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znak: Tram/Tarchomin/52/2014 
 
Dotyczy:  projektowanej drugiej jezdni ul. Światowida. 
 
  
Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 Dziękuję za odpowiedź z dnia 16 września 2014 r. (znak: ZTM-IPR-1-JSE-40-7-
438-14), które otrzymałem drogą elektroniczną dopiero 10 dni później, bo 26 września 
br. 
 Jestem zdziwiony, że pańskim zdaniem zbudowanie przystanków wzdłuż ul. Stefa-
nika (wschodni wylot skrzyżowania z ul. Światowida oraz ul. Myśliborskiej (północny wy-
lot skrzyżowania z ul. Światowida), które umożliwiałyby wprowadzenie na stałe komuni-
kacji na ul. Stefanika, czy Myśliborską, jest niepotrzebne, bo taka komunikacja tworzyła-
by zbyt gęstą sieć! Lepsza komunikacja publiczna, to mniej samochodów poruszających 
się po Warszawie teraz i w przyszłości. Ważny jest zwłaszcza przystanek Stefanika, 
gdyż w przyszłości ul. Stefanika będzie przebita do ul. Talarowej (jej 100 metrowy frag-
ment waz zatoką autobusową istnieje przy ul. Mehoffera) i dalej prowadzić będzie wzdłuż 
linii WN do obecnie budowanej ul. Projektowanej 1 i dochodzić przynajmniej do ul. Ob-
razkowej. 
Na przeszkodzie przecież nie stoją fundusze – ograniczenie pierwotnego projektu ul. 
Światowida (2x3) na rzecz ulicy 2x2 spowodowało oszczędności przynajmniej 1,5 mln zł. 
 Cieszę się, że miejsca postojowe w okolicach SP344 zostaną odtworzone. 
 
 Skoro zostaną odtworzone miejsca postojowe w pobliżu SP344, to proszę także o: 

1. Odtworzenie miejsc postojowych wzdłuż Ćmielowskiej po obu stronach Światowi-
da - zarówno przy Piotrze i Pawle (południowa krawędź jezdni ul. Ćmielowskiej) 



oraz przy bazarku (północna i południowa krawędź jezdni ul. Ćmielowskiej) zlikwi-
dowano postój TAXI oraz przynajmniej 30-40 miejsc do parkowania dla okolicz-
nych mieszkańców, którzy mieszkają w budynkach budowanych w czasach, gdy 
centralnie planowano, że samochód będzie posiadał np. co 10-ty mieszkaniec, a 
nie co 2-gi i w związku z tym nie budowano zbyt wielu miejsc parkingowych. 

2. Dobudowanie chodnika prowadzącego od przejścia dla pieszych przy SP344 do 
wejścia pod szkołę 344 od strony południowej uliczki dojazdowej. Obecnie chod-
nik jest tylko po północnej stronie tej uliczki i piesi (głównie dzieci) idący przej-
ściem po południowej stronie skrzyżowania będą iść uliczką lub po trawie. W do-
rosłym życiu te dzieci trudno będzie przekonać do szanowania zieleni, gdy teraz 
będą ją deptać z uwagi na to, że do zaprojektowanego chodnika musiałyby nad-
kładać kilkadziesiąt metrów. 

3. Zamontowanie już teraz na torze prowadzącym do przyszłej pętli Nowodwory Po-
łudniowe zwrotnicy, zamiast łuku, aby w niedalekiej przyszłości, przy budowie od-
cinka do Winnicy, nie było konieczne montowanie tej zwrotnicy pod ruchem tram-
wajowym (co wstrzyma ruch tramwajów) – zwrócił mi na to uwagę mieszkaniec, 
abym na wszelki wypadek o tym napisał, bo nie przypuszcza, aby brak zwrotnicy 
miał być zamierzonym działaniem, a jedynie niedopatrzeniem. Nie mniej jednak 
przy tej inwestycji wszystko jest możliwe. 

4. Wymianę latarni umożliwiających obustronny montaż opraw, które obecnie są 
montowane na odc. Myśliborska – Mehoffera. Latarnie, które montowane są teraz, 
będą oświetlać krzaki zamiast chodnika z drogą rowerową (dotyczy to zwłaszcza 
odcinka: Ćmielowska – Mehoffera), gdzie chodnik przebiega na wzniesieniu 
względem jezdni i od jezdni dzieli go kilka metrów trawnika porośniętego gęstymi 
krzewami i drzewami. 

 
 
 Zgodnie z art. 391 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną 
na adres: wojtum@gazeta.pl . 
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