianek, przy czym
prawie wszystkie pochodzą z roku 2012 (drożdżownię uznano
wtedy za zabytek) i 2016 (firma
YIT kupiła teren). Bienenthal zazwyczaj jest tam określany jako
„żydowski przedsiębiorca”. Nic
więcej.
Pewnym tropem w poszukiwaniach Henryka Bienenthala jest
„Gazeta Warszawska” z 24 lipca 1863 roku, w której chłopiec noszący to imię i nazwisko został wymieniony jako wyróżniony uczeń
szkoły, znajdującej się przy Rymarskiej (dziś to pl. Bankowy).
Drugi trop prowadzi do Wrocławia. W 1900 roku niejaki Alexander Bienenthal obronił tam
pracę dyplomową z dziedziny
chemii. Na Uniwersytecie Wrocławskim odnotowano, że Alexander był synem „Heinricha”
i urodził się w 1875 roku w Warszawie.
Czyżby rodzina spolszczonych
Żydów, co najmniej od połowy XIX wieku mieszkająca
w Warszawie, z tradycjami chemicznymi? To oczywiście tylko hipoteza, ale wciąż ciekawsza, niż
zwrot „żydowski przedsiębiorca”.

Kolej na drożdże
Warszawa (podobno) stawia
dziś na kolej. Stawiała i wówczas,
o czym świadczyła uruchomiona
w ostatnich dniach XIX stulecia
wąskotorówka, kursująca z Pragi
do Jabłonny wzdłuż dzisiejszych
ulic Jagiellońskiej i Modlińskiej.
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W 1902 roku powstała specjalna
bocznica, prowadząca do powstającej na terenie dawnego folwarku
fabryki. Można zgadnąć, że Bienenthal najzwyczajniej umówił się
z inwestorami linii kolejowej, że –
zapewne na jego koszt – dobudują fragment torów, ułatwiający budowę i działanie drożdżowni. Ruszyła ona w 1904 roku.
Pomysł na biznes był prosty:
produkcja drożdży dla warszawskich piekarń. Bienenthal wytwarzał je tzw. metodą wiedeńską.
W ogromnym skrócie: fermentował ciasto, łączył je z zacierem,
zamykał w kadziach fermentacyjnych, dolewał wody i czekał.

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.
W ten sposób powstały dwa produkty: drożdże… i spirytus. Drożdżownia była więc zarazem gorzelnią. Gorzelnią drożdżową.
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. Nazwa
musiała przyjąć się błyskawicznie,
bo już w 1911 roku fabryka miała
nowych właścicieli. Ale to zupełnie inny temat.
Dominik Gadomski
Na podstawie:
* „Krajobraz Warszawski”, nr 120, IX 2011.
* własna kwerenda

Mamy problem

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.
źródło zdjęć: www.facebook.com/BialoleckiOsrodekKultury

Bal w Operze
Satyra według Tuwima
Jednym z nich będzie „Bal
w Operze”, który powstał na podstawie poematu Juliana Tuwima
o tym samym tytule. W napisanym
pod koniec lat 30. ubiegłego stulecia utworze autor ostrze satyry kierował nie tylko przeciwko pogoni
za pieniądzem, władzą i blichtrem,
ale również przeciwko zalewającemu Europę faszyzmowi. Twórczość
Tuwima stała się dla Teatru Młode
Dzielne Kuropatwy z Rzeszowa
doskonałym pretekstem do spojrzenia na świat celebrytów i elity finansowej – świata czerwonych dywanów i błyskających fleszy.
Uczestnicy tytułowego balu nie
chcą wiedzieć, jak naprawdę wygląda ten świat próżności i przepychu. To nikomu z nich nie jest nie-

potrzebne. Złudzenia często bywają dla nich piękniejsze niż sama
rzeczywistość. Katastroficzny poemat, mimo upływu czasu, zwłaszcza w ustach młodych aktorek, ani
trochę nie stracił na aktualności.
„Bal w Operze” – 24 marca
godz. 15.30 scena BOK van Gogha 1.

Przyj dziewczyno, przyj...
im intelektualne ubóstwo. Bohaterka sztuki Nadzieja Tupalska
szuka artystycznego spełnienia
w różnych dziedzinach. Jest aktorką, malarką, pisarką i gwiazdą telewizyjną. Wcielająca się w jej postać, Wioletta Komar, dosadnie się
z nią obchodzi. I chociaż teksty
Różewicza powstały kilkadziesiąt

lat temu, w spektaklu nie brakuje
odniesień do współczesności. A sama Tupalska jest w prostej linii
wnuczką Różewiczowskiej kobiety,
która „wygaduje”, siedząc „na najwyższej półce kultury niskiej”.
„Przyj dziewczyno, przyj…” –
25 marca godz. 17.30 scena BOK
van Gogha 1.

Z kolei 26 marca o godzinie 18.15 na scenie BOK
przy Głębockiej 66 będzie można
obejrzeć monodram w wykonaniu
Magdaleny Bochan – Jachimek
z Gdyni pt. „Mamy Problem”.
Nieprzespane noce, odstawiony
na boczny tor sfrustrowany mąż –
to sytuacje, które mogą się przydarzyć każdemu, komu rodzi się
dziecko. Ta niezwykła chwila często bywa jednak zderzeniem wyobrażenia o rozkosznym maleństwie z brutalną rzeczywistością.
Jak to w życiu bywa, bardzo bolesna i daleka od sielankowego obrazu. Właśnie o pierwszych chwilach macierzyństwa a zarazem
niemowlęctwa opowiada monodram, którego wykonawczyni rolę
młodej matki całkiem niedawno
odegrała również w rzeczywistości. Jak chcą twórcy przedstawienia, adresowane jest ono
do wszystkich, którzy kiedyś byli
noworodkami lub w planach mają
bycie rodzicami.
Pełen program oraz opisy spektakli konkursowych biorących
udział w XVIII Festiwalu Teatrów
Niezależnych „Garderoba” znajduje się na stronie www.bok.waw.pl.
(ms)

Różewicz współcześnie
Kolejnym, ciekawie zapowiadającym się przedstawieniem będzie
monodram „Przyj dziewczyno,
przyj…”, napisanym na podstawie
tekstów Tadeusza Różewicza. Jest
to wciąż aktualna krytyka kultury
popularnej i jałowego przekazu,
który ze sobą niesie. Na celowniku
znalazły się zjawiska i gwiazdki
jednego sezonu oraz towarzyszące
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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.

Droga na plażę przy moście
wiedzie w pobliżu Parku Picassa,
przez cenny przyrodniczo fragment lasu. Gdy robi się cieplej
miejsce się zaludnia. Ale i poza sezonem można tu trafić na pojedynczych spacerowiczów. Białołęcka plaża przy moście Marii Skłodowskiej-Curie powstała w ro-

O głosy
mieszkańców powalczy
w czerwcu projekt „Plaża
na Białołęce II”. Obiekt
miałby powstać
na wysokości ulicy
Aluzyjnej.
ku 2014. Na wiślany brzeg trafiło
wtedy prawie 25 ton piasku. Dziś
na plaży znajduje się szereg obiektów mających służyć wypoczynkowi i rekreacji. Są urządzenia do zabaw dla dzieci, ale i dorośli nie będą zawiedzeni. Dla nich jest choćby boisko do siatkówki czy miejsce
do grillowania. Są ławki i stoły.
Cześć infrastruktury wykonana
jest z drewna, ale część, profilaktycznie, z „wandaloodpornego”
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betonu. Wkrótce mają pojawić się
nowe obiekty.
Będzie to możliwe dzięki realizacji zwycięskiego projektu zgłoszonego w zeszłym roku do budżetu partycypacyjnego. Autorem
projektu „Tak dla Plaży na Białołęce” (kolejnego pod tą nazwą)
jest radny Marcin Korowaj.

„Kultowe miejsce”
– Białołęcka plaża to kultowe
już miejsce na mapie naszej dzielnicy, w weekendy odwiedzane
przez setki mieszkańców. To miejsce wypoczynku, organizacji urodzin, spotkań przy grillu – mówi
radny. Dzięki pieniądzom uzyskanym z wygranego projektu plaża
zostanie teraz rozbudowana. Powstać ma parking dla rowerów
i specjalne strefy relaksu dla
mieszkańców. Pojawią się urządzenia do ćwiczeń i leżaki miejskie. Od czerwca na plaży ma być
prowadzona regularna animacja
kulturalna.
– Pytanie tylko czy dzielnica zrealizuje inwestycję zgodnie z założeniami mojego projektu i czy tak
urządzona plaża będzie oddana
przed sezonem – zastanawia się

Korowaj, przypominając poślizg
ratusza z zeszłego roku. Modernizacja plaży zakończyła się wówczas
w miesiącu średnio sprzyjającym
plażowaniu, bo w listopadzie.
Na swoją szansę czekają pomysły dalszej modernizacji plaży
i poszerzania oferty dla jej bywalców. Jest tam i kolejny projekt
radnego Korowaja – bezpłatna
wypożyczalnia kajaków, która
miałaby funkcjonować przy istniejącej plaży. Jak daleko można byłoby nimi popłynąć – pomysłodawca nie określił. Twierdzi natomiast, że istniałaby możliwość
transportowania ich z powrotem
po przepłynięciu trasy. Całkowity
koszt projektu: 155 tys. złotych.
Pieniądze poszłyby między innymi
na zakup dziesięciu kajaków,
przenośnego kontenera i zatrudnienie jednego pracownika.

Plaża przy Aluzyjnej
Być może na terenie dzielnicy
pojawi się też kolejne miejsce leniwego nadrzecznego wypoczynku. O głosy mieszkańców powalczy w czerwcu projekt „Plaża
na Białołęce II”. Obiekt miałby
powstać na wysokości ulicy Alu-
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zyjnej. Autor projektu, Patryk
Król podkreśla, że pomysł nie jest
nowy. Na wskazanym przez niego
terenie już wcześniej znajdował
się duży, piaszczysty obszar, który
w pogodne dni przyciągał okolicznych mieszkańców. Potem brzeg
został umocniony.
– Teren w sezonie letnim nadal
jest wykorzystywany, jest jednak
znacznie mniej atrakcyjny niż kiedyś. Głównie ze względu na gęste
zarośla i betonowe elementy wystające z nawiezionej do umocnienia brzegu ziemi – wyjaśnia
Król. Jego projekt zakłada uporządkowanie miejsca i wyposażenia w podstawową infrastrukturę.
Pojawiłyby się tu ławki, stoliki,
miejsce do grillowania, kosze
na śmieci i boisko do siatkówki
plażowej. Betonowe elementy zostałyby pokryte piachem, co przywróciłoby temu odcinkowi brzegu
pierwotny charakter, nie pozbawiając go jednak umocnień.

Nowy punkt na rowerowej
mapie
Lokalizacja nie jest przypadkowa. Obok przebiega utwardzona
droga, jest parking a także kilka ba-

rów. W okolicy rozrasta się wielorodzinna zabudowa i przybywa
mieszkańców. Niektórzy chętnie
przesiadają się na rowery. Nie tylko
miejscowi zresztą, bo fani dwóch
kółek przybywają także zza Wisły –
między innymi za sprawą pobliskiej sezonowej przeprawy promowej czy ścieżki rowerowej biegnącej
przez most Skłodowskiej-Curie i łączącej się z wałem wiślanym.
– Ścieżka na wale przebiega
dokładnie wzdłuż planowanej
plaży, która mogłaby stanowić nowy punkt na mapie rowerowej
Warszawy. Byłby optymalnym
miejscem na postój, odpoczynek
i posiłek – tłumaczy Patryk Król.
Inny jego projekt przewiduje
zresztą utworzenie nieopodal
parkingu rowerowego, wraz ze
stacją naprawczą i oświetleniem.
Pomysłodawca przypomina, że
w kolejnych latach powstać ma
następna
droga
dojazdowa
w okolice plaży. Droga, bezpośrednio połączona z ulicą Modlińską, prowadzić będzie z budowanego właśnie dużego osiedla.
– Dobrze skomunikowana plaża w centrum przyszłego osiedla
jest idealnym miejscem do wypoczynku – przekonuje. Podkreśla
jednocześnie, że o ile w pobliżu
znajduje się teren rezerwatu przyrody Ławice Kiełpińskie, o tyle
nie pokrywa się on z proponowaną lokalizacją plaży. Nie ma więc
mowy, by projekt groził naruszeniem prawa chroniącego ten obszar. Szacowany koszt powstania
plaży to 50 tysięcy złotych.
Urząd Dzielnicy Białołęka nie
będzie się już zajmować realizacją
nowych, „wiślanych” projektów.
Od tego roku rozpoczęła działalność nowa jednostka – Zarząd Zieleni miasta stołecznego Warszawy.
Wszelkie sprawy dotyczące zagospodarowania Wisły na terenie miasta, w tym białołęcki odcinek, przechodzą właśnie tam. Od przedstawicieli urzędu dzielnicy dowiedzieliśmy się jednak, że ostatni, zwycięski
projekt „Tak dla plaży na Białołęce”
nadal pozostaje w ich gestii. Ruszył
na początku roku wraz z wystąpieniem o niezbędne zgody.
(AS)

Gdzie i jak wypożyczyć rower?

Veturilo wróciło
 Znów można korzystać z publicznych rowerów. Białołęka zyskała cztery nowe stacje.
źródło: Facebook / Dzielnica Białołęka

Ustawianie nowych stacji trudno uznać za sukces, jeśli lokalizacje są źle wybrane. Niestety wielu
samorządowców wyznaje zasadę
„byle więcej”, oklaskując każdą
kolejną wypożyczalnię – najlepiej
ustawioną we własnym okręgu
wyborczym. Naszym zdaniem
znacznie rozsądniejsze byłoby
ustawienie stacji Veturilo na Tarchominie, wzdłuż Myśliborskiej
i Świderskiej. W gęstej zabudowie
osiedla rowery krążyłyby wtedy
między okolicznymi blokami,
sklepami, liceum, bazarami
i oczywiście przystankami tramwajowymi.
Dominik Gadomski

Jak wypożyczyć rower?

Najlepsze warunki do jazdy rowerem są na Tarchominie i Nowodworach, gdzie sieć dróg jest
już dość gęsta. Wypożyczalnie są
ustawione głównie wzdłuż Światowida: przed urzędem dzielnicy,
na wysokości Białołęckiego
Ośrodka Sportu (przy Erazma
z Zakroczymia) oraz przy skrzyżowaniach z Mehoffera i Ordonówny. Szósta stacja w tej okolicy
znajduje się na przystanku tramwajowym „Stare Świdry”. Listę
wypożyczalni w zachodniej części
dzielnicy zamyka osamotniona,
pojedyncza sztuka ustawiona
przy pętli autobusowej „Dąbrówka Wiślana”. Ze względu na to
osamotnienie jedyną rozsądną
propozycją jej wykorzystania jest
dojazd do tramwaju na Nowodworach ulicami Aluzyjną, Tłuchowską i Światowida.

Dziwna stacja na Żeraniu
Jedna z nowych wypożyczalni
stanęła na rogu Modlińskiej i Żerańskiej, przy przystanku autobusowym
„Konwaliowa”.
Biorąc
pod uwagę, że Veturilo ma służyć
głównie w codziennych dojazdach
do pracy czy na uczelnię, to wyjątkowo dziwna lokalizacja. Wypożyczając tam rower możemy dojechać
np. do tramwaju na Tarchominie
(jadą tam autobusy 186, 214, 509

i 518), metra na Marymoncie (długa droga z dość ostrymi podjazdami) albo na Pragę. Trudno uwierzyć, że będą to regularnie wykorzystywane trasy.

Na wschodzie bez zmian
Na wschód od Kanału Żerańskiego była, jest, i na razie będzie tylko jedna wypożyczalnia –
na rogu Skarbka z Gór i Magicznej. Można z niej dojechać
na Bródno, ale – jeśli chcemy jechać zgodnie z przepisami – jest
to zadanie „dla orłów”. Wygodny przejazd utrudniają brakujące od cin ki dro gi ro we ro wej
na Głębockiej. Co więcej, w tym
ro ku mo że nie być mo żli wo ści
zwro tu ro we ru przed Atrium
Targówek.
– Ta stacja od początku była
inicjatywą centrum handlowego
i nigdy nie było założenia, 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 Warszawy Łukasz Puchalski. – Wła ści ciel cen trum han dlo we go roz ma wia z Ne xt bi ke
o jej dalszym funkcjonowaniu.

brówce Wiślanej i przy Skarbka
z Gór niestety nie mają większego sensu. Jak pokazuje praktyka
z poprzednich lat i innych dzielnic, rowery znikną z nich wcześnie rano, gdy wszyscy zaintereso wa ni po ja dą do naj bli ższej
stacji, po czym zostaną przywiezio ne z po wro tem… sa mo cho dem dostawczym Nextbike. Żeby Veturilo działało dobrze, wypożyczalnie muszą tworzyć sieć.

Osoby, które jeszcze nie korzystały z Veturilo muszą założyć
konto na stronie veturilo.waw.pl
i wpłacić 10 zł. Aby wypożyczyć
rower, należy przyłożyć do terminala Kartę Miejską lub wpisać numer telefonu i PIN. Rower można
też wypożyczyć również za pomocą aplikacji na smartfona.
Rower jest zwalniany z elektrozamka po zalogowaniu się na terminalu lub w aplikacji oraz podaniu numeru roweru (lub zeskanowaniu kody QR za pomocą telefonu). W przypadku zwrotu nie

trzeba nawet podchodzić do terminala. Wystarczy, że ustawimy
rower w stojaku tak, by elektrozamek się zamknął. Zamknięcie
blokady zostanie potwierdzone
sygnałem dźwiękowym. System
sam odnotuje zwrot pojazdu. Dla
pewności można sprawić na terminalu lub w aplikacji, czy zwrot
został odnotowany.
Rowery są też wyposażone
w linki z zamkiem szyfrowym, kod
do którego wyświetla się na ekranie terminala podczas wypożyczenia. Można z nich korzystać
w czasie postoju, jeśli chcemy zostawić rower np. przed sklepem.
Linki służą również do zwrotu
w sytuacji, gdy wszystkie elektrozamki są zajęte. Przypominamy
wtedy rower do innego.
Pierwsze 20 min jazdy jest
za darmo, zaś przejazd krótszy niż
godzina kosztuje złotówkę. Druga
godzina jazdy kosztuje 3 zł, trzecia – 5 zł, a czwarta i każda kolejna – 7 zł.
Od tego roku system Veturilo
składa się z 300 stacji i 4455 rowerów standardowych i 60 dziecięcych. Nie brakuje też gadżetu
w postaci 45 tandemów. Sezon
Veturilo już tradycyjnie potrwa
do końca listopada.
(red)

Nasz komentarz
Przy obecnej gęstości dróg rowerowych i sieci Veturilo wypoży czal nie na Że ra niu, w Dą -
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OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
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

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

REMONTY = Mieszkania Łazienki Kuchnie
506-091-379
·Remonty kompleksowo i solidnie. Tel.
501-868-930, 502-218-778, www.remonty4u.pl
FINANSE
KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl
KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 690-015-112
·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@kancelariedoradcze.pl

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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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

·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

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

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?

Sztuka jest opowieścią o wzajemnym przenikaniu się dobra
i zła. Leib, młody Żyd, za pomoc
kupcom skrzywdzonym przez złą
czarownicę, otrzymuje medalion.
Jak się okaże, przedmiot posiada
magiczne moce, które w połączeniu ze szlachetnością Leiba pokonują zło. Inicjatorem wszystkich
zdarzeń jest sprytny Troll, który
od początku do końca historii
urzeczywistnia wcześniej obmyślany plan… Przedstawienie jest
inspirowane opowiadaniem I.B.

Singera „Rabi Leib i czarownica
Kunegunda”.
Przedstawienia odbędą się
o godzinie 13.00:18 marca (sobota) w sali BOK przy van Gogha 1
oraz 19 marca (niedziela) w sali
BOK przy Głębockiej 66.
Po spektaklach BOK zapasza
dzieci na godzinne animacje „Zabawy z teatrem”. Liczba miejsc
ograniczona (20), obowiązują zapisy:
kasa@bok.waw.pl,
tel.: 22 300 48 00 wew. 1.
(ms)

Miało być niezależnie od korków, regularnie w 14 minut z Nowodworów do najbliższej stacji
metra. W praktyce niektóre poranne tramwaje pokonują ten
krótki odcinek nawet o 1/3–1/4
dłużej. Przy dużej częstotliwości
kursów, które pomiędzy Mehoffera a Młocinami odbywają się
w szczycie co 2–4 minuty, pętla
tramwajowa obok metra jest niewydolna.
– Pierwszego dnia stwierdziłem, że korek tramwajowy to jakiś
przypadek – opowiada nasz czytelnik z Nowodworów. – Drugiego dnia miałem już ochotę wysiąść przy zajezdni „Żoliborz”
i iść dalej na piechotę. W końcu
postanowiłem wychodzić do pracy 20 minut wcześniej, żeby nie
jechać w największym szczycie.
Problemem jest zły układ torów
tramwajowych,
odziedziczony
po starej pętli Huta. Projektanci
węzła komunikacyjnego założyli,
że składy będą kończyć trasę
na długich, podwójnych przystankach pod zadaszeniem, zaś pasażerowie będą docierać na peron
metra przez „poziom przesiadek”
(+1). Ponieważ oznaczałoby to
konieczność pokonania różnicy
trzech pięter (!) na odcinku kilkudziesięciu metrów, Zarząd Transportu Miejskiego zdecydował, że
tramwaje przyjeżdżające zza Wisły będą zawracać tam, gdzie za-
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wracają teraz. Przesiadka jest bardzo wygodna, ale krótki przystanek sprawia, że składy linii 2,11
i 33 tłoczą się na jednym torze.
W rezultacie tworzą się korki.

Co robić?
ZTM i Tramwaje Warszawskie
powinny zareagować już teraz, bo

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”?
po dołożeniu kolejnych kursów
z Nowodworów problem będzie
rósł, zaś po planowanym przedłużeniu trasy do Winnicy Młociny
kompletnie się zatkają. Ratunkiem może być zamontowanie
gdzieś na Bielanach nakładki torowej (takiej jak na Nowodworach),
by dwukierunkowe składy mogły
zawracać także poza Młocinami.
Możliwa jest także zmiana tras
tramwajów, dzięki której tramwaje

z Nowodworów mogłyby zatrzymywać się jeden za drugim – pierwszy
na obecnym przystanku 11 i 33,
drugi – na obecnej pętli „dwójki”.
Ciekawym rozwiązaniem byłoby
połączenie linii 2 i 11 (zniknąłby
przystanek na żądanie na wyjeździe z węzła) i skierowanie skróconych kursów linii 2 na trasę Tarchomin Kościelny – Piaski (dużo
nowych możliwości przesiadki).
Ruch na Młocinach odbywałby się
wtedy znacznie płynniej. Tylko czy
mamy w zajezdniach wystarczająco
dużo składów?

Projektanci nie pomyśleli
Absurdalny „poziom przesiadek” świeci pustkami, tory tramwajowe są fatalnie zaprojektowane, pomiędzy szynami i na trawnikach widać wydeptane przez pasażerów optymalne trasy przesiadek,
zaś jeden z przystanków autobusowych pełni funkcję dworca autobusowego. Dziewięć lat po otwarciu „węzła komunikacyjnego Młociny” doskonale widać, że został
on fatalnie zaprojektowany.
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”?
Dominik Gadomski
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