Załącznik 1
Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn.
„Jak ulepszyć komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i
Bemowie?”

Szanowni Państwo,
niniejszym zwracam się z prośbą o pozostawienie linii 171, 149 i 109 na
dotychczasowej trasie.
Bardzo proszę o zostawienie chociaż jednej linii na Powiśle (np. 171) i
149 na Koło (byłam zachwycona, jak przedłużono jej trasę)
A może udałoby się przywrócić E2 na dawną trasę?
Szanowni Państwo
Jako mieszkanka Pragi sprzeciwiam się pomysłowi likwidacji tramwaju 25 na
obecnej trasie. Likwidacja tego połączenia sprawi, że podróżni jadący z
Nowej Pragi będą musieli polegać na niewygodnych przesiadkach. Ta zmiana
uderzy najmocniej w najsłabszych użytkowników transportu zbiorowego rodziców z dzie15ćmi w wieku szkolnych oraz seniorów i osoby z
ograniczeniami w poruszaniu się, czyli te, które już na starcie są
poszkodowane, gdy trzeba skorzystać z przesiadek na metro. Trasa „25”
pokrywa się z metrem tylko na 2 przystankach, więc trudno uznawać linię
M2 jako jej wygodne zastępstwo. Tramwaj jest też wygodnym dojazdem do
wielu szkół oraz największej placówki opieki zdrowotnej w stolicy –
szpitala uniwersyteckiego na Banacha. W związku z tym apeluję o
utrzymanie przebiegu linii 25 na odcinku Praga-Północ - Ochota.

Dzień dobry!
Jeżdżę codziennie linią 201 z przystanku Znana na bazar na Kole lub do
przychodni przy Ciołka 11. Jestem emerytką i z ciężkimi zakupami byłoby
mi bardzo ciężko się przesiadać. A proponowane zmiany będą mnie i
wszystkich ludzi z okolic do tego zmuszać. Bardzo mi przykro z tego
powodu. Mnóstwo emerytów i matek z dziećmi w wózkach jeździ na trasie
między Znaną a Kołem... Na tej trasie są 2 bazarki, mnóstwo sklepów i
przychodnia. Połączenie z Górczewską, ale przede wszystkim połączenie
dwóch wspomnianych lokalizacji (Znana i Koło) jest kluczowe. Obecne
autobusy 201 jeżdżą wiecznie zapchane, co udowania przydatność i wielką
popularność tej linii wśród mieszkańców.
Może dałoby się zwiększyć częstotliwość 129, który jeździ co 30 min?
Chociaż 129 nie dojedziemy do przychodni przy ul. Ciołka 11. Bardzo
brakuje zlikwidowanego 284, który był długi i wszyscy- zarówno starsi z
zakupami, jak i matki z wózkami się mieścili.
Bardzo liczę, że proponowane zmiany zostaną ponownie przemyślane i
zostaną wniesione poprawki.
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Szanowni Państwo,
jako mieszkaniec Osiedla Wola 01, które znajduje się przy przystanku
Zajezdnia Redutowa chciałbym wprowadzić następujące korekty tras
autobusów w stosunku do propozycji, które zostały przez Państwa
zaprezentowane po otwarciu nowych stacji metra na lewym brzegu Wisły.
Linia 197: utrzymanie obecnej trasy do pętli Ursus Niedżwiadek. Linia do
Ursusa jest dość oblegana. Linia umożliwia również dogodną przesiadkę na
przystanku Ciepłownia Wola, do linii 189 kursującej w kierunku Służewca i
dalej Mokotowa.
Linia 154: wydłużenie trasy do pętli Znana(trasa: Znana-P+R Aleja
Krakowska). Z linii tej korzysta moja żona w drodze do pracy na Okęcie. Z
punktu widzenia mieszkańca Osiedla Wola 01 dobrze byłoby, aby w kierunku
Ochoty kursowała linia, która zaczyna swój bieg na pętli Znana(chodzi
głównie o brak opóźnień w rozkładzie, które niestety zdarzają się przy
wariancie linii od Starego Bemowa). Ponad to pętla Znana i infrastruktura
okolicznych uliczek po wprowadzeniu tam linii 190 byłaby bardzo
obciążona(odjazdy co 7,5 oraz 10 min.). Na odcinku od Znanej do Reduty
Wolskiej podróżuje wielu pasażerów, którzy przesiadają się chociażby do
tramwajów jadących w stronę centrum.
Linia 167: linia mogłaby pozostać w relacji Stare Bemowo - Siekierki
Sanktuarium jadąc na wprost przez Rondo Zesłańców Syberyjskich. Obsługę
Dworca Zachodniego na odcinku do Starego Bemowa zapewniłaby linia 523, a
linia 154 na odcinku od Znanej, aż do Armatniej.
Mam nadzieję, że moje sugestie będą dla Państwa pomocne.
Pozdrawiam

Szanowni Państwo,
na co dzień jeżdżę do pracy z przystanku Znana do ronda Zesłańców
syberyjskich linią 167. Bardzo chwalę sobie szybki dojazd pomimo
koszmarnych korków na Prymasa. W proponowanych zmianach czeka mnie
przesiadka, dlatego obawiam się wydłużenia dojazdu i poważnie zastanawiam
się nad wsiąściem jednak w samochód.
Drugi aspekt to likwidacja linii 201. Często zdarza mi się jeździć na
trasie znana - koło na zakupy, czy do przychodni przy ul. Ciołka. W
proponowanych zmianach wymagałoby to przesiadki, co na tak krótkiej
trasie mija się z celem, bo znacznie wydłuży dojazd... Tak samo opłaca
się przesiąść w samochód. Szkoda mi tych wszystkich emerytów, którzy tak
licznie ze Znanej i Antka rozpylacza jeżdżą w stronę Koła na zakupy i do
lekarza. Wielu z nich ma problemy z poruszaniem się i przesiadki będą dla
nich bardzo uciążliwe,
Gdyby chociaż zwiększono częstotliwość 129... chociaż ten z kolei jedzie
ul. Deotymy, a to znaczy, że nie dojeżdża do przychodni przy Ciołka 11.
Mam wielką nadzieję na modyfikację planów odnośnie autobusów jadących z
pętli Znana, ponieważ linia 190 pokrywa się z metrem, więc wcześniej
wystarczyło wysiąść z 201, jeśli potrzebowało się do metra, a dalej po
górczewskiej praktycznie nikt nie jedzie z moich rejonów. Albo dalej po
ul. Ciołka na Koło albo do metra.
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Witam,
proponowane zmiany w kursowaniu kilku linii tramwajowych i autobusowych
są bardzo niekorzystne dla mieszkańców Bemowa, a już chyba zwłaszcza
Osiedla Górczewska. A najbardziej dla osób niepełosprawnych, z wózkiem
lub na wózku, osób starszych, osób z małymi dziećmi czy po prostu dla
osób, które daleko jadą i przesiadanie się z przepełnionego
autobusu/tramwaju w inny przepełniony autobus/tramwaj lub metro jest
ogromnie uciążliwe, stresujące i niekorzystne.
Co z tego, że metro często jeździ jak w godzinach szczytu jest tak
przepełnione, że czasami nie da się wsiąść i trzeba czekać na następne. A
potem trzeba przepychać się przez dziki tłum tylko po to, aby patrzeć jak
rzadko jeżdżący autobus ucieka sprzed nosa, a na następny czeka się tak
długo, że się człowiek spóźni do pracy (bywało i tak).
Na spotkaniu informacyjnym wszelkie Pan Konsultant wszelkie argumenty
odbijał klasycznym "bo metro". Ale co z tego, że metro jak do tego metra
najpierw trzeba się będzie dostać i przesiadać raz, dwa lub nawet więcej,
aby dojechać do miejsc do których można się było dostać bezpośrenio lub z
jedną dogodną przesiadką?
Po skończeniu budowy obecnego odcinka, wszystkie tramwaje miały wrócić na
Os. Górczewska, ale pojawiły się tylko dwa z trzech. Zabrano nam 26,
które pozwalało na wygodny dojaz na Plac Bankowy. Obecna trasa tramwaju
nie ma zbyt wiele sensu. Czemu tramwaj jeździ na Metro Młociny, a tramwaj
11 na Nowe Bemowo? Puścić 26 z powrotem na Os. Górczewska, a 11 na
Młociny rozwiązałoby problem.
Z Os. Górczewska ma też zniknąć 190, bo - oczywiście - metro. Co z tego,
że metro z Bemowo Ratusz na Świętokrzyską jedzie kwadrans jak trzeba się
do metra dostać, przesiąść z M2 do M1 lub tramwaju, aby dojechać na Plac
Bankowy? Biorąc pod uwagę różne zdarzenia losowe, godziny szczytu, ilość
ludzi, odległości do przejścia (przesiadka z M2 do M1 może nie jest
skomplikowana, ale trzeba przejść kawał drogi – ale przesiadka do
tramwaju to już inna bajka, odnaleźć właściwe wyjście na Świętokrzyskiej
to nie lada wyzwanie, jeśli bywa się tam okazjonalnie lub po prostu
bardzo rzadko) to dojazd z dwoma przesiadkami jaki proponował Pan
Konsultant zająłby więcej niż bezpośredni dojazd jaki kiedyś mieliśmy.
190 ma taką trasę, że na Bankowy jedzie długo, bo 40-45 minut. Ale z
dwojga złego, już lepiej tak jechać niż przesiadać się dwa razy.
Zwłaszcza dla wspomnianej na początku tej wiadomości grupy...
171 i 109 też mają mieć zmienioną trasę. Przez większość Bemowa (a może i
nawet całe) straci bezpośredni dostęp do Torwaru i okolic. Nie będzie
nawet dogodnej przesiadki, tu argumentu na metro zastosować nie można.
Czemu nie zostawić 171 na obecnej trasie, którą ma od dawien dawna, a 109
skrócić trasę do Dw. Centralnego jak to było jeszcze w trakcie budowy
obecnego odcinka metra? Trasy tych autobusów niespecjalnie się pokrywają,
109 rzadko jeździ, więc w czym problem? Będzie dostęp do Torwaru i
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dogodny dojazd na Dworzec Centralny i do Złotych Tarasów. Owszem, można
na dworzec i do ZT dojechać tramwajem 10, ale 109 była wygodniejsza, bo
jej pętla to cel podróży. No i pod dachem - oczekując na autobus można
się było ukryć przed nieprzyjazną pogodą (podobnie przy wysiadaniu). Gdy
ma się dużo bagaży lub zakupów, im mniej do przejścia tym lepiej
(zwłaszcza w Centrum, gdzie ruch duży). Osoby starsze, niepełnosprawne, z
wózkami / na wózkach się pewnie zgodzą.
Zwęża się ulice, buduje ścieżki rowerowe... Miasto chyba bardziej dba o
rowerzystów niż niepełnosprawnych.
Dzień dobry.
Jako mieszkaniec Ursusa mam bardzo duże uwagi co do zmiany przebiegu
linii 177. Linia ta jako połączenie dowozowe do metra nie ma sensu – po
pierwsze, likwiduje się w ten sposób jedyne bezpośrednie połączenie obu
części Ursusa (w tym dojazd do Urzędu Dzielnicy z Czechowic i Skoroszy).
Po drugie, autobusy będą utykały w korku przy Factory. Dużo lepszy dojazd
do metra jest przez ulice Gierdziejewskiego i Połczyńską, gdzie korków
praktycznie nie ma i autobusy nie muszą tracić cennych minut na czekanie
do lewoskrętu.
Podzielenie 177 na dowozówkę do metra i 207 w drugiej części dzielnicy
sprawia, że mieszkańcy chcący dostać się do szkół w południowej części
dzielnicy (okręg szkolny dla Szamotów wypada na Skoroszach) będą musieli
się przesiadać. Podobnie z mieszkańcami południa Ursusa chcącymi dojechać
do Urzędu Dzielnicy. Linie 177 i 207 nie będą miały nawet wspólnego
przystanku. Jak zatem osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy rodzice
z dziećmi mają poruszać się po dzielnicy – przechodząc tunelem pod torami
i robiąc sobie kilkaset metrów spaceru do Urzędu?
Kategorycznie sprzeciwiam się takiej fragmentaryzacji i likwidacji
jedynego bezpośredniego połączenia między ważnymi punktami dzielnicy,
takimi jak szkoły, urzędy i przychodnie. Jeżeli miasto chce zapewnić
lepszy dojazd do metra, niech organizuje go za pomocą innej linii. Próba
zmiany autobusu 177 w dojazdówkę do metra to karanie mieszkańców Ursusa
za to, że na Bemowie otworzyli metro.
W związku z powyższymi wątpliwościami wysyłam również pismo w imieniu
władz partii.
Stanowczo sprzeciwiam się jakimkolwiek zmianom w rozkładach autobusów
109, 190 i 171, gdyż ewentualne zmiany mimo metra pogorszą jakość
komunikacji
Z poważaniem

Dzień dobry
chciałam zgłosić sprzeciw wobec likwidacji trasy lini 25
nie wszyscy użytkownicy transportu miejskiego mogą jeździć metrem .
Likwidacja tej lini to kolejny krok do odcięcia mieszkańców Pragi od
centrum i ochoty. Jest to uczęszczana linia przez osoby o ograniczeniach
jest to kolejny kamień milowy by je zamykać w domu.
Nie chce by moje miasto prowadziło takiego typu politykę transportowa.
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proszę nie likwidować lini 25
Proszę o dalsze utrzymanie linii 25 na obecnej trasie. Często z niej
korzystam zawożąc dziecko do przedszkola integracyjnego na Chodeckiej
z Pragi Północ.
Pozdrawiam

Dzień Dobry,
?? przedłużenie linii 527 do Osiedli Zielona Dolina, Regaty
?? pozostawienia połączenia Zielonej Białołęki z Tarchominem (w chwili
obecnej pełni tą funkcję 314)
?? bezpośrednia linia z Regat do metra Marymont
?? wyjazd z Regat w kierunku M2, M1 i Tarchomin w weekend (obecnie jedyny
kierunek to M2)
?? linia 326 jako całotygodniowa zwiększenie częstotliwości w godz. 6 - 8
i wydłużenie do godz. 22
?? nowa linia autobusowa Olesin - ul. Kobiałka ul. Ostródzka - do stacji
metra Bródno
?? 314 wcześniejsze kursy i poźniejsze (tak, aby synchronizować z pracą
magazynów i firm na Annopolu i na Marywilskiej)
?? nowa linia Olesin - Kobiałka - Szamocin - Metro Młociny
?? nowa sezonowa linia turystyczna 400 dla prawego brzegu Wisły - na
trasie Olesin - Kobiałka - Mochtyńska - Berensona - Głębocka
umożliwiająca dotarcie do ZOO, Placu Zamkowego, Łazienek Królewskich
Z poważaniem

Jako wieloletnia(od 1979 roku) mieszkanka dzielnicy Wola jestem za
pozostawieniem trzech linii autobusowych 109, 149 i 171 na tychczasowych
trasach, a nie likwidowanie ich po uruchomieniu nowych stacji metra M2.
Uważam, że nie było by to korzystne dla większości mieszkańców.
Z poważaniem

Szanowni Państwo,

Jako mieszkaniem Nowego Bemowa korzystający najczęściej z przystanku
Widawska oraz Osiedle Leśne chciałbym wyrazić swój sprzeciw wobec
proponowanych zmian związanych z uruchomieniem NIESTETY w mojej opinii
kolejnych stacji metra Bemowo Ratusz. Komunikacja miejska w Warszawie
opiera się I DŁUGO TAK POZOSTANIE na szerokiej siatce linii autobusowych
i tramwajowych, ZMUSZANIE LUDZI do wsiadania do metra przy braku minimum
kilku (6/7) linii JEST BEZ SENSU I ZNIECHĘCA DO PUBLICZNEGO TRANSPORTU.
Nie rozumiem takiego działania, osoby starsze czy osoby z
niepełnosprawnościami ruchowymi a także (jak w moim przypadku)
podróżujące z dzieckiem czy dziećmi (w tym także wózek) NIE SĄ W STANIE
PRZESIADAĆ SIĘ KILKA RAZY, TO DUŻE UTRUDNIENIE, A W EFEKCIE WYBÓR
SAMOCHODU I KORKI ORAZ ZATRUWANIE MIASTA. Czy o to chodzi ZTM? Dlaczego
171 ma być obcięte? Czemu założono że WSZYSCY TYLKO DO METRA? Czy metro
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(RAPTEM PÓŁTOREJ czy planowane DWIE LINIE jest ANTIDOTUM NA WARSZAWSKI
TRANSPORT? Czy ktoś z Was jechał metrem rano? Z dzieckiem, wózkiem,
zakupami, nie wspominając o starszych czy niepełnosprawnych ruchowo? Do
tego przesiadki, schody, windy! Tak zniechęcacie do transportu
publicznego, a nie go promujecie o czym słychać od Władz miasta. Czy nie
można pozostawić w spokoju JEDYNEJ LINII (zawsze niskopodłogowej) DO
CENTRUM przez Wolę dla mieszkańców okolic Bemowo IV (czy przystanku
Rodła, Orlich Gniazd)? ZABRALIŚCIE 507 (czasowo niby), inni mają
„czerwone linie” MY NIC! Czy nie można przywrócić na Bemowie IV np. linii
„czerwonej” np. wariantowe kursy 523 lub dać autobusowe połączenie do
centrum jakie zapewnia 171?! Nie każdy ma siłę iść, jednak spory kawałek,
do linii 24, poza tym tramwaj nie zawsze jest niskopodłogowy (i na razie
długo tak pozostanie!), a BUS ZAWSZE! TO WAŻNE DLA STARSZYCH,
NIEPEŁNOSPRAWNYCH CZY RODZICÓW; czy oni mają być w domach UKRYCI,
WYKLUCZENI? Czy muszą brać samochody? Czy nie warto aby 171 zostało na
swojej trasie? Dlaczego CHCECIE właściwie LIKWIDOWAĆ 112 i POŁĄCZENIE
Bemowa (CAŁEGO A NIE NOWEGO !) z Bielanami i Pragą za pomocą busa? Czy
mieszkańcy muszą się przesiadać po dwa razy? Czy nie można zostawić
DOGODNEGO połączenia, przez Bielany na Pragę, północą częścią miasta, bez
konieczności przesiadek? Nie rozumiem też dlaczego mam mieć gorsze
połączenie z Ursusem co zapewnia mi 197 czy pomysły ze skracaniem linii
to jakaś obsesja? Czemu 197 nie może mieć jak obecnie kursów wariantowych
które zapewnią połączenia z Ursusem BEZ MĘCZĄCYCH PRZESIADEK? Nie
rozumiem też co przeszkadza w obecnej trasie 122? Już raz ja
zmienialiście zabierając nam połączenie z Traktem Królewskim, teraz
kolejne roszady. Takie działania zniechęcają do publicznego transportu
oraz wiele osób zmuszają do użytkowania na co dzień samochodów CZY O TO
WALCZĄ WŁADZE WARSZAWY?! DOBRA KOMUNIKACJA ZAPEWNIA W MIARĘ CZĘSTY
BEZPOŚREDNI I TANI TRANSPORT W WIELE MIEJSC PRZY MINIMALIZACJI
PRZESIADEK, WTEDY LUDZIE SĄ ZADOWOLENI (a nie Dyrektorzy w ZTM
korzystający Z SŁUŻBOWYCH AUT) ORAZ KORZYSTANIE Z TAKIEJ KOMUNIKACJI MA
SENS I OPŁACA SIĘ – WARTO O TYM POMYŚLEĆ PRZED UTRATĄ KOLEJNYCH OSÓB
KTÓRE WYBIORĄ SAMOCHODY!!!
Na zakończenie chciałem tylko powiedzieć że aby transport publiczny w
mieście był dla pasażera, był wygodny i „wybieralny” przez niego MUSI
zapewniać SZEROKĄ gamę wyboru połączeń, a nie ZMUSZAĆ do przesiadek i
jazdy metrem, BARDZO zatłoczonym i nie dojeżdżającym wszędzie nawet w
centrum/śródmieściu. Nie można w ponad milionowym mieście OPIERAĆ
TRANSPORTU na RAPTEM DWÓCH liniach metra. Dziś METRO POWINNO UZUPEŁNIAĆ
SIATKĘ POŁĄCZEŃ, ZWŁASZCZA BEZPOŚREDNICH POMIĘDZY ODDALONYMI DZIELNICAMI,
A NIE BYĆ PRZYCZYNĄ LIKWIDACJI LINII I OGRANICZANIA DOSTĘPNOŚCI POŁĄCZEŃ
ORAZ PRZYCZYNIAĆ SIĘ DO PRZESIADEK DO SAMOCHODÓW I KORKOWANIA MIASTA I
TYM SAMYM ZATRUWANIA ŚRODOWISKA. Do tego zostają zmuszani pasażerowie,
zwłaszcza starsi, rodzice z dziećmi czy niepełnosprawni, wolący
połączenia bezpośrednie i niskopodłogowe (zawsze) zapewniane tylko busami
(bez schodów czy wind - jeśli są). Czy dla ZTM liczą się tylko pieniądze,
bo o to w tym wszystkim chodzi, nie oszukujmy się. Czy człowiek,
mieszkaniec, pasażer, jego komfort, a także fizyczność (wiek,
niepełnosprawność) czy rodzina (dzieci + wózki) - jeszcze jest ważny ?
Zawiedziony pasażer,

Witam. Chciałabym się odnieść do zmian jakie są planowane na tych
liniach.
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Moja córka dostała się do żłobka na ul. Czerwona droga. Mieszkam na
Skoroszewskiej i niestety linia 177 jest jedynym polaczeniem ze żłobkiem.
Skrócenie kursowania tej lini spowoduje ze nie będę miała żadnego dojazdu
do zlobka. Nie będzie tez połaczenia z gmina dzielnicy Ursus. Mieszkańcy
części Ursusa będą pozbawieni dojazdu do przychodni aptek sklepów czy na
bazarek na Gierdziejowskiego. Dużo dzieci ze Skoroszy dojeżdża tymi
liniami do szkół. Których jest kilka na jego trasie.
Proszę o przemyślenie jeszcze tras tych autobusów bo nie wszyscy maja
samochody. Zwlaszcza starsza cześć mieszkańców.

Dzień dobry,
Proszę o wprowadzenie bezpośredniego połączenia autobusowego (kursującego
7 dni w tygodniu z dużą częstotliwością) pomiędzy osiedlami
zlokalizowanymi przy ulicach Batalionów Chłopskich i Szeligowskiej, a
nową stacją metra Bemowo (tj. przystanek Chrzanów - przystanek metro
Bemowo).

Dzień dobry,
Proszę o wprowadzenie bezpośredniego połączenia autobusowego (kursującego
7 dni w tygodniu z dużą częstotliwością) pomiędzy osiedlami
zlokalizowanymi przy ulicach Batalionów Chłopskich i Szeligowskiej, a
nową stacją metra Bemowo (tj. przystanek Chrzanów - przystanek metro
Bemowo).
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam

Dzień dobry,
Proszę o wprowadzenie bezpośredniego połączenia autobusowego (kursującego
7 dni w tygodniu z dużą częstotliwością) pomiędzy osiedlami
zlokalizowanymi przy ulicach Batalionów Chłopskich i Szeligowskiej, a
nową stacją metra Bemowo (tj. przystanek Chrzanów - przystanek metro
Bemowo).
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam

Dzień dobry,
Proszę o wprowadzenie bezpośredniego połączenia autobusowego (kursującego
7 dni w tygodniu z dużą częstotliwością) pomiędzy osiedlami
zlokalizowanymi przy ulicach Batalionów Chłopskich i Szeligowskiej, a
nową stacją metra Bemowo (tj. przystanek Chrzanów - przystanek metro
Bemowo).
Pozdrawiam,
Mój głos w sprawie zmian na trasie linii 190 i 112 brzmi: nie, nie,
nie..........
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Kochani moi decydenci, metro nie kursuje wszędzie, to 2 linie
przedzielające się w jednym miejscu.
Zebym dojechała do pracy korzystając z metra muszę korzystać z 4 (tak z
czterech środków lokomocji). Z Bemowa na Mokotów, właściwie Sadyba.
Chcielibyście państwo tak dojeżdżać do pracy?
Dla porównania: w czasie gdy nie było metra i na Jelonkach kursowały
linie autobusowe 506, potem E2 czas dojazdu do pracy zajmował mi 45 min.
najwyżej. Teraz uwaga: 1, 15 min. Samo dobrodziejstwo. Metro jest super,
ale fajnie mają Ci gdzie ono kursuje. Nie wystarczy naaprawdę dać
możliwość dojazdu do metra bo nie wszyscy z niego mogą skorzystać, aby
dojechać do pracy.
Jeszcze jedno
Sama mam mamę w wieku 80 lat i dojazd na Bemowo jednym środkiem lokomocji
dp przyhodni na ul. Wrocławską jest wybawieniem. I dla niej i dla nas.
Dzięki temu może dojechać tam sama. Ze względu na problemy ze wzrokiem
przesiadka to już problem. W tej sytuacji jest wiele starszych osób.
Pomyślcie o nich.
Ekonomia ekonomią ale przecież komunikacja ma służyć mieszkańcom a nie
słupkom matematycznym.
Mamy XXI wiek i powinniśmy sobie udogadniać a nie utrudniać.
Z metra naprawdę niewszyscy mogą skorzystać, dojeżdżając do pracy czy
załatwić cokolwiek w drugim końcu miasta.
Zabranie linii 112 i 190 ze starych tras NAPRAWDĘ UTRUDNI WIELU
MIESZKAŃCOM ŻYCIE.
POMYŚLCIE RÓWNIEŻ O SENIORACH.

Szanowni Państwo,
linia 716 zapewnia mieszkańcom Piastowa bezpośrednie połączenie z ważnymi
punktami, takimi jak PKP Ursus, Ursus Ratusz i dzielnica Włochy (w tym
PKP Włochy). Większość z nas korzysta z linii ze względu na faktyczne
połączenie z Warszawą, a nie jej peryferiami (Gierdziejewskiego,
Połczyńska). Jeśli proponowana zmiana zostanie wprowadzona, odbędzie się
to kosztem strefy podmiejskiej i jej mieszkańców. Dla większości z nas
linia straci na znaczeniu. Przykład: wielu pasażerów 716 to pracownicy i
klienci Urzędu Dzielnicy Ursus oraz Factory. Aktualnie czas dojazdu z
pętli w Piastowie do przystanku Ursus-Ratusz to 16-17 minut. Proponowana
zmiana wymusi przesiadkę, co może nawet dwukrotnie wydłużyć czas dojazdu
na tym krótkim odcinku. Dla pasażerów, którzy nie korzystają z biletów
długookresowych, wzrośnie również koszt dojazdu. Obecnie wystarczy 20minytowy bilet za 3,40 zł; po zmianie trasy, dla pasażerów strefy
podmiejskiej będzie to już 7 zł. Część pasażerów zapewne przesiądzie się
do aut, a przecież nie o to chodzi. Organizacja komunikacji miejskiej
powinna zachęcać mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. W
tym przypadku efekt będzie odwrotny.
Podsumowując: nie zmieniajcie trasy linii 716. Jeśli jest potrzebny
autobus na trasie 197 między Cm. Wolskim a Ursusem, to nie skracajcie
trasy tej linii. Lub zastąpcie ją nową. Pomysł z przejęciem obsługi tej
części trasy przez 716 jest fatalny, nieuzasadniony i z pewnością nie
zyska akceptacji mieszkańców Piastowa.
Liczę, że weźmiecie Państwo powyższe pod uwagę.
Z poważaniem
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Koło jest zamieszkałe w dużej mierze przez osoby starsze, do których
również należę. Utrzymanie linii 149 na dotychczasowej trasie jest dla
nas bardzo istotne i wygodne więc proszę o pozostawienie jej bez zmian.
Pozdrawiam

Dzień dobry,
W związku z zaproponowanymi zmianami w układzie komunikacyjnym w
dzielnicy Targówek zwracam się do Państwa z prośbą o zwrócenie uwagi na
problemy związane z obsługą komunikacyjną po zmianach z perspektywy
mieszkańców Targówka Mieszkaniowego.
Zaproponowany układ komunikacyjny jest znaczącym pogorszeniem w stosunku
do stanu istniejącego. Oczywistym faktem jest, że po otwarciu stacji
metra na Bródnie, liczba linii i połączeń szczególnie w kierunku
Białołęki spadnie, ale zaproponowany układ pogarsza również połączenia
lokalne i międzydzielnicowe, a także silnie dubluje metro – z Targówka
Mieszkaniowego będzie można dojechać autobusem na Bródno prawie wyłącznie
w te same miejsca co metrem.
Na wstępie chciałbym zauważyć, że Targówek Mieszkaniowy jest specyficznym
osiedlem pełniącym funkcje sypialną, ze słabą siecią punktów usługowych w
tym usług publicznych.
Po pierwsze Targówek Mieszkaniowy nie posiada basenu, najbliższy basen
„Muszelka” według proponowanych zmian będzie 350 metrów od przystanku
transportu zbiorowego (zamiast obecnych 100 metrów), a jedyny autobus
jadący w stronę Targówka Mieszkaniowego – linia 156 ma kursować co 30
minut dodatkowo okrężną trasą z czasem przejazdu 10 zamiast 5 minut.
Łącząc wszystkie te 3 aspekty (odległość dojścia, częstotliwość
kursowania, czas przejazdu) dojazd do najbliższego basenu wydłuży się dwu
lub nawet trzykrotnie (por. kursowanie linii 169, 269, 500, 156 w
godzinach szczytu). Należy również zwrócić uwagę, że przy basenie
Muszelka znajduje się również Ośrodek Rehabilitacyjny. Chciałbym przy
okazji zwrócić uwagę na niedostępność największego basenu w dzielnicy –
OsiR Polonez dla wszystkich osiedli innych niż Bródno (Targówek
Fabryczny, Zacisze, Targówek Mieszkaniowy). Może warto wykorzystać fakt,
że zespół przystankowy KS Polonez wraz z rondem pod trasą S8 może zostać
wykorzystany jako kraniec (np. dla linii 212 skierowanej tam z CH
Targówek).
Po drugie Targówek Mieszkaniowy posiada tylko jeden duży żłobek publiczny
przy ulicy Wejherowskiej, na Bródnie natomiast znajdują się trzy duże
żłobki. O ile żłobek nr 42 pozostanie w zasięgu komunikacji, to żłobek nr
47 zostanie odcięty od Targówka Mieszkaniowego podobnie jak basen
„Muszelka”.
Po trzecie Targówek Mieszkaniowy nie posiada wielu punktów handlowych,
tymczasem na Bródnie znajduje się CH Targówek (dojazd zapewniony linią
120), ale też Galeria Renova czy szereg punktów usługowych na ulicy
Chodeckiej czy Poborzańskiej. Warto również zwrócić uwagę, że pod Galerią
Renova można łatwo się przesiąść na tramwaj do innego popularnego celu
podróży mieszkańców Targówka Mieszkaniowego – Factory Annopol.
Tymczasem zaproponowany układ komunikacyjny powoduje, że z Targówka
Mieszkaniowego (oczywiście zależnie od dokładnej lokalizacji na osiedlu)
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będzie można
Dzielnicy, 2
nie do wyżej
zapowiedzią,
sieć metra.

dojechać 4 różnymi autobusami i linią metra do Urzędu
różnymi autobusami i linią metra na Dworzec Wileński, ale
wymienionych ważnych celów podróży. Nie licuje to z
że układ linii autobusowych ma uzupełniać, zamiast dublować

Chciałbym jednocześnie zwrócić uwagę, że z drugiej strony zdarza się, że
w zaproponowanym układzie komunikacyjnym linie autobusowe generują wręcz
niepotrzebne dodatkowe wozokilometry. Linia 212, przejeżdża przez
Radzymińską zamiast pojechać Unicką na wprost i nadkłada dodatkowe 800
metrów z każdym kursem chociaż nie zapewnia żadnej unikalnej relacji (w
pobliżu przystanków nie ma znaczących celów podroży). Linia 120 natomiast
okrąża całą „obwodnicę Targówka” chociaż zachodni obszar osiedla może
skorzystać z linii 169, 500 czy M2 zapewniających podobne relacje. Wydaje
się, że 1200 metrów dodatkowych metrów które przejeżdża linia 120 można
spożytkować w lepszy sposób, na przykład kierując ją przez ulicę Chodecką
na Bródnie.
Wnoszę również dodanie przystanku Niwa dla linii 500 w związku z
ograniczeniem liczby autobusów w ciągu ulicy Św. Wincentego.
Ponadto chciałbym zwrócić uwagę, że na linii 212 występują stosunkowo
ograniczone potoki pasażerskie, nie ma też na tej linii dużej liczby
wózków inwalidzkich i dziecięcych (a jednocześnie jeździ nią sporo osób o
ograniczonej możliwości poruszania się). Może warto skierować na tą linię
autobusy Otokar operatora Arriva, które mają jedno miejsce na wózek, ale
aż 7 miejsc dostępnych z niskiej podłogi? Jednocześnie są to najtańsze
pojazdy na kilometr co może pozwoliłoby na zwiększenie częstotliwości i
stworzenie bardzo często kursującego autobusu dowozowego-przesiadkowego,
spajającego dzielnicę.
Oprócz samych zmian w układzie komunikacyjnym chciałbym również poprosić
o zaadresowanie drobnych kwestii infrastrukturalnych które znacząco mogą
poprawić komunikację w dzielnicy oraz spowodować, że mieszkańcy chętniej
będą wybierać połączenia z przesiadkami:
- przystanki tramwajowe na Rondzie Żaba – obecnie stosunkowo wygodna jest
przesiadka dla podróżujących z Bródna i Targówka ponieważ wymaga
przejścia tylko przez jedno przejście dla pieszych i pokonanie około 90
metrów, przesiadka w drugą stronę natomiast wymaga natomiast pokonania 4
przejść dla pieszych i około 220 metrów, tymczasem gdyby zlokalizować
dodatkowy przystanek tramwajowy w kierunku Annopol, na wlocie ulicy 11
listopada dystans ten skróciłby się do 60 metrów i 2 przejść dla pieszych
- przystanki tramwajowe i autobusowe na Rondzie Radosława – obecnie linia
numer 1 jadąc w kierunku Ochoty nie zatrzymuje się przed wjazdem na Rondo
Radosława ze względu na brak przystanku. Znacząco utrudnia to możliwości
przesiadkowe na linie kursujący al. Jana Pawła. Podobnie sytuacja ma się
z autobusem linii 500 który swój przystanek ma dopiero po objechaniu
całego ronda oraz wjechania na ulicę Dziką – powoduje to, że często będąc
fizycznie kilkanaście metrów od przystanku na którym chcemy się przesiąść
mija jeszcze kilka minut, a tramwaje odjeżdżają nam „sprzed nosa”
- pas tramwajowo – autobusowy na ulicy Słomińskiego – pisząc wcześniej o
linii 500 nie sposób wspomnieć jak kluczowym pomysłem dla tej linii
byłoby utworzenia pasu tramwajowo-autobusowego na ulicy Słomińskiego na
odcinku od przystanku Baseny Inflancka w kierunku Ronda Radosława. Czas
przejazdu tego krótkiego odcinka w godzinach szczytu potrafi wynosić
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kilkanaście minut co negatywnie wpływa na regularność i punktualność
pięćsetki.
- skierowanie linii 212 w obu kierunkach przez przystanek Bródnowska. W
miejscu tym możliwe są dogodne przesiadki z tramwajów z Bródna i z linii
169 w kierunku Placu Hallera. W kierunku odwrotnym jest to niemożliwe, co
znacząco utrudnia korzystanie z transportu publicznego.
Pozdrawiam,

Szanowni Państwo,
mieszkam na osiedlu Jelonki, do pracy dojeżdzam na Stare Miasto. Po
zamknięciu torów z powodu budowy metra, zostały zlikwidowane tramwaje
m.in 26, który był bezpośrednim połączeniem z pętli Os.Górczewska w
kierunku Pragi. Aktualnie do pracy dojeżdzam autobusem 190, po otwarciu
metra Ratusz-Bemowo i zmianie kursowania autobusu 190, będę dojeższała do
pracy z 3 przesiadkami, gdzie w okresie zimowym jestem narażona na
problemy zdrowotne.
Ponadto autobusu nr 719, 724 są pernamentnie przeładowane. Od metra
Księcia Janusz w kierunku os. Górczewska jest ciągły problem z wsiadaniem
do autobusu, są dni, że trzeba walczyć o miejsce, bo tyle ludzi jeżdzi
tymi autobusami do okolicznych warszawskich wiosek.
Likwidacja tramwaju 26 oraz autobusu 190, spowoduje ogromne problemy dla
wiekszości mieszkańców, ktorzy będa mieli problem z dostaniem się na
Pragę. Proszę zwrócić uwagę, że u wielu osób częste przesiadki spowodują,
że ludzie znowu zaczną do pracy jeżdzić swoimi samochadami po 1 kierowcy.
W zimie smog będzie kilkukrotnie podwyższony, gdzie do tej pory przy
dogodnej komunikacji normy były mocno przekroczone.
Dodatkowo warto zwrocić uwagę, że metro niestety jest awaryjne,
wyłączacie Państwo całą jedna linie, a linie zastępcze nie są w stanie
sprostać problemowi.
W wielszych miastach europejskich jest to, nie do pomyślenia, żeby
likwidować linie, które cieszą się duża popularnością i obsadą klientów.
Proszę o rozwagę w podejmowaniu decyzji o likwidacji potrzebnych linii
autobusów, bo wychodzi na to, że osiedla takie jak Jelonki, Chrzanów
najbardziej ucierpią na wprowadzeniu nowych stacji metra, na które to
mieszkańcy i tak, będą musieli dlugo czekać.
Oczekuję pozostawienia autobusu 190 w niezmienionej formie. Ponadto
dlaczego została zabrana linia tramwajowa 26, która jako jedyna lączyła
Bemowo z Praga. Klienci z Bemowa płaca za przejazd, tak samo jak inni
ludzie mieszkający w innej części Bemowa, a okazuję się, że po
najbliższych zmianach zostaną najbardziej odcięci od dogodnej komunikacji
do Starego Miasta, miejsca, które mieszkańcy najchętniej lubią zwiedzać.
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Proszę o pozostawienie autobusu 190 w niezminionej formie, tak jak do tej
pory oraz powrotu starego kierunku linii tranwajowej nr 26.
Z poważaniem

Proszę o pozostawienie 149 na dotychczasowej trasie.

Dzień dobry
W związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi otwarcia nowych 3 linii
metra na Targówku wnoszę o utrzymanie linii 160 na dotychczasowej trasie.
Prośbę motywuję tym, że w przeciwieństwie do wielu warszawskich dzielnic
naszą część Białołęki całkowicie pozbawia się bezpośredniego dojazdu do
Dw.Centralnego, a przy okazji do linii m1,czyli w okolice,gdzie jest
wiele biurowców,do których właśnie linią 160 dojeżdża wielu mieszkańców
naszej dzielnicy.Zresztą na co dzień widać jak bardzo ta linia jest
potrzebna i popularna skoro wiele osób rano nie wysiada przy stacji
Trocka czy Targówek Mieszkaniowy tylko jedzie dalej.
Państwa nowe propozycje ograniczają się wyłącznie do dowiezienia nas do
stacji Kondratowicza.A co będzie w przypadku jak w dniu 29 kwietnia,gdzie
całkowicie po południu nie kursowało metro.Jak Państwo w takiej sytuacji
wyobrażają sobie powrót do domu na Białołękę? Jesteśmy też rodzicami
odbierającymi dzieci z przedszkoli położonych na ul.Skarbka z Gór, które
pracują do określonej godziny.Kto będzie odbierać dzieci z placówek
oświatowych jeśli rodzice będą pozbawieni alternatywnego powrotu w
kierunku miejsca zamieszkania? Chyba, że warszawski samorząd zapewni
bezpłatną opiekę nad dziećmi w przedszkolu po godzinach ich
funkcjonowania.
Pomimo otwarcia stacji metra na Targówku mieszkańców tej dzielnicy nie
pozbawiono linii 500 czy 1 zapewniajac tym samym alternatywę i wygodę
mieszkańców Bródna. Natomiast nas mieszkańców wschodniej Białołęki
traktuje się jako obywateli drugiej kategorii pomimo tego, że
odprowadzamy w Warszawie podatki.
Chcą Państwo likwidacji 160 natomiast utrzymują Państwo linię 356, której
to trasa jest identyczna jak linii 120 w kierunku Dw.Wschodniego.Może
likwidując 356 zaoszczędzone środki przeznaczyć na funkcjonowanie 160,
które to przynosi wymierne korzyści w postaci podatków z których są
również finansowane wynagrodzenia pracowników ZTM.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby jak we wstępie.
Z poważaniem

Po przeanalizowaniu proponowanych zmian tras autobusów miejskich w
dzielnicy Ursus w Warszawie doszedłem do następujących wniosków:
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(1) zmiana trasy autobusu linii 207 jest korzystna, gdyż umożliwia dojazd
do stacji kolejowej Warszawa Ursus z osiedla Czechowice;
(2) skrócenie trasy linii 178 do przystanku Skorosze utrudnia dojazd z
osiedla Czechowice do nowych Skorosz, czyli np. do Centrum Handlowego
Skorosze, choć można wtedy dojechać autobusem 207, co jest jeszcze do
zaakceptowania;
(3) zmiana trasy autobusu linii 177 na proponowaną tylko po północnej
stronie torów kolejowych jest nie do zaakceptowania, ponieważ jeździ on
do Urzędu Dzielnicy a także na bazarek, więc powinien umożliwiać dojazd z
południowej strony Ursusa, a po zmianie trasy mieszkańcy południowej
strony musieliby dojeżdżać do stacji kolejowej i przechodzić na drugą
stronę pod wiaduktem kolejowym w celu przesiadania się do innego
autobusu, co byłoby dla nich bardzo kłopotliwe, szczególnie dla osób
wiekowych i chorych, bowiem schodzenie i potem wchodzenie po schodach
byłoby dla tych osób bardzo ciężkie, a windy po północnej stronie
przecież brak!
W związku z tym proszę o pozostawienie linii 177 bez zmiany lub
zaproponowanie tylko takiej zmiany, aby autobus ten obsługiwał jednak
dalej południową stronę Ursusa i przejeżdżał przez Plac 1000-lecia,
bazarek i do Urzędu.

Zmiany w komunikacji miejskiej.
Oboje z mężem jesteśmy przeciwni likwidacji linii 154 gdyż nie przebiega
ona wzdłuż trasy metra M2.
Jesteśmy też za pozostawieniem linii 109 ponieważ łączy ona metro M2 z ul
Wolską i Kasprzaka.
Dziękujemy

W związku z planowanymi zmianami komunikacji chcielibyśmy prosić o
zostawienie linii 190 na ul. Człuchowskiej.
Autobus łączy mieszkańców
Pragą, z Centrum i wieloma
(np. przychodnia na Ciołka
przesiadka do metra bardzo

ul. Puszczy Solskiej i okolicznych ulic z
strategicznymi obiektami dla starszych osób
i na Elekcyjnej). Planowana przez ZTM
utrudni nam poruszanie się.

Z wyrazami szacunku

Dzień dobry,
W ramach konsultacji składam następujące wnioski dla linii:
126: dostosowanie rozkładu z linią 314, aby były one równomiernie
rozłożone w ciągu godziny (szczególnie w godzinach szczytu). Dodatkowo, w
przypadku skierowania linii 314 do obsługi SP 118 przy ul. Myśliborskiej,
konieczne jest dostosowanie rozkładu i częstotliwości linii 126 do
obsługi SP 365 przy ul. Płużnickiej, jako dowożącej uczniów z Marcelina
oraz rejonu ulic Marywilskiej i Płochocińskiej.
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176: zwiększenie częstotliwości kursowania co 10 minut w godzinach
szczytu wraz z wprowadzeniem kursów skróconych z Marcelina do metra
Bródno. Jest to rozwiązanie korzystne z perspektywy Choszczówki,
Białołęki Dworskiej, jak i Żerania oraz Marcelina. Postulat zwiększenia
częstotliwości kursowania linii był podnoszony od wielu lat, a w
kontekście dojazdu do metra ma on kluczowe znaczenie. Z kolei kursy
skrócone poprawią obsługę komunikacyjną Marcelina, wspierając także
zapełnienie parkingu P+R oraz połączenia SKM/KM, okrojone ze względu na
trwające remonty i zbyt małą przepustowość torowiska.
314: utrzymanie linii na trasie łączącej wschodnią, środkową i zachodnią
Białołękę. Linia zapewnia połączenie Marcelina i Żerania, w tym również
osiedli przy Płochocińskiej, ale także wschodniej części Białołęki z
Tarchominem, placówkami publicznymi czy przystankami przesiadkowymi przy
Modlińskiej, jak i połączenie Żerania, Tarchomina i wschodniej Białołęki
z placówkami oświatowymi, w tym liceum przy Ostródzkiej – taka też była
idea jej utworzenia, postulowana od wielu lat.
Celowe jest wprowadzenie obsługi linią 314 SP 118 przy ul. Myśliborskiej,
zgodnie z rekomendacją Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
Białołęka. Ta propozycja została pozytywnie przyjęta i zyskała liczne
głosy poparcia ze strony mieszkańców rejonów: Myśliborskiej, Kowalczyka,
Krzyżówki, Płochocińskiej czy Marywilskiej. Pozytywnie zaopiniowała ją
również Rada Rodziców SP 118 przy ul. Myśliborskiej. Poza poprawą obsługi
szkoły - postulowaną ze względu na przeciążoną w szczycie linię 211 zapewniłaby ona także dodatkowe połączenie dla mieszkańców osiedli przy
ulicy Myśliborskiej, które systematycznie powstają w tym rejonie.
Jednocześnie skierowanie linii 314 do obsługi SP 118 przy ul.
Myśliborskiej wymaga zapewnienia alternatywy dla obsługi SP 365 przy ul.
Płużnickiej. Dodatkowo, rozkład i częstotliwość linii 314 na nowej trasie
powinny być dostosowane także do rozkładu zajęć w SP 118 przy ul.
Myśliborskiej, aby była ona efektywną linią szkolną.
326: przekształcenie w linię całotygodniową. Linia 326 jako
całotygodniowa to dojazd do przychodni przy ul. Kobiałka 30c, poczty przy
ul. Płochocińskiej 162, CH Marywilska, PKP Żerań czy do pobliskiej
parafii w rejonie ul. Kobiałka.
509: wzmocnienie poprzez dodatkowe kursy w godzinach szczytu, kiedy ta
linia jest najbardziej przeciążona. Konieczne jest także zapewnienie
połączenia rejonu Modlińskiej, Konwaliowej i Kowalczyka z nowymi stacjami
M2 na Bródnie. Obecnie jedyne połączenie tego rejonu z M2 jest
realizowane właśnie przez linię 509, dojeżdżającą do dalszej stacji
Dworzec Wileński.
Pozdrawiam,

Proszę o dalsze utrzymanie linii 25 na obcnej trasie. Jako mieszkance
Pragi Północ jej likwidacja znacznie utrudni mi przemieszczanie się na
odcinkach centrum-Targowa; Targowa-Bródno.
Pozdrawiam

Szanowni Państwo,
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część uwag przekazanych przez mieszkańców, a dotyczących projektu zmian w
układzie linii komunikacyjnych zaproponowany przez ZTM zgłosiłam podczas
Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, która w naszej Dzielnicy
odbyła się 4 kwietnia.
Od tego czasu wielu mieszkańców zwróciło się do mnie z prośbą o poparcie
ich postulatów, które przekazuję:
- Prośba o zapewnienie i właściwe skomunikowanie części południowej
Ursusa z częścią północną. Główny nacisk mieszkańcy kładą na bezpośrednie
połączenie i dojazd do Urzędu Dzielnicy. Wiele spraw, szczególnie
seniorzy wolą, a czasem wręcz muszą załatwiać w Urzędzie Dzielnicy
osobiście. Pozbawienie ich możliwości bezpośredniego dotarcia do UD
będzie dużym utrudnieniem. Zresztą nie tylko seniorzy zgłaszali taki
problem. Dotyczy on również rodzin z małymi dziećmi. O ile głos młodych
mógł do Państwa dotrzeć o tyle osoby starsze nie były w stanie dotrzeć
ani na spotkanie, ani tym bardziej poradzić sobie z bardziej nowoczesnymi
rozwiązaniami - konsultacje online, wysłanie wiadomości e-mail.
- Zaproponowane zmiany dotkną również mieszkańców okolic ul. Regulskiej w tym rejonie znajduje się wiele lokali komunalnych i socjalnych.
Prawdopodobnie linie na tych trasach nie są bardzo obciążone, ale
zdecydowanie potrzebne.
- W wyniku proponowanych zmian m.in. linia 197 nie będzie dojeżdżała do
Ursusa. Obecnie łączy ona osiedle Niedźwiadek i Gołąbki z Bielanami i
korzysta z niej młodzież ucząca się w szkołach średnich Bielan. Pomimo
tego, że jest to długa podróż, to odbywa się bez przesiadek. Proponowana
zmiana przebiegu linii 197 uniemożliwi również przejazd na zajęcia
sportowe odbywające się na terenie AWF Warszawa.
- W kierowanych wcześniej pismach do ZTM zwracałam się z prośbą poprawy
komunikacji dla uczniów mieszkających na Szamotach z rejonowymi szkołami
podstawowymi: SP2, SP11 oraz SP360. Planowane oddanie inwestycji
oświatowej przy ul. Hennela dla uczniów Szamot to prawdopodobnie 2025 rok
- do tego czasu uczniowie osiedli znajdujących się w rejonie SP360
pozbawieni są możliwości korzystania z komunikacji miejskiej. Zwiększenie
częstotliwości linii 177 zgodnie z projektem jest bardzo potrzebne.
- Mieszkańcy słusznie zauważyli, że w obecnych liniach dedykowanych
dzielnicy nie jest potrzebna rewolucja, a ewentualnie drobna korekta. Dla
Dzielnicy należałoby wprowadzić dodatkowe lub chociaż jedną dodatkową
linię, która obsłużyłaby całą dzielnicę, uwzględniając zwiększającą się
liczbę mieszkańców np. Szamot.
- Metro na Bemowie dla mieszkańców Ursusa nie jest najbardziej pożądaną
alternatywą, choć z pewnością cieszy fakt, że już tak blisko Dzielnicy
znajdują się stacje dające możliwość przemieszczania się - nie koniecznie
do centrum - jak podkreślali mieszkańcy. Dojazd do centrum zapewnia m.in.
PKP, mieszkańcy liczą też na poprawę i zwiększenie częstotliwości
kursowania pociągów obsługujących przystanki PKP Gołąbki i PKP Ursus
Północny.
- Korzystając z okazji zwracam się z prośbą zwiększenia częstotliwości
linii 401, która od zawsze zapewniała świetną komunikację z Mokotowem.
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Będę wdzięczna za ponowną analizę opracowanego projektu i uwzględnienia
potrzeb komunikacyjnych mieszkańców prężnie rozwijającej się dzielnicy
Ursus.
Z wyrazami szacunku

Szanowni Państwo!

Chciałbym odnieść się do zmian, które Państwo zaproponowaliście w związku
z oddaniem kolejnych stacji metra na odcinku wolsko-bemowskim.
Po pierwsze, uważam, iż linie 109, 171 i 190 należy zachować w
dotychczasowym układzie komunikacyjnym, zmniejszając ewentualnie częstość
kursowania pierwszych dwóch wymienionych (109 i 171), tak aby pozostawić
przy ulicy Górczewskiej autobusy, zwłaszcza w kontekście starszych osób,
dla których wiele przesiadek mogłoby przysporzyć wielu trudności i
dyskomfortu.
Ponadto, linie 154 i 167 winno się także pozostawić na dotychczasowych
trasach. To prawda, że linia 154 potrafi złapać spore opóźnienia na
trasie, ale wymiana jej wolsko-bemowskiego odcinka z linią 167
spowodowałyby, że tym razem to ta właśnie linia zaczęłaby łapać
opóźnienia, nie wspominając już o tym, że mieszkańcy osiedli w rejonie
zachodniej części ulicy Olbrachta straciliby połączenie z tramwajami przy
skrzyżowaniu Redutowej z Wolską.
W związku z powyższym, a także nadal trwającym zawieszeniem linii 284,
należałoby utrzymać kursowanie linii 201 do pętli przy Znanej, tak aby
mieszkańcy osiedli przy zachodniej części ulicy Olbrachta mieli dojazd do
stacji metra Księcia Janusza. Można by jedynie rozważyć, czy nie
poprowadzić jej ulicą Deotymy w związku z planowanym przez Państwa
skróceniem linii 149 do okolic bemowskiego ratusza. Wówczas należałoby
jednak reaktywować przystanek „Dalibora” w kierunku Znanej.
Wydaje się także, że modyfikacja trasy linii 716 pozostawia wiele do
życzenia. W tej chwili wielu pasażerów preferuje tę linię ze względu na
szybsze połączenie okolic Cmentarza Wolskiego z Włochami i Ursusem (brak
„osiedlowego wygięcia” jak w przypadku linii 194). Kierowanie linii na
ulicę Gierdziejewskiego nie ma w ogóle sensu.
Mam nadzieję, że nie wdrożycie Państwo wszystkich planowanych przez
Państwa modyfikacji transportu naziemnego w związku z otwarciem kolejnych
stacji metra na obszarze wolsko-bemowskim.
Z wyrazami szacunku

16
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Dzień dobry,
w uzupełnieniu do poprzedniego maila i w nawiązaniu do zaproponowanymi
przez Warszawski Transport Publiczny zmian tras kursowania autobusów po
otwarciu nowych stacji drugie linii metra, zgłaszamy następujące uwagi
dla poszczególnych linii.
Poniższe wnioski zostały przygotowane na podstawie rozmów z Mieszkańcami,
które dotyczyły problemów komunikacyjnych w dzielnicy Białołęka. Liczymy
na analizę wniosków i realizacje postulatów Mieszkańców.
Linia 104
Propozycja ZTM:
BRZEZINY – Białołęcka – Juranda ze Spychowa – Echa Leśne – Wielkiego Dębu
– Białołęcka – Kopijników – Łabiszyńska – Kondratowicza – METRO BRÓDNO
Razem dla Białołęki - brak uwag
Linia 112
Propozycja ZTM:
CH MARKI - Toruńska - Głębocka - św. Wincentego – L. Kondratowicza Chodecka - Łojewska - Łabiszyńska - Kondratowicza - Bazyliańska Wysockiego - Toruńska - most Grota-Roweckiego - al. Armii Krajowej Żeromskiego - al. Reymonta - Powstańców Śląskich - NOWE BEMOWO
Razem dla Białołęki – brak uwag
Linia 120
Propozycja ZTM:
OLESIN – Kobiałka – Mochtyńska – Ostródzka – Zdziarska – Kąty Grodziskie
– L. Berensona – Głębocka (powrót: Lewandów – Skośna – L. Berensona) –
Malborska – L. Kondratowicza – św. Wincentego – Borzymowska – Trocka –
Unicka – Handlowa – Ossowskiego – Barkocińska – Myszkowska - Gorzykowska
– Radzymińska – al. Solidarności – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI
(KIJOWSKA)
Razem dla Białołęki – wzrost częstotliwości z proponowanych 15 minut w
godzinach szczytu do 10 min.
Linia 126
Propozycja ZTM:
TARCHOMIN – Świętosławskiego – Świderska (powrót: Ćmielowska Światowida) – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska – (wybrane
kursy: Ekspresowa – Fleminga – Ekspresowa) – Płochocińska – (wybrane
kursy: Płytowa – Kupiecka – Płytowa) – Płochocińska – (wybrane kursy:
Płytowa – Kupiecka – Płytowa) – Marywilska – Odlewnicza – Annopol –
Rembielińska – Bazyliańska – Wysockiego - Bartnicza – Wyszogrodzka –
Chodecka – L. Kondratowicza – św. Wincentego – Głębocka – CH TARGÓWEK
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Razem dla Białołęki – utrzymanie linii na dotychczasowej trasie, aby nie
pogarszać obsługi komunikacyjnej Tarchomina i Nowodworów. Otwarcie nowych
stacji M2 w minimalnym stopniu wpływa na mieszkańców tego rejonu
Białołęki. Wobec tego nie powinno się to wiązać ze skracaniem linii 126.
Mieszkańcy Marcelina postulują także o dostosowanie rozkładów linii 126 i
314, aby były równomiernie rozłożone w ciągu godziny (szczególnie w
godzinach szczytu). Dodatkowo, w przypadku skierowania linii 314 do
obsługi SP 118 przy ul. Myśliborskiej, konieczne jest dostosowanie
rozkładu i częstotliwości linii 126 do obsługi SP 365 przy ul.
Płużnickiej, jako dowożącej uczniów z Marcelina oraz rejonu ulic
Marywilskiej i Płochocińskiej.
Linia 132
Propozycja ZTM:
OS. DERBY – Skarbka z Gór – L. Berensona – Głębocka (powrót: Lewandów –
Skośna – L. Berensona) – Toruńska – most Grota-Roweckiego – Trasa AK –
Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT (powrót: Włościańska –
Żelazowska)
Razem dla Białołęki – utrzymanie linii na odcinku trasy uwzględniającym
obsługę m.in. ul. Oknickiej, w tym zachowanie czterech przystanków na
żądanie: Chudoby, Oknicka, os. Lewandów II i Internetowa zgodnie z
załączoną grafiką.
W rejonie ulic Berensona i Lewandów znajdują się osiedla (m.in. os.
Lewandów, os. Pod Akacją, czy os. Przy Rzeczce), które obecnie są
wykluczone komunikacyjnie. Zmiana tras pomijająca ten rejon znacznie
pogorszy dostęp do komunikacji miejskiej, co skłoni Mieszkańców do
korzystania z własnych środków transportu, gdyż proponowana częstotliwość
kursowania innych linii wraz z ich czasem przejazdu stają się
nieatrakcyjne, wręcz zniechęcają do korzystania z komunikacji miejskiej –
warto też dodać, ze Mieszkańcy np.: os. Lewandów II, os. wzdłuż ul.
Internetowej czy os. Przy Rzeczce średnio przeznaczają ok. 10-15 min. na
dojście do przystanku autobusowego.
Pogorszenie dojazdu do pracy/szkoły przełoży się na wysoką skłonność do
zmiany środka transportu, z komunikacji zbiorowej na transport
indywidualny.
Linia 134 i Linia 134 (kursy skrócone)
Propozycja ZTM:
1) OLESIN – Kobiałka – Ruskowy Bród – Zdziarska – Ostródzka – Toruńska –
Łabiszyńska – Kondratowicza – METRO BRÓDNO
Powrót: METRO BRÓNO – Kondratowicza – św. Wincentego – Głębocka –
Toruńska …
2) MAŃKI-WOJDY – Zdziarska – Ostródzka – Toruńska – Łabiszyńska –
Kondratowicza – METRO BRÓDNO
Powrót: METRO BRÓNO – Kondratowicza – św. Wincentego – Głębocka –
Toruńska … MAŃKI-WOJDY
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Razem dla Białołęki: istotne utrzymanie połączenia północnowschodniej
Białołęki z M1, białołęcka młodzież decydując o wyborze szkoły średniej,
często kierowała się możliwością dogodnego dojazdu, stąd konieczność
utrzymania połączenia ulic Ruskowy Bród i Ostródzkiej z Metrem Marymont.
Linia 160 i linia 412
Propozycja ZTM: likwidacja
Razem dla Białołęki – trasa przejazdu:
GRODZISK – Skośna – L. Berensona – Oknicka – Lewandów - Skośna (powrót:
Głębocka – Lewandów – Oknicka – Berensona – Głębocka - Skośna)– Skarbka z
Gór – Jesiennych Liści – Głębocka – Toruńska - Radzymińska – Al.
Solidarności – Al. Jana Pawła II – Dw. Centralny
Częstotliwość 30/30/30
Utrzymanie bezpośredniego i szybkiego połączenia z centrum miasta
(wykorzystując buspas na Radzymińskiej) wraz z wzmocnieniem przystanku
Geodezyjna, z którego korzystają mieszkańcy Lewandowa, w tym Lewandowa
Leśnego, jak i przyszli mieszkańcy os. Młoda Białołęka (zabudowa przy ul.
Geodezyjnej).
Linia 176
Propozycja ZTM:
CHOSZCZÓWKA – Raciborska – Przytulna – Henrykowska – Wyganowska –
Raciborska – Mehoffera – Polnych Kwiatów – Parowozowa – Ołówkowa –
Bohaterów - Czołowa – Marywilska – Wysockiego – Bazyliańska –
Kondratowicza – METRO BRÓDNO
Razem dla Białołęki – zwiększenie częstotliwości kursowania co 10 minut w
godzinach szczytu wraz z wprowadzeniem kursów skróconych z Marcelina.
Jest to rozwiązanie korzystne z perspektywy Choszczówki, Białołęki
Dworskiej, jak i Żerania oraz Marcelina. Postulat zwiększenia
częstotliwości kursowania linii był podnoszony od wielu lat, a w
kontekście dojazdu do metra ma on kluczowe znaczenie.
Jednocześnie w rejonie ulic Marywilskiej, Kupieckiej i Wyspiarskiej tylko
w ciągu ostatnich kilku lat powstało blisko 1500 nowych mieszkań, a
kolejne 500 jest w budowie lub przygotowaniu do realizacji. Wraz z
dotychczasową zabudową, daje to liczbę kilku tysięcy mieszkańców, co
wymaga systematycznej poprawy komunikacji miejskiej, w tym także
zwiększania częstotliwości oraz liczby połączeń SKM i KM, aby oferta
transportowa była konkurencyjna wobec komunikacji indywidualnej, co z
kolei powinno się przełożyć na wyższe wykorzystanie parkingu P+R.
Linia 204 i linia 256
Propozycja ZTM:
204
ZAUŁEK-SZKOŁA – Zaułek – L. Berensona– Głębocka– Lewandów – Oknicka – L.
Berensona – Olsztyńska – Ostródzka – Juranda ze Spychowa – Białołęcka –
Kopijników – Łabiszyńska – Kondratowicza – METRO BRÓDNO
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Powrót: METRO BRÓDNO – Kondratowicza – Łabiszyńska - Kopijników –
Białołęcka – Juranda ze Spychowa – Ostródzka – Olsztyńska – L. Berensona
– Głębocka – Lewandów – Skośna – L. Berensona – Oknicka – Lewandów –
Skośna – L. Berensona – Zaułek – ZAUŁEK-SZKOŁA
256
GRODZISK – Skośna – L. Berensona – Oknicka – Lewandów – Skośna – L.
Berensona – Głębocka – św. Wincentego – Kondratowicza – METRO
KONDRATOWICZA

Powrót: METRO KONDRATOWICZA – Kondratowicza – Malborska – Głębocka –
Lewandów – Oknicka – L. Berensona – Głębocka – Lewandów – Skośna –
GRODZISK).
Razem dla Białołęki - Przebieg linii 204 został wypracowany przy udziale
przedstawicieli Rad Rodziców i uwzględniał m.in. bezpośredni dojazd
dzieci z ul. Skarbka z Gór do Szkoły Podstawowej przy ul. Juranda ze
Spychowa, z kolei 256 zapewnia bezpośredni dojazd dzieci z Głębockiej,
Lewandowa, Oknickiej czy Chudoby do Szkoły Podstawowej przy ul. Zaułek.
Proponowane zmiany dla wskazanych linii należy uzgodnić z
przedstawicielami szkół jak również wziąć pod uwagę obowiązującą
rejonizację szkół na moment wprowadzania zmian. Jednocześnie warto
podkreślić linia 132 obecnie zapewnia dojazd dla dzieci z ul. Ostródzkiej
do placówki przy ul. Zaułek.
Linia 233
Propozycja ZTM:
KĘPA TARCHOMIŃSKA – Kępa Tarchomińska – Bukowska – Przyrzecze –
Gąsiorowskiej – Główna – Modlińska (powrót: Modlińska – Przyrzecze) –
Aluzyjna – Sprawna – Odkryta – Dzierzgońska – Światowida – H. Ordonówny –
J. Mehoffera – Światowida – W. Świętosławskiego – TARCHOMIN (powrót:
Świętosławskiego – Świderska)
Razem dla Białołęki – całotygodniowe połączenie Kępy Tarchomińskiej i
Bukowa z tramwajami na Nowodworach oraz z Tarchominem. Jednocześnie
uzupełnienie linii 233 powinna stanowić linia 211, przedłużona o odcinek
Buków – Kępa Tarchomińska.
Linia 240
Propozycja ZTM:
MARKI /PUSTELNIK/ – Duża – al. Piłsudskiego – Sosnowa – Kościuszki –
Warszawa: Lewandów – Skośna – L. Berensona – Głębocka (powrót: Głębocka –
Lewandów) – św. Wincentego – Kondratowicza – METRO KONDRATOWICZA
Razem dla Białołęki – rozważenie zwiększenia kursowania w godzinach
szczytu co 15 minut.
Linia 314
Propozycja ZTM:
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ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Daniszewska – Białołęcka – M. Hemara –
Ostródzka – Mochtyńska – Kobiałka – OLESIN
Razem dla Białołęki – utrzymanie linii na trasie łączącej wschodnią,
środkową i zachodnią Białołękę. Linia zapewnia połączenie Marcelina i
Żerania, w tym również osiedli przy Płochocińskiej, ale także wschodniej
części Białołęki z Tarchominem, placówkami publicznymi czy przystankami
przesiadkowymi przy Modlińskiej, jak i połączenie Żerania, Tarchomina i
wschodniej Białołęki z placówkami oświatowymi, w tym liceum przy
Ostródzkiej – taka też była idea jej utworzenia, postulowana od wielu
lat.
Należy rozważyć wprowadzenie obsługi linią 314 SP 118 przy ul.
Myśliborskiej, zgodnie z rekomendacją Wydziału Oświaty i Wychowania dla
Dzielnicy Białołęka. Ta propozycja została pozytywnie przyjęta i zyskała
liczne głosy poparcia ze strony mieszkańców rejonów: Myśliborskiej,
Kowalczyka, Krzyżówki, Płochocińskiej czy Marywilskiej. Pozytywnie
zaopiniowała ją również Rada Rodziców SP 118 przy ul. Myśliborskiej. Poza
poprawą obsługi szkoły - postulowaną ze względu na przeciążoną w szczycie
linię 211 - zapewniłaby ona także dodatkowe połączenie dla mieszkańców
osiedli przy ulicy Myśliborskiej, które systematycznie powstają w tym
rejonie.
Jednocześnie, co podkreślają m.in. mieszkańcy Marcelina, skierowanie
linii 314 do obsługi SP 118 przy ul. Myśliborskiej wymaga zapewnienia
alternatywy dla obsługi SP 365 przy ul. Płużnickiej. Dodatkowo, rozkład i
częstotliwość linii 314 na nowej trasie powinny być dostosowane także do
rozkładu zajęć w SP 118 przy ul. Myśliborskiej, aby była ona efektywną
linią szkolną.
Linia 527
Propozycja ZTM:
GRODZISK – Skośna – L. Berensona (powrót: Głębocka – Lewandów – Skośna)–
Skarbka z Gór – Jesiennych Liści – Głębocka – św. Wincentego –
Kondratowicza – METRO KONDRATOWICZA (powrót: Kondratowicza – Malborska
Razem dla Białołęki: proponowane zwiększenie częstotliwości kursowania co
4 minuty w godzinach szczytu jest pozytywnie odbierane przez Mieszkańców
z ul. Skarbka z Gór chcących szybko dotrzeć do M2. Jednak wracają
postulaty z konsultacji przeprowadzonych w 2016 r. dotyczące
bezpośredniego połączenia z centrum miasta (propozycja opisana przy
liniach 160/412) czy dodatkowych linii dla Olesina/Kobiałki czy Zielonej
Doliny (propozycja w dalszej części opracowania). Obecnie dla linii 527
wskazujemy na konieczność wykorzystania potencjału tej linii i
uwzględnieniu przejazdu ul. Berensona – Oknicka – Lewandów, zgodnie z
grafiką i argumentacją użytą przy linii 132.
Propozycja zmian dla linii autobusowych, dla których Warszawski Transport
Publiczny nie przewidział zmian:
Linia 234
Razem dla Białołęki – skierowanie linii do M2 wraz z zwiększeniem jej
kursowania na trasie:
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Augustów – Chudoby – Zdziarska – Kąty Grodziskie – Berensona – Ostródzka
– Juranda ze Spychowa – Białołęcka - Kopijników – Łabiszyńska –
Kondratowicza – METRO BRÓDNO
Linia 326
Razem dla Białołęki – przekształcenie w linię całotygodniową.
Linia 326 jako całotygodniowa to dojazd do przychodni przy ul. Kobiałka
30c, poczty przy ul. Płochocińskiej 162, CH Marywilska, PKP Żerań czy do
pobliskiej parafii w rejonie ul. Kobiałka.
Linia 509
Razem dla Białołęki – wzmocnienie poprzez dodatkowe kursy w godzinach
szczytu, kiedy ta linia jest najbardziej przeciążona.
Mieszkańcy wnioskują także o poprawę połączenia rejonu Modlińskiej,
Konwaliowej i Kowalczyka z nowymi stacjami M2 na Bródnie. Obecnie jedyne
połączenie tego rejonu z M2 jest realizowane właśnie przez linię 509,
dojeżdżającej do dalszej stacji Dworzec Wileński.
Nowa linia
Razem dla Białołęki – stworzenie nowego połączenia, zapewniającego
północno-wschodnim obszarom Białołęki połączenie z M1
OLESIN – Kobiałka – Mochtyńska – Ostródzka – Toruńska – most GrotaRoweckiego – Trasa AK – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT
(powrót: Włościańska – Żelazowska)
Dodatkowo podczas rozmów Mieszkańcy wskazują na konieczność:
- skomunikowania ul. Daniszewskiej/Szlacheckiej z M2 Bródno, obecnie w
propozycji nie uwzględniono połączenia Żerań Wschodni – M2 Bródno, o
które postulują Mieszkańcy Brzezin;
- wyznaczenia dodatkowych przystanków wzdłuż ul. Ostródzkiej w rejonie
ul. Porannej Rosy;
- montażu wiaty na przystanku Przejezdna 01, os. Lewandów Park II i Os.
Derby IV;
- skomunikowania rejonu ul. Kroczewskiej;
- skomunikowania rejonu ulic: Siecznej i Kartograficznej;
- skomunikowania rejonu ulic: Szamocin i Orneckiej.
Liczymy, że przekazane przez nas wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone,
a otwarcie kolejnych stacji drugiej linii metra pozwoli na poprawę układu
komunikacyjnego na Białołęce.
Pozdrawiam

Dzień dobry,
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W załączeniu przesyłam uwagi Klubu Radnych Razem dla Białołęki i
Stowarzyszenia Razem dla Białołęki w zakresie zmian układu komunikacji
miejskiej na Białołęce.
Liczymy na poparcie wskazanych wniosków.
Wyrażam sprzeciw wobec proponowanej nowej trasie lini 118
Jestem przeciwna likwidacji linii tramwajowej 25.
Jako mieszkanka Pragi-Północ sprzeciwiam się pomysłowi likwidacji
tramwaju 25 na obecnej trasie. Likwidacja tego połączenia sprawi, że
podróżni jadący z Nowej Pragi będą musieli polegać na niewygodnych
przesiadkach. Ta zmiana uderzy najmocniej w najsłabszych użytkowników
transportu zbiorowego - rodziców z dziećmi w wieku szkolnych oraz
seniorów i osoby z ograniczeniami w poruszaniu się, czyli te, które już
na starcie są poszkodowane gdy trzeba skorzystać z przesiadek na metro.
Trasa „25” pokrywa się z metrem tylko na 2 przystankach, więc trudno
uznawać linię M2 jako jej wygodne zastępstwo. Tramwaj jest też wygodnym
dojazdem do wielu szkół oraz największej placówki opieki zdrowotnej w
stolicy – szpitala uniwersyteckiego na Banacha. W związku z tym apeluję o
utrzymanie przebiegu linii 25 na odcinku Praga-Północ - Ochota.
Dzień dobry,
w związku z konsultacjami nad zmianą w ofercie transportu publicznego
chciałbym zwrócić Państwa uwagę na ubogą ofertę komunikacji miejskiej na
Szamotach w dzielnicy Ursus. Zaproponowana zmiana w zakresie linii nr 177
jest rozwiązaniem dobrym, kierunkiem w dobrą stronę i za tą propozycję
bardzo dziękuję. Niemniej jednak pozwolę sobie sformułować potrzebę zmian
również na innych kierunkach.
Aktualnie do kolejnych oddawanych etapów osiedli na Szamotach w Ursusie
wprowadzają się kolejni mieszkańcy. Patrząc na kolejne zasiedlane bloki,
każdego kwartału liczba mieszkańców terenów dawnych Zakładów Ursus
powiększa się. W zasadzie poza linią 177 i oczywiście dostępem do stacji
PKP Warszawa Ursus Północy (z której pociągi KM kursują w bardzo
nieregularnych odstępach, a poza tym zdarzają się awarie urządzeń
kierowania ruchem lub taboru - sprawa dotyczy całej linii od W-wa
Zachodniej i dalej linią kolejową nr 3), brak jest w ogóle dostępu do
oferty komunikacji miejskiej (pomijam tutaj również dostęp do autobusów z
al. 4 Czerwca z uwagi na odległość ponad 15 min. piechotą).
W związku z tym mam wniosek o poszerzenie oferty komunikacji miejskiej z
Szamot (poza trafną propozycją modyfikacji linii 177), tj. w ramach
kursowania autobusów przez ul. Posag 7 Panien, np.:
- autobus kursujący do stacji PKP Warszawa Ursus - w tym miejscu zwracam
uwagę, że przez kolejne budowy bloków dostęp do stacji PKP Ursus dla
mieszkańców z ul. Posag 7 Panien jest "na około" (tj. przez ul.
Gierdziejewskiego albo ul. Szamoty),
- autobus, który realnie pozwoli korzystać z połączeń autobusowych ze
Skorosz (w tym linii nr 517, który zmierza do Centrum).
Dziękuję.
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z poważaniem,

Jako mieszkanka Pragi-Północ sprzeciwiam się pomysłowi likwidacji
tramwaju 25 na obecnej trasie. Likwidacja tego połączenia sprawi, że
podróżni jadący z Nowej Pragi będą musieli polegać na niewygodnych
przesiadkach. Ta zmiana uderzy najmocniej w najsłabszych użytkowników
transportu zbiorowego - rodziców z dziećmi w wieku szkolnych oraz
seniorów i osoby z ograniczeniami w poruszaniu się, czyli te, które już
na starcie są poszkodowane gdy trzeba skorzystać z przesiadek na metro.
Trasa „25” pokrywa się z metrem tylko na 2 przystankach, więc trudno
uznawać linię M2 jako jej wygodne zastępstwo. Tramwaj jest też wygodnym
dojazdem do wielu szkół oraz największej placówki opieki zdrowotnej w
stolicy – szpitala uniwersyteckiego na Banacha. W związku z tym apeluję o
utrzymanie przebiegu linii 25 na odcinku Praga-Północ - Ochota.
Zwracam się z prośbą o pozostawienie linii nr 25. Jest to bezpośrednie
połączenie Ochoty z Pragą. Jest to bardzo dogodna komunikacja. Linia
autobusowa 517 już nie dojeżdża na Pragę więc jest jedyna linia bez
przesiadki.

Dzień dobry.
Jako mieszkanka Ursusa mam bardzo duże uwagi co do zmiany przebiegu linii
177. Linia ta jako połączenie dowozowe do metra nie ma sensu – po
pierwsze, likwiduje się w ten sposób jedyne bezpośrednie połączenie obu
części Ursusa (w tym dojazd do Urzędu Dzielnicy z Czechowic i Skoroszy).
Po drugie, autobusy będą utykały w korku przy Factory. Dużo lepszy dojazd
do metra jest przez ulice Gierdziejewskiego i Połczyńską, gdzie korków
praktycznie nie ma i autobusy nie muszą tracić cennych minut na czekanie
do lewoskrętu.
Podzielenie 177 na dowozówkę do metra i 207 w drugiej części dzielnicy
sprawia, że mieszkańcy chcący dostać się do szkół w południowej części
dzielnicy (okręg szkolny dla Szamotów wypada na Skoroszach) będą musieli
się przesiadać. Podobnie z mieszkańcami południa Ursusa chcącymi dojechać
do Urzędu Dzielnicy. Linie 177 i 207 nie będą miały nawet wspólnego
przystanku. Jak zatem osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy rodzice
z dziećmi mają poruszać się po dzielnicy – przechodząc tunelem pod torami
i robiąc sobie kilkaset metrów spaceru do Urzędu?
Kategorycznie sprzeciwiam się takiej fragmentaryzacji i likwidacji
jedynego bezpośredniego połączenia między ważnymi punktami dzielnicy,
takimi jak szkoły, urzędy i przychodnie. Jeżeli miasto chce zapewnić
lepszy dojazd do metra, niech organizuje go za pomocą innej linii. Próba
zmiany autobusu 177 w dojazdówkę do metra to karanie mieszkańców Ursusa
za to, że na Bemowie otworzyli metro.
Jestem za utrzymaniem linii 171, 109 i 149 na dotychczasowych trasach.
Szanowni Państwo,
Pragnę wyrazić dezaprobatę wobec pomysłu zlikwidowania linii 25 jako
mieszkanka Pragi Północ, a dokładnie Szmulowizny.
Linia 25 stanowi jeden z zaledwie dwóch możliwych tramwajów, które
kursują na trasie Praga Północ -Centrum przez Rondo Waszyngtona. (Linia 7
przestaje funkcjonować zdecydowanie za wcześnie za równo w ciągu tygodnia
jak i w weekendy). Wobec tego bez przesiadki, 25 to jedyny tramwaj którym
dojedziemy z Dworca Wileńskiego na Powiśle przez most Poniatowskiego.
Jest to również tramwaj, którym z Powiśla możemy kierować się na Bródno,
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brak bezpośredniego połączenia zwiększy niewygodę w korzystaniu z
komunikacji publicznej.
Proponuję zamiast likwidacji przemyślenie na przykład skrócenia trasy
tramwaju do przystanku Czynszowa.
Z poważaniem,
Chciałabym odnieść się do skrócenia
linii 104, która jeździ do Zerania Zach. Pracuję przy ul.Konwaliowej a
mieszkam na Zeraniu Wschodnim. Ogólnie uważam, że jest bardzo słabe
połączenie z Urzedem Gminy Białołęka.
Pozdrawiam serdecznie
Szanowni Państwo,
w związku z trwającymi konsultacjami na temat proponowanych zmian
komunikacyjnych, w imieniu własnym oraz swojej rodziny (wszyscy jesteśmy
mieszkańcami osiedla Bemowo V: ul. Millera, Miarki i Żołnierzy Wyklętych)
chcę się odnieść do zaproponowanych rozwiązań.
*

linie 122, 220 i 201

Argumenty za skróceniem linii 122 są zrozumiałe, jednakże zwracam się z
uprzejmą prośbą o dokonanie zmian, które w jak najmniejszym stopniu
wpłyną na dotychczas funkcjonujący układ komunikacyjny w rejonie Bemowa
V, czyli obszaru ograniczonego przystankami: WROCŁAWSKA, RODŁA, PIASTÓW
ŚLĄSKICH i NOWE BEMOWO. Swoją prośbę argumentuję w następujący sposób:
*
przystanek RODŁA obsługuje najdalej wysuniętą na północny zachód
część Nowego Bemowa. Zaproponowane zmiany spowodują, że czas dojścia do
linii 122 znacząco wydłuży się (w zależności od miejsca zamieszkania,
nawet dwukrotnie, do ok. 12 min.);
*
linia 122 zapewnia przede wszystkim wygodne skomunikowanie z
obiektami handlowymi: CH BEMOWO, LIDL, terenami rekreacyjnymi (liczne
ogródki działkowe w rejonie ul. Maczka) a także z Bielanami i Żoliborzem
z dogodnymi przesiadkami na inne linie obsługujące ZP CONRADA czy SADY
ŻOLIBORSKIE;
*
pozostawienie dotychczasowego przebiegu linii 122 zapewni jej
lepszą dostępność dla wszystkich mieszkańców północnej części osiedla,
także mieszkających w rejonie ZP WROCŁAWSKA. Zaproponowany przebieg linii
122 i 220 wymusza obsługę zespołu przystankowego NOWE BEMOWO tylko
poprzez przystanek zlokalizowany na krańcu. Biorąc pod uwagę rozległość
przystanku potęgowaną rozciągnięciem przejść dla pieszych na oba skraje
zespołu przystankowego, zmiana spowoduje ograniczenie dostępności do ww.
linii. Obecnie mieszkańcy wschodniej strony Powstańców Śląskich mogą
wejść do linii 220 na pętli (bez konieczności nadkładania drogi
koniecznego do przejścia na drugą stronę ulicy), a mieszkańcy zachodniej
strony – na przystanku NOWE BEMOWO 02.
*
linia 201 zapewnia szereg wygodnych, lokalnych połączeń dla różnych
grup pasażerów: komunikuje osiedla z rejonie Fortu Bema ze Szkołą
Podstawową nr. 357, dorosłym mieszkańcom zapewnia dogodny dojazd do
obiektów rekreacyjnych (Fort Bema), handlowych CH BEMOWO, LIDL,
całotygodniowy bazar na Kole oraz dojazdu do stacji metra KSIĘCIA JANUSZA
bez konieczności nadkładania drogi pieszej, co jest szczególnie ważne dla
osób mających trudności w poruszaniu się;
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*
nawet w przypadku, jeśli podstawową linią do obsługi północnej
części Nowego Bemowa ma stać się linia 171, to nie zapewni ona wszystkich
wcześniej wymienionych relacji, które uzupełniane są przez linie 122 i
201, a skierowanie linii 220 w żaden sposób nie zrównoważy tej zmiany,
ponieważ obsługuje całkowicie inne rejony Bemowa, nie zapewnia także tylu
dogodnych skomunikowań z innymi liniami i dzielnicami.
*
linia 171
Zmiana charakteru linii 171 z międzydzielnicowej na dowozową jest
zrozumiała i rozsądna. Trzeba jednak podkreślić, że dziś zapewnia ona
bezpośredni i całotygodniowy dojazd do istotnych z punktu widzenia
przeciętnego mieszkańca obiektów zlokalizowanych wzdłuż ul. Górczewskiej:
CH WOLA PARK (kumulujący szereg usług których nie zapewniają inne centra
handlowe na Bemowie, takich jak market budowlany, duża placówka LuxMedu),
przychodnie w rejonie ul. Elekcyjnej oraz rozległe tereny rekreacyjne
wzdłuż ul. Górczewskiej. Cotygodniowe obserwacje potwierdzają, że bardzo
popularne jest też bezpośrednie połączenie północnej części Nowego Bemowa
ze Stadionem Wojska Polskiego, stanowiącym popularny kierunek dla wielu
mieszkańców Nowego Bemowa, a także weekendowa obsługa dużego targowiska
przy parku Moczydło – o jego popularności świadczy bardzo duże i
regularne wykorzystanie linii obsługujących przystanki d. PKP KOŁO
(celowo używam starej nazwy, ponieważ METRO MŁYNÓW mogłoby sugerować
łatwą dostępność do stacji metra; wspomniany obiekt jest funkcjonalnie
zlokalizowany pomiędzy stacjami). Pozostałe cele podróży na dalszym
odcinku linii 171 są już obsługiwane (z punktu widzenia Nowego Bemowa)
przez linie tramwajowe 23, 24, 26 i 35.
Wobec powyższego, a także braku odniesienia się w proponowanych zmianach
do linii 523, która kursuje z bardzo wysoką częstotliwością i zapewnia
wszystkie wcześniej wymienione połączenia (wcześniej wspomniane: WOLA
PARK, przychodnie, Park Moczydło/Szymanowskiego, stadion Wojska
Polskiego), gorąco proponuję pod rozwagę skierowanie połowy kursów linii
523 na Nowe Bemowo (najkrótszą trasą, na wprost ul. Powstańców Śląskich),
czego dodatkowym efektem będzie:
*
racjonalne wykorzystanie wielkopojemnego taboru (obecnie autobusy
tej linii kursują ulicą Radiową z bardzo dużą częstotliwością,
nieadekwatną do występującego na tym odcinku zainteresowania);
*
utrzymanie obsługi ZP PIRENEJSKA.
Zaproponowany przeze mnie, wariantowy przebieg linii jest praktycznie tej
samej długości, jednak obsługuje nieporównywalnie bardziej zabudowaną
część Nowego Bemowa, więc zapewni dostępność większej części mieszkańców
przy jednoczesnym pozostawieniu obsługi zespołów przystankowych RADIOWAWAT i STARE BEMOWO z częstotliwością odpowiadającą zainteresowaniu.
Alternatywnym rozwiązaniem, zapewniającym lepsze wykorzystanie stanowisk
na pętlach STARE BEMOWO i NOWE BEMOWO oraz rezygnacji z wariantowego
przebiegu linii jest skierowanie wszystkich kursów linii 523 na NOWE
BEMOWO, przy jednoczesnym skróceniu obecnych przebiegów linii 122 i 220
do pętli STARE BEMOWO (wraz ze wzajemnym skomunikowaniem). To rozwiązanie
dodatkowo utrzyma połączenie północnego Bemowa z WAT. Dzięki
równoczesnemu wydłużeniu linii 167 do Starego Bemowa, mieszkańcy,
studenci i pracownicy rejonu WAT zachowują połączenie z Dworcem
Zachodnim, Ochotą, Trasą Łazienkowską oraz rejonem Pola Mokotowskiego,
realizowane obecnie przez linię 523.
*

linia 284 (przywrócenie kursowania na zmodyfikowanej trasie)
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Alternatywnie, w przypadku braku możliwości wprowadzenia postulowanych
przeze mnie korekt linii 523, proponuję zapewnienie bezpośredniego
dojazdu z Nowego Bemowa do CH WOLA PARK dzięki uruchomieniu
całotygodniowej linii 284 na trasie: NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich –
Żołnierzy Wyklętych – Wrocławska – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa –
Deotymy – Górczewska – Powstańców Śląskich – Człuchowska – Lazurowa –
OS.GÓRCZEWSKA. Linia, oprócz zapewnienia postulowanego połączenia,
zapewnia również bezpośredni dojazd do przedmiotowego Centrum Handlowego
mieszkańcom Jelonek (dziś korzystającym z linii 190), mieszkańcom Koła
(mającym dziś do dyspozycji linie 149). Dzięki obsłudze ZP RODŁA mogłoby
też zastąpić linię 201 wycofaną z ul. Żołnierzy Wyklętych. Wadą tego
rozwiązania jest konieczność zapewnienia dodatkowych autobusów
obsługujących tę linię, gdyż żadna z omawianych przeze mnie zmian nie
zapewnia odpowiednich oszczędności taborowych.
*
linia 167
W mojej ocenie zamiana tras linii 154 i 167 jest pomysłem dobrym, ale
wymagającym niewielkiej korekty przebiegu trasy linii 167 na Ochocie,
zapewniającej obsługę Dworca Zachodniego, podobnie jak dziś zapewnia ją
linia 154:
… - Prymasa Tysiąclecia – Al. Jerozolimskie – ul. Grzymały-Sokołowskiego
– Szczęśliwicka – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Banacha – Żwirki i Wigury
– Wawelska - …
Taki przebieg linii, oprócz ww. skomunikowania z ważnym węzłem kolejowym,
utrzymuje obsługę ul. Bitwy Warszawskiej, a dodatkowo zapewnia dojazd z
Bemowa i Woli do szpitala przy ul. Banacha oraz poprawia funkcjonowanie
linii w szczycie dzięki ominięciu najbardziej zakorkowanego, zwężonego
odcinka ul. Bitwy Warszawskiej między ul. Szcześliwicką i al.
Jerozolimskimi (bez możliwości wytyczenia buspasa).
Przedstawione powyżej pomysły na korekty do projektu zmian komunikacji na
Bemowie starałem się przemyśleć w taki sposób, aby nie stanowiły
istotnego obciążenia puli dostępnego taboru lub budżetu niezbędnego do
funkcjonowania linii w zaproponowanym kształcie (za wyjątkiem postulatu
dot. przywrócenia linii 284), a jednocześnie pozwalały utrzymać dobrą
dostępność do komunikacji publicznej dla mieszkańców najdalej wysuniętych
na północny zachód zabudowań Nowego Bemowa.
Z wyrazami szacunku,

Bardzo proszę o uwzględnienie mojego sprzeciwu odnośnie skrócenia trasy
linii 118.Jestem przeciwny wycofaniu trasy z Bródna Linia jest potrzebna
.BIE WIEM DLACZEGO TAKI POMYSŁ .
Pozostawienie linii 171, 109 oraz 149
Na dotychczasowej trasie

Dzien dobry
Bardzo proszę o nie zmienianie tras autobusów Lini 109, 171 i 149
Szanowni Decydenci ZTM,
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Prosimy o pozostawienie linii 171 oraz 109 i 149 na dotychczasowych
trasach. Jest to konieczne dla nas, mieszkańców Woli i Bemowa ( w tym
Jelonek ), aby była alternatywa dla komunikacji z tych dzielnic i nie
było tłoku w metrze. To jest ważne obecnie gdy występują epidemie.
Z poważaniem
W związku z otwarciem 2 nowych stacji metra Ulrychow i Bemowo Wnioskuję
za pozostawieniem lini autobusowych nr 171, nr 109, nr 149 na
dotychczasowej trasie.
Mieszkanka Woli
Dzień dobry,
Nie zgadzam się z likwidacją linii 25.
Pozdrawiam,

Pozostawienie lini 171, 109
Stanowczo sprzeciwiam się likwidacji linii tramwajowej 25.
Z poważaniem
Dzień dobry,
piszę, aby w ramach konsultacji społecznych zaprotestować przeciwko
likwidacji trasy tramwaju nr. 25.
Jako mieszkaniec/mieszkanka Pragi-Północ sprzeciwiam się temu pomysłowi.
Likwidacja tego połączenia sprawi, że podróżni jadący z Nowej Pragi będą
musieli polegać na niewygodnych przesiadkach. Ta zmiana uderzy najmocniej
w najsłabszych użytkowników transportu zbiorowego - rodziców z dziećmi w
wieku szkolnych oraz seniorów i osoby z ograniczeniami w poruszaniu się,
czyli te, które już na starcie są poszkodowane gdy trzeba skorzystać z
przesiadek na metro. Trasa „25” pokrywa się z metrem tylko na 2
przystankach, więc trudno uznawać linię M2 jako jej wygodne zastępstwo.
Tramwaj jest też wygodnym dojazdem do wielu szkół oraz największej
placówki opieki zdrowotnej w stolicy – szpitala uniwersyteckiego na
Banacha. W związku z tym apeluję o utrzymanie przebiegu linii 25 na
odcinku Praga-Północ - Ochota.
Z poważaniem,

Do not remove bus 171 or 109 from wola.

Dzień dobry,
jestem mieszkanką Bemowa, mieszkam w pobliżu przystanków
Człuchowska/Lazurowa. Chciałabym zgłosić swoje uwagi do planowanego
skrócenia trasy linii 190 do pętli Znana.
Skrócenie tej linii odbierze możliwość bezpośredniego dojazdu z osiedli
na Jelonkach do centrum Warszawy. W obecnej chwili jest to jedyna linia,
która pozwala, szczególnie starszym osobom, na bezpośredni dojazd do
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centrum leczniczo rehabilitacyjnego ATTIS, przychodni na Ciołka, Szpitala
Praskiego i Szpitala Okulistycznego na Pradze bez konieczności
przesiadek. Dla osób starszych konieczność przesiadania się to duży
kłopot jak również stres. Mieszkańcy Jelonek to w znacznej części osoby
starsze, dla których obecna trasa linii 190 do duża dogodność w
poruszaniu się po Warszawie.
Otwarcie dwóch nowych stacji metra nie będzie też miało wpływu na
zmniejszenie liczby osób podróżujących autobusami 190 ponieważ ich trasy
pokrywają się tylko na odcinku dwóch stacji metra.
Sama pracuję niedaleko ul. Ordona i do pracy dojeżdżam właśnie autobusem
190. Skrócenie trasy autobusu do pętli Znana odbierze mi możliwość
bezpośredniego dojazdu do pracy i wydłuży czas podróży.
Dlatego też chciałabym zaprotestować przeciwko wprowadzeniu zmian w
trasie linii 190.
Pozdrawiam serdecznie,

Witam,
przesyłam ostateczne propozycje zmian autobusów po otwarciu metra na
Bemowie:
Uruchomienie nowej linii:
101 - GWIAŹDZISTA - Gwiaździsta - Podleśna - Al. Zjednoczenia Żeromskiego - Perzyńskiego - Rudnickiego - Obrońców Tobruku - Księcia
Bolesława - Obozowa - Ciołka - Jana Olbrachta - ZNANA
105 - Likwidacja linii
109 - TORWAR - (...) - Elekcyjna - Górczewska - Powstańców Śląskich Człuchowska - Lazurowa - OSIEDLE GÓRCZEWSKA
112 - KAROLIN -(....) - Al. Armii Krajowej - Toruńska - Wysockiego Bazyliańska - Kondratowicza - Łabiszyńska - Łojewska - Chodecka Krasnobrodzka - BRÓDNO PODGRODZIE
122 - Utrzymanie aktualnej trasy
154 - Utrzymanie aktualnej trasy
160 - METRO TROCKA (...) - Radzymińska - Al. Solidarności - Pl. Bankowy Marszałkowska - Al. Jerozolimskie - Al. Prymasa Tysiąclecia - Kasprzaka Redutowa - Jana Olbrachta - ZNANA
167 - SIEKIERKI SANKTUARIUM - (...) - Al. Prymasa Tysiąclecia Kasprzaka - Wolska - Połczyńska - Powstańców Śląskich - Radiowa Wrocławska - Powstańców Śląskich - Conrada - CHOMICZÓWKA
171 - Likwidacja linii
177 - Utrzymanie aktualnej trasy
190 - CH MARKI - (...) - Al. Solidarności - Leszno - Górczewska - Deotymy
- Obozowa - Dywizjonu 303 - Wrocławska - Powstańców Śląskich - NOWE
BEMOWO
197 - URSUS NIEDŹWIADEK - (...) - Gierdziejewskiego - Połczyńska Lazurowa - Człuchowska - Powstańców Śląskich - Górczewska - METRO
KSIĘCIA JANUSZA
201 Utrzymanie aktualnej trasy Nowe Bemowo - Znana
220 - Utrzymanie aktualnej trasy
320 - Likwidacja linii
Wznowienie kursowania linii:
506 - OSIEDLE GÓRCZEWSKA - Lazurowa - Człuchowska - Powstańców Śląskich Połczyńska - Wolska - Kapsrzaka - Prosta - Świętokrzyska - Tamka - Dobra
- Wybrzeże Gdańskie - Wybrzeże Gdyńskie - Toruńska - Wysockiego Bartnicza - Chodecka - Krasnobrodzka - BRÓDNO PODGRODZIE
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520- MARYSIN - (...) - Marszałkowska - Pl. Bankowy - Al. Solidarności Leszno - Górczewska - Powstańców Śląskich - Radiowa - Wrocławska Powstańców Śląskich - NOWE BEMOWO
Uruchomienie nowej linii:
510 - METRO MARYMONT - Al. Armii Krajowej - Toruńska - Wysockiego Bazyliańska - Kondratowicza - Św. Wincentego - Głębocka- Toruńska - CH
MARKI
716 - Utrzymanie aktualnej trasy
Pozdrawiam,
Dzień dobry!
Przesyłam swoje uwagi do zaproponowanych zmian w układzie komunikacyjnym
po otwarciu kolejnych stacji M2.
1. Linia 25
Linia ta obsługuje potoki pasażerskie z Bródna do Al. Jerozolimskich.
Korzystnie z drugiej linii metra wraz z przesiadkami pogorszy czas
przejazdu w Al. Jerozolimskie. Ponadto z tej linii korzysta dużo osób
strasznych, dla których przesiadki będą uciążliwe.
2. Linia 112
Linia ta zapewnia dogodny dojazd z Bródna do północnej części Bemowa i
Karolin. Propozycja skrócenia trasy do Nowego Bemowa pogorszy połączenia
między dzielnicami. Linię tę można skrócić do pętli Os. Górczewska, a z
Os. Górczewska uruchomić nową linię na Karolin.
3. Linia 118
Linia ta obsługuje inne rejony Bródna i Powiśla niż metro. Ponadto
zapewnia dogodne połączenie Bródna z linią kolejową nr 9 i węzłem Żerań
FSO. Moja propozycja to przywrócić kursowanie linii na trasie z przed
rozpoczęcia budowy metra z dotychczasową częstotliwością.
4. Linia 160/527
Obydwie linie połączyć w jedną i nadać jej numer 160, ponieważ w
proponowanych zmianach 527 pomija jeden przystanek.
5. Linia 204
Linię wydłużyć ulicami Zaułek Szkoła - ... - Kondratowicza - Wysockiego Pożarowa do stacji PKP Praga.
6. Linia 240
Przywrócić trasę linii z przed rozpoczęcia budowy metra.
7. Linia 105 i 109.
Linię przekształcić w jedną i skierować na trasę Os. Górczewska - trasa
105 - Prosta - Al. Jana Pawła II - Al. Jerozolimskie - Pl. Trzech Krzyży
- Książęca - Rozbrat - Łazienkowska - Torwar.
8. Linia 154
Zostawić na dotychczasowej trasie, linia ta obsługuje inne rejony niż
metro.
Z poważaniem,
Wnioskuję o pozostawienie linii 171 na starej trasie.Proponowana zmiana
jest nie do przyjęcia ze względu na ograniczenie możliwosci
przemieszczenia się osób i funkcjonowanie. Bemowo cały czas ma zabierane
linie , np. zabrano linię 509,E-2 itd. argumentem było posiadanie metra
tylko nie zauważono, że do metra trzeba dojechać.
Autobus 190 powoduje,że trzeba się przesiadać co wiąże się z kosztami jak
i stratą czasu. Uważam,że propozycja ta została nie przemyślana.
Dotyczy to również linii 109 jak i 149.
Proszę o weryfikację propozycji.
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Szanowni Państwo,
Chciałbym Państwu przedstawić zebrane przeze mnie propozycję na temat
korekt w zaproponowanym przez Państwa układzie komunikacyjnym, po
otwarciu stacji metra na Bródnie.
Zatem przechodząc do rzeczy, przede wszystkim uważam, że autobusy linii
176 powinny kursować z większą częstotliwością. W dni świąteczne i poza
szczytem powinny kursować przynajmniej co 15 minut.

Oprócz tego uważam, że zabranie linii 118 z prawego brzegu Wisły jest
złym pomysłem. Trasa tej linii jest zupełnie różna od trasy linii metra i
dowozi ona w wiele miejsc, gdzie metro nie dociera.
Złym pomysłem moim zdaniem są zmiany, które dotkną Tarchomin. Skrócenie
linii 314 do krańca Żerań Wschodni również jest złym pomysłem, gdyż
odbiera wielu rejonom i osiedlom połączenie z Tarchominem i Urzędem
Dzielnicy. Linia mogłaby dalej jeździć na Tarchomin, na proponowanej
przeze mnie nowej trasie: Annopol - Rembielińska - Bazyliańska Wysockiego - Marywilska. Na tej trasie linia stanowiłaby alternatywę dla
linii 120 dla mieszkańców Kobiałki, oraz wpłynęłaby na poprawę
komunikacji w rejonie ulicy Białołęckiej. O ile skierowanie linii 126
przez ulicę Annopol uważam za dobry pomysł, o tyle zmiany na Tarchominie
oceniam negatywnie, są one po prostu nie potrzebne i na pewno będą dużym
utrudnieniem dla tamtejszych mieszkańców, zwłaszcza dla mieszkańców ulicy
Mehoffera, którzy stracą linię dowożącą do stacji kolejowej, oraz na
Bródno. Zamiast tego proponowałbym skierowanie linii 126 przez ulicę
Czołową i Klasyków. W mojej wizji połączenie Osiedle Marywilska - Urząd
Dzielnicy mogłaby dalej zapewniać linia 314, która dodatkowo mogłaby
zastąpić linię 126 na Polfie. Ta trasa linii 126 znacząco poprawiłaby
komunikację w rejonie Białołęki Dworskiej (w przypadku wprowadzenia tej
zmiany, oraz kordynacji rozkładów linii 126 i 176 byłbym gotów na
ustępstwo w sprawie częstotliwości linii 176), oraz pozwoliłaby
mieszkańcom ulicy Mehoffera wcześniej przesiąść się w pociąg.
Absurdem jest dla mnie również propozycja zmiany trasy linii 134, oraz
połączenie linii 132 i E-9. Obecnie ulica Ostródzka ma dwie w miarę
regularne linie, które dowożą do stacji metra linii M1, skąd szybko można
dojechać do centrum, jak i w wiele innych miejsc. Według propozycji
zostać ma jedna (jedynie częściej kursująca linia), dowożąca jedynie do
najbliższej stacji linii M2. Lepszym pomysłem byłoby już skierowanie
linii 134 przez Bródno, tak, jak jeździła do 2017 roku, choć z zespołu
Toruńska, w którym linia się zatrzymuje można szybko dojechać tramwajem
do metra, więc należy również zbadać, jak bardzo się to opłaca. Linii 132
zmiany w ogóle nie powinny dotknąć. Natomiast w przypadku linii E-9
proponowałbym przekształcenie linii w linię przyspieszoną, najlepiej
kursującą przez cały tydzień (proponuję numer 529) z dodatkowymi
przystankami w zespołach Toruńska i Żerań FSO. W tym formacie Ostródzka
nadal pozostaje z dwiema liniami dowożącymi do metra, a Grodzisk i ulica
Głębocka (która obecnie w międzyszczycie i dni świąteczne dojechać
bezpośrednio do linii M1 nie może) zyskałyby więcej przesiadek.
Dodatkowo uważam, że linia 234 powinna zostać przedłużona do przystanku
Metro Bródno, w celu poprawienia komunikacji na Augustowie i Brzezinach.
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Likwidację linii tramwajowych 25 i 41 również uważam za bezsensowną.
Linia 25 jest bardzo mocno przez mieszkańców broniona, gdyż realizuje
zupełnie inne połączenie, niż metro, podobnie, jak linia 41, która
pozwala na bezpośredni dojazd na Służewiec Biurowy. W przypadku linii 41
można nawet rozważyć awansowanie linii na całotygodniową (proponuję numer
16).
Na pewno bardzo źle przyjmie się likwidacja linii 160 i 412. Jako były
mieszkaniec Osiedla Derby mogę powiedzieć, że bezpośrednie połączenie z
Centrum jest tamtemu rejonowi bardzo potrzebne. Dodatkowo na likwidacji
412 i zmianie trasy 132 bardzo dużo straci ulica Lewandów, która dostanie
w zamian jedynie 204, która dojeżdża okrężną drogą do bardziej oddalonej
od Centrum stacji metra. Jak już poruszony jest temat linii, to również
nie rozumiem wycofania jej z pętli PKP Praga. Pogorszy to komunikację
miejską na Bródnie i pozostawi stację Warszawa Praga bez komunikacji
miejskiej.
Oprócz tego uważam, że wycofanie linii 112 z Karolina jest złym pomysłem,
który dezorganizuje komunikację na Bemowie.
Ostatnim punktem jest linia 262, co do trasy tej linii nie mam
zastrzeżeń, jednak dlaczego linia ma nie kursować w dni świąteczne?
Abstrahując już od tego, że w takim wypadku linia powinna mieć numer 362,
to na ulicy Łokietka, Tarnogórskiej, czy Potulickiej jest to jedyna
linia, więc powinna ona kursować przez cały tydzień. Również nie
rozumiem, dlaczego linia o oznaczeniu 2xx, które funkcjonuje dla linii
całotygodniowych ma w założeniu kursować tylko w dni powszednie. Dla
takich linii funkcjonuje oznaczenie 3xx i moim zdaniem powinno się tego
trzymać, gdyż powoduje to po prostu chaos. Dawniej można było z samego
numeru linii wyczytać podstawowe informacje o niej, a obecnie nie wiadomo
już, które linie kursują w dni świąteczne, a które nie.
Z poważaniem,

Dzień dobry,
Przesyłam uwagi do planów ZTM:
Pozostawienie linii 25. Likwidacja utrudni dojazd do pl. Waszyngtona,
Mostu Poniatowskiego, Dworca Centralnego, szpitala przy Banacha.
Pozostawienie linii 41. Likwidacja znacząco utrudni dojazd starszym
mieszkańcom do Hali Mirowskiej (zakupy owoców i warzyw) oraz dojazd do
Dworca Centralnego (należy zachować sprawny dojazd, różnymi środkami
transportu, do jednego z głównych dworców stolicy).
Pozostawienie linii 176 na dotychczasowej trasie i zwiększenie jej
częstotliwości. Mieszkańcy osiedli przy Marcelinie są zadowoleni z
możliwości dojazdu do Budowlanej i przesiadki do tramwaju. Częstotliwość
jest za mała.
Znaczące zwiększenie częstotliwości linii 126. Jeden autobus na pół
godziny to stanowczo za mało. Powinno być co 15 minut, tym bardziej, że
linia jest oblegana i autobusy sa przepełnione.
Dodatkowo wielu starszych mieszkańców ma bliskich w ZOL przy Mehoffera,
więc skrócenie linii 126 znacząco utrudni im odwiedziny u bliskich.
Pozostawienie linii 314 i wprowadzenie jej jako całodziennej. Likwidując
ją mieszkańców olbrzymich osiedli Marcelina (wciąż ich przybywa) odcina
się od łatwego dojazdu do urzędu dzielnicy, poczty i komisariatu policji.

32
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Pozostawienie linii 118 (nie pokrywa się z linią metra). Likwidacja
znacząco utrudni dojazd do Dolnego Mokotowa (było i jest z jedną
przesiadką), do Podzamcza, pl. Trzech Krzyży, Powiśla.
Pozostawienie linii 160. Likwidacja utrudni dojazd do Szpitala Praskiego,
Zoo, Starego Miasta oraz Dworca Centralnego.
Przedłużenie linii metra do stacji PKP-Żerań. Jest tam wybudowany duży
parking zupełnie niewykorzystany. Ułatwiłoby to komunikację mieszkańców
dużych osiedli na Marcelinie i odciążyłoby Bródno, gdzie i tak brakuje
miejsc parkingowych.
Brak połączenia bezpośredniego z Bródna-Podgrodzie w okolice stacji metra
Bródno (skrzyżowanie Rembielińska/Kondratowicza/Bazyliańska).
Jako że pracuję w różnych rejonach Warszawy i korzystam tylko z
komunikacji miejskiej (nie posiadam samochodu), pozwoliłem przekazać moje
propozycje co do zmian, po otwarciu nowych stacji metra na Bemowie oraz
na Targówku.
Propozycja zmian po otwarciu stacji Ulrychów oraz Bemowo.
Linia 109
Połączenie z linią 255
Linia 112
Trasa bez zmian. Jeśli mniej pasażerów jeździ do Karolina, to można część
kursów skierować do Cmentarza Wolskiego trasą: ... Lazurowa - Połczyńska
- Fort Wola - CM. WOLSKI. Lub do pętli Nowe Włochy prosto wiaduktem,
trasą: ... Lazurowa - 4 Czerwca 1989 r. - ks. Chrościckiego - NOWE
WŁOCHY.
Linia 122
Trasa wydłużona z obecnej trasy od os. Górczewska trasą: ... - Górczewska
- METRO BEMOWO.
Linia 129
PKP URSUS - ... - Powstańców Śląskich - NOWE BEMOWO.
częstotliwość 20/30/30
Linia 149
według propozycji w projekcie zmian.
Linia 113
zmiana linii 521 w linię zwykłą 113, na trasie FALENICA - WIATRACZNA
Linia 154
P+R AL. KRAKOWSKA ... - Redutowa - Jana Olbrachta - ZNANA.
Linia zapewniłaby dojazd od strony Reduty Ordona i tramwajów do pętli, z
powodu wycofania z tego odcinka linii 167.
Linia 155 - nowa linia - przejęcie części trasy linii 171
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ESPERANTO - Anielewicza - al. Jana Pawła II - al. "Solidarności" (powrót
al. "Solidarności" - Okopowa - Anielewicza)- pl. Bankowy - Marszałkowska
- Aleje Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech Krzyży (powrót: Nowy Świat) –
Książęca – Rozbrat – Górnośląska – Wisłostrada – TORWAR (powrót:
Łazienkowska – Rozbrat).
Tak jak obecna częstotliwość linii 255: 15/20/20
(szczyt/międzyszczyt/sobota i święto) tak aby odjeżdżała na zmianą z
linią 255 z Torwaru.
Linia 167
SIEKIERKI–SANKTUARIUM – Gościniec – Bartycka – Czerniakowska – J.
Gagarina – Spacerowa – Goworka – Puławska – Rakowiecka – al.
Niepodległości –Trasa Łazienkowska –Grójecka – Bitwy Warszawskiej 1920 r.
- Białobrzeska - Opaczewska - Dickensa - SZCZĘŚLIWICE (powrót: Dickensa Białobrzeska)
Linia 1xx/2xx/(267) - nowa linia
PL. NARUTOWICZA - Grójecka - Bitwy Warszawskiej 1920 r. - al. Prymasa
Tysiąclecia – M. Kasprzaka – Wolska – Redutowa – Jana Olbrachta –
Górczewska – Lazurowa – gen. S. Kaliskiego – STARE BEMOWO
częstotliwość linii 167, tak by z pierwszego wspólnego przystanku
odjeżdżały linie 167 i 267 na zmianę.
Linia 171
według propozycji w projekcie zmian.
W Śródmieściu zastąpienie przez linię 155.
linia 177
URSUS–NIEDŹWIADEK – Orląt Lwowskich – M. Keniga – Orłów Piastowskich –
Czerwona Droga – Posag 7 Panien – Szamoty – Traktorzystów – al. 4 Czerwca
1989 r. – Lazurowa – Człuchowska – Powstańców Śląskich – Górczewska –
METRO BEMOWO.
Linia 178
Długo myślałem nad rozwiązaniem, pasażerowie czasami dopisują na tej
linii a czasem, potrafi pusty autobus jechać, gdzie pasażerem mimo woli
jest sam prowadzący autobus.
RONDO DASZYŃSKIEGO – Prosta – M. Kasprzaka – al. Prymasa Tysiąclecia –
Aleje Jerozolimskie – Popularna – Bolesława Chrobrego – Ryżowa – A.
Prystora – Skoroszewska – SKOROSZE
Na odcinku Rondo Daszyńskiego linie zastąpi metro. Na Konwiktorskiej
zwolni się miejsce, można wtedy wydłużyć pl. Trzech Krzyży linię 195.
częstotliwość: 10/15/15–30
Linia 190
CH MARKI ... - Leszno - Górczewska - os. Górczewska.
Wyprostować linię na ulicy Górczewskiej do pętli os. Górczewska. Jak
dojedzie metro do pętli os. Górczewska, wtedy można linię skrócić.
Linia 195
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wydłużenie linii z pl. Trzech Krzyży do pętli Konwiktorska trasą: ... pl.
Trzech Krzyży - Nowy Świat - Krakowskie Przedmieście - pl. Krasińskich Bonifraterska - Słomińskiego - Konwiktorska - KONWIKTORSKA (powrót:
Konwiktorska - Bonifraterska).
Linia 197
Zostawić na obecnej trasie z kursami skróconymi.
Linia 201
Dni nauki szkolnej: NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Żołnierzy
Wyklętych - Piastów Śląskich – Osmańczyka – Z. Pieniążka – Obrońców
Tobruku – Księcia Bolesława – Księcia Janusza – Obozowa – Deotymy –
Górczewska - Jana Olbrachta - ZNANA (powrót: Jana Olbrachta - Strąkowa Oświatowa - Powstańców Śląskich - pl. Kasztelański - Strąkowa Boznańskiej - Jana Olbrachta)
Soboty i Święto: NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Piastów Śląskich –
Osmańczyka – Z. Pieniążka – Obrońców Tobruku – Księcia Bolesława –
Księcia Janusza – Obozowa – Deotymy – Górczewska - Jana Olbrachta - ZNANA
(powrót: Jana Olbrachta - Strąkowa - Oświatowa - Powstańców Śląskich pl. Kasztelański - Strąkowa - Boznańskiej - Jana Olbrachta)
Linia 206
WAGONOWNIA - Potrzebna - ks. Chrościckiego - 4 Czerwca 1989 r. Traktorzystów - pl. Czerwca 1976 r. - URSUS-RATUSZ.
Trasa o 5 minut dłuższa, więcej osób by z tej linii korzystało.
Linia 207
według propozycji w projekcie zmian.
Linia 220
Trasa bez zmian.
Linia 249
METRO BEMOWO - Górczewska - Lazurowa - Szeligowska - Rayskiego - Coopera
- Górczewska - METRO BEMOWO.
Linia 255
CM. WOLSKI - Fort Wola - Hubalczyków - Jana Kazimierza - Kasprzaka Prosta - al. Jana Pawła II - Aleje Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech
Krzyży (powrót: Nowy Świat) – Książęca – Rozbrat – Górnośląska –
Wisłostrada – TORWAR (powrót: Łazienkowska – Rozbrat).
Tak jak obecna częstotliwość linii 255: 15/20/20
(szczyt/międzyszczyt/sobota i święto) tak aby odjeżdżała na zmianą z
linią 155 z Torwaru
Linia 716
Trasa bez zmian.
Linie 714, 719, 729
według propozycji w projekcie zmian.
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Propozycja zmian po otwarciu stacji Zacisze, Kondratowicza oraz Bródno.
Linia 104
według propozycji w projekcie zmian.
Linia 112
Trasa bez zmian. Jeśli mniej pasażerów jeździ do Karolina, to można część
kursów skierować do Cmentarza Wolskiego trasą: ... Lazurowa - Połczyńska
- Fort Wola - CM. WOLSKI. Lub do pętli Nowe Włochy prosto wiaduktem,
trasą: ... Lazurowa - 4 Czerwca 1989 r. - ks. Chrościckiego - NOWE
WŁOCHY.
Linia 118
Zostawić do obserwacji przez okres miesiąca na obecnej trasie.
Gdyby jednak pasażerów ubyło, to po około miesiącu skierować na poniższą
trasę:
METRO POLITECHNIKA – Ludwika Waryńskiego – pl. Konstytucji – Piękna – Al.
Ujazdowskie – Książęca – Ludna – Solec – Dobra – Tamka – Wybrzeże
Kościuszkowskie – Zajęcza – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie
- Wybrzeże Gdańskie - Sanguszki - Konwiktorska - Muranowska - Gen.
Andersa - Mickiewicza - PL. WILSONA (powrót: Krasińskiego - Wybrzeże
Gdańskie - Wybrzeże Kościuszkowskie - Karowa - Dobra)
Linia 120
według propozycji w projekcie zmian.
Linia 126
według propozycji w projekcie zmian.
Linia 132
według propozycji w projekcie zmian.
Linia 134
podobnie jak według propozycji w projekcie oraz wydłużenie do stacji
Metro Marymont po trasie: ... Kondratowicza - Bazyliańska - Wysockiego Toruńska - al. Armii Krajowej - Słowackiego - Włościańska - METRO
MARYMONT (powrót: Włościańska - al. Armii Krajowej).
Linia 145
według propozycji w projekcie zmian.
Linia 156
według propozycji w projekcie zmian.
Linia 160
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Pozostawić na trasie skróconej: METRO TROCKA - Trocka - Unicka - Handlowa
- Ossowskiego - Gorzykowska - Radzymińska - al. "Solidarności" - al. Jana
Pawła II - jezdnia płn. Dw. Centralnego - DW. CENTRALNY.
Linia 176
CHOSZCZÓWKA – Raciborska – Przytulna – Henrykowska – Wyganowska –
Raciborska – J. Mehoffera – Polnych Kwiatów – Parowozowa – Ołówkowa –
Bohaterów – Czołowa – Marywilska – Wysockiego - Matki Teresy z Kalkuty św. Wincentego - Głębocka - CH TARGÓWEK.
Linia 199
według propozycji w projekcie zmian.
Linia 204
ZAUŁEK-SZKOŁA – Zaułek – L. Berensona– Głębocka– Lewandów – Oknicka – L.
Berensona – Olsztyńska – Ostródzka – Juranda ze Spychowa – Białołęcka –
Kopijników – Łabiszyńska – L. Kondratowicza - Rembielińska - Bartnicza Wysockiego - Odrowąża - Pożarowa - PKP PRAGA.
dodatkowe szczytowe kursy skrócone: ZAUŁEK-SZKOŁA – Zaułek – L.
Berensona– Głębocka– Lewandów – Oknicka – L. Berensona – Olsztyńska –
Ostródzka – Juranda ze Spychowa – Białołęcka – Kopijników – Łabiszyńska –
L. Kondratowicza - METRO BRÓDNO.
Linia 233
według propozycji w projekcie zmian.
Linia 240
według propozycji w projekcie zmian.
Linia 245
według propozycji w projekcie zmian.
Linia 256
według propozycji w projekcie zmian.
Linia 262
według propozycji w projekcie zmian.
Linia 269
BRÓDNO-PODGRODZIE - Krasnobrodzka - Chodecka - Kondratowicza - św.
Wincentego - RONDO ŻABA.
częstotliwość taka sama jak linii 169, tak by odjazdy z pętli BródnoPodgrodzie odbywały się na zmianę.
Linia 356
według propozycji w projekcie zmian.
Linia 527
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według propozycji w projekcie zmian.
Linia 2
METRO MŁOCINY - Kasprowicza - Nocznickiego - Zgrupowania AK "Kampinos" płk. Kuklińskiego - Trakt Nadwiślański - Światowida - WINNICA
tylko kursy do Winnicy, kursy do Tarchomina Kościelnego przejęte przez
linię 27.
Linia 25
ŻERAŃ WSCHODNI - Annopol - Rembielińska - Matki Teresy z Kalkuty Odrowąża - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - al. Jana Pawła
II - Chałubińskiego - al. Niepodległości - Rakowiecka - KIELECKA.
Linia 27
kursy wydłużone tylko w dni powszednie: CM. WOLSKI - Wolska - al.
"Solidarności" - Okopowa - al. Jana Pawła II - pl. Grunwaldzki - ks.
Popiełuszki - Słowackiego - Marymoncka - płk. Kuklińskiego - Trakt
Nadwiślański - Światowida - TARCHOMIN KOŚCIELNY.
Linia 33
wydłużenie linii od pętli Kielecka do PKP Służewiec, na trasie: ...
Rakowiecka - św. Andrzeja Boboli - Wołoska - Marynarska - PKP SŁUŻEWIEC.
Dziękuje za poświęcony czas, aby przyjrzeć się moim propozycjom.
Pozdrawiam serdecznie.
Stanowczo protestuję przeciwko likwidacji bardzo potrzebnych i doskonale
skomunikowanych z Powiślem linii 109 i 171 (niestety, II linia metra nie
spełnia tych wymogów). Podobnie jest z linią 149 (na Koło metrem nie
dojadę).
Mam nadzieję, że mój głos (mieszkanki Woli od urodzenia) ma znaczenie.
Z poważaniem,
Szanowni Państwo
jako mieszkanka wsi Zalesie korzystająca z linii autobusowej nr 729
popieram zaproponowany przebieg trasy autobusy do stacji metra Bemowo.
Bezpośrednie połączenie do metra jest niezbędne.
Co do częstotliwości kursowania linii autobusy powinny kursować w
godzinach szczytu co 30-40 minut i przejazdy powinny być realizowane
przez przejazdy przegubowe, w międzyszczycie 60 minut, zaproponowane 120
minut to absolutnie za rzadko. Natomiast w weekendy 120 minut jest
wystarczające.

witam,
Jestem za pozostawieniem linii 171,109,149 na dotychczasowej trasie.
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Dzień dobry,
Jako mieszkanka Pragi-Północ sprzeciwiam się pomysłowi likwidacji
tramwaju 25 na obecnej trasie. Likwidacja tego połączenia sprawi, że
podróżni jadący z Nowej Pragi będą musieli polegać na niewygodnych
przesiadkach. Ta zmiana uderzy najmocniej w najsłabszych użytkowników
transportu zbiorowego - rodziców z dziećmi w wieku szkolnych oraz
seniorów i osoby z ograniczeniami w poruszaniu się, czyli te, które już
na starcie są poszkodowane gdy trzeba skorzystać z przesiadek na metro.
Trasa „25” pokrywa się z metrem tylko na 2 przystankach, więc trudno
uznawać linię M2 jako jej wygodne zastępstwo. Tramwaj jest też wygodnym
dojazdem do wielu szkół oraz największej placówki opieki zdrowotnej w
stolicy – szpitala uniwersyteckiego na Banacha. W związku z tym apeluję o
utrzymanie przebiegu linii 25 na odcinku Praga-Północ - Ochota.
-Pozdrawiam

Dzień dobry
W sprawie autobusów w związku z 2 linia metra do Brodna
118 linia łączy bezpośrednio Bródno z Mokotowem i Śródmieściem, jedzie
przez połączenia z 185 i 162. Piszę o tych liniach gdyż ja i mój syn
(jeździ do szkoły podstawowej 118 i 162) jeździmy codziennie 118. 118 ja
dojeżdżam do 185 i jadę na działkę co weekend.
118 jako jedyny z targówka dojeżdża na Sielce, do szpitala śródmiejskiego
i Czerniakowskiego, do łazienek. My 118 jeździmy bardzo często i jest
bardzo potrzebny bez zmian. Nie zmieniać mu trasy, ani nie zmniejszać mu
ilości na godzinę.
160 z Bródno bezpośrednio do centrum
szkoły średniej.

jedyny.

Moja córka dojeżdża min do

269 linia łączy Bródno podgrodzie z metrem trocka i mieszkaniowy. Trzeba
dojechać do metra. Poza tym to dobra linia bo jako jedyna dojeżdża na
pentle Bródno podgrodzie z metra. Reszta autobusów jedzie inna stroną.
Dzień dobry,
zwracam się z uprzejmą prośbą o utrzymanie linii autobusowej w relacji
ODOLANY - ŚRÓDMIEŚCIE przynajmniej do ukończenia budowy tramwaju na ul.
Kasprzaka, ponieważ stanowi ona ważną część komunikacji na Odolanach.
Moja warianty rozwiązania problemu są takie:
WARIANT A: Utrzymanie linii 109 na trasie aktualnej.
WARIANT B: Wydłużenie linii 255 do krańca EMILII PLATER, ulicami:
CM. WOLSKI - ... - Prosta - Świętokrzyska - Emilii Plater - EMILII PLATER
Linia umożliwiłaby bardzo szybkie połączenie ze Śródmieściem.

39
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

WARIANT C: Wydłużenie linii 105 do krańca EMILII PLATER, ulicami:
OS. GÓRCZEWSKA - ... - Prosta - Towarowa - Grzybowska - Twarda - Emilii
Plater - EMILII PLATER
Linia zapewniłaby nie tylko połączenie ze Śródmieściem, ale także
dwukierunkowo z linią 106.
WARIANT D: Uruchomienie linii okresowej 355, na trasie:
CM. WOLSKI - Fort Wola - Hubalczyków - Jana Kazimierza - Ordona Kasprzaka - Prosta - Świętokrzyska - EMILII PLATER
Tak jak w wariancie B linia umożliwiłaby bardzo szybkie połączenie ze
Śródmieściem, ale tylko w najważniejszych porach dnia (godzinach
szczytu), po nich brygada mogłaby być przekształcana w linię 255, lub
zjeżdżać do zajezdni.
WARIANT E: Uruchomienie linii okresowej 155 na trasie:
OS. GÓRCZEWSKA - Górczewska - Powstańców Śląskich - Człuchowska Kruszyńska - Strąkowa (powrót: Strąkowa - Plac Kasztelański) Boznańskiej - Olbrachta (powrót: Olbrachta - Stroma) - Redutowa Kasprzaka (powrót: Ordona - Wolska) - Bema - Prądzyńskiego - Kolejowa Towarowa - al. Jerozolimskie - Emilii Plater - Świętokrzyska - zawrotka
na Rondzie ONZ - Świętokrzyska - Emilii Plater - EMILII PLATER
Plusy tego wariantu to połączenie komunikacyjne ulicy Kolejowej z Centrum
oraz możliwość w przyszłości uruchomienia kursów wariantowych przez Dw.
Zachodni, a minusem tego wariantu jest to, że wariant ten wymagałby
najwięcej korekt w komunikacji.
1. Skrócenie linii 129 do krańca Metro Bemowo, aby była chociaż jedna
linia, która szybko połączy centrum Włoch z metrem. Trasa przebiegałaby
ulicami:
PKP URSUS - ... - Powstańców Śląskich - Górczewska - METRO BEMOWO (dla
wysiadających) - Górczewska - Konarskiego (Postój) - Powstańców Śląskich
- Górczewska - METRO BEMOWO (dla wsiadających) - Górczewska - Konarskiego
- Powstańców Śląskich - ... - PKP URSUS
2. Korekta trasy 184, aby na ul. Deotymy utrzymało się połączenie
autobusowe.
SZCZĘŚLIWICE - ... - Elekcyjna - Deotymy - Obozowa - Dywizjonu 303 - ...
- METRO MŁOCINY
3. Uruchomienie nowych zespołów przystankowych na żądanie na ulicy
Kolejowej, Prądzyńskiego i Bema:
• Dw. Główny (Kolejowa) 01 i 02 - przy zejściu z kładki na ul. Kolejowej
• Przyokopowa 01 i 02 lub Zwrotnicza 01 i 02 - przy skrzyżowaniu ulic
Kolejowa i Przyokopowa
• Bema 02 - naprzeciwko Szkoły Podstawowej im. Piotra Skargi, po
wschodniej stronie ulicy Bema, przed skrzyżowaniem z ul. Kasprzaka
4. Uruchomienie nowych przystanków na żądanie na ulicy Kolejowej i
Prądzyńskiego:
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• Prądzyńskiego 01 - naprzeciwko przystanku Prądzyńskiego 02
• Kolejowa 03 - za skrzyżowaniem ulicy Kolejowej i Tunelowej (strona
południowa ul. Kolejowej)
• Kolejowa 04 - za skrzyżowaniem ulicy Kolejowej i Brylowskiej (strona
północna ul Kolejowej)
5.

Przywrócenie funkcjonowania przystanku Pl. Zawiszy 10

To były moje warianty, mam nadzieję, że Państwo wykorzystają jeden z nich
lub wymyślą jakiś jeszcze lepszy od powyższych, aby utrzymać połączenie
ODOLANY - ŚRÓDMIEŚCIE.
Z poważaniem

Dzień dobry,
bardzo proszę o pozostawienie linii autobusowej 171. Codziennie dojeżdżam
do pracy na Bemowo tym autobusem (bez przesiadek). Jest to linia łącząca
kilka dzielnic. Dzięki temu pasażerowie mogą dotrzeć jednym autobusem w
wiele miejsc, do których nie dociera metro. Szczególnie jest to ważne dla
starszych osób, które nie zawsze mogą skorzystać samodzielnie z metra.
Z poważaniem,

Dzień dobry.
Jako mieszkanka Ursusa mam bardzo duże uwagi co do zmiany przebiegu
linii 177. Linia ta jako połączenie dowozowe do metra nie ma sensu – po
pierwsze, likwiduje się w ten sposób jedyne bezpośrednie połączenie obu
części Ursusa (w tym dojazd do Urzędu Dzielnicy z Czechowic i Skoroszy).
Po drugie, autobusy będą utykały w korku przy Factory. Dużo lepszy dojazd
do metra jest przez ulice Gierdziejewskiego i Połczyńską, gdzie korków
praktycznie nie ma i autobusy nie muszą tracić cennych minut na czekanie
do lewoskrętu.
Podzielenie 177 na dowozówkę do metra i 207 w drugiej części dzielnicy
sprawia, że mieszkańcy chcący dostać się do szkół w południowej części
dzielnicy (okręg szkolny dla Szamotów wypada na Skoroszach) będą musieli
się przesiadać. Podobnie z mieszkańcami południa Ursusa chcącymi dojechać
do Urzędu Dzielnicy. Linie 177 i 207 nie będą miały nawet wspólnego
przystanku. Jak zatem osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy rodzice
z dziećmi mają poruszać się po dzielnicy – przechodząc tunelem pod torami
i robiąc sobie kilkaset metrów spaceru do Urzędu?
Kategorycznie sprzeciwiam się takiej fragmentaryzacji i likwidacji
jedynego bezpośredniego połączenia między ważnymi punktami dzielnicy,
takimi jak szkoły, urzędy i przychodnie. Jeżeli miasto chce zapewnić
lepszy dojazd do metra, niech organizuje go za pomocą innej linii. Próba
zmiany autobusu 177 w dojazdówkę do metra to karanie mieszkańców Ursusa
za to, że na Bemowie otworzyli metro. Poza tym linia 177 to jedyny
autobus jaki jeździ w nowej części Ursusa gdzie wybudowano wiele nowych
bloków s kolejne są w trakcie budowy jak np. Ul. Posag 7 Panien czy
Edwarda Habicha. Bez tej linii ludziom będzie trudno przedostać się do
jakiejkolwiek części miasta.
Pozdrawiam
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Proszę o pozostawienie autobusu linii 171 na dotychczasowej trasie. Metro
nie jest w stanie zapewnić alternatywy dla trasy tej linii. Na Torwar
oraz plac Trzech Krzyży, a także nowe Bemowo i Chomiczowke. Proszę o
pozostawienie tej linii, mieszkaniec Woli i Młynowa
Jako wieloletni (od 1953 roku) mieszkaniec dzielnicy Wola opowiadam się
za pozostawieniem trzech linii autobusowych 109, 149 i 171 na
dotychczasowych trasach, a nie likwidowanie ich po uruchomieniu nowych
stacji metra M2.
Z poważaniem,

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na konsultacje przesyłam swoją opinię
Jako mieszkaniec Pragi-Północ sprzeciwiam się pomysłowi likwidacji
tramwaju 25 na obecnej trasie. Likwidacja tego połączenia sprawi, że
podróżni jadący z Nowej Pragi będą musieli polegać na niewygodnych
przesiadkach. Ta zmiana uderzy najmocniej w najsłabszych użytkowników
transportu zbiorowego - rodziców z dziećmi w wieku szkolnym oraz seniorów
i osoby z ograniczeniami w poruszaniu się, czyli te, które już na starcie
są poszkodowane gdy trzeba skorzystać z przesiadek na metro. Trasa „25”
pokrywa się z metrem tylko na 2 przystankach, więc trudno uznawać linię
M2 jako jej wygodne zastępstwo. Tramwaj jest też wygodnym dojazdem do
wielu szkół oraz największej placówki opieki zdrowotnej w stolicy –
szpitala uniwersyteckiego na Banacha. W związku z tym apeluję o
utrzymanie przebiegu linii 25 na odcinku Praga-Północ - Ochota.

Szanowni Państwo jako mieszkaniec woli niezmiennie od 4o lat korzystam z
zespołów przystankowych zarówno Młynarska jak i Leszno a także Zajezdnia
Wola i Okopowa.Niedopuszczalne jest odebranie połączenia ciągu w/w ulic i
al.Solidarności z Marszałkowską i al.Jerozolimskimi gdzie nie ma metra a
pozostawienie nam autobusu dublującego a.z 4 linie tramwajowe na odcinku
Okopowa-Dw.Wileński.Kompletny nonsens z tym 190.Sprzeciwiam się
likwidacji linii 171 a także postuluje o przywrócenie linii 13 na ciąg
ulic Młynarska-Obozowa którą zabraliście Państwo niby na czas budowy
trzech stacji metra na woli dawno oddanych do użytku gdzie nie istnieje
już od dawna wtedy tak potrzebny punkt przesiadkowy przy Elekcyjnej.Teraz
linia 13 jeżdzi kompletnie pusta minutę po linii 26 jadąc tą samą trasą
jak również tak promowana linia 11 która w tej części woli przewozi
głównie powietrze.Reasumując nie ma przez nas mieszkańców woli zgody na
likwidację linii lokalnych,dowozowych,realizujących połączenia skrętne
nie dublujących M2 a dowożących do niej przy okazji realizujących dowóz
do innych miejsc niż centrum.

Witam,
Dołączam się do wniosku o pozostawienie dotychczasowych lini autobusowych
171, 109, 149 na starych trasach. Zgodnie z konsultacja społeczna
dotycząca zmian w komunikacji miejskiej.
Pozdrawiam
Szanowni Państwo,
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Z dużym niepokojem wraz z sąsiadami obserwujemy plany likwidacji linii
tramwajowych: 41 i 25. Te dwie linie stanowią szybkie, wygodne i
bezpośrednie połączenie nie tylko z centrum miasta, ale również z
okolicami Ronda Waszyngtona czy Muranowa, szczególnie dla osób
zamieszkujących przy ulicy Budowlanej, Siedzibnej, Odworaza, Pożarowej,
Palestyńskiej, Matki Teresy z Kalkuty oraz Wysockiego. Stacja metra przy
Kondratowicza nie stanowi dogodnej alternatywy w stosunku to tych dwóch
linii tramwajowych. Zwracam się z uprzejmą prośba o utrzymanie tych
linii, które przecież również są ekologiczne.
Z poważaniem
Witam serdecznie.
Proszę po uruchomieniu metra na odcinku Bemowskim o pozostawienie na
swoich obecnych trasach następujących linii autobusowych: 112, 171, 190.
Dzien dobry.
Proszę po uruchomieniu metra na odcinku Bemowskim o pozostawienie
następujących linii autobusowych na swoich pierwotnych trasach: 112, 171,
190.
Sławek - mieszkaniec osiedla Jelonki.
Szanowni Państwo,
w ramach konsultacji społecznych dotyczących linii autobusowych na Woli
na trasie 2. linii metra, chciałbym wesprzeć stanowisko m.in. organizacji
Miasto Jest Nasze, przedstawionej tutaj:
https://miastojestnasze.org/autobusy-po-otwarciu-metra-na-woli/
w szczególności w zakresie linii 171 i 109.
Niestety, skoro Górczewska to przeskalowane morze betonu to niech chociaż
się nie marnuje i wspomaga obsługę Woli w zakresie komunikacji
autobusowej, szczególnie w obliczu braku tramwajów.
Z poważaniem,
Jako mieszkanka Pragi-Północ sprzeciwiam się pomysłowi likwidacji
tramwaju 25 na obecnej trasie.
Likwidacja tego połączenia sprawi, że podróżni jadący z Nowej Pragi będą
musieli polegać na niewygodnych przesiadkach. Ta zmiana uderzy najmocniej
w najsłabszych użytkowników transportu zbiorowego - rodziców z dziećmi w
wieku szkolnych oraz seniorów i osoby z ograniczeniami w poruszaniu się,
czyli te, które już na starcie są poszkodowane gdy trzeba skorzystać z
przesiadek na metro. Trasa „25” pokrywa się z metrem tylko na 2
przystankach, więc trudno uznawać linię M2 jako jej wygodne zastępstwo.
Tramwaj jest też wygodnym dojazdem do wielu szkół oraz największej
placówki opieki zdrowotnej w stolicy – szpitala uniwersyteckiego na
Banacha. W związku z tym apeluję o utrzymanie przebiegu linii 25 na
odcinku Praga-Północ - Ochota.
Z poważaniem

43
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Jako mieszkaniec Pragi-Północ sprzeciwiam się pomysłowi likwidacji
tramwaju 25 na obecnej trasie. Likwidacja tego połączenia sprawi, że
podróżni jadący z Nowej Pragi będą musieli polegać na niewygodnych
przesiadkach. Ta zmiana uderzy najmocniej w najsłabszych użytkowników
transportu zbiorowego - rodziców z dziećmi w wieku szkolnych oraz
seniorów i osoby z ograniczeniami w poruszaniu się, czyli te, które
już na starcie są poszkodowane gdy trzeba skorzystać z przesiadek na
metro. Trasa „25” pokrywa się z metrem tylko na 2 przystankach, więc
trudno uznawać linię M2 jako jej wygodne zastępstwo. Tramwaj jest też
wygodnym dojazdem do wielu szkół oraz największej placówki opieki
zdrowotnej w stolicy – szpitala uniwersyteckiego na Banacha. W związku
z tym apeluję o utrzymanie przebiegu linii 25 na odcinku Praga-Północ
- Ochota.
pozdrawiam,
Dzień dobry,
Zauważyłam, że zlikwidowana ma zostać linia 412. Wielka szkoda. Czy w
zamian likwidowanej linii 412 można uruchomić autobus dowożący ludzi
mieszkających w okolicy ul. Skarbka z Gór i ul. Berensona do Centrum
Handlowego Marki? Jest to dosyć mała odległość, ale na piechotę jest za
daleko a połącznia bezpośredniego brakuje. Nie każdy ma samochód a na
pewno wiele osób korzystałoby z bezpośredniego połączenia.
A może dałoby radę skierować linię112 na Skarbka z Gór, Głębocką i
dopiero do CH Marki.
Serdecznie pozdrawiam - Szanowni Państwo
Po otwarciu metra mają nastąpić zmiany w kursowaniu komunikacji ZTM w
tymi linii 199, 245. Mieszkańcy Ząbek apelujemy, aby dalej te linie
jeździły w kierunku metro Trocka. Skierowanie tylko w jednym kierunku
wszystkich połączeń w dalszym ciągu odcina nas mieszkańców z dobrego
połączania. Prosimy o zwiększenie częstotliwości tych połączeń oraz
przyjrzeniu sis połączeniom w weekendy do godz 19.30. Mieszkamy w Ząbkach
ale pracujemy w Warszawie, korzystamy z jej infrastruktury takze w
weekendy. Nie maa innej możliwości jak tylko wziąć auto. Apelujemy o
lepsze i częstsze połączenia nie tylko dla naszego dobra ale przyszłości
dalszych pokoleń. Zgadzamy się, że priorytetem jest Warszawa ale bez
spójnej komunikacji z miejscowościami pod Warszawą nie ma możliwości
mówienia o rozwiązaniach ej ekologicznych w Warszawie
Z poważaniem

Jako mieszkanka Pragi sprzeciwiam się pomysłowi likwidacji tramwaju 25 na
obecnej trasie.
Likwidacja tego połączenia sprawi, że podróżni jadący z Bródna oraz Nowej
Pragi będą musieli polegać na niewygodnych przesiadkach. Ta zmiana uderzy
najmocniej w najsłabszych użytkowników transportu zbiorowego - rodziców z
dziećmi w wieku szkolnym oraz seniorów i osoby z ograniczeniami w
poruszaniu się (MOJEGO TATĘ!), czyli te, które już na starcie są
poszkodowane gdy trzeba skorzystać z przesiadek na metro.
Trasa „25” pokrywa się z metrem tylko na 2 przystankach, więc trudno
uznawać linię M2 jako jej wygodne zastępstwo. jednocześnie w razie awarii
metra (a te zdarządją się jdnak dość często!!!) tramwaj nr 25 jest
wygodną alternatywą. Tramwaj jest też wygodnym dojazdem do wielu szkół

44
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

oraz największej placówki opieki zdrowotnej w stolicy – szpitala
uniwersyteckiego na Banacha. W związku z tym apeluję o utrzymanie
przebiegu linii 25 na odcinku Praga-Północ - Ochota.
Dzień dobry,
po zapoznaniu się z propozycją zmian w komunikacji na Białołęce po
uruchomieniu nowych stacji metra na Bródnie obawiam się, że jeśli te
zmiany zostaną wprowadzone, to dla mieszkańców okolic ulicy Ostródzkiej
sytuacja komunikacyjna się znacznie pogorszy. A mieszkańców tych okolic
wciąż przybywa, bo między domkami powstają kolejne bloki.Już i tak trudno
jest rano wcisnąć się do autobusu linii 132 lub 134 na przystanku
Współczesna w kierunku metra Marymont.
Myślę, że proponując zmiany w komunikacji miejskiej należy myśleć
perspektywicznie i brać pod uwagę wygodę mieszkańców, a nie optymalizować
zasoby ZTM. Komunikacja miejska ma przede wszystkim służyć mieszkańcom
jako alternatywa dla samochodu, co powinno mieć pozytywny wpływ na
poprawę stanu czystości powietrza w mieście. Proponowane zmiany nie
zachęcają do porzucenia samochodu, a wręcz przeciwnie.
Przede wszystkim bardzo niekorzystnie jest pozbawienie mieszkańców okolic
ul. Ostródzkiej bezpośredniego połączenia z Żoliborzem/Bielanami i z SKM
przy Toruńskiej oraz z węzłem komunikacyjnym na Żeraniu, które aktualnie
zapewniają autobusy 132 i 134.
To spowoduje, że osoby korzystające z linii M1 będą zmuszone do stania w
korku na S8 i szybko zapełnią parking P&R Metro Marymont. Dodatkowo osoby
korzystające z SKM będą też będą porzucać samochody na Bródnie w
okolicach przystanku SKM Toruńska, bo tam wciąż niestety żadnego parkingu
nie ma - można przy okazji o nim pomyśleć.
Chciałam przy tym zwrócić uwagę, że w propozycji zmian trasy linii 132
powołujecie się Państwo się na uzgodniony już wcześniej projekt, tu
cytuję:
"LINIA 132
Linię 132 proponujemy połączyć z linią E-9 w jedną całotygodniową linię o
numerze 132 i skierować ulicą Głębocką, zgodnie z uzgodnionym wcześniej
projektem rozbudowy sieci WTP na Białołęce. Trasa połączyłaby wschodnią
Białołękę z linią metra M1 oraz Żoliborzem i Bielanami."
Rzeczywiście pamiętam, że taki projekt zmian linii 132 był już wcześniej
poddany konsultacjom społecznym, znalazłam też tutaj:
Zakończone: Białołęka – ZTM Warszawa
<https://www.ztm.waw.pl/konsultacje/zakonczone-bialoleka/>
natomiast w projekcie tym w zamian za autobus 132 ulicą Ostródzką miał
kursować autobus linii E-9, bezpośrednio na Marymont, tu cytuję:
"Projekt zakłada, że w czasie obu komunikacyjnych szczytów linia będzie
miała charakter linii okrężnej. Zostałaby także skierowana ul. Ostródzką
w zamian za linię 132."
W aktualnym projekcie, propozycja zmiany linii 132 pozostała, natomiast
linia E-9 zniknęła. W związku z tym proponowane zmiany 132 nie mają
uzasadnienia i są nieakceptowalne.
Ponadto likwidacja linii 160 jest też niekorzystna dla mieszkańców
Białołęki - linia zapewnia bezpośredni dojazd do Ratusza i na Stare
Miasto. Już i tak przy poprzednich zmianach skrócono trasę 527, która
kiedyś kursowała aż do Anielewicza. Przypominam, że metro nie wszędzie
dojeżdża.
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Dodatkowo proponujecie Państwo likwidację linii tramwajowych 25 i 41, co
też jest bardzo niekorzystne dla mieszkańców Białołęki. Osoby starsze,
lub z małymi dziećmi ze względu na pewne ograniczenia mobilności wolą
jechać nawet dłużej, ale bez przesiadki. Nie można zmuszać wszystkich do
przesiadki do metra.
Podsumowując: w mojej opinii proponowane zmiany utrudniają korzystanie z
komunikacji miejskiej mieszkańcom Białołęki, co nie służy polityce
zrównoważonego rozwoju i negatywnie wpływa na klimat, w szczególności na
czystość powietrza w mieście. Po wprowadzeniu tych zmian większość
przesiądzie się do samochodów pomimo korków na S8 i wysokich cen paliwa.
Kiedy będzie tramwaj na Zieloną Białołękę obiecywany przy okazji każdych
wyborów samorządowych?
Pozdrawiam

Szanowni Państwo,
Jako mieszkanka Pragi-Północ sprzeciwiam się pomysłowi likwidacji
tramwaju 25 na obecnej trasie. Likwidacja tego połączenia sprawi, że
podróżni jadący z Nowej Pragi będą musieli polegać na niewygodnych
przesiadkach. Ta zmiana uderzy najmocniej w najsłabszych użytkowników
transportu zbiorowego - rodziców z dziećmi w wieku szkolnych oraz
seniorów i osoby z ograniczeniami w poruszaniu się, czyli te, które już
na starcie są poszkodowane gdy trzeba skorzystać z przesiadek na metro.
Trasa „25” pokrywa się z metrem tylko na 2 przystankach, więc trudno
uznawać linię M2 jako jej wygodne zastępstwo. Tramwaj jest też wygodnym
dojazdem do wielu szkół oraz największej placówki opieki zdrowotnej w
stolicy – szpitala uniwersyteckiego na Banacha. W związku z tym apeluję o
utrzymanie przebiegu linii 25 na odcinku Praga-Północ - Ochota.
Z wyrazami szacunku,
Dzień dobry,
Prośba aby linie 109,171 i 149 jeździły po swoich dotychczasowej trasach.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
Jestem przeciwko likwidacji linii tramwajowej 25, codziennie wracam nią z
pracy i jest to jedyna linia łącząca Pragę Północ z Centrum
Z poważaniem
Szanowni Państwo,
Jako mieszkanka Warszawy, zwracam się do Państwa w celu wyrażenia
opinii na temat zmian w układzie komunikacyjnym po uruchomieniu nowych
stacji linii metra M2 na Bemowie.
Moje uwagi dotyczą linii 171 oraz 154, które jadą z Bemowa. Wobec
zmian, jakie wprowadzane są w związku z budową nowych stacji metra,
chciałabym złożyć uprzejmą prośbę, żeby nie zostały one skrócone.
Z wyrazami szacunku,

Szanowni Państwo,
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Jako mieszkaniec Pragi-Północ sprzeciwiam się pomysłowi likwidacji
tramwaju 25 na obecnej trasie. Likwidacja tego połączenia sprawi, że
podróżni jadący z Nowej Pragi będą musieli polegać na niewygodnych
przesiadkach. Ta zmiana uderzy najmocniej w najsłabszych użytkowników
transportu zbiorowego - rodziców z dziećmi w wieku szkolnych oraz
seniorów i osoby z ograniczeniami w poruszaniu się, czyli te, które już
na starcie są poszkodowane gdy trzeba skorzystać z przesiadek na metro.
Trasa „25” pokrywa się z metrem tylko na 2 przystankach, więc trudno
uznawać linię M2 jako jej wygodne zastępstwo. Tramwaj jest też wygodnym
dojazdem do wielu szkół oraz największej placówki opieki zdrowotnej w
stolicy – szpitala uniwersyteckiego na Banacha. Osobiście mieszkam przy
przystanku linii 25 - „Bródnowska”. Tramwaj ten bardzo często służy mi w
codziennych dojazdach w okolice przystanku „Krucza”. W przypadku
likwidacji tej linii zmuszony byłbym dokonywać wydłużających czas
przesiadek tramwajowych lub podróżować metrem, co generowałoby
konieczność przejścia dłuższego odcinka pieszo do stacji Szwedzka i ze
stacji Nowy Świat-Uniwersytet lub Świętokrzyska. W związku z tym apeluję
o utrzymanie przebiegu linii 25 na odcinku Praga-Północ - Ochota.
Z wyrazami szacunku
Szanowni Państwo,
nie zgadzam się na zlikwidowanie linii 171 i 109. Metro nie dojeżdża
wszędzie tam, gdzie dojeżdżają te autobusy.
Z poważaniem
Jak mieszkaniec dzielnicy Wola jestem przeciwna usunięciu lini 171, 108 i
149 z rozkładu jazdy. Taka decyzja utrudni wielu mieszkańcom
funkcjonowanie oraz zaburzy starszym osobom ich harmonogram dnia.
Mieszkaniec ul. Sokolowskiej

Bardzo proszę o pozostawienie autobusów 171,109 i 149 na dotychczasowych
trasach. Metro nie zastępuje mi tych połączeń, zmusiłoby tylko do
dodatkowych przesiadek.
Jako mieszkanka dzielnicy Ochota często podróżująca między Ochotą a Pragą
sprzeciwiam się pomysłowi likwidacji tramwaju 25 na obecnej trasie.
Likwidacja tego połączenia sprawi, że podróżni, w szczególności ci jadący
z Nowej Pragi będą musieli polegać na niewygodnych przesiadkach. Ta
zmiana uderzy najmocniej w najsłabszych użytkowników transportu
zbiorowego - rodziców z dziećmi w wieku szkolnych oraz seniorów i osoby z
ograniczeniami w poruszaniu się, czyli te, które już na starcie są
poszkodowane gdy trzeba skorzystać z przesiadek na metro. Trasa „25”
pokrywa się z metrem tylko na 2 przystankach, więc trudno uznawać linię
M2 jako jej wygodne zastępstwo. Tramwaj jest też wygodnym dojazdem do
wielu szkół oraz największej placówki opieki zdrowotnej w stolicy –
szpitala uniwersyteckiego na Banacha. W związku z tym apeluję o
utrzymanie przebiegu linii 25 na odcinku Praga-Północ - Ochota.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
Z tej strony …, mieszkanka Pragi Północ.
Chciałabym zgłosić swój sprzeciw wobec planowanemu zlikwidowaniu linii
tramwajowej 25. Ta linka stanowi bardzo ważne połączenie dla mieszkańców
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Targówka, Nowej Pragi czy okolic Wileniaka z Saską Kępą, Dworcem
Centralnym czy Ochotą. Inaczej trzeba stać w długich korkach, próbować
się zmieścić do przepełnionych autobusów, przesiadać się do metra, w
kolejne tramwaje itp. Ta linii nie pokrywa się też w żadnym miejscu z
linią metra.
To jedna z najważniejszych dla mnie linii i bardzo sprzeciwiam się jej
likwidacji.
Pozdrawiam serdecznie
Dzień dobry,
w imieniu mieszkańców budynku Brechta 13a Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
wyraża sprzeciw przeciwko planowanej likwidacji linii 25. W naszym
budynku i na naszym osiedlu Praga II mieszka wielu seniorów, którzy
potrzebują tego bezprzesiadkowego wygodnego dojazdu do szpitala na
Banacha, a także do innych celów podróży w Al. Jerozolimskich. Zwracamy
jednocześnie uwagę, że obecnie z Pragi-Północ do ronda de Gaulle'a,
Kruczej, Dworca Centralnego można dojechać na bilecie 20-minutowym. Po
likwidacji linii i konieczności jazdy z przesiadką konieczne będzie
skasowanie droższych biletów.
Z wyrazami szacunku
Jako mieszkaniec/mieszkanka Pragi-Północ sprzeciwiam się pomysłowi
likwidacji tramwaju 25 na obecnej trasie. Likwidacja tego połączenia
sprawi, że podróżni jadący z Nowej Pragi będą musieli polegać na
niewygodnych przesiadkach. Ta zmiana uderzy najmocniej w najsłabszych
użytkowników transportu zbiorowego - rodziców z dziećmi w wieku szkolnych
oraz seniorów i osoby z ograniczeniami w poruszaniu się, czyli te, które
już na starcie są poszkodowane gdy trzeba skorzystać z przesiadek na
metro. Trasa „25” pokrywa się z metrem tylko na 2 przystankach, więc
trudno uznawać linię M2 jako jej wygodne zastępstwo. Tramwaj jest też
wygodnym dojazdem do wielu szkół oraz największej placówki opieki
zdrowotnej w stolicy – szpitala uniwersyteckiego na Banacha. W związku z
tym apeluję o utrzymanie przebiegu linii 25 na odcinku Praga-Północ Ochota.
Pozdrowienia
Witam Państwa,
Jako mieszkanka osiedla Regaty pragnę przedstawić poniższe postulaty jako
priorytetowe dla rozwoju komunikacji Regat i okolic.
Codziennie korzystam z linii 326 i widze jak wazna i jak oblegana jest to
linia laczaca nasze osiedle z Zoliborzem oraz Bielanami i przede
wszystkim metrem M1 ze stacji Marymont.
Linia ta juz dawno powinna byc linia calotygodniowa zwazywszy na
zainteresowanie jak rowniez ilosc osiedli powstajacych dokola. Poza tym
czesto konczac prace po g. 22 nie mam mozliwosci skorzystania z tej linii
poniewaz ostatni kurs odjezdza chwile po g. 20... tak samo w weekendy...
ludzie tez przemieszczaja sie z naszych okolic w weekendy oraz pracuja w
te dni. Wprowadzenie linii pospiesznej na trasie ulicy Kobialka obok
osiedla Regaty jest rowniez dla nas priorytetowe zwlaszcza, ze niedlugo
otworzy sie stacja metra Kondratowicza. Linia 120 nie zdaje egzaminu w
temacie szybkiego transportu do punktu przesiadkowego. Wszystkie wazne i
niezbedne zmiany sa zaprezentowane ponizej.
?? przedłużenie linii 527 do Osiedli Zielona Dolina, Regaty
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?? pozostawienia połączenia Zielonej Białołęki z Tarchominem (w chwili
obecnej pełni tą funkcję 314)
?? bezpośrednia linia z Regat do metra Marymont
?? wyjazd z Regat w kierunku M2, M1 i Tarchomin w weekend (obecnie jedyny
kierunek to M2)
?? linia 326 jako całotygodniowa, dodatkowo w przedziale czasowym 10-14
zwiększenie częstotliowości w godzinach porannych, wydluzenie godzin
kursowania chociaz do godziny 22
?? utrzymanie linii 134 na dotychczasowej trasie, zwiększenie
częstotliowści kursowania
?? nowa linia autobusowa Olesin - ul. Ruskowy Bród - ul. Ostródzka - do
stacji metra Bródno
?? pozostawienie linii 160
?? autobus z Derb do Centrum Handlowego IKEA
?? połączenie rejonu Daniszewskiej i Szlacheckiej z Marywilską, SKM i
Białołęką Zachodnią
?? 314 wcześniejsze kursy i poźniejsze (tak, aby synchronizować z pracą
magazynów i firm na Annopolu i na Marywilskiej)
?? zlikwidowanie białych plam komunikacyjnych w części Zielonej Białołęki
i Białołęki Dworskiej
?? nowa sezonowa linia turystyczna 400 dla prawego brzegu Wisły - na
trasie Białołęka - Kobiałka - Mochtyńska - Berensona - Głębocka
umożliwiająca dotarcie do ZOO, Placu Zamkowego, Łazienek Królewskich
?? pozostawienie linii tramwajowej 25
?? pozostawienie linii E-9
Z powazaniem,
Dzień dobry,
Bardzo proszę nie zmieniać trasy autobusu linii 126, ponieważ ta zmiana
bardzo utrudni dotychczasowy ruchu komunikacyjny dla wielu mieszkańców.
Z poważaniem
Dzień dobry,
Jako mieszkaniec Pragi-Północ sprzeciwiam się pomysłowi likwidacji
tramwaju 25 na obecnej trasie. Likwidacja tego połączenia sprawi, że
podróżni jadący z Nowej Pragi będą musieli polegać na niewygodnych
przesiadkach. Ta zmiana uderzy najmocniej w najsłabszych użytkowników
transportu zbiorowego - rodziców z dziećmi w wieku szkolnych oraz
seniorów i osoby z ograniczeniami w poruszaniu się, czyli te, które już
na starcie są poszkodowane gdy trzeba skorzystać z przesiadek na metro.
Trasa „25” pokrywa się z metrem tylko na 2 przystankach, więc trudno
uznawać linię M2 jako jej wygodne zastępstwo. Tramwaj jest też wygodnym
dojazdem do wielu szkół oraz największej placówki opieki zdrowotnej w
stolicy – szpitala uniwersyteckiego na Banacha. W związku z tym apeluję o
utrzymanie przebiegu linii 25 na odcinku Praga-Północ - Ochota.
Pozdrawiam,

Szanowni Państwo
W związku z oczekiwanym w nieodległym czasie, uruchomieniem II linii
metra na Bródnie dowiedziałem się, że planowana jest likwidacja linii
autobusowej 118. Chciałbym wyrazić swoją dezaprobatę, dla tego rodzaju
planów. Z autobusów w/w linii korzystam codziennie, dojeżdzając do pracy
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przy ulicy Sanguszki. Jest to dla mnie optymalne rozwiązanie, ponieważ w
szybkim czasie umożliwia mi przemieszczenie do pracy oraz do domu. Jeśli
linia 118 zostałaby wyłączona z sieci połączeń WTP, w moim wypadku
wiązałoby się to ze sporymi komplikacjami w sprawnym przemieszczaniu się
po mieście. Uruchomienie metra niczego nie rozwiązuje. Liczę na wzięcie
pod uwagę mojej opinii, w ewentualnych planach modyfikacji sieci
stołecznych połączeń komunikacyjnych.
Z poważaniem
Szanowni Państwo,
Jako mieszkanka Pragi-Północ sprzeciwiam się pomysłowi likwidacji
tramwaju 25 na obecnej trasie. Likwidacja tego połączenia sprawi, że
podróżni jadący z Nowej Pragi będą musieli polegać na niewygodnych
przesiadkach. Ta zmiana uderzy najmocniej w najsłabszych użytkowników
transportu zbiorowego - rodziców z dziećmi w wieku szkolnych oraz
seniorów i osoby z ograniczeniami w poruszaniu się, czyli te, które już
na starcie są poszkodowane gdy trzeba skorzystać z przesiadek na metro.
Trasa „25” pokrywa się z metrem tylko na 2 przystankach, więc trudno
uznawać linię M2 jako jej wygodne zastępstwo. Tramwaj jest też wygodnym
dojazdem do wielu szkół oraz największej placówki opieki zdrowotnej w
stolicy – szpitala uniwersyteckiego na Banacha. W związku z tym apeluję o
utrzymanie przebiegu linii 25 na odcinku Praga-Północ - Ochota.
Z wyrazami szacunku,
Dzień dobry.
Jako mieszkanka Pragi-Północ sprzeciwiam się pomysłowi likwidacji
tramwaju 25 na obecnej trasie. Likwidacja tego połączenia sprawi, że
podróżni jadący z Nowej Pragi będą musieli polegać na niewygodnych
przesiadkach. Ta zmiana uderzy najmocniej w najsłabszych użytkowników
transportu zbiorowego - rodziców z dziećmi w wieku szkolnych oraz
seniorów i osoby z ograniczeniami w poruszaniu się, czyli te, które już
na starcie są poszkodowane gdy trzeba skorzystać z przesiadek na metro.
Trasa „25” pokrywa się z metrem tylko na 2 przystankach, więc trudno
uznawać linię M2 jako jej wygodne zastępstwo. Tramwaj jest też wygodnym
dojazdem do wielu szkół oraz największej placówki opieki zdrowotnej w
stolicy – szpitala uniwersyteckiego na Banacha. W związku z tym apeluję o
utrzymanie przebiegu linii 25 na odcinku Praga-Północ - Ochota.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
W związku z toczącymi się konsultacjami chciałabym zgłosić poniższe
postulaty jako priorytetowe dla rozwoju komunikacji w tej części
Białołęki. Mieszkam na osiedlu Regaty i do tej pory (a rozbudowa tego
obszaru przebiega bardzo dynamicznie w ostatnich latach) nie doczekaliśmy
się linii pospiesznej autobusu, która transportowałaby mieszkańców do
głównych węzłów przesiadkowych. Linia 120 obecnie w godzinach szczytu
dojeżdża w ok 40 minut do najbliższej stacji metra Trocka. Jest to
zdecydowanie za długo a mieszkańcy są skazani na korzystanie z tej linii
niemalże turystycznej. Zaproponowane zmiany częstotliwości o 5 minut w
godzinach szczytu nie jest dla nas żadnym realnym udogodnieniem.
Oczekujemy jako mieszkańcy tej części stolicy komunikacji na miarę XXI
wieku dostosowanego do obecnych większych potrzeb i pokonywania coraz to
dłuższych dystansów w dojeździe do pracy czy szkoły. Linia przyspieszona
jeżdżąca przez ulice Kobiałka i dalej ulica Mochtyńska to jest to na co
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mieszkańcy czekają od lat. Ponadto możliwość dojazdu na lewa strone Wisly
w godzinach południowych, późnym wieczorem oraz w weekendy obecnie nie
istnieje. Dlatego tak ważne jest przekształcenie linii 326 w linie
całodzienna i całotygodniowa. Ostatni kurs od poniedziałku do piątku w
okolicach godziny 20 z Marymontu nie załatwia sprawy. Coraz więcej ludzi
pracuje na zmiany, kończy pracę po g. 22 oraz przede wszystkim pracuje w
weekendy i sa oni pozbawieni dojazdu do domu na tej trasie. W związku z
czym problemów jest wiele i wiele konstruktywnych rozwiązań, które jako
mieszkanka Regat popieram i prezentuje poniżej.
?? przedłużenie linii 527 do Osiedli Zielona Dolina, Regaty
?? pozostawienia połączenia Zielonej Białołęki z Tarchominem (w chwili
obecnej pełni tą funkcję 314)
?? bezpośrednia linia z Regat do metra Marymont
?? wyjazd z Regat w kierunku M2, M1 i Tarchomin w weekend (obecnie jedyny
kierunek to M2)
?? linia 326 jako całotygodniowa, dodatkowo w przedziale czasowym 10-14
zwiększenie częstotliowości w godzinach porannych, wydluzenie godzin
kursowania chociaz do godziny 22
?? utrzymanie linii 134 na dotychczasowej trasie, zwiększenie
częstotliowści kursowania
?? nowa linia autobusowa Olesin - ul. Ruskowy Bród - ul. Ostródzka - do
stacji metra Bródno
?? pozostawienie linii 160
?? autobus z Derb do Centrum Handlowego IKEA
?? połączenie rejonu Daniszewskiej i Szlacheckiej z Marywilską, SKM i
Białołęką Zachodnią
?? 314 wcześniejsze kursy i poźniejsze (tak, aby synchronizować z pracą
magazynów i firm na Annopolu i na Marywilskiej)
?? zlikwidowanie białych plam komunikacyjnych w części Zielonej Białołęki
i Białołęki Dworskiej
?? nowa sezonowa linia turystyczna 400 dla prawego brzegu Wisły - na
trasie Białołęka - Kobiałka - Mochtyńska - Berensona - Głębocka
umożliwiająca dotarcie do ZOO, Placu Zamkowego, Łazienek Królewskich
?? pozostawienie linii tramwajowej 25
?? pozostawienie linii E-9

W załączeniu przesyłam wnioski w ramach konsultacji,

Przesyłam pozdrowienia,

Czy chce uczynić Ursus podmiejska przestrzenią czy dobrze skomunikowaną z
centrum Warszawy.
Ja osobiście korzystam i z linii 178 i 197 i daje mi ona poczucie pl
bezpośredniego przedostania się z do pracy, przychodni. To nie czas żeby
go trącić na przesiadki. Nie zmieniajcie tego co dobre!

Szanowni Państwo,
piszę do Państwa w związku z przedstawionym przez ZTM układu
komunikacyjnegoplanem modyfikacji w Warszawie, po otwarciu nowych stacji
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drugiej linii metra. Jako mieszkaniec Pragi-Północ chciałbym wskazać na
istotność linii tramwajowej 25, której likwidację zakłada przedstawiony
przez Państwa plan.
Mając pełną świadomość, że w pewnym zakresie trasa linii 25 nakłada się
na Bródnie z trasą metra, chciałbym wskazać, że jest to jedynie krótki
odcinek trasy tramwaju. Korzystam z niego regularnie jeżdząc z okolic
Dworca Wileńskiego w okolice Ronda de Gaulle'a - jest to jedyne
bezprzesiadkowe połączenie, którym jako mieszkaniec Pragi-Północ mogę
dostać się w te okolice. Wskazać też należy, że linia 25 jedzie na
Ochotę, z którego to połączenia w związku z infrastrukturą na Ochocie
korzysta zarówno mnóstwo studentów (kampusy WUM i UW), jak i osób
starszych (hale banachy i bazarki na Ochocie).
Prosiłym o zwrócenie uwagi na perspektywę mieszkańców Pragi-Północ,
którzy jeżdzą w kierunku al. Jerozolomiskich i Ochoty, w której otwarcie
metra na Bródnie nie zmienia absolutnie nic. Być może wartym rozważenia
błoby skrócenie trasy 25, a nie jej całkowita likwidacja.
Łączę ukłony,
Dzien dobry,
W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi planowanych zmian
komunikacji miejskiej na terenie Ursus Szamoty - dojazd do M2, zgłaszam
również swoje uwagi:
1. Planowane zmiany spowodują, że osiedla zlokalizowane przy ul.
Traktorzystów zostaną pozbawione dotychczasowych połączeń. Odwoływanie
się do bliskości kolei jest niepoważne że względu na zbyt małą
częstotliwosc połączeń i planowego zawieszania niektórych połączeń z
powodu trwającego (jeszcze kilka lat) remontu trakcji kolejowej.
2. Wycofanie połączenia 177 spowoduje, że zostaniemy pozbawieni
połączenia że stara częścią Ursusa - za torami.
3. Nadal brakuje połączenia że szkoła SP360 i dzieci z osiedla
Szamoty nie mają możliwości bezpośredniego połączenia komunikacją do
szkoły. Sugerowane przez Urząd Miasta spacery również są niepoważne że
względu na zróżnicowane w naszym kraju warunki pogodowe.
Rozumiem rozwój i potrzeby mieszkańców ul. Posąg 7 Panien ale nie
powinno to następować kosztem naszej części osiedla.
Z poważaniem,
Jestem mieszkanką dzielnicy Ursus osiedla Niedźwiadek codziennie
dojeżdżam do pracy autobusem linii 197 wsiadam na przystanku Śmigielska
jest to 5 przystanek od pętli gdzie autobus rozpoczyna swój kurs i
brakuje już miejsc siedzących co świadczy że dużo pasażerów korzysta z
tej linii.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o nie wycofywanie linii 197 z Niedźwiadka
do Cmentarza Wolskiego. Metro będzie jeździło z Bemowa a nie z Ursusa
zatem nie można pozbawiać mieszkańców osiedla Ursus Niedźwiadek
komunikacji miejskiej. Linia 716 która jest proponowana jest również
bardzo obciążona już od Piastowa a na przystanku Śmigielska często już
trudno wsiąść do autobusu bo jest zatłoczony poza tym jeździ bardzo
rzadko o w okolicach Dźwigowej zawsze są korki . Linia 197 ma bardzo
dobrą trasę i naprawdę dobrze służy pasażerom po co psuć coś co jest
naprawdę dobre.
Zwracam się z prośbą o wnikliwe przeprowadzenie kontroli obciążenia tej
linii i pozostawienie linii 197 na starej trasie.
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Jestem mieszkanką dzielnicy Ursus osiedla Niedźwiadek codziennie
dojeżdżam do pracy autobusem linii 197 wsiadam na przystanku Śmigielska
jest to 5 przystanek od pętli gdzie autobus rozpoczyna swój kurs i
brakuje już miejsc siedzących co świadczy że dużo pasażerów korzysta z
tej linii.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o nie wycofywanie linii 197 z Niedźwiadka
do Cmentarza Wolskiego. Metro będzie jeździło z Bemowa a nie z Ursusa
zatem nie można pozbawiać mieszkańców osiedla Ursus Niedźwiadek
komunikacji miejskiej. Linia 716 która jest proponowana jest również
bardzo obciążona już od Piastowa a na przystanku Śmigielska często już
trudno wsiąść do autobusu bo jest zatłoczony poza tym jeździ bardzo
rzadko o w okolicach Dźwigowej zawsze są korki . Linia 197 ma bardzo
dobrą trasę i naprawdę dobrze służy pasażerom po co psuć coś co jest
naprawdę dobre.

Dzień dobry,
Komunikacja miejska w godzinach szczytu jest bardzo uboga bo autobus
linii 177 jeździ dwa razy na godzinę, dla przykładu rano jest to godzina
7:10 albo 7:39.
Na skrzyżowaniu ulic Posag 7 Panien, Czerwona Droga i Gierdziejewskiego
codziennie są duże korki, bardzo długo czeka się na skręt w stronę PKP
Ursus, znam problem doskonale bo wożę codziennie syna do przedszkola na
Skorosze. Skrzyżowanie to jest niebezpiecznie dla kierowców i dla
przechodniów. Boję się że w końcu dojdzie tam do tragedii. Rodzice dzieci
uczęszczających do szkoły podstawowej na ulicy Orłów Piastowskich 47 boją
się o bezpieczeństwo i wolą być dziecko jechało autobusem niż wracało
przez niebezpieczne skrzyżowanie (Gierdziejewskiego-Czerwona Droga).
Przeanalizowałam ten wątek i poza dyskusją o połączeniach kolejowych i
metrze nikt nie zwraca uwagi na potencjalne wąskie gardła łączące ten
odizolowany (tory północ i południe, Aleja 4 czerwca na wschodzie) teren.
Patrząc na skrzyżowanie przy Factory z Aleją 4 czerwca i tunel pod
Cierlicką jako jedyne wyjazdy na południe i wschód z osiedla na którym ma
być 30000 mieszkań jest logistycznie nierealne i bardzo problematyczne.
Zero połączeń kolejowych na Mokotów i południe Warszawy, wszystko
zmierzają do centrum i jedyną alternatywą będzie dla takich osób
samochód.
Czy są planowane jeszcze jakieś połączenia???
Z poważaniem,
Dzień dobry,
Jako mieszkaniec nowej części ursusa, w okolicach zajezdni ursus
północny, zgłaszam moje uwagi.
Uważam że zmiana kursowania linii 177 w sposób zaproponowany jest
niekorzystna. To jedyna linia która komunikuje ze sobą cały ursus co jest
bardzo ważne. Usunięcie części przystanków na terenie dzielnicy, aby
wydłużyć kurs na Bemowo nie jest dobrym pomysłem. Powinna zostać
utworzona nowa linia, która przejedzie przez część ursusa i pojedzie na
Bemowo. Najlepiej gdyby to była linia przyspieszona.
Sytuacja komunikacyjna mojej okolicy jest okropna, jeździ tu tylko 177, a
mieszkańców jest obecnie bardzo dużo, a kolejne bloki powstają. Dlatego
proszę o rozważenie dołączenia nas do jakiejś linii.
Pozdrawiam
Szanowni Państwo,
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Zwracam się z wnioskiem o połączenie linii autobusowej 234 z linią metra
M2. Obecnie jest to jedyna linia, która obsługuje osiedla zlokalizowane w
rejonie ulic Zdziarskiej, Chudoby i Kroczewskiej. Autobus dojeżdża do
pętli na Żeraniu – ostatni przystanek „Żerań Wschodni 06”. Przedłużenie
trasy autobusu ulicami Annopol i Rembielińska do stacji Bródno –
ostatniej stacji linii metra M2, umożliwi mieszkańcom tych osiedli
komunikację z centrum Warszawy, Targówkiem i innymi dzielnicami miasta.
Ma to szczególne znaczenie dla młodzieży dojeżdżającej do szkół,
zwłaszcza liceów i uczelni wyższych. Rejon tzw. „Zielonej Białołęki” jest
w dalszym ciągu słabo skomunikowany, a istniejąca sieć dróg jest bardzo
obciążona. W usprawnieniu transportu publicznego na pewno pomogłaby
planowana linia tramwajowa w śladzie trasy „Olszynki Grochowskiej”, ale
perspektywa jest na tyle odległa, że jedyną szansą na poprawę obecnej
sytuacji jest metro.
Dodatkowo postuluję rozważenie modyfikacji trasy linii autobusowej 234,
poprzez poprowadzenie jej ulicami Wyszkowska, Kroczewska, a następnie
Zdziarska, z przystankiem zlokalizowanym u zbiegu tych ulic. Następnie
autobus mógłby skręcić w ulicę Ruskowy Bród i zatrzymać się przy jedynej
w tym rejonie Szkole Podstawowej nr 361, a potem ulicami Mańkowska i
Fajna wrócić do ulicy Ostródzkiej.
Pozwolę sobie zwrócić Państwa uwagę, że postulat połączenia linii
autobusowej 234 ze stacją Bródno linii metra M2 był już wielokrotnie
zgłaszany, również podczas zorganizowanych przez ZTM w marcu konsultacji
on line, kiedy to padły deklaracje przedstawicieli ZTM o jego zasadności.
Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie ww. wniosku, co będzie wyrazem
troski o pasażerów, w tym tych najmłodszych, zamieszkujących nowopowstałe
i dynamicznie rozbudowujące się osiedla Zielonej Białołęki.
P.S. Zwracam się również z uprzejmą prośbą o potwierdzenie otrzymania
niniejszego wniosku.
Z wyrazami szacunku.

Dzień dobry,
proszę o nie likwidowanie linii 160, która jeździ przez miejsca nie
obsługiwane przez metro.
Uważam, że argumentowanie: można się przesiąść, mogłoby dotyczyć
wszystkich miejsc w Warszawie. Można tak zlikwidować jeszcze więcej
pojazdów, bo zawsze można się przesiąść. Ta argumentacja nie dotyczy
dojazdu do Dworca Centralnego (wygodnego i dostępnego!!!!!), nie dotyczy
też osób starszych, niepełnosprawnych, z wózkami i małymi dziećmi, z
bagażami. Poza tym, jeśli już rzeczywiście jest to linia, której ktoś od
dawna nie lubi w ZTM, to można ją zostawić i sprawdzić, czy jest
wykorzystywana, a za jakiś czas przedstawić publicznie wyniki obserwacji
i postąpić zgodnie z tym, co ludzie wybrali.
Pozdrawiam serdecznie
Szanowni Państwo
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Jesteśmy mieszkańcami ul. Ostródzkiej. Sprzeciwiamy się planowanym
zmianom w komunikacji miejskiej po uruchomieniu II linii metra na
Bródnie. Oznaczałyby one dla nas całkowite odcięcie od I linii metra
poprzez zabranie nam linii 132 i zmianę trasy linii 134. Skomunikowanie
tej ulicy uległoby dalszemu pogorszeniu od czasów, kiedy kilka lat temu
zabrano nam linię 527 odcinając od bezpośredniego połączenia z centrum
miasta. Znacznie utrudniłoby dojazd do takich dzielnic jak Bielany,
Żoliborz, Mokotów, Ursynów, w których pracuje bardzo wielu mieszkańców.
Po zmianach będzie on wymagał wielokrotnych przesiadek, które nawet z
oszczędnościami, jakie da podróż II linią metra, będą oznaczać wydłużenie
czasu przejazdu. Wobec intensywnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej ul.
Ostródzkiej, jaka dokonała się w ostatnich latach i dokonuje się nadal,
zapotrzebowanie na przewozy będzie rosnąć, a nie maleć. Nie zgadzamy się
zatem na dalszą marginalizację obsługi komunikacyjnej naszej ulicy.
Z poważaniem

Dzień dobry,
Przeglądałam konferencje prasowe z YouTube i bym wprowadziła poprawki:
Linia 109: Proponuję skierować ją do jakiejś stacji Metra. Np. Rondo ONZ
Linia 112: Podział na 2 linie:
112 - KAROLIN - METRO MARYMONT
527 - METRO MARYMONT - CH MARKI
Linia 134: Pozostawienie na obecnej trasie
Linia 156: Pozostawienie na obecnej trasie objazdowej przez PKP Zacisze
Wilno.
Linia 160: Pozostawienie na obecnej trasie oraz uruchomieniu kursów
skróconych na proponowanej trasie 527. Bez sensu jest uruchamiać linie
przyspieszona która będzie omijać tylko 1 przystanek.
Linia 190: Pozostawienie na obecnej trasie.
Linia 212: Skierowanie przez Rolande, Codzienna i Kondratowicza.
Linia 256: Bardzo podobała mi się pomysł jednego z użytkowników na
konsultacjach 24 kwietnia. Jednak projekt o Pętle została niestety
oceniony negatywnie. Autobus mógłby pojechać innej pętli :
ZAUŁEK SZKOŁA -... - Św. Wincentego - Malborska - Kondratowicza - Św.
Wincentego - Zielone Zacisze - Gilarska - Samarytanka - Rembrandta - Niwa
- Miedza - Płosa - Św. Wincentego -... - PKP ZACISZE WILNO
Ulica Zielone Zacisze jest w dobudowie do Gilarskiej
Linia 314: Wydluzenie trasy do METRO BRÓDNO
Linia 149: Pozostawienie na obecnej trasie.
Linia 356: Likwidacja linii
227: OLESIN - Kobialka - Ruskowy Bród - Zdziarska - Ostródzka - Berensona
- Skarbka z Gór - Jesiennych Liści - Głębocka - Św. Wincentego Kondratowicza - METRO KONDRATOWICZA.
To są moje propozycje. Proszę o rozpatrzenie ich.
Z poważaniem –

Witam serdecznie
Od lat dojeżdżałam do pracy na godz. 6.00 z ulicy Żuromińskiej( wyjazd
godz.5.46) na ulicę Hutniczą (przystanek końcowy Rzeczna 02) linią nr 256
. Proszę o udostępnienie tej linii lub linii 156 umożliwiającej mi dojazd
z ulicy Żuromińskiej lub ulicy Chodeckiej do ronda (przystanek Rzeczna
02) lub przystanku Hutnicza w kierunku dworca wschodniego na godzinę. 6
-tą rano.
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Szanowni Państwo,
Jako mieszkaniec osiedla Regaty chciałbym zwrócić uwagę na brak
normalnego połączenia z M1.
Autobus 326 powinien jeździć 7 dni w tygodniu w godzinach umożliwiających
powrót z pracy w późnych godzinach.
Wiele osób pracuje na 3 zmiany. Po godzinie 22 jesteśmy skazani na
autobus 120.
Poniżej wypunktowane postulaty.
?? przedłużenie linii 527 do Osiedli Zielona Dolina, Regaty
?? pozostawienia połączenia Zielonej Białołęki z Tarchominem (w chwili
obecnej pełni tą funkcję 314)
?? bezpośrednia linia z Regat do metra Marymont
?? wyjazd z Regat w kierunku M2, M1 i Tarchomin w weekend (obecnie jedyny
kierunek to M2)
?? linia 326 jako całotygodniowa, dodatkowo w przedziale czasowym 10-14
zwiększenie częstotliowości w godzinach porannych, wydluzenie godzin
kursowania chociaz do godziny 22
?? utrzymanie linii 134 na dotychczasowej trasie, zwiększenie
częstotliowści kursowania
?? nowa linia autobusowa Olesin - ul. Ruskowy Bród - ul. Ostródzka - do
stacji metra Bródno
?? pozostawienie linii 160
?? autobus z Derb do Centrum Handlowego IKEA
?? połączenie rejonu Daniszewskiej i Szlacheckiej z Marywilską, SKM i
Białołęką Zachodnią
?? 314 wcześniejsze kursy i poźniejsze (tak, aby synchronizować z pracą
magazynów i firm na Annopolu i na Marywilskiej)
?? zlikwidowanie białych plam komunikacyjnych w części Zielonej Białołęki
i Białołęki Dworskiej
?? nowa sezonowa linia turystyczna 400 dla prawego brzegu Wisły - na
trasie Białołęka - Kobiałka - Mochtyńska - Berensona - Głębocka
umożliwiająca dotarcie do ZOO, Placu Zamkowego, Łazienek Królewskich
?? pozostawienie linii tramwajowej 25
?? pozostawienie linii E-9
Pozdrawiam,
Szanowni Państwo,
Mieszkam na skarbka z gór około już 13 lat.
Na począktu miałam autobus 527 którym jeździłam na przystanek dworzec
gdański bezpośrednio do pracy.
Bo pracuję na bonifraterskiej vis a vi intraco.
Potem zmieniliście trasę tego autobusu tak, ze przestała być dla mnie
atrakcyja i zaczełam jeździć zawsze zawalonym autobusem 132.
To była masakra. Ale był to najszybszy sposób dostania się do pracy. Z
jedną przesiadką na metro marymont.
Gdy wprowadziliscie autobus E9 byłam przeszczęśliwa.
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Wprawdzie nadal jedna przesiadka – wcześniej gdy korzystałam z 527 gdy
miał trasę do arkadii miałam bezpośrednie połączenie – ale szybko i
wprawdzie tłok ale nie już taki jak w 132.
Powiem tak. Z reguły korzystam z E9 . czasami z 132.
I nigdy w godzinach szczytu nie widziałam żeby te autobusy jeździły
puste. Zawsze wszystkie miejsca zajęte i ileś osób dodatkowo stoi.
Dla mnie dojazd do centrum przy użyciu drugiej linii metra jest
absolutnie niekorzystne.
Dwie przesiadki.
I żeby się dostać do intraco.. to bym musiała wysiąść na stacji metro
świętokrzyska , przejść się do pierwszej linii metra i wtedy jestem w
dopiero w domu.
Z mojego doświadczenia – a korzystam od czasu do czasu z drugiej linii
gdy chcę dojechać na bemowo, mój dojazd do pracy przez dwie przesiadki
zajmie mi około 20 minut więcej. Bo trasa dłuższa plus dodatkowa
przesiadka.
E 9 powinien absolutnie zostać!
Ja nie potrzebuję się dostać do centrum warszawy ja chcę na żoliborz!
Jeśli planowane zmiany zostaną wprowadzone to teraz będę mieć albo
zawalony autobus 132 który jedzie dłużej niż E9 albo o wiele dłuższa
trasę z dwiema przesiadkami.
Dlaczego nam zamierzacie zabrać dobre połączenie z żolliborzem?
Nie dość że sama druga linia metra została idiotycznie poprowadzona w
głąb bardzo dobrze skomunikowanego osiedla przy tym osiedla raczej już
starego pokoleniowo to teraz macie plany osiedle które jest z punktu
społecznego – bo młode i b. Dużo dzieci – ukarać brakiem połączenia z
północną częścią prawobrzeżnej warszawy.
Przy okazji rozwinę temat drugiej linii metra. Nie jestem planistą. Ale
nawet laik widzi jak idiotyczne było skręcanie ostatniej nitki w głąb
bródna. A nie poprowadzenie do trasy toruńskiej gdzie wg mnie powinna być
ostatnia stacja. Tam jest nadal dosyć miejsca aby zrobić i potężny
parking i dużą pętle autobusową.
Przecież po tej stronie białołeki są budowane nadal bo jest nadal bardzo
dużo nowych osiedli. A nowe osiedla to młode rodziny i dzieci.
A te dzieci gdy zaczną chodzić do szkół srednich musza się dostać do
centrum.
Gdyby ostatnia stacja metra była przy trasie toruńskiej to każdy mógłby
wygodnie dojechać.. nawet i nieporęt .. i marki. Zostawić samochód i
jechać do centrum Warszawy.
Ale to tylko uwaga która niestety juz nic nie wnosi. Bo jest po fakcie.
Zbudowano tak głupio że głowa boli. To białołęka cały czas puchnie od
nowych mieszkańców i będzie puchła a nie bródno..
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Ale ad rem. Zostawcie mi E9! Ten autobus jest pełen! Ludzie którzy ze
skarbka z gór chcą się dostać do centrum korzystają z 527 i 160 w drugim
kierunku. I jest ich wielu.
Ale także bardzo wielu stoi na przystanku do E9
na metro marymont!

i jeżdzi pełnym atubusem

I ich interesuje przystanek metro marymont a nie jakiś bliżej centrum!
Z poważaniem,

W związku z planowanymi zmianami proszę uwzględnić dojazd do najbliższej
otwartej stacji metra mieszkańców ulic Szeligowska, Rayskiego, Coopera wydłużenie trasy linii 249 oraz zwiększenie jej częstotliwości. Dodatkowo
proszę o pozostawienie linii 109 - w obecnie proponowanych zmianach ze
stacji Osiedle Górczewska brak dojazdu np. do centrum handlowego Wola
park. Uciążliwe stanie się zlikwidowanie tej linii ponieważ będzie
wiązało się to np. z koniecznością dojazdu z pętli do stacji metra (2
przystanki) i przejściem do stacji metra żeby wysiąść na kolejnym
przystanku. Znacznie wydłuży to czas dojazdu oraz będzie uciążliwe
zwłaszcza, zarówno dla matek z wózkami czy małymi dziećmi jak i osób
starszych.
Z powazniem.
Szanowni Państwo!
W związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi zmian w komunikacji
publicznej chciałbym wyrazić swoją opinię.
Konkretnie to mieszkam przy ulicy Ostródzkiej i korzystam z przystanków
Współczesna. Obecnie mam autobus 132 i 134 jadące na Marymont.
Proponowane zmiany znacznie pogorszą komunikację ze wszystkimi rejonami
położonymi na zachód, np. z Żeraniem, Bielanami i Żoliborzem. Konieczna
będzie przesiadka na wlocie Ostródzkiej na Toruńską. Wydłuży to w
znaczący sposób podróż i na pewno nie jest to usprawnienie. Rozumiem, że
kiełbasa wyborcza w postaci tramwaju już dawno poszła w zapomnienie, ale
bardzo bym prosił o nie pogarszanie istniejących standardów komunikacji
lokalnej.
Na koniec prośba o niestosowanie semantycznych wygibasów poprzez
nazywanie likwidacji linii łączeniem, bo brzmi ładniej. Mam na myśli E-9
i 132.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
Uprzejmie proszę o niezmienianie trasy linii 126. Przy ulicy
Marywilskiej( przystanek Chłodnia) powstaje duże osiedle -Nova Sfera,
które będzie miało do dyspozycji tylko jedną linię autobusową 176. To
stanowczo za mało.
Z poważaniem
Zdecydowanie jestem za starą trasą przez Włochy. Ten autobus jest
potrzebny aby dojechać do stacji Ursus, Factory Ursus i stacji Włochy.
i tak dojedzie na Wolę

A
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Pozdrawiam,
Proponowane zmiany komunikacyjne na Targówku (Bródno) są
niedorzeczne.Mamy w Warszawie tylko dwie linie metrajskby ktoś nie
zauważył, nie rozumiem zmiany lub likwidacji niektórych linii
autobusów.Przed budową metra mieliśmy bardzo dobro komunikację z całą
Warszawa.Teraz mamy jeździć tylko metrem chociaż nie skraca nam to
podróży.Zmiana linii autobusowej nr 500, która zawsze miała przystanek
przy gminie Targówek jest nie zrozumiała nie mamy żadnego połączenia do
Dw Gdańskiego i dojazdu do Ronda Radosława dlaczego? Skąd taki pomysł,
likwidacja linii tramwajowych 25 i 41 które również jezdździly do centrum
i Al.Jana Pawła.
Metrem nie da się dojechać wszędzie.Ludzie starsi jak i kobiety z dziećmi
nie chcą i nie jest to wykonalne przesiadać się po kilka razy i pomimo to
jechać dłużej niż przed budową metra.
Dlaczego jesteśmy zmuszeni do podróży tylko metrem i miliona przesiadek
dlaczego nie dajecie nam wyboru.Chcecie żeby ludzie porzucili samochody i
przesiedli się do komunikacji skoro pogarszacie poruszanie się po
mieście.Moze te osoby które wdrażają te zmiany same skorzystają z
komunikacji i zobaczymy czy im się spodoba. Wcześniej do pracy jeździłam
15-20 min teraz czas mi się wydłuży to już chyba wolałabym nie mieć
metra.
To jest pewnie ostatni głos w sprawie zmian komunikacyjnych po otwarciu
stacji M - Kondratowicza.
Głos mieszkańców Osiedla Podgrodzie , z okolic Pętli na ul.
Krasnobrodzkiej = czyli koniec terenu Bródna
I jest to głos nie tylko oburzenia, ale i zadziwienia. Likwidacja
połączeń nie biegnących po linii przebiegu metra , świadczy tylko o
jednym = decyzje w tej sprawie podejmują osoby nie znające specyfiki
miasta i potrzeb jego mieszkańców. Być może , prawdą jest plotka miejska
, że za biurkami zasiadają urzędnicy pochodzący ze wsi lub z miasteczek.
Tylko tacy nie mają świadomości życia w dużych przestrzeniach.
Jak można pozwolić na odcięcie ogromnej dzielnicy - Targówek i Bródno od
miasta - od Dworca Centralnego !!!!
Likwidacja T 25 i T 41
to jedyne połączenia BEZPOŚREDNIE do centrum. A
dwoma liniami metra, autobusami = nie dadzą rady osoby starsze,
inwalidzi, rodzice z wózkami i bagażami itd, itp.
Dodatkowo likwiduje się A 118 - autobus wiecznie zatłoczony, czyli
potrzebny / o tym mogą zaświadczyć kierowcy/ , który , jedzie 30 minut od
M Politechnika do Podgrodzia = a to że czasami stoi w korkach ? Wszyscy
okresowo tak mają.
Jak można pozwolić na lekceważenie pasażerów. Tutaj płacimy podatki i
oczekujemy szacunku dla naszego życia.
Można zmniejszyć częstotliwość tych linii.
ALE NIGDY NIE PLANOWAC ICH LIKWIDACJI !!!!!
abyśmy poruszali się samochodami.

Chyba, że miasto chce
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To po co było namawiać do korzystania z komunikacji
miejskiej ????
Z poważaniem
Załączam moje uwagi do planowanych zmian w komunikacji na Bródnie.
Dzień dobry,
w związku z planowaną likwidacją linii 160 po uruchomieniu stacji metra
na Brudnie pragnę zaznaczy, że linia ta pozwala mieszkańcom na dotarcie
do centrum bez przesiadania.
Ma ona duże znacznie dla rodziców podróżujący codziennie z dziećmi, osób
z trudnościami w poruszaniu się oraz pasażerów z bagażami.
Podobne rozwiązanie jest dla linii 503 czy 518.
Z poważaniem,

Dzień dobry,
mieszkam w Ursusie przy ul. Skoroszewskiej. Bardzo proszę o zwiększenie
częstotliwości kursowania linii 220, którym jeżdżę do pracy.
Można też zwrócić uwagę panom kierowcom żeby nie szaleli z klimatyzacją.
Momentami autobusy tej linii to prawdziwe lodówki.
Zabranie linii 177 po prostu fatalne. Nie jest prawdziwe stwierdzenie, że
zastąpi tę linię 207. Jak zastąpi skoro ma inną trasę i w ogóle nie
wjeżdża na ulice takie jak np. Bohaterów Warszawy?!

Dzień dobry, przesyłam propozycje zmian, oraz propozycje rozkładu jazdy
pozdrawiam
Dzień dobry, przesyłam propozycje zmian,
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w związku z planowanymi zmianami w WTP po otwarciu nowych stacji metra na
Targówku i planowaną likwidacją linii 160 chciałabym zwrócić uwagę, że
zaproponowana zmiana utrudni mieszkańcom osiedli przy ul. Skarbka z gór i
ul. Głębockiej dotarcie do centrum.
Przesiadanie się do metra nie skróci znacznie czasu dotarcia do centrum,
gdyż w wielu przypadkach trzeba będzie dwukrotnie się przesiadać. W
trakcie przesiadek należy pokonać schody lub oczekiwać na windę, co
utrudnia podróż osobom z trudnościami w poruszaniu się. Znacznie większe
utrudnienia będą mieli rodzice podróżujący codziennie z dziećmi.
Inne dzielnice posiadają transport naziemny pozwalający im bezpośrednio
dotrzeć do centrum bez przesiadania. W związku z tym prosiłabym o taką
samą możliwość dla mieszkańców z osiedli na Grodzisku.
Z poważaniem,

60
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Dzień dobry,
Przesyłam postulaty,
istotne dla mieszkańców Osiedla Regaty w tym Północno-Wschodniej części
Białołęki.
<https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tba/1.5/16/2705.png>
przedłużenie linii 527 do Osiedli Zielona Dolina, Regaty
<https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tba/1.5/16/2705.png>
pozostawienia połączenia Zielonej Białołęki z Tarchominem (w chwili
obecnej pełni tą funkcję 314)
<https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tba/1.5/16/2705.png>
bezpośrednia linia z Regat do metra Marymont
<https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tba/1.5/16/2705.png>
wyjazd z Regat w kierunku M2, M1 i Tarchomin w weekend (obecnie jedyny
kierunek to M2)
<https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tba/1.5/16/2705.png>
linia 326 jako całotygodniowa, dodatkowo w przedziale czasowym 10-14
zwiększenie częstotliwości w godzinach porannych, wydłużenie godzin
kursowania chociaz do godziny 22 w tym będę wdzięczny za uwzględnienie
obsługi linii 326 autobusem przegubowym zwłaszcza w godzinach porannych z
racji dojazdu do pracy/szkoły
<https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tba/1.5/16/2705.png>
utrzymanie linii 134 na dotychczasowej trasie, zwiększenie częstotliwości
kursowania
<https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tba/1.5/16/2705.png>
zlikwidowanie białych plam komunikacyjnych w części Zielonej Białołęki
<https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tba/1.5/16/2705.png>
nowa sezonowa linia turystyczna 400 dla prawego brzegu Wisły - na trasie
Białołęka - Kobiałka - Mochtyńska - Berensona - Głębocka umożliwiająca
dotarcie do ZOO, Placu Zamkowego, Łazienek Królewskich
Z poważaniem,
W imieniu własnym i licznie reprezentowanych mieszkańców miasteczka
Regaty,

Witam
Jako mieszkaniec Woli ulrychow - kwartal miedzy gorczewska a torami i
czluchowska chciałabym wyrazić swoją opinię na temat proponowanych zmian
w komunikacji miejskiej. Niestety Państwa propozycje likwidują 2 istotne
połączenia dla mieszkańców tej części dzielnicy:
1.brak bezpośredniego połączenia z dworcem zachodnim
Połączenie to jest konieczne, obecnie trasę te obsługują 2 linie 167
bezpośrednio z pętli znana do ronda zesłańców i alternatywnie 154 z
redutowej.
2. Brak bezpośredniego połączenia ulica Olbrachta z linią tramwajową na
redute Wolska.
Połączenie takie bezpośrednie jest konieczne z uwagi że nie wszyscy
dojeżdżają do pracy metrem A właśnie przemieszczają się tramwajem zarówno
w kierunku zachodnim jak i wschodnim.
Dotychczasowa linia 167 jest idealnym rozwiązaniem. Dodatkowo budowana
jest nowa linia tramwajowa na kasprzaka stąd uprzejma prośba o
umożliwienie nam bezpośredniego dojazdu z przystanków znana/antka
rozpylacza właśnie do przystanków tramwajowych!
3. Zaproponowana tylko 1 linia autobusowa z pętli znana jadąca
ul.olbrachta to zdecydowanie za mało na tak duze osiedla mieszkaniowe,
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domy i wielu mieszkancow. Potrzebujemy bieżącej obsługi transportowej w
obrębie najbliższej okolicy(m.in.dojazd <http://m.in.dojazd> do szkół,
przedszkoli, pracy ,poczty ,uslog, kościoła , sklepow i biedronki i wielu
innych) dla wszystkich mieszkańców a zwłaszcza osob starszych,
niepelnosprawnych, dzieci i pracujących.
Z góry dziękuję za uwzględnienie mojej opinii w planowaniu nowego
rozkładu jazdy autobusów
Z poważaniem
Szanowni Państwo,
Nie można się zgodzić na taką decyzję w imieniu swoim i najbliższego
otoczenia musimy powiedzieć nie takiemu rozwiązaniu, nie można nas
pozbawić bezpośredniej komunikacji do pracy i z niej. Nie każdy
korzystający z komunikacji swój przejazd musi dostosować do metra bo
teraz ma bez przesiadkową komunikację, odebranie tych kursów sprawi, że
wiele osób wsiądzie ponownie do auta bo komfort to nie tylko metro, ale
możliwość przejazdu bez przesiadek. A co z osobami starszymi ? Którym
ciężko a muszą radzić sobie same ?
Temu planowi mówimy zdecydowane NIE, zostawcie nasze linie 112,190 takimi
jakie one są a do metra niech jeździ 177 co ułatwi dotarcie do metra tym
którzy z niego będą korzystać .
Z poważaniem,
Szanowni Państwo,
zwracam się z prośbą o pozostawienie tramwaju linii 25 na dotychczasowej
trasie.
Dla mieszkańców Bródna jest to jedyne bezpośrednie i szybkie połączenie z
Dworcem Centralnym, ze szpitalem na Banacha, wygodna komunikacja z
Alejami Jerozolimskimi.
Linia metra M2 go nie zastąpi. Osoby mieszkające wzdłuż Cmentarza
Bródnowskiego w okolicy ul. Odrowąża, Matki Teresy z Kalkuty czy początku
Rembielińskiej musiałyby się cofnąć kilka przystanków aby dojechać do
stacji Kondratowicza M2, z której następnie musiałyby się przesiąść do
centrum. Byłoby to dużym utrudnieniem. Dojazd linią 4 również wymaga
przesiadki do Dworca Centralnego czy na Ochotę. Komunikacja wzdłuż wyżej
wymienionych ulic na Bródnie opiera się na ruchu tramwajowym, proszę o
nie ograniczanie jej likwidacją tramwaju 25.
Z pozdrowieniami,

Dzień dobry,
Przesyłam postulaty,
istotne dla mieszkańców Osiedla Regaty w tym Północno-Wschodniej części
Białołęki.
<https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tba/1.5/16/2705.png>
przedłużenie linii 527 do Osiedli Zielona Dolina, Regaty
<https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tba/1.5/16/2705.png>
pozostawienia połączenia Zielonej Białołęki z Tarchominem (w chwili
obecnej pełni tą funkcję 314)
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<https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tba/1.5/16/2705.png>
bezpośrednia linia z Regat do metra Marymont
<https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tba/1.5/16/2705.png>
wyjazd z Regat w kierunku M2, M1 i Tarchomin w weekend (obecnie jedyny
kierunek to M2)
<https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tba/1.5/16/2705.png>
linia 326 jako całotygodniowa, dodatkowo w przedziale czasowym 10-14
zwiększenie częstotliowości w godzinach porannych, wydluzenie godzin
kursowania chociaz do godziny 22 w tym będę wdzięczny za uwzględnienie
obsługi linii 326 autobusem przegubowym zwłaszcza w godzinach porannych z
racji dojazdu do pracy/szkoły
<https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tba/1.5/16/2705.png>
utrzymanie linii 134 na dotychczasowej trasie, zwiększenie częstotliwości
kursowania
<https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tba/1.5/16/2705.png>
zlikwidowanie białych plam komunikacyjnych w części Zielonej Białołęki
<https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tba/1.5/16/2705.png>
nowa sezonowa linia turystyczna 400 dla prawego brzegu Wisły - na trasie
Białołęka - Kobiałka - Mochtyńska - Berensona - Głębocka umożliwiająca
dotarcie do ZOO, Placu Zamkowego, Łazienek Królewskich
Z powazaniem,
W załączeniu przesyłam swoje stanowisko w sprawie zmian w komunikacji
miejskiej na Woli i Bemowie po otwarciu nowych stacji na II-ej linii
metra.
Z poważaniem

Szanowni Państwo,
po zapoznaniu się z projektem zmian w organizacji transportu publicznego
na Nowym Bemowie pytam, jaki związek z przedłużeniem metra do Ratusza
Bemowo ma skrócenie linii 112 i zmiana trasy 122?
Mieszkam przy ul. Radiowej. Do naszego osiedla metro nie dojedzie. Nie
otrzymamy szybkiego połączenia z Ratuszem Bemowo, za to zabierze się nam
112. Komunikacja miejska jest coraz bardziej uciążliwa. Nasze osiedle
jest stare i mieszka na nim wiele starszych ludzi. Odległości między
przystankami są bardzo duże (Wrocławska - Radiowa - Orlich Gniazd)
Przystanki tramwajowe są usytułowane za skrzyżowaniami i są bardzo
długie. Nowa sygnalizacja świetlna uniemożliwia sprawną przesiadkę,
często tramwaj podjeżdża na przystanek i odjeżdża z niego na tym samym
czerwonym dla nas świetle. Komunikacja miejska powinna być wygodną
alternatywą dla ruchu samochodowego powodującego korki, zanieczyszczenie
środowiska i kłopoty z parkowaniem. Planowane zmiany zachęcą
potencjalnych pasażerów do korzystania z własnych samochodów. Czy o to
chodzi? Trzy stacje jednej linii metra nie są chyba powodem dla kolejnego
pogorszenia połączeń - przecież ludzie jeżdżą nie tylko do centrum. Z
poważaniem –

Witam,
chciałabym zgłosić swoje obawy związane z brakiem szybkiego połączenia
autobusowego do metra Zacisze od strony ul. Radzymińskiej. Do tej stacji
jest o wiele mniej linii niż do innych stacji w Warszawie. Obecne
połączenie czyli linia 512 jedzie naokoło. Dotarcie do stacji metra
autobusami powinno być szybkie i sprawne.
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Z poważaniem

Dzień dobry,
Przesyłam uwagi do planów ZTM:
Pozostawienie linii 118 (nie pokrywa się z linią metra). Likwidacja
znacząco utrudni dojazd do Dolnego Mokotowa (było i jest z jedną
przesiadką), do Podzamcza, pl. Trzech Krzyży, Powiśla.
Pozostawienie linii 25. Likwidacja utrudni dojazd do pl. Waszyngtona,
Mostu Poniatowskiego, Dworca Centralnego, szpitala przy Banacha.
Pozostawienie linii 41. Likwidacja znacząco utrudni dojazd starszym
mieszkańcom do Hali Mirowskiej (zakupy owoców i warzyw) oraz dojazd do
Dworca Centralnego.
Znaczące zwiększenie częstotliwości linii 126. Jeden autobus na pół
godziny to stanowczo za mało. Powinno być co 15 minut.
Wielu starszych mieszkańców ma bliskich w ZOL przy Mehoffera, więc
skrócenie linii 126 znacząco utrudni im odwiedziny u bliskich.
Pozostawienie linii 314 i wprowadzenie jej jako całodziennej. Likwidując
ją mieszkańców olbrzymich osiedli Marcelina odcina się od łatwego dojazdu
do urzędu dzielnicy, poczty i komisariatu policji.
Pozostawienie linii 176 na dotychczasowej trasie i zwiększenie jej
częstotliwości. Mieszkańcy osiedli przy Marcelinie są zadowoleni z
możliwości dojazdu do Budowlanej i przesiadki do tramwaju. Częstotliwość
jest za mała.
Pozostawienie linii 160. Likwidacja utrudni dojazd do Szpitala Praskiego,
Zoo, Starego Miasta oraz Dworca Centralnego.
Przedłużenie linii metra do stacji PKP-Żerań. Jest tam wybudowany duży
parking zupełnie niewykorzystany. Ułatwiłoby to komunikację mieszkańców
dużych osiedli na Marcelinie i odciążyłoby Bródno, gdzie i tak brakuje
miejsc parkingowych.
Brak połączenia bezpośredniego z Bródna-Podgrodzie w okolice stacji metra
Bródno (skrzyżowanie Rembielińska/Kondratowicza/Bazyliańska)
Ukłony,
Szanowni Państwo,
W załączniku oraz poniżej znajdziecie Państwo uwagi przekazane mi mailowo
przez mieszkańców Bemowa.
Dodatkowo informuję, że za pośrednictwem profilu na Facebook, mieszkańcy
przekazywali uwagi dotyczące (wg częstotliwości występowania): braku
zgody na skrócenie linii 112, słabej komunikacji Chrzanowa, braku zgody
na skrócenie linii 190, 109, uwagi do pogorszenia komunikacji Starego
Bemowa po zmianach w trasie linii 122, braku zgody na zmianę trasy linii
171. Uwagi dotyczyły również większej ilości przesiadek oraz pogorszenia
komunikacji mieszkańców Jelonek Południowych oraz Nowego Bemowa.
Mam szczerą nadzieję, że uda się Państwu zaprojektować ostateczną siatkę
połączeń autobusowych z uwzględnieniem opinii mieszkańców naszej
dzielnicy.
Z poważaniem,
uwagi mieszkańców [przekazane przez radną - dop. ZTM]:
Szanowna Pani,
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jestem mieszkanką Osiedla Jelonki Południowe, siłą rzeczy najbliższe mi
są propozycje zmian komunikacji kursującej ulicą Człuchowską.
Zaproponowane zmiany są wg mnie rozsądne, pozostają nadal trzy linie na
Człuchowskiej, zakładam, że już nie wrócimy do stanu sprzed kilkunastu
lat, kiedy było ich pięć - trudno.
Niemniej chciałam zwrócić uwagę na dwie kwestie i proszę je uwzględnić w
swoich komentarzach przekazywanych do ZTM:
1) zadbanie o to, aby godziny kursowania tych linii wzdłuż Człuchowskiej
nie pokrywały się (skoro obie nowe linie mają jeździć co 10' w dni
robocze, pokrywając się, skazywałyby pasażerów na długie oczekiwanie i
późniejsze jechanie w tłoku);
2) rozwiązanie sprawy skrętu w lewo z Człuchowskiej w Powstańców Śląskich
(koło Hali Wola) - obecnie nie ma tam wydzielonych świateł do lewoskrętu,
cykl świateł jest bardzo krótki, w porannych godzinach szczytu, jadąc
autobusem czeka się na skręt nawet siedem minut, czyli dłużej niż w sumie
zajmuje dojazd z Człuchowskiej do Ratusza - nowej stacji metra! Absurd,
niezwykle ważny do zniwelowania w perspektywie dwóch autobusów
dedykowanych szybkiemu dowożeniu do najbliższej stacji metra.
Z poważaniem
mail nr 2:
Problemy, na które nie odpowiadają zaproponowane przez WTP zmiany wraz z
propozycją ich rozwiązania:

Problem 1 - brak bezpośredniego połączenia osiedla Chrzanów z metrem
Rozwiązanie – wydłużenie trasy i zwiększenie częstotliwości kursowania
linii 249 o przejazd ulicami: Górczewską, Powstańców Śląskich,
Człuchowską zamiast odcinka ul. Lazurowej od Górczewskiej do
Człuchowskiej:
Uzasadnienie – Chrzanów jest jedną z najbardziej dynamicznie
rozbudowujących się części Bemowa, zamieszkałą obecnie przez kilka
tysięcy osób, a w najbliższych latach liczba ta ulegnie zwielokrotnieniu.
Mimo to, osiedle jest systematycznie ignorowane w planach
komunikacyjnych. Linia 249 ma obecnie dosyć niefortunnie zaplanowaną
trasę (dojazd do pętli os. Górczewska nie jest wystarczający dla
większości pasażerów) i jeździ zbyt rzadko (obecnie często bardziej
opłaca się dojść nawet 1-2 km niż czekać na ten autobus). Możliwość
bezpośredniego dojazdu do stacji metra znacząco wpłynie na atrakcyjność
tej linii i odpowie na potrzeby komunikacyjne mieszkańców Chrzanowa.
Problem 2 – brak bezpośredniego dojazdu do stacji metra z pętli Karolin
&

65
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Problem 3 – brak sprawnego dojazdu do stacji metra ze środkowego
fragmentu ul. Lazurowej (przystanki Batalionów Chłopskich i Szobera)
Rozwiązanie – zmiana proponowanej nowej trasy linii 171 na odcinku od
stacji metra Bemowo, zamiast przebiegu ulicami Powstańców Śląskich,
Człuchowską i Lazurową do Os. Górczewska, propozycja przebiegu ulicami
Górczewską, Lazurową i Połczyńską do pętli Karolin.
Uzasadnienie – ta niewielka zmiana w przeprowadzeniu trasy nowej linii
171 sprawia, że bezpośredni dojazd do metra uzyskują nieco zapomniane w
propozycjach WTP rejony, które na swoją stację będą przecież czekać
jeszcze kilka lat. Jednocześnie rozwiązanie to pozwala uniknąć
zdublowania przebiegów linii 171 i 177 na odcinku Człuchowska –
Powstańców Śl., a zamiast tego pojawia się autobus jadący trasą Lazurowa
– Górczewska, którego ani obecnie, ani w planach nie ma. Brak takiego
rozwiązania sprawia, że z okolic przystanków Batalionów Chłopskich i
Szobera można dojeżdżać do metra tylko naokoło, przez ul. Człuchowską,
stojąc w korku do skrętu w lewo najpierw z ul. Lazurowej w Człuchowską, a
potem z ul. Człuchowskiej w Powstańców Śląskich.
Problem 4 – spodziewane przepełnienie linii 171 i 177.
Rozwiązanie 1 – pozostawienie trasy linii 112 w obecnym kształcie,
Rozwiązanie 2 – zwiększenie częstotliwości kursowania linii 171 i 177,
Rozwiązanie 3 – wydłużenie trasy linii 249 od stacji metra Bemowo do
pętli Karolin.
Uzasadnienie – według przedstawionych przez WTP planów, cały ciężar
rozwiezienia pasażerów metra do Ursusa, Karolina, Chrzanowa, zachodniej
części Jelonek, a także do wygodnych punktów przesiadkowych dla
mieszkańców całej gminy Ożarów Mazowiecki, spoczywał będzie na
kursujących co 10-15 minut liniach 171 i 177. Nietrudno sobie wyobrazić,
jak będą wyglądały te autobusy w godzinach szczytu.

Witam,
Nazywam się Łukasz i mieszkam w Laskach. Mam parę wniosków i spostrzeżeń
co do proponowanych przez państwa zmian w komunikacji miejskiej po
uruchomieniu nowych stacji metra. Swoją podróż komunikacją zaczynam
zazwyczaj na przystanku Pocztowa, natomiast kończę na najróżniejszych
przystankach. Trzy najczęstsze przystanki, na których kończę podróż to
Centrum, Dworzec Centralny i Dworzec Gdański, jednak jeżdżę po większości
Warszawy (zwłaszcza lewobrzeżnej) i myślę, że moje wnioski i propozycje
na temat zmian mogą być wartościowe dla państwa.
BEMOWO:
Jeśli chodzi o Bemowo, to jest to jedna z 3 dzielnic Warszawy, w której
najczęściej bywam i wiem jak wygląda tu komunikacja. Z tego powodu
uważam, że mojej propozycje dotyczące tej dzielnicy są warte uwagi.
Co bym zostawił w aktualnym projekcie:
Linia 149 - rozumiem skrócenie do najbliższej stacji metra, pomysł trafny
i dość oczywisty, jednak mam nadzieje że w przyszłości, gdy metro
dojedzie do lazurowej, linia 149 pozostanie przy ratuszu, żeby ją trochę
rozróżnić od linii 7xx
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Linia 167 - pomysł wydłużenia 167 po trasie linii 154 to moim zdaniem
strzał w 10, najlepsza zmiana z całego projektu
Linia 178 - skrócenie do pętli Skorosze jak najbardziej sensowne
Linia 207 - nie bywam na południowym Ursusie, zaproponowana trasa tej
linii wydaje się lepsza od aktualnej
Linie 714, 719 i 729 - to samo co 149, oczywista i zrozumiała decyzja
Co bym zmienił w aktualnym projekcie:
Linie 109 i 182 - rozumiem skrócenie linii 109 z powodu dublowania metra,
ale linia ta musi przynajmniej dowozić do obu linii metra, poza tym
należałoby wypełnić lukę po 167 na pętli Znana. Moja propozycja jest
taka:
wariant 1 - skierować linie 109 do pętli Znana trasą:
109: TORWAR - (trasa jak dotychczas) - Elekcyjna - Górczewska - Jana
Olbrachta - ZNANA
wariant 2 - skrócić linie 109 do przystanku Rondo ONZ (lub ewentualnie
poprowadzić dalej do pętli Esperanto) tak by obsługiwała obie linie
metra, a na Znaną skierować co 2 kurs linii 182. Na dworcu Zachodnim
bywają problemy, gdyż w szczycie nie mieszą się tam autobusy tej linii,
do tego te wszystkie auta zajeżdżające drogę, tak więc odciążyło by to
pętle przy Dworcu, a jednocześnie zapewniło by dojazd z pętli Znana w
podobne okolice, jakimi jeździ aktualnie linia 167:
109: TORWAR - (trasa jak dotychczas) - Aleje Jerozolimskie - Aleja Jana
Pawła II - RONDO ONZ lub dalej do pętli ESPERANTO (trasa na tym odcinku
nie ma większego znaczenia)
182: WITOLIN - (trasa jak dotychczas) - DWORZEC ZACHODNI, kursy
wariantowe: WITOLIN - (jak dotychczas) - Aleje Jerozolimskie - Aleja
Prymasa Tysiąclecia - Kasprzaka - Wolska - Redutowa - Jana Olbrachta ZNANA
Linia 112 - ta linia jest bardzo długa i wymaga skrócenia, ale skrócenie
jej do pętli Nowe Bemowo to przesada, w ten sposób (razem ze skróceniem
122) zabiera się mieszkańcom Bielan i Żoliborza de facto połowę linii
jadących na Bemowo dalej niż Nowe Bemowo. Dlatego ja proponuję skrócić
linię 112 do pętli Osiedle Górczewska (jest tam aktualnie 1 wolny peron
po liniach 7xx), linia będzie krótsza, ale dojazd dalej niż na Nowe
Bemowo wciąż będzie zachowany:
wariant 1 - skierować linie bezpośrednio przez Górczewską:
112: CH Marki - (trasa jak dotychczas) - Powstańców Śląskich - Górczewska
- OSIEDLE GÓRCZEWSKA
wariant 2 - skierować linię na około przez Człuchowską:
112 : CH Marki - (trasa jak dotychczas) - Powstańców Śląskich Człuchowska - Lazurowa - Górczewska - OSIEDLE GÓRCZEWSKA
Linia 122 - tak jak w przypadku linii 112, zaproponowane przez państwa
skrócenie odbiera mieszkańcom Bielan i Żoliborza kolejną możliwość
dojazdu na Bemowo. Moja propozycja to pozostawienie linii 122 na obecnej
trasie, chyba że okaże się, że autobusy linii 122 nie będą w stanie
zmieścić się na jednym peronie z autobusami linii 177. W takiej sytuacji
można 122 skrócić do Starego Bemowa, pozostawi do możliwość
bezpośredniego dojazdu z Bielan i Żoliborza na Stare Bemowo i Boernerowo.
Oprócz tego linia 122 mogłaby przejąć podjazdy do przystanku Fort Radiowo
od linii 154:
wariant 1 - pozostawić linię na dotychczasowej trasie plus podjazdy do
Fort Radiowo
wariant 2 - skrócić linię do pętli Stare Bemowo plus podjazdy do Fort
Radiowo
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122: GWIAŹDZISTA - (trasa jak dotychczas) - Wrocławska - Radiowa - STARE
BEMOWO
Linia 154 - kolejna linia, która potrzebuje skrócenia i kolejna linia, w
której proponowane przez państwa skrócenie jest zbyt drastyczne.
Większość pasażerów linii 154 wsiada właśnie na Dworcu Zachodnim i jedzie
na Wole i Bemowo. Ja proponuję skierowanie tej linii na pętlę Koło, aby
zastąpić wycofaną z ulicy Deotymy linie 149:
154: P+R ALEJA KRAKOWSKA - (trasa jak dotychczas) - Jana Olbrachta Górczewska - Deotymy - Obozowa - Ciołka - Newelska - Księcia Janusza (powrót: Obozowa) - KOŁO
Linie 177 i 716 - pomysł skierowania linii 177 do drugiej linii metra
jest bardzo trafny, z kolei skierowanie linii 716 ulicą Gierdziejewskiego
jest pomysłem bardzo nietrafionym. W ten sposób linia 716 omijałaby
wszystkie dworce kolejowe na Ursusie i Włochach, a to właśnie przy
dworcach najwięcej pasażerów z Piastowa wysiada i jedzie pociągiem w
kierunku centrum. Dlatego ja proponuję zamianę tras na tych liniach z
małymi korektami. Linia 177 pojechałaby ulicą Gierdziejewskiego
zastępując wycofaną stamtąd linię 197, a linia 716 pojechałaby aleją 4
Czerwca, tak by ominąć korki na Dźwigowej, ale jednocześnie wciąż
zapewnić możliwość przesiadki na stacjach kolejowych Ursus i Ursus
Północny:
177: OSIEDLE GÓRCZEWSKA - (trasa jak w koncepcji zmian) - Lazurowa Połczyńska - Gierdziejewskiego - Posag 7 Panien - Szamoty - Traktorzystów
- Władysława Jagiełły - Warszawska - Keniga - Orląt Lwowskich - URSUSNIEDŹWIADEK
716: PIASTÓW (OGIŃSKIEGO) - (trasa jak dotychczas) - Traktorzystów Aleja 4 Czerwca - Połczyńska - Wolska - Fort Wola - CMENTARZ WOLSKI
Linia 197 - i jeszcze jedna linia, którą można skrócić, i kolejna którą
państwo chcą skrócić zbyt drastycznie. Ja proponuję skrócić tą linię do
pętli Karolin w miejsce wycofanej stamtąd 112, pozostawiając kursy
wariantowe na trasie Metro Stare Bielany - Cmentarz Wolski
197: Gwiaździsta - (trasa jak dotychczas) - Połczyńska - KAROLIN, kursy
wariantowe METRO STARE BIELANY - CMENTARZ WOLSKI jak dotychczas
Co bym zostawił kursujące tak, jak ma to miejce aktualnie:
Linia 171 - całkowicie nie rozumiem państwa propozycji dotyczącej tej
linii, 171 ma świetną trasę, która zapewnia dojazd z Chomiczówki, Nowego
Bemowa, Górce, Ulrychowa i Młynowa do Centrum, jak również od drugiej
strony z Solca. Takie drastyczne skracanie tej linii i uzasadnianie tej
propozycji tym, że będzie miała kilka stacji wspólnych z drugą linią
metra brzmi jak szukanie na siłę oszczędności. Jeśli rzeczywiście by
państwu to przeszkadzało, to na przykład linia 116 już dawno miałaby
zmienioną trasę, bo przecież ma 4 wspólne przystanki z pierwszą linią
metra, a przecież tak nie jest i nie zmieniliście tej linii do dziś.
Dlatego postuluję o pozostawienie linii 171 na aktualnej trasie.
Linia 190 - ten sam przypadek co linia 171, trasa tej linii, mimo że
długa, to jest dobrze przemyślana, łączy wschód z zachodem miasta, do
tego zapewnia dojazd mieszkańcom Jelonek do Śródmieścia, na Pragę i na
Targówek, jak również mieszkańcom Targówka na Wole i Bemowo. Z tego
powodu postuluję o pozostawienie linii 190 na aktualnej trasie.
Linia 201 - mieszkańcom okolic pętli Znana nie wystarczy jedna linia
autobusowa, oprócz długiej linii potrzebna jest "dowozówka" do
najbliższej stacji metra. Linia 201 aktualnie dobrze spełnia tą funkcje,
jak również dowozi mieszkańców Nowego Bemowa i Fortu Bema na Wolę i do
metra. Postuluję o pozostawienie linii 201 na aktualnej trasie.
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Linia 220 - nie ma sensu żeby linia 220, która ma długą trasę, robiła do
tego jeszcze "slalom" po Nowym Bemowie, linie 122 i 171 w mojej opinii
lepiej spełniają te funkcję. Dlatego postuluję o pozostawienie linii 220
na aktualnej trasie.
Co bym dodał do propozycji zmian:
Linia 105 - jest to jedna z głównych i najbardziej obleganych linii
dowożących mieszkańców Bemowa w kierunku Centrum. Niestety jej trasa
kończy się na Rondzie Daszyńskiego, przez co ludzie muszą się przesiadać
w metro lub tramwaj na tak krótki kawałek, by dojechać do Centrum.
Proponuję wydłużenie linii 105 w całości lub co 2 kurs do pętli Dworzec
Centralny (przystanek nr 18 przy Złotych Tarasach jest wolny po wycofaniu
stamtąd linii 518).
105: OSIEDLE GÓRCZEWSKA - (trasa jak dotychczas) - Prosta - Rondo
Daszyńskiego - (całość lub wytypowane kursy: Prosta - Świętokrzyska Emilii Plater - Aleje Jerozolimskie - Aleja Jana Pawła II - (powrót:
Aleja Jana Pawła II) - DWORZEC CENTRALNY)
Linia 228 - linie tą można wydłużyć, tak aby wspomogła linię 177 w
obsłudze nowych osiedli na Szamotach. Skierowałbym tą linię do pętli PKP
Ursus w miejsce wycofanej 178, lub zostawił na pętli Ursus-Ratusz,
prowadząc ją inną trasą:
wariant 1 - skierowanie na pętle PKP Ursus przez Szamoty
228: SASANKI - (trasa jak dotychczas) - Świerszcza - Traktorzystów Szamoty - Posag 7 Panien - Gierdziejewskiego - Cierlicka - Kościuszki Spisaka - (powrót: Sosnkowskiego) - Regulska - PKP URSUS
wariant 2 - pozostawienie linii na pętli Ursus-Ratusz ze zmianą trasy
228: SASANKI - (trasa jak dotychczas) - Świerszcza - Traktorzystów Szamoty - Posag 7 Panien - Gierdziejewskiego - Lalki - Władysława
Jagiełły - Traktorzystów - URSUS-RATUSZ
TARGÓWEK:
Ta dzielnica nie jest mi tak dobrze znana jak Bemowo, więc większość
proponowanych zmian nie budzi we mnie takich emocji, jak proponowane
zmiany na Bemowie. Mimo wszystko trochę się orientuję, i na parę
propozycji się wypowiem.
Co bym zostawił w aktualnym projekcie:
Linia 112 - jeśli chodzi o fragment tej linii na Targówku, to
pozostawienie go bez zmian jest bardzo dobrą decyzją
Linia 233 - moim zdaniem to druga najlepsza zmiana w państwa propozycji,
po zmianie linii 167, Kępa Tarchomińska i Buków potrzebują
całotygodniowej linii
Linie 120, 126, 132, 134, 145, 176, 204, 256, 262, 269, 314, 527, E-9 zmiany tych linii są mi obojętne
Co bym zmienił w aktualnym projekcie:
Linia 104 - propozycja zabrania zarówno tej linii jak i linii 240 z pętli
Żerań FSO jest dla mnie niezrozumiała, po co taka duża pętla ma być w
połowie pusta? Proponuję poprowadzenie linii do aktualnej pętli Żerań
FSO, z korektą trasy na terenie Bródna, tak aby zahaczała o stacje metra:
104: BRZEZINY - (trasa jak dotychczas) - Kopijników - Łabiszyńska Kondratowicza - Bazyliańska - Wysockiego - Toruńska - ŻERAŃ FSO
Linie 118, 199 i 245 - linia 118 to kolejna linia, którą państwo
proponują drastycznie skrócić, mimo że ta linia nie jest długa i nie
wymaga skrócenia. Domyślam się, że propozycja ta jest skutkiem
proponowanego skierowania linii 199 i 245 do pętli Bródno-Podgrodzie.

69
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Moim zdaniem jednak linia 118 jest potrzebna na tej relacji, a
pozostawienie jednej z linii "Ząbkowskich" na pętli Metro Trocka dałoby
mieszkańcom Ząbek alternatywne możliwości dojazdu. Zostawiłbym linie 245
na pętli Metro Trocka, a linię 199 skierował na pętlę Bródno-Podgrodzie
według państwa propozycji. Do tego należałoby czymś zastąpić wycofaną z
ulic Łabiszyńska i Łojewska linię 156. Linie 118 można zostawić na trasie
sprzed budowy metra, albo poprowadzić Toruńską w miejsce wycofanej
stamtąd linii 134:
118: METRO POLITECHNIKA - (trasa jak dotychczas) - most GrotaRoweckiego...
wariant 1 (trasa sprzed budowy metra): ...Toruńska - Wysockiego Bazyliańska - Kondratowicza - Łabiszyńska - Łojewska - Chodecka - BRÓDNOPODGRODZIE
wariant 2: ...Toruńska - Łabiszyńska - Chodecka - BRÓDNO-PODGRODZIE
199: trasa według państwa propozycji
245: pozostawienie na dotychczasowej trasie
Linie 156 i 356 - przedstawiona przez państwa koncepcja zmiany trasy 156
i stworzenia linii 356 jest dobra, jednak zamieniłbym te linie krańcami.
Linię 156 zostawiłbym na pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a linię 356
skierowałbym na pętle PKP Zacisze-Wilno. Myślę, że pozostawienie
alternatywnego dojazdu do Dworca Wschodniego "od tyłu" na cały tydzień, a
nie tylko w dni powszednie, jest korzystniejszym rozwiązaniem:
156: METRO MŁOCINY - (trasa jak w koncepcji zmian) - Rozwadowskiego Księcia Ziemowita - Naczelnikowska - Zabraniecka - Kijowska - DWORZEC
WSCHODNI (KIJOWSKA)
356: METRO TROCKA - (trasa jak w koncepcji zmian) - Rozwadowskiego Księcia Ziemowita - Swojska - Wierna - PKP ZACISZE-WILNO
Linia 160 - rozumiem chęć, aby linia 160 nie dublowała metra, jednak moim
zdaniem korzystniejsze byłoby pozostawienie tej linii, jednakże na
zmienionej trasie przez Zacisze. Sytuacja komunikacyjna na Zaciszu jest
słaba, to chyba każdy wie, a moim zdaniem samo metro nie wystarczy, żeby
ją poprawić. Dlatego proponuję pozostawienie 160 z korektą trasy na
terenie Targówka, tak aby jechał przez Zacisze:
160: GRODZISK - (trasa jak dotychczas) - Świętego Wincentego - Gilarska Samarytanka - Jórskiego - Radzymińska - Aleja "Solidarności - (trasa jak
dotychczas) - DWORZEC CENTRALNY
Linia 240 - skracanie tej linii do najbliższej stacji metra to zabieranie
mieszkańcom Marek alternatywnych możliwości dojazdu. Dlaczego pasażer
miałby wtedy wybrać linię 240 skoro pozostałymi "Mareckimi" liniami
dojedzie do stacji metra Trocka i dzięki temu szybciej dojedzie do
Centrum? Do tego przydałoby się czymś zastąpić wycofaną z większości
ulicy Kondratowicza linię 145. Proponuję pozostawienie linii 240 na pętli
Żerań FSO, kierując jest trasę tak, jak to miało miejsce przed budową
metra:
240: MARKI (PUSTELNIK) - (trasa jak dotychczas) - Głębocka - Świętego
Wincentego - Kondratowicza - Bazyliańska - Wysockiego - Toruńska - ŻERAŃ
FSO
Linie 1, 33 i 41 - rozumiem, że linia 41 powstała na czas budowy metra,
jednak jest linią bardzo dobrze spełniającą swoją funkcje, jak również
jest jedyną linią łączącą "Mordor", Śródmieście, Pragę-Północ, Targówek i
przemysłowe okolice ulicy Annopol. Proponuję albo pozostawić linię 41 na
aktualnej trasie, albo zastąpić jej relacje w następujący sposób:
- skierować wytypowane kursy linii 1 na pętle Żerań Wschodni, tak jak to
miało miejsce w latach 2016-2017
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- skierować wytypowane kursy linii 33 na pętle Woronicza, aby zastąpić na
ulicy Wołoskiej wycofaną 41
w ten sposób można by choć trochę zastąpić wycofanie linii 41,
preferowałbym jednak pozostawić 41 na obecnej trasie:
wariant 1:
41: pozostawić linię na dotychczasowej trasie
wariant 2:
41: skasowanie linii
1: trasę i wytypowane kursy do Placu Narutowicza pozostawić jak
dotychczas, dodatkowo kursy wariantowe: BANACHA - (trasa jak dotychczas)
- Rembielińska - Annopol - ŻERAŃ WSCHODNI
33: trasę pozostawić jak dotychczas, dodatkowo kursy wariantowe: METRO
MŁOCINY - (trasa jak dotychczas) - Rakowiecka - Świętego Andrzeja Boboli
- Wołoska - Woronicza - WORONICZA
Co bym zostawił kursujące tak, jak ma to miejsce aktualnie:
Linia 412 - linia ta jest jedną z "prawdziwie" przyśpieszonych linii w
Warszawie, zapewnia alternatywny dojazd mieszkańcom Grodziska do Dworca
Wileńskiego i dalej do Centrum. Linia 527 często jeździ zapchana i taka
alternatywa w postaci szczytowej linii wspomagającej jest jak najbardziej
sensowna i nie widzę powodu, dla którego linia 412 miałaby być skasowana.
Dlatego postuluję o pozostawienie linii 412 na aktualnej trasie.
Linia 25 - propozycja skasowania tej linii tramwajowej to chyba
najbardziej kontrowersyjna i najbardziej nietrafiona propozycja w całej
państwa koncepcji zmian. Usunięcie linii dowożącej mieszkańców Bródna i
Pragi-Północ do Centrum i na Ochotę, tylko dlatego że ma 2 wspólne stacje
z drugą linią metra jest moim zdaniem śmieszne i wygląda jak czyste
cięcie kosztów. Postuluję zdecydowanie i kategorycznie o pozostawienie
linii 25 na aktualnej trasie.
To już wszystkie wnioski, uwagi i propozycje, jakie mam dla państwa
przygotowane. Niezależnie od tego, jakie ostatecznie podejmą państwo
decyzję, mam nadzieje, że wezmą państwo pod uwagę opinię mieszkańców i
pasażerów, jak również w przyszłych zmianach nie będą się państwo
kierować oszczędnościami. Komunikacja miejska w Warszawie ma duży
potencjał by zachęcić więcej ludzi do odstawienia samochodu i korzystania
z niej, jednak żeby do tego doszło decyzje muszą być korzystne i
przemyślane, dlatego cieszę się że państwo przeprowadzają te konsultacje
i biorą nasze opinie pod uwagę.
Życzę miłego dnia i wielu sukcesów Warszawskiemu Transportowi
Publicznemu.

Witam serdecznie,
Jako mieszkanka osiedla Regaty na Kobiałce w dzielnicy Białołęka zgłaszam
poniższe postulaty w celu usprawnienia komunikacji w naszym rejonie. Są
to zmiany niezbędne do wprowadzenia, ponieważ wciąż przybywa mieszkańców,
autobusy są przeludnione, stoimy w gigantycznych korkach oraz nie mamy
możliwości wydostania się z tego obszaru w niektórych godzinach oraz w
weekendy chocby w kierunku Metra Marymont. Obszar jest zapomniany i
komunikacja nie jest dostosowana do obecnych warunków tutaj panujących a
nadal tkwi kilkanaście lat wstecz gdy dominowała tutaj głównie wiejska
zabudowa. Czas na realne zmiany, które są właśnie zawarte w poniższych
postulatach.
?? przedłużenie linii 527 do Osiedli Zielona Dolina, Regaty
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?? pozostawienia połączenia Zielonej Białołęki z Tarchominem (w chwili
obecnej pełni tą funkcję 314)
?? bezpośrednia linia z Regat do metra Marymont
?? wyjazd z Regat w kierunku M2, M1 i Tarchomin w weekend (obecnie jedyny
kierunek to M2)
?? linia 326 jako całotygodniowa, dodatkowo w przedziale czasowym 10-14
zwiększenie częstotliowości w godzinach porannych, wydluzenie godzin
kursowania chociaz do godziny 22
?? utrzymanie linii 134 na dotychczasowej trasie, zwiększenie
częstotliowści kursowania
?? nowa linia autobusowa Olesin - ul. Ruskowy Bród - ul. Ostródzka - do
stacji metra Bródno
?? pozostawienie linii 160
?? autobus z Derb do Centrum Handlowego IKEA
?? połączenie rejonu Daniszewskiej i Szlacheckiej z Marywilską, SKM i
Białołęką Zachodnią
?? 314 wcześniejsze kursy i poźniejsze (tak, aby synchronizować z pracą
magazynów i firm na Annopolu i na Marywilskiej)
?? zlikwidowanie białych plam komunikacyjnych w części Zielonej Białołęki
i Białołęki Dworskiej
?? nowa sezonowa linia turystyczna 400 dla prawego brzegu Wisły - na
trasie Białołęka - Kobiałka - Mochtyńska - Berensona - Głębocka
umożliwiająca dotarcie do ZOO, Placu Zamkowego, Łazienek Królewskich
?? pozostawienie linii tramwajowej 25
?? pozostawienie linii E-9
Z poważaniem,

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami chciałbym zgłosić uwagę odnośnie
przebiegu trasy 177. Jestem mieszkańcem nowych bloków na ul. Posag 7
Panien. Obecna sytuacja komunikacyjna na ul. Posag 7 Panien jest nie do
zaakceptowania, ponieważ okoliczne bloki obsługuje wyłącznie linia 177,
która po pierwsze kursuje bardzo rzadko, po drugie aktualna trasa jest
nielogiczna ponieważ nie dość, że autobus bardzo często łapie opóźnienie
nawet w godzinach południowych to obecna trasa jest za długa i często
szybciej jest przejść pieszo parę przystanków niż jechać "po całym"
Ursusie linią 177. Dodatkowo chciałbym poruszyć wątek, że linia 177 nie
jest do końca linią dowozową do szkół. Dostanie się do szkoły nr 360,
która jest szkołą obwodową dla dzieci z ul. Posag 7 Panien linią 177 trwa
znacznie dłużej niż przejście na przystanek Lalki i skorzystanie z 401
lub 517.
Proponowana przez Państwo trasa do metra i stworzenie ze 177 linii
dowozowej uważam za dobry pomysł ale wprowadziłbym niewielką korektę do
trasy. Zamiast kursowania ul. Orłów Piastowskich i Czerwoną Drogą
proponuję kursowanie przez ul. S. Wojciechowskiego, Traktorzystów,
Szamoty, Posag 7 Panien, Gierdziejowskiego, Połczyńską i dalej
proponowaną trasą. Tak skonstruowana trasa stanowiłaby idealną
alternatywę dostania się do centrum dla mieszkańców z obszaru Posagu 7
Panien w sytuacji słabej oferty KM (zwłaszcza w weekendy, kiedy kolejka
kursuje ze stacji Ursus Północny raz na 1,5 godz.) albo awarii sieci
trakcyjnej. Ponadto, proponowana przeze mnie trasa zapewniłaby
mieszkańcom osiedla Niedźwiadek bezpośrednie połączenie z urzędem
dzielnicy oraz połączyłaby ze sobą 3 stacje PKP a co za tym idzie
umożliwiłaby mieszkańcom ul. Posag 7 Panien dostęp do SKMki.
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Dodatkowo, zabranie z Gierdziejowskiego linii 197 i zastąpienie jej 716,
kursującą rzadziej jest nie do zaakceptowania, ponieważ w ten sposób
zabiera się linię, którą można dostać się bezpośrednio na Wolę i Bielany.
Gdyby ostatecznie linia 177 pozostała na obecnej trasie to postuluję o
wprowadzenie nowej linii, która łączyłaby osiedla na ul. Posag 7 Panien z
linią metra na Bemowie.
Z poważaniem

Szanowni Państwo,
jako mieszkanka miejscowości Zalesie, korzystająca z linii autobusowej nr
729, popieram przedstawioną propozycję przebiegu trasy po otwarciu nowych
stacji metra.
Jednocześnie chciałabym zwrócić uwagę na rozkład jazdy autobusu 729:
- w godzinach szczytu autobusy są bardzo przepełnione, zasadnym byłoby,
aby o tej porze kursy realizowane były przez pojazdy przegubowe;
- w godzinach szczytu powinno być więcej kursów niż 1 na godzinę;
- brakuje kursów, które umożliwiłyby dojazd do szkół i pracy na godz. 7 i
8 rano;
- kursy do miejscowości Zaborów, powinny wracać przez Wólkę i Mariew, co
byłoby szczególnie przydatne dla osób starszych udających się do
przychodni, sklepu czy kościoła, obecnie nie mają żadnych połączeń
Pozdrawiam,

Dzień dobry.
Jako mieszkaniec osiedla Regaty, Warszawa Kobiałka, przesyłam swoje
postulaty w związku z konsultacjami dotyczącymi zmian w komunikacji
miejskiej po uruchomieniu stacji metro Kondratowiwcza.
?? przedłużenie linii 527 do Osiedli Zielona Dolina, Regaty
?? pozostawienia połączenia Zielonej Białołęki z Tarchominem (w chwili
obecnej pełni tą funkcję 314)
?? bezpośrednia linia z Regat do metra Marymont
?? wyjazd z Regat w kierunku M2, M1 i Tarchomin w weekend (obecnie jedyny
kierunek to M2)
?? linia 326 jako całotygodniowa, dodatkowo w przedziale czasowym 10-14
zwiększenie częstotliowości w godzinach porannych, wydluzenie godzin
kursowania chociaz do godziny 22
?? utrzymanie linii 134 na dotychczasowej trasie, zwiększenie
częstotliowści kursowania
?? nowa linia autobusowa Olesin - ul. Ruskowy Bród - ul. Ostródzka - do
stacji metra Bródno
?? pozostawienie linii 160
?? autobus z Derb do Centrum Handlowego IKEA
?? połączenie rejonu Daniszewskiej i Szlacheckiej z Marywilską, SKM i
Białołęką Zachodnią
?? 314 wcześniejsze kursy i poźniejsze (tak, aby synchronizować z pracą
magazynów i firm na Annopolu i na Marywilskiej)
?? zlikwidowanie białych plam komunikacyjnych w części Zielonej Białołęki
i Białołęki Dworskiej
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?? nowa sezonowa linia turystyczna 400 dla prawego brzegu Wisły - na
trasie Białołęka - Kobiałka - Mochtyńska - Berensona - Głębocka
umożliwiająca dotarcie do ZOO, Placu Zamkowego, Łazienek Królewskich
?? pozostawienie linii tramwajowej 25
?? pozostawienie linii E-9
Z poważaniem,
Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami chciałabym zgłosić uwagę odnośnie
przebiegu trasy 177. Jestem mieszkanką nowych bloków na ul. Posag 7
Panien. Obecna sytuacja komunikacyjna na ul. Posag 7 Panien jest nie do
zaakceptowania, ponieważ okoliczne bloki obsługuje wyłącznie linia 177,
która po pierwsze kursuje bardzo rzadko, po drugie aktualna trasa jest
nielogiczna ponieważ nie dość, że autobus bardzo często łapie opóźnienie
nawet w godzinach południowych to obecna trasa jest za długa i często
szybciej jest przejść pieszo parę przystanków niż jechać "po całym"
Ursusie linią 177. Dodatkowo chciałabym poruszyć wątek, że linia 177 nie
jest do końca linią dowozową do szkół. Dostanie się do szkoły nr 360,
która jest szkołą obwodową dla dzieci z ul. Posag 7 Panien linią 177 trwa
znacznie dłużej niż przejście na przystanek Lalki i skorzystanie z 401
lub 517.
Proponowana przez Państwo trasa do metra i stworzenie ze 177 linii
dowozowej uważam za dobry pomysł ale wprowadziłabym niewielką korektę do
trasy. Zamiast kursowania ul. Orłów Piastowskich i Czerwoną Drogą
proponuję kursowanie przez ul. S. Wojciechowskiego, Traktorzystów,
Szamoty, Posag 7 Panien, Gierdziejowskiego, Połczyńską i dalej
proponowaną trasą. Tak skonstruowana trasa stanowiłaby idealną
alternatywę dostania się do centrum dla mieszkańców z obszaru Posagu 7
Panien w sytuacji słabej oferty KM (zwłaszcza w weekendy, kiedy kolejka
kursuje ze stacji Ursus Północny raz na 1,5 godz.) albo awarii sieci
trakcyjnej. Ponadto, proponowana przeze mnie trasa zapewniłaby
mieszkańcom osiedla Niedźwiadek bezpośrednie połączenie z urzędem
dzielnicy oraz połączyłaby ze sobą 3 stacje PKP a co za tym idzie
umożliwiłaby mieszkańcom ul. Posag 7 Panien dostęp do SKMki.
Dodatkowo, zabranie z Gierdziejowskiego linii 197 i zastąpienie jej 716,
kursującą rzadziej jest nie do zaakceptowania, ponieważ w ten sposób
zabiera się linię, którą można dostać się bezpośrednio na Wolę i Bielany.
Gdyby ostatecznie linia 177 pozostała na obecnej trasie to postuluję o
wprowadzenie nowej linii, która łączyłaby osiedla na ul. Posag 7 Panien z
linią metra na Bemowie.
Z poważaniem

-

Przedłużenie linii 527 do osiedla Regaty
pozostawienie linii 314 na dotychczasowej trasie
Całotygodniowa linia z osiedla Regaty do stacji metra M1
albo przekształcenie linii 326 w linie całotygodniową/

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami chciałbym zgłosić uwagę odnośnie
przebiegu trasy 177. Jestem mieszkańcem nowych bloków na ul. Posag 7
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Panien. Obecna sytuacja komunikacyjna na ul. Posag 7 Panien jest nie do
zaakceptowania, ponieważ okoliczne bloki obsługuje wyłącznie linia 177,
która po pierwsze kursuje bardzo rzadko, po drugie aktualna trasa jest
nielogiczna ponieważ nie dość, że autobus bardzo często łapie opóźnienie
nawet w godzinach południowych to obecna trasa jest za długa i często
szybciej jest przejść pieszo parę przystanków niż jechać "po całym"
Ursusie linią 177. Dodatkowo chciałbym poruszyć wątek, że linia 177 nie
jest do końca linią dowozową do szkół. Dostanie się do szkoły nr 360,
która jest szkołą obwodową dla dzieci z ul. Posag 7 Panien linią 177 trwa
znacznie dłużej niż przejście na przystanek Lalki i skorzystanie z 401
lub 517.
Proponowana przez Państwo trasa do metra i stworzenie ze 177 linii
dowozowej uważam za dobry pomysł ale wprowadziłbym niewielką korektę do
trasy. Zamiast kursowania ul. Orłów Piastowskich i Czerwoną Drogą
proponuję kursowanie przez ul. S. Wojciechowskiego, Traktorzystów,
Szamoty, Posag 7 Panien, Gierdziejowskiego, Połczyńską i dalej
proponowaną trasą. Tak skonstruowana trasa stanowiłaby idealną
alternatywę dostania się do centrum dla mieszkańców z obszaru Posagu 7
Panien w sytuacji słabej oferty KM (zwłaszcza w weekendy, kiedy kolejka
kursuje ze stacji Ursus Północny raz na 1,5 godz.) albo awarii sieci
trakcyjnej. Ponadto, proponowana przeze mnie trasa zapewniłaby
mieszkańcom osiedla Niedźwiadek bezpośrednie połączenie z urzędem
dzielnicy oraz połączyłaby ze sobą 3 stacje PKP a co za tym idzie
umożliwiłaby mieszkańcom ul. Posag 7 Panien dostęp do SKMki.
Dodatkowo, zabranie z Gierdziejowskiego linii 197 i zastąpienie jej 716,
kursującą rzadziej jest nie do zaakceptowania, ponieważ w ten sposób
zabiera się linię, którą można dostać się bezpośrednio na Wolę i Bielany.
Gdyby ostatecznie linia 177 pozostała na obecnej trasie to postuluję o
wprowadzenie nowej linii, która łączyłaby osiedla na ul. Posag 7 Panien z
linią metra na Bemowie.
Z poważaniem

Dzień dobry,
Chciałem zgłosić postulaty w ramach konsultacji dot. komunikacji na
Białołęce po uruchomieniu nowych stacji metra na linii M2 na Bródnie:
- przedłużenie linii 527 do Osiedla Regaty
- pozostawienia połączenia Zielonej Białołęki z Tarchominem (w chwili
obecnej pełni tą funkcję 314)
- bezpośrednia linia z Regat do metra Marymont
- wyjazd z Regat w kierunku M2, M1 i Tarchomin w weekend (obecnie jedyny
kierunek to M2)
- linia 326 jako całotygodniowa, dodatkowo w przedziale czasowym 10-14
zwiększenie częstotliowości w godzinach porannych, wydluzenie godzin
kursowania chociaz do godziny 22
- utrzymanie linii 134 na dotychczasowej trasie, zwiększenie
częstotliowści kursowania
- nowa linia autobusowa Olesin - ul. Ruskowy Bród - ul. Ostródzka - do
stacji metra Bródno
- nowa sezonowa linia turystyczna 400 dla prawego brzegu Wisły - na
trasie Białołęka - Kobiałka - Mochtyńska - Berensona - Głębocka
umożliwiająca dotarcie do ZOO, Placu Zamkowego, Łazienek Królewskich
- pozostawienie linii tramwajowej 25
- pozostawienie linii E-9
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Z poważaniem,
Dzień dobry,
Poniżej przesyłam postulaty, które chciałam zgłosić:
- przedłużenie linii 527 do Osiedla Regaty
- pozostawienia połączenia Zielonej Białołęki z Tarchominem (w chwili
obecnej pełni tą funkcję 314)
- bezpośrednia linia z Regat do metra Marymont
- wyjazd z Regat w kierunku M2, M1 i Tarchomin w weekend (obecnie jedyny
kierunek to M2)
- linia 326 jako całotygodniowa, dodatkowo w przedziale czasowym 10-14
zwiększenie częstotliowości w godzinach porannych, wydluzenie godzin
kursowania chociaz do godziny 22
- utrzymanie linii 134 na dotychczasowej trasie, zwiększenie
częstotliwości kursowania
- nowa sezonowa linia turystyczna 400 dla prawego brzegu Wisły - na
trasie Białołęka - Kobiałka - Mochtyńska - Berensona - Głębocka
umożliwiająca dotarcie do ZOO, Placu Zamkowego, Łazienek Królewskich
- pozostawienie linii tramwajowej 25
- pozostawienie linii E-9
Z poważaniem,
DOBRY WIECZÓR!
Jestem przeciwny zmianie rozkładu jazdy linii 197, ponieważ jest to dla
mnie jedyny środek transportu do szkoły.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
Poniżej przesyłam postulaty, które chciałam zgłosić:
- przedłużenie linii 527 do Osiedli Zielona Dolina, Regaty
- pozostawienia połączenia Zielonej Białołęki z Tarchominem (w chwili
obecnej pełni tą funkcję 314)
- bezpośrednia linia z Regat do metra Marymont
- wyjazd z Regat w kierunku M2, M1 i Tarchomin w weekend (obecnie jedyny
kierunek to M2)
- linia 326 jako całotygodniowa, dodatkowo w przedziale czasowym 10-14
zwiększenie częstotliowości w godzinach porannych, wydluzenie godzin
kursowania chociaz do godziny 22
- utrzymanie linii 134 na dotychczasowej trasie, zwiększenie
częstotliowści kursowania
- nowa linia autobusowa Olesin - ul. Ruskowy Bród - ul. Ostródzka - do
stacji metra Bródno
- nowa sezonowa linia turystyczna 400 dla prawego brzegu Wisły - na
trasie Białołęka - Kobiałka - Mochtyńska - Berensona - Głębocka
umożliwiająca dotarcie do ZOO, Placu Zamkowego, Łazienek Królewskich
- pozostawienie linii tramwajowej 25
- pozostawienie linii E-9
Z poważaniem,
WNOSZĘ O NIE LIKWIDOWANIE 171 NA ODCINKU URZAD DZIELNCY WOLA DO ZUS ul.
WROCLAWSKA
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Postulaty i uwagi :
?? przedłużenie linii 527 do Osiedli Zielona Dolina, Regaty
?? pozostawienia połączenia Zielonej Białołęki z Tarchominem (w chwili
obecnej pełni tą funkcję 314)
?? bezpośrednia linia z Regat do metra Marymont
?? wyjazd z Regat w kierunku M2, M1 i Tarchomin w weekend (obecnie jedyny
kierunek to M2)
?? linia 326 jako całotygodniowa, dodatkowo w przedziale czasowym 10-14
zwiększenie częstotliowości w godzinach porannych, wydluzenie godzin
kursowania chociaz do godziny 22
?? utrzymanie linii 134 na dotychczasowej trasie, zwiększenie
częstotliowści kursowania
?? nowa linia autobusowa Olesin - ul. Ruskowy Bród - ul. Ostródzka - do
stacji metra Bródno
?? pozostawienie linii 160
?? autobus z Derb do Centrum Handlowego IKEA
?? połączenie rejonu Daniszewskiej i Szlacheckiej z Marywilską, SKM i
Białołęką Zachodnią
?? 314 wcześniejsze kursy i poźniejsze (tak, aby synchronizować z pracą
magazynów i firm na Annopolu i na Marywilskiej)
?? zlikwidowanie białych plam komunikacyjnych w części Zielonej Białołęki
i Białołęki Dworskiej
?? nowa sezonowa linia turystyczna 400 dla prawego brzegu Wisły - na
trasie Białołęka - Kobiałka - Mochtyńska - Berensona - Głębocka
umożliwiająca dotarcie do ZOO, Placu Zamkowego, Łazienek Królewskich
?? pozostawienie linii tramwajowej 25
?? pozostawienie linii E-9
Szanowni Państwo,
chciałbym wyrazić zdecydowany sprzeciw przeciwko zmianom tras autobusów
134 i E-9. Wielu z mieszkańców Białołęki uczy się lub pracuje na
Bielanach lub na Żoliborzu dla tego też potrzebujemy bezpośrednich
połączeń z M1. Nie można skierować wszystkich linii do M2, likwidując
dotąd istniejące połączenia. Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej
prośby.
Z poważaniem,
Szanowni Panstwop
Jestem mieszkanka Bialoleki i jestem zaniepokojona projektem zmian w
komunikacji publicznej w mojej dzielnicy. Zatem chcę wyrazic swój protest
przeciwko zmianie tras autobusow: 132, 134, E-9, które kursują do Metra
Marymont. Korzystam z ww polaczen regularnie ponieważ bezposrednio lacza
Bialoleke z dzielnicą Bielany, gdzie pracuje.
Z poważaniem
Szanowni Państwo,
W zaproszeniu na konsultacje społeczne zadajecie Państwo pytanie: Jak
ulepszyć komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji metra? Po
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zapoznaniu się z proponowanymi zmianami nasuwa się następujące pytanie –
jak skrócenie linii 122 i 112 może być ulepszeniem komunikacji?
Zacznijmy od linii 122 – obecnie to bardzo dobre połączenie Żoliborza i
Bielan z Nowym i Starym Bemowem. Zupełnie nie rozumiem, czemu ma zostać
przerwane. Linia jeździ dość często (choć jej rozkład regularnie jest
przycinany przy każdej możliwej okazji), nie utyka w korkach i cieszy się
dobrą frekwencją. Jak można mówić o zastąpieniu jej przez linię 220,
które już w tej chwili jeździ razem ze 122, a nie wychyla się na północ
poza Bemowo? Czemu regularność połączenia Starego i Nowego Bemowa ma
zależeć od korków we Włochach (220 ma długą trasę, która w kilku
miejscach się korkuje)? W jaki sposób linia kursująca co 10/15/15 minut
ma być zastąpiona linią co 15/20/20? Stwierdzenie o zwiększeniu jej
częstotliwości po prostu wprowadza w błąd – bo częściej będzie jeździć
jedynie w dni wolne od pracy. Stąd też stanowczo sprzeciwiam się
skracaniu linii 122. Może zamiast skracać 122 warto rozważyć skrócenie
linii 220 np. do Starego Bemowa jeśli oferta pomiędzy Starym a Nowym
Bemowem jest zbyt obszerna.
Nie rozumiem też uzasadnienia skrócenia linii 112, która po otwarciu
stacji metra Bemowo zapewniałaby dojazd do metra zarówno od północy, jak
i od południa. Argument z utrudnieniami ruchu na trasie S8 jest co
najmniej niepoważny – te utrudnienia są przez ZTM tolerowane od lat,
znacznie większe były w okresie przebudowy trasy kilka lat temu i jakoś
do tej pory nikt 112 nie skrócił. Poza tym jest tu duża niekonsekwencja –
czemu opóźnienia z trasy S8 mogą być przenoszone na wcześniejszy odcinek
trasy 112 (od stacji Słodowiec na Żeromskiego i dalej Reymonta), a na
Bemowo już nie? Czemu tolerowane jest przenoszenie analogicznych opóźnień
na linię 114, która stanowi (a raczej powinna stanowić) główny dojazd do
metra z osiedla Chomiczówka, a z metra do UKSW?
Zastanawiam się, czemu ZTM otwarcie nie poda powodów, dla których planuje
skrócenie 112 – od lutego 2015 (już ponad 7 lat) jeździ wzdłuż nowej
trasy tramwajowej, dublując komunikację szynową na odcinku niemal 6 km.
Miasto stawia na komunikację szynową – szybką, nie utykającą w korkach,
uprzywilejowaną na skrzyżowaniach – trzeba to jasno podkreślić.
Podstawowym dojazdem z Nowego Bemowa do metra Bemowo powinien być
tramwaj, który na tym odcinku pojawia się nawet co 2 minuty. Dojazd z
Jelonek na Bródno będzie szybszy metrem – i to trzeba jasno podkreślić.
Stąd też chciałbym wyrazić poparcie dla idei skrócenia linii 112,
jednakże uważam jej końcowy odcinek trasy za mocno nietrafiony. Od
północy praktycznie nie będzie wjeżdżać na Bemowo (skąd zbierze
pasażerów?), a przy tym nadal poruszać się będzie wzdłuż tramwaju. Może
warto rozważyć skierowanie jej przez Piastów Śląskich i Wrocławską do
Powstańców Śląskich i pętli Nowe Bemowo? Wtedy obsłuży zachodnią część
osiedla i dotrze do ważnego punktu – przystanku Wrocławska, co może
pozytywnie wpłynąć na liczbę pasażerów. Alternatywnie – może zamiast
kursować wzdłuż tramwaju, 112 mogłaby skręcić w Conrada i trafić na
Chomiczówkę?
Popieram także wycofanie z Bemowa linii 109 i 190 oraz skrócenie trasy
171 – która powinna być częstą dowozówką do metra z obszaru pozbawionego
komunikacji tramwajowej. Uważam jednak, że jako dowozówka powinna
kursować jeszcze częściej, dla zachęty do przesiadek. Kiedyś 171 na
pełnej trasie kursowała co 7-8/10/10 i taka częstotliwość powinna tu
powrócić – zwłaszcza, że tak dobra częstotliwość proponowana jest dla
linii 190. Proponuję także rozważenie wydłużenia linii 171 z drugiej
strony – do Metra Młociny w celu zapewnienia regularnego i częstego
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dowozu z osiedla Chomiczówka do najbliższej stacji metra. Linia 114 w tej
roli nie sprawdza się najlepiej – kursuje nieregularnie (korki na S8) i
jeździ po prostu za rzadko.
Niezrozumiałe jest dla mnie proponowane ograniczenie częstotliwości linii
197 z 7,5 do 10 minut w szczycie, co dla dowozówki do dwóch linii metra i
to obsługiwanej krótkimi autobusami nie powinno mieć miejsca.
W projekcie dostrzegam też pewne niekonsekwencje – z jednej strony skraca
się długą i utykającą w korkach linię 112, z drugiej – wydłuża się linię
167, uzależniając dojazd od metra na Stare Bemowo od korków na Mokotowie
(gdzie zaraz zacznie się budowa linii tramwajowej), Trasie Łazienkowskiej
i Ochocie. Kilka lat temu zbyt długa i korkogenna trasa była przyczyną
wycofania 167 z Bemowa i skrócenia jej do Znanej – co takiego się
zmieniło, że teraz można tą trasę wydłużyć? Może zamiast wydłużać 167
warto rozważyć skierowanie do tymczasowego krańca przy stacji Bemowo
linii 122, wydłużając jej trasę o 2 przystanki z Os.Górczewska?
Podobnie dojazd do metra z południowej części Lazurowej ma zapewnić linia
177, która „przywlecze” tam korki z Ursusa (choćby przejazd przez
Gierdziejewskiego, czy zawrotka przy Ursus-Ratusz). Bardzo mnie ciekawi,
jak poradzą sobie przegubowe autobusy na ulicy Orłów Piastowskich. Swoją
drogą to ciekawa propozycja – mieszkańcy nowo powstałych osiedli dostaną
często kursujący autobus przez Jelonki do metra, a nie mają żadnego
połączenia z leżącą znacznie bliżej stacją kolejową PKP Włochy, z której
do centrum można szybko dojechać często kursującymi pociągami. Może to
warto poprawić na początek?
Wobec dążenia do zastąpienia autobusów komunikacją szynową zastanawiające
jest utrzymanie „nad metrem” linii 523 z częstotliwością dochodzącą do 4
minut (prawie jak metro) i dublującą metro na odcinku aż 4 stacji. Jedna
część Bemowa jest w ten sposób mocno premiowana – ma nie tylko bardzo
częstą linię, ale utrzymuje bezpośredni dojazd na Górczewską (w tym do
popularnego centrum handlowego), podczas gdy mieszkańcy innej części
dzielnicy będą musieli się w tej krótkiej relacji przesiadać. Co więcej –
z pętli Stare Bemowo do CH Wola Park jechać będą dwie linie, a z Nowego
Bemowa czy Jelonek – żadna.
Na koniec kilka słów o projekcie zmian na Bródnie – kolejnej dzielnicy,
która dzięki metru otrzyma szybki i niezawodny dojazd do centrum. Gorąco
popieram wycofanie z Bródna linii jadących w podobnej do metra relacji –
przede wszystkim tramwajowych 25 i 41 (odzyskane wozy przydadzą się na
innych, pozbawionych metra odcinkach sieci), a także autobusowych 160,
269, 412 i E-9. Na pochwałę zasługuje projekt silnej linii 527, która
szybko dowiezie do metra z częstotliwością zbliżoną do podziemnej kolei.
Zastanawia mnie za to pozostawienie na Bródnie tak dużej liczby linii –
zwłaszcza duetu 169 i 500, które na długim odcinku będą jechać równolegle
do metra, a także linii 114 w obecnym kształcie, która straciła dużo
pasażerów po „przyspieszeniu” bródnowskich tramwajów i utyka w korkach na
trasie S8 – korkach, które są przyczyną skrócenia linii 112. Czy Bródno
potrzebuje jeszcze bezpośredniego autobusu do stacji metra Plac Wilsona?
Aktualnie przez korki na Bródnie „rykoszetem” obrywają Bielany. Rozkład
linii 114 został pocięty przy okazji „przyspieszenia” tramwajów na
Bródnie (kiedyś jeździła co 10 minut w szczycie), a dojazd do najbliższej
stacji metra z osiedla Chomiczówka oraz od metra na osiedle Młociny
zależy od ww. korków na S8. Skoro są one argumentem za skróceniem 112, to
może czas coś zrobić ze 114? Ona aż się prosi o skrócenie do placu
Wilsona od strony Bielan i podbicie do częstotliwości na jaką zasługuje
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jako dowozówka do metra. Jednocześnie, może warto pomyśleć o rozszerzeniu
godzin kursowania linii 414, która mogłaby wspomóc mocno obciążone 186 na
całej długości Prymasa Tysiąclecia?
Reasumując, mam nadzieję na skuteczne wprowadzenie przynajmniej części
proponowanych zmian i stworzenie układu komunikacyjnego zapewniającego
sprawny, częsty i regularny dojazd do nowych stacji metra po obu stronach
Wisły.

Temat:

Tramwaj 25

Witam.
Proszę o nielikwidowanie tej linii , jest bardzo potrzeba mi do dojazdu
do pracy.
Pojawiły się głosy, że linia tramwajowa 25 ma zostać zmieniona lub
zlikwidowana. Jako mieszkaniec Ochoty bardzo cenię sobie tę linię,
korzystam z niej kilka razy w tygodniu by dojechać do centrum. W
porównaniu do 9 i 7 zwykle jest luźniejsza na początku trasy. Jest bardzo
wygodnym sposobem dostania się na Pragę. Uprzejmie proszę, by nie
likwidować linii 25.

Szanowni Państwo,
chciałam zasygnalizować, że planowane zmniejszenie częstotliwości
kursowania linii 714 wg mnie nie jest dobrym pomysłem. W drodze do domu
zazwyczaj wsiadam na przystanku os. Górczewska i autobus zawsze jest na
tyle wypełniony, że często ciężko jest nawet w miarę wygodnie stanąć.
Jeżeli będzie jeździł rzadziej, będzie tylko gorzej.
Z poważaniem,
Szanowni Państwo,
metro jest bardzo miastu potrzebne, ale skazywanie mieszkańców tylko na
ten środek lokomocji jest nieprzemyślane.
Po zmianach nie będziemy mieli bezpośredniego dojazdu do centrum miasta
(okolice ronda Dmowskiego) - w tej chwili dojeżdzą tam 171 i 109.
Zabieracie nam też możliwość dotarcia na dworzec Centralny - w tej chwili
jest to 109. Oczywicie w okolice dworca będzie można dojecghać metrem,
ale dystans do przejścia będzie bardzo trudny dla tych co dźwigają
walizki.
Zmusicie nas do uruchomienia samochodów.
Zatem zostawcie nam część autobusów.
109 - nie pokrywa się z linią metra. Możecie go puścić z pętli górczewska
czułchowską - powstańców-i dalej jak obecnie. Wtedy będzie można zostawić
skrócone 190, bo zapewnicie dojazd do metra/centrum/dworca mieszkańcom
Jelonek.
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ZObaczcie sami jak wyglądają okolice stacji Ulrychów - czyli Górce.
Skazujecie nas na kilkukrotne przesiadki.
Czy zdajecie sobie sprawę jak wygląda teraz dojazd do metra rondo
daszyńskiego? Linia zastępcza jeżdzi nieregularnie, 1 autobus na 10 min.
W środku tłumy, na przystankach tłumy. Teraz jednak możemy kombinowąc
innymi liniami. Jeżeli zabierzecie nam praktycznie wszystkie sensowne
autobusy i zepsuje się metro to leżymy....
Proszę o weryfikacje zmian.

Nie zgadzam się na zmianę linii 197, do pracy muszę się przesiadać co
wydłuża czas przejazdu.
Dlaczego zamiast pomagać ludziom utrudnieniacie im życie.
Skandal!!!
Co ma linia metra do trasy 197, kto wymyśla takim głupoty?

Szanowni Państwo
w ramach konsultacji społecznych w sprawie ulepszenia komunikacji
miejskiej po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i
Bemowie wnoszę o utworzenie nowego przystanku komunikacji miejskiej na
trasie autobusu linii 527 (GRODZISK – METRO KONDRATOWICZA) w okolicach
skrzyżowania ulic Skarbka z gór i Berensona na warszawskiej Białołęce.
Wniosek swój uzasadniam brakiem przystanku ‘Skarbka z gór’ na trasie
autobusu linii 527 w kierunku Metra Trocka (po otwarciu nowych stacji w
kierunku Metra Kondratowicza). Choć autobus linii 527 zatrzymuje się na
przystanku ‘Skarbka z gór’, gdy jedzie w kierunku GRODZISK, to trasa
linii nie przewiduje przystanku ‘Skarbka z gór’, gdy autobus jedzie w
kierunku METRO KONDRATOWICZA.
Z uwagi na brak przedmiotowego przystanku w okolicach skrzyżowania ulic
Skarbka z gór i Berensona, mieszkańcy okolicznych ulic, między innymi
ulic Berensona, Kątów Grodziskich i Przyrodniczej, potrzebują co najmniej
15 minut, by pieszo dotrzeć na przystanek ‘Os. Derby VI 01’. Od
skrzyżowania ulicy Skarbka z gór i ulicy Berensona do najbliższego
przystanku – ‘Os. Derby VI 01’ mieszkańcy mają do przejścia prawie 300
metrów, co zajmuje od 4 do 5 minut przejścia na piechotę. Zauważyć
pragnę, że pomiędzy przystankami ‘Os. Derby III 01’ i ‘Os. Derby VI 01’
odległość wynosi około 350 metrów, a pomiędzy ‘Os. Derby VI 02’ i
‘Skarbka z gór 03’ odległość wynosi około 220 metrów.
Ponadto, pragnę zauważyć, że odległość pomiędzy przystankami ‘Kąty
Grodziskie 03’ i ‘Os. Derby VI 01’ wynosi natomiast około 700 metrów, co
znacznie utrudnia komunikację mieszkańcom ulic Berensona i Kąty
Grodziskie. Przykładowo mieszkańcy bloków Kąty Grodziskie 19G mają do
przejścia, polną drogą prostopadłą do ulicy Berensona, aż 15 minut do
najbliższego przystanku w kierunku metra M2. Na przystanku bowiem
‘Skarbka z gór 01’ nie istnieje bezpośrednie połączenie z linią metra M2
(z wyjątkiem tymczasowo zmienionej trasy autobusu linii 120 OLESIN – DW.
WSCHODNI [KIJOWSKA], który w niedługiej przyszłości zostanie zawieszony
na tej trasie).
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Komunikacja miejska powinna służyć mieszkańcom. Dla mnie, jako mieszkańca
wschodniej Białołęki, priorytetem komunikacji miejskiej powinno być
szybkie i bezpośrednie połączenie z linią metra M2. Utworzenie nowego
przystanku komunikacji miejskiej ułatwi mieszkańcom wschodniej Białołęki,
a w szczególności mieszkańcom ulic Skarbka z gór, Berensona, Kątów
Grodziskich i Przyrodniczej szybki dojazd do nowej stacji metra. Ponadto,
dogodna lokalizacja przystanku pozwoli wielu mieszkańcom zrezygnować z
poruszania się po mieście samochodem i korzystania z usług Warszawskiego
Transportu Publicznego.
W załączniku przesyłam propozycję lokalizacji nowego przystanku
komunikacji miejskiej.
Z wyrazami szacunku
Dzień dobry,
Z zaniepokojeniem przeczytałam o planowanym skróceniu trasy linii 112. To
jedyne tak sprawne i wygodne połączenie Woli i Bemowskich Jelonek choćby
z Bielanami.
Korzystam często i chwalę sobie od lat tę wygodę.
Bardzo potrzebne połączenie.
Oczywiście rozumiem, że można się będzie przesiąść z tramwaju w 112 na
Nowym Bemowie, ale przesiadka wydłuża czas podróży i ją utrudnia. Myślę,
że zwłaszcza mamy/ tatusiowie z małymi dziećmi oraz osoby starsze i z
niepełnosprawnościami, podróżujące komunikacją miejską na Bielany i dalej
z Woli i Jelonek, boleśnie odczują tę zmianę. Proszę ze swojej strony o
zostawienie trasy tej linii w obecnym kształcie.
Z poważaniem
Dzień dobry
Chciałbym zgłosić sprzeciw przeciwko skróceniu linii 112 oraz 197.
Zarówno linia 112, jak i 197 podróżuje bardzo wielu pasażerów. Chrzanów
jest nieustannie rozwijająca się dzielnica i same metro nie rozwiąże
problemów komunikacyjnych.
Serdecznie pozdrawiam
Szanowni Państwo!
Piszę z desperackim apelem o pozostawienie autobusu 240 na
dotychczasowej trasie.
Planują Państwo skrócić trasę autobusu do metra. Jestem mieszkanką
Marek, dojeżdżam w różne miejsca w zależności od potrzeby. Do metra mamy
już dobry dojazd - są przecież 2 autobusy, które jeżdżą od rana do
późnej nocy oraz linia okresowa do metra Trocka. Jaki jest sens
skracania kolejnej linii do metra? Skrócenie wspomnianych wyżej
autobusów uniemożliwiło bezpośredni dojazd do Dworca Wileńskiego, który
jest punktem przesiadkowym do autobusów i tramwajów, jeżdżących po całej
Warszawie, a także do Dworca Wschodniego, gdzie można przesiąść się do
pociągów podmiejskich i dalekobieżnych. Mimo spotkań, ankiet, rozmów i
konsultacji mailowych, nie wzięli Państwo pod uwagę prośby mieszkańców,
by pozostawić przynajmniej jeden autobus na starej trasie, choć
mieszkańcy Marek tak samo płacą za bilety w Warszawie, jak wszyscy inni
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użytkownicy komunikacji miejskiej.
Skrócenie linii 240 do metra odbiera ostatnią możliwość przesiadek w
miejsca, gdzie metro nie dojeżdża, jak np. na Żoliborz, do Legionowa, na
daleką Białołękę, a także przesiadek do tramwajów, które jeżdżą z
Żerania. Argumenty podane na stronie, że ta zmiana zwiększy punktualność
autobusów jadących do osiedla Słoneczna w Markach oraz usprawni dojazd z
metra do przystanku Lewandów, są zupełnie nietrafione. Po pierwsze w
przypadku żadnego innego autobusu kwestia zwiększenia punktualności się
nie pojawia, więc zadziwia, że taki argument właśnie tu jest użyty
(pomijając, czy istotnie zmiana ta zwiększy punktualność). Po drugie do osiedla Lewandów będzie jeździł autobus 527, który przeznaczony jest
dla Białołęki i tych okolic, i jeździ dużo częściej niż 240. Po trzecie
- nie ma żadnych przeszkód, by 240, jadąc do Żerania, zatrzymywał się
również przy metrze i dawał wszystkim chętnym możliwość, by tam wysiąść.
Nie jest tak, że każdy tylko czeka, by przesiąść się do metra. Pomijając
fakt, że metro wszędzie nie dojeżdża, dla osób o tzw. ograniczonej
mobilności nie jest to dobry środek lokomocji (a takim przecież
komunikacja miejska powinna przede wszystkim służyć). Wiele osób
starszych, wiozących dzieci w wózkach, a także innych, którym trudniej
jest się poruszać, narzeka, że wejście i wyjście z metra stanowi dla
nich problem. Wiele osób narzeka też na konieczność kilkakrotnych
przesiadek. Niejeden woli jechać chwilę dłużej, ale wsiąść w autobus i
dojechać do celu. Pomijam już fakt, że autobusy wcale nie są ze sobą
zgrane. Gdy skracali Państwo mareckie linie do metra Trocka, wskazywali
Państwo na możliwość przesiadki w 190. Tymczasem rozkłady autobusów są
tak ułożone, że często 190 odjeżdża tuż przed przyjazdem autobusu z
Marek, trzeba więc czekać ok. 15 minut, by się na niego przesiąść.
Dużo mówią Państwo o dostępności dla osób niepełnosprawnych. Skracanie
tras autobusów wskazuje na tendencję przeciwną. Jedną z grup osób, dla
których korzystanie z metra jest trudne, są osoby niewidome i
słabowidzące. W sytuacji, gdy - jak w przypadku autobusów mareckich metro jest linią pośrednią między autobusem a kolejnym autobusem czy
tramwajem, podróżowanie komunikacją miejską staje się prawdziwym
wyzwaniem. Znalezienie odpowiedniego wyjścia z metra na trasie, której
się dobrze nie zna, sprawia trudność osobom w pełni sprawnym, a w
przypadku osób nie korzystających ze wzroku lub korzystających w
ograniczonym zakresie jest to trudność nieporównywalnie większa, często
odbierająca siłę do wyjazdu gdziekolwiek.
Argument, że dojazd do metra zmniejszy ruch samochodowy jest również
nietrafiony. Znam kilka osób z Marek, które przed skróceniem linii do
metra Trocka dojeżdżały do pracy samochodem, przesiadając się na Dworcu
Wileńskim albo Wschodnim, a po zmianie dojeżdżają samochodem, bo dojazd
z Trockiej na wileński metrem lub z Bieżuńskiej na Wschodni dodatkowym
autobusem, przedłużył i utrudnił trasę. Nie każdy też może korzystać z
samochodu, ja np. nigdy go nie będę miała.
Kontakt z Państwem jest trudny. Gdy rozmawiałam kilkakrotnie z
funkcjonariuszami z Państwa przedsiębiorstwa, słyszałam, że te zmiany
mają nam służyć, że chodzi o ulepszenie, usprawnienie komunikacji
miejskiej itd., choć to, co jest dla nas lepsze, wiemy my, jako
mieszkańcy i staraliśmy się Państwu przekazać na wspomnianych
spotkaniach i w ankietach. Spotkałam się też z arogancją urzędników ZTM,
którym tłumaczyłam perspektywę moją i wielu mieszkańców Marek.
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Nie wiem, czy organizowane przez Państwa konsultacje mają rzeczywiście
jakieś znaczenie, czy są tylko formalnością, by odhaczyć gdzie trzeba,
że się odbyły, a i tak wszystko jest już ustalone. Moje dotychczasowe
doświadczenia wskazują na ten drugi wariant. Mimo to ciągle mam
nadzieję, że pracują u Państwa mądrzy ludzie, którzy istotnie biorą pod
uwagę opinię użytkowników komunikacji, przez których przecież są
opłaceni jako urzędnicy miejscy.
Pozdrawiam.

Szanowni Państwo,
Wziąłem udział osobisty w konsultacjach w związku z planowanymi przez
Państwa zmianami, i zapisałem swoje wnioski, ale zapomniałem jednego - i
ważnego, więc dorzucam go rzutem na taśmę teraz:
Wnoszę o to, żeby przystanek SPISAKA stał się przystankiem STAŁYM (a nie,
jak od iluś lat) na żądanie.
Uzasadnienie: na tym przystanku gromadzi się zwykle nie mniej osób niż na
kilku sąsiednich stałych. Wielu ludzi tam wsiada bądź wysiada. Jeśli
istnienie przystanków stałych w ogóle ma sens,, to przyst. Spisaka z
pewnością powinien do nich należeć.
Autobusy przyjeżdżają czasem później, czasem wcześniej, co zrozumiałe
wobec zmiennych warunków drogowych. Irytujące jest, kiedy człowiek
dobiega do przystanku, a kierowca nie staje, bo się nie zamachalo będąc
już NA przystanku (a inne osoby oczekujące też nie zamachały, bo albo
czekają na inny numer, albo rzadko jeżdżą i nieprzyzwyczajone do
machania; w Ursusie mamy też dużo cudzoziemców, którzy mogą się nie
orientować w zwyczajach WTP).
Z uszanowaniem,

Dzień dobry,
Linia 190 jest bardzo istotną linią łącząca okolice lazurowej z centrum i
markami. Pozwala na komfortowy dojazd także do hali wola. Skrócenie
kursowania linii do pętli Znana będzie ogromnym utrudnieniem dla osób z
okolic ul. Batalionow chłopskich, coopera, rayskiego czy karabeli.
Istotnie pogorszy to funkcjonowanie mieszkańców.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
Bardzo proszę o pozostawienie dotychczasowej linii tramwajowej 25. Do
tego połączenia jestem bardzo przyzwyczajony i korzystam z niego bardzo
często. Linia łączy ważne punkty w Warszawie między Pragą Północ a
Ochotą, takie jak Cmentarz Bródnowski, liczne ośrodki akademickie,
Dworzec Wileński, Stadion Narodowy, Muzeum Narodowe, Dworzec Centralny,
Szpital na Banacha itd.
Obecne połączenie spełnia wymagania osób w różnym wieku - zarówno
studentów jak i osób starszych oraz tych mniej sprawnych. Nie wszyscy są
zainteresowani częstym przesiadaniem się między tramwajami, czy liniami
metra. Często odległości między przystankami wymagają dodatkowego czasu,
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znajomości topografii oraz przepychania się tłumie przechodniów, co dla
starszych osób jest dodatkowym narażeniem na stresy.
Z poważaniem,
Dzień dobry,
Chciałabym wyrazić dezaprobatę wobec planowanych zmian w linii 197.
Chcą Państwo zabrać linię, która kursuje przez Niedźwiadek (w
szczególności stacje pkp ursus niedźwiadek i Keniga). Codziennie rano te
autobusy są obładowane ludźmi jadącymi do pracy/szkoły ale także do
przychodni rehabilitacyjnych. To straszne, że znowu zabiera się i skraca
dojazdy z i do Niedźwiadka! Przerzucenie tych wszystkich ludzi do 716 to
skrajnie niepoważny pomysł. Nie dość, że to daleko żeby dojść do
najbliższego przystanku na warszawskiej, to w dodatku ten autobus jedzie
w zupełnie innym kierunku! Co więcej wjeżdżając do Warszawy już jest
przeładowany ludźmi z Piastowa. Do innych linii jest za daleko, nie ma
jak się przesiadać.
Bardzo proszę w imieniu swoim, mojej rodziny i moich znajomych – nie
zabierajcie z Niedźwiadka linii 197, nie zmieniajcie tego kursu!
Pozdrawiam
Szanowni Państwo.
Zapoznałem się z zaproponowanymi przez ZTM propozycjami zmian w
komunikacji po uruchomieniu nowych stacji metra M2 na Bródnie.
Wśród wielu zaproponowanych zmian najbardziej niepokoi mnie propozycja
likwidacji linii tramwajowej nr 25. Jest to linia, która łączy Białołękę,
Targówek, Pragę Północ, Pragę Południe, Śródmieście oraz Ochotę. Linia ta
jest szczególnie lubiana przez osoby starsze, które korzystają z niej w
celu dojazdu do licznych placówek ochrony zdrowia. Trasa linii przebiega
przy kilku szpitalach, m.in. przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM
przy ul. Banacha. Bezpośrednia linia tramwajowa jest szczególnie ważna
także dla osób z niepełnosprawnościami, oraz osób z dziećmi, dla których
przesiadki mogą stanowić znaczne trudności.
Fundamentalną dla wizji miasta ekologicznego sprawą jest stworzenie
wygodnej dla użytkowników sieci połączeń komunikacji miejskiej. Tylko
wtedy namówimy mieszkańców miasta do tego by zmienili swoje
przyzwyczajenia i przesiedli się z samochodów do transportu zbiorowego.
Z tych właśnie powodów składam wniosek o zachowanie linii 25 na
dotychczasowej trasie.
Z poważaniem

Szanowni Państwo,
Na Bemowie mieszkam już od ponad 30 lat i często biorę udział w różnych
inicjatywach związanych z moją dzielnica. Nie mogłam być na spotkaniach
konsultacyjnych, więc ta drogą pragnę przekazać swoje uwagi do
proponowanych zmian w komunikacji. Do niedawna zawsze chwaliłam
komunikację na Bemowie. Jednak od kilku lat coś się zepsuło. Nie wiem czy
to złe metody badań, złe analizy, czy ich brak. Czy może tylko i aż brak
empatii???
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Zmiany tras, zmniejszanie częstotliwości przejazdów, czy likwidowanie
linii, przy rozrastającej się infrastrukturze, coraz większej ilości
mieszkańców są tak nieracjonalne, że ze zdziwieniem przeczytałam o
nadchodzących zmianach. Mieliśmy nadzieję, że metro poprawi komunikację
na Bemowie, będąc alternatywą dla transportu naziemnego i odciążając go.
Jeżeli jednak wprowadzicie Państwo planowane zmiany to żaden z tych
problemów nie zostanie rozwiązany, a tylko zwiększy się uciążliwość
przejazdów do miejsc, do których metro nie dojeżdża i dojeżdżać nie
będzie. Dodatkowo zmiany te nie biorą pod uwagę rodzin z dziećmi,
niepełnosprawnych i osób starszych. Będą musieli pokonywać wiele barier,
a nawet bez tego przesiadki będą dla nich niezwykle uciążliwe i wydłużą
każdą podróż. Proszę także zauważyć, że metro często jest niedostępne
(awarie), a bez komunikacji naziemnej nie będzie można dostać się do
innych dzielnic.
Moje uwagi:
- autobus 190 - jedyny autobus, który bez przesiadki dowozi ogromna
liczbę pasażerów na drugą stronę Wisły;
- autobus 171 - powinno się przywrócić jego częstotliwość, bo jest bardzo
popularny; zmiana trasy z pętli do pętli to jakiś żart, obecnie dociera
do zakątków śródmieścia, które nie maja metra,
- autobus 112 - autobus, który daje dostęp do Bródna (m.in. szpital), ale
także do przychodni na Bemowie !!!
- autobus 109 - likwidacja to brak dojazdu do Dworca Centralnego (tam
także nie ma metra), ale także do zielonych terenów Warszawy (Łazienki,
Park Ujazdowski);
- tramwaje nie udźwigną tej ilości pasażerów - proszę zobaczyć jak już
teraz jeździmy, często jak śledzie w beczkach; ich trasy zresztą nie
pokrywają sią z likwidowanymi, czy zmienianymi liniami, a co w przypadku
awarii???
- nie mamy dojazdu do Dw. Centralnego i Dw. Zachodniego - tam metra nie
ma i nie będzie, a jest tu ludności napływowej, która często podróżuje
koleją;
- pomimo, że mieszkam w innej części Bemowa zwracam uwagę na fakt, że
mieszkańcy Bemowa Lotnisko zostaną pozbawieni dobrej komunikacji. Nowy
układ to dla nich same przesiadki, a przy niestety źle skorelowanej
komunikacji, również dłuższy czas przejazdów,
- w całym mieście reklamujecie, żeby jeździć komunikacją zostawiając
samochody w domu - jednak takie zmiany doprowadza tylko do odwrotnej
sytuacji; jak kogoś stać to weźmie nawet taksówkę, ale będzie miał
komfort podróży i bez opóźnień,
Mam nadzieję, że tym razem konsultacje będą wzięte "na poważnie", a nie
jak przy poprzednich zmianach - mieszkańcy swoje, a ZTM swoje. Przy
wszystkich zmianach podkreślacie Państwo, że przesiadki są
najdogodniejsze, tylko pytam dla kogo??? Proszę pamiętać o ludziach
starszych, niepełnosprawnych i osobach z małymi dziećmi - to także
podróżujący i o nich także trzeba zadbać!!!
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Pozdrawiam,
Czy naprawdę konieczne jest likwidowanie 118 i 269? Kilka lat temu
zabraliście z Bródna 227, które było jedynym bezpośrednim dojazdem do
centrum Warszawy a teraz chcecie zlikwidować 118, które jest jedynym
bezpośrednim dojazdem do Śródmieścia (w moim przypadku najczęściej
wybierany autobus). Jako rodzina, której zdecydowanie bliżej do pętli
Bródno-Podgrodzie niż do metra jesteśmy bardzo niezadowoleni. Moja mama
jeździ o 5 rano do pracy i 269 to jedyny autobus, który jej pasuje.
Proszę, weźcie pod uwagę, że nie każdemu będzie pasować metro i nie każdy
będzie z niego korzystał. Bardzo zależy nam, aby zarówno 118 jak i 269
zostały niezmienione i bardzo o to prosimy.
Rodzina z Bródna

Witam,
w związku z możliwością zgłaszania swoich uwag mam następujące pytanie:
czy istnieje możliwość aby uruchomić jakaś szybką linię autobusową do
metra Zacisze od strony ul. Radzymińskiej ? Albo przedłużyć istniejącą?
Nie wiem czy taka kwestia w ogóle jest brana pod uwagę, niemniej jednak
pasażerowie, którzy będą chcieli dostać się do metra od skrzyżowania ulic
Radzymińskiej i Łodygowej mogą mieć problem ze sprawnym dotarciem do
stacji metra Zacisze. I nadal będą musieli kierować się do stacji metro
Trocka lub Kondtratowicza, które są umiejscowione nieco dalej. Dotarcie
do stacji metra autobusami powinno być priorytetem. Mam świadomość, że
istnieje możliwość dotarcia do tejże stacji linią nr 512 od ulic
Młodzieńczej i Codziennej, niemniej jednak patrząc na mapę nie sposób
oprzeć się wrażeniu, ze będzie to trochę naokoło.
Rzuca się w oczy fakt, że do stacji metra Zacisze jest o wiele mniej
linii niż do każdej innej stacji w Warszawie (tylko 512?). Jej
umiejscowienie nie powinno być usprawiedliwieniem tego stanu rzeczy.
Z poważaniem,
Szanowni Państwo,
chciałbym przekazać swoje uwagi do planowanej zmiany komunikacji
miejskiej na Bemowie po uruchomieniu nowych stacji M2.
Jestem mieszkańcem Bemowa od 1985 roku. Tu wychowałem swoje dzieci i
wnuki. W ogromnej większości korzystaliśmy z komunikacji miejskiej, która
na Bemowie była jedną z najdogodniejszych w naszym mieście. Niestety od
kilku lat ZTM sukcesywnie uprzykrza nam życie zmieniając trasy autobusów
i tramwajów, zmniejszając częstotliwość przejazdu a także likwidując
dogodne linie (np. E-2, 507 czy 520 z Woli).
Wracając do planowanych zmian - jedno zapewne rzuca się w oczy - brak
empatii ze strony autorów tych zmian. Zmiany nie biorą pod uwagę, że
komunikacją poruszają się oprócz młodych, zdrowych ludzi, także osoby
starsze, osoby niepełnosprawne czy rodzice z małymi dziećmi. Każda
przesiadka jest dla nich niezwykle uciążliwa, nawet z przystanku na
przystanek tramwajowy/autobusowy, a cóż dopiero z/do metra.
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Jestem jedną z tych osób. Razem z żoną pokonujemy Warszawę komunikacją
miejską - do lekarza/szpitala, na dworce, do sklepów, ale także, starając
się być aktywnymi pomimo sędziwego wieku, na różne imprezy, czy tylko na
spędzanie czasu w stolicy. mamy problemy z poruszaniem się, więc
najbardziej interesuje nas jazda jednym środkiem transportu. Mieszkamy na
Nowym Bemowie, przy lotnisku. Proponowane zmiany całkowicie pozbawiają
nas dogodnej, wygodnej i bezpiecznej komunikacji. Poniżej uwagi do
poszczególnych zmian:
- 109 - likwidacja to brak dojazdu do Dworca Centralnego oraz w okolica
Torwaru, Łazienek- metro tam nie dojeżdża
- 112 - konieczność dwukrotnego przesiadania się nawet , aby dojechać do
metra; brak komunikacji do przychodni na Bemowie (Czumy, Powstańców
Śląskich, Coopera)
- 171 - teraz będzie to autobus donikąd, z pętli autobusowej do pętli
autobusowej, kolejny autobus, który miał dobrą komunikację do Śródmieścia
i to do miejsc, gdzie nie ma metra; teraz trzeba się będzie przesiadać
dwa razy;
- 190 - jedyny autobus, który pozwalał na przejechanie na drugi brzeg
Wisły bez dodatkowych przesiadek.
Reasumując:
- metro nie powinno zastępować komunikacji naziemnej, ale ją uzupełniać proszę zobaczyć jak załadowane są środki transportu, szczególnie w
godzinach szczytu,
- metro nie dojeżdża we wszystkie dzielnice Warszawy, poza tym, jak
wynika z komunikatów, które otrzymuję poprzez aplikację, bardzo często
się psuje, więc nie będzie transportu awaryjnego;
- mieszkańcy Bemowa Lotnisko zostaną pozbawieni dobrej komunikacji, nie
dostają nic w zamian; To także jest Bemowo!!!
- konieczność przesiadek, a jeszcze przy nieskorelowanej komunikacji,
powoduje dłuższą jazdę oraz niedogodności dla osób, o których pisałem
powyżej,
- brak dojazdu do Dworca Centralnego, Zachodniego,
- brak dojazdu do przychodni i szpitali.
Mam nadzieję, że weźmiecie Państwo
wydaje się, że decydowaliście sami
protestów). Proszę pamiętać o nas,
i osobach z małymi dziećmi, którzy

pod uwagę nasze zdanie, bo do tej pory
(np. przy likwidacji E2, pomimo wielu
ludziach starszych, niepełnosprawnych
nie mają samochodów!!!

Lepsza komunikacja to mniej samochodów w mieście, już i tak bardzo
zakorkowanym.
Pozostaję z poważaniem,
Dzień dobry,
W załączniku przesyłam scan pisma dot. prośby o rozważenie zwiększenia
liczby połączeń WTP do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
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Serdecznie pozdrawiam,

W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi komunikacji po otwarciu
nowych stacji metra na Targówku, zwracam się w imieniu moim i mojej
rodziny z prośbą o przedłużenie linii 240 do pętli w Czarnej Strudze.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
myślę że propozycja skrócenia trasy linii 197 do pętli Cmentarz Wolski to
zły pomysł. Pozbawia on możliwości bezpośredniego dojazdu do metra
mieszkańców osiedla Niedźwiadek, a także nowo wybudowanego osiedla na
terenie byłych zakładów Ursusa.
Propozycja zastąpienia części trasy linią 716 to też niezbyt rozsądne
rozwiązanie, już bardziej logiczne byłoby zmodyfikowanie i przejęcie tego
odcinka przez linię 194. Proszę się nad tym zastanowić i pomyśleć trochę
bardziej perspektywicznie.
Pozdrawiam,

Dzień dobry.
W załączeniu do wykorzystania skan stanowiska Rady Społecznej SZPZLO W-T.

Z poważaniem,
Szanowni Państwo,
W związku z planowaną zmianą komunikacji obejmującą pośrednio pętlę Stare
Bemowo oraz Fort Radiowo, jako pracownik drukarni przy ul. płk. K.
Leskiego, zwracam się z gorącą prośbą o zapewnienie dobrego połączenia,
gwarantującego dojazd do przystanku Fort Radiowo w godz. porannych oraz
po południu powrotu z pracy.
Z doświadczenia - obecne dwa połączenia są jak codzienna loteria, nie
zawsze umożliwiają wymaganą przesiadkę z innych autobusów do nr 154 na
pętli Stare Bemowo, co wynika z rozmijania się busów z planowym rozkładem
jazdy (na szczęście w ostatnim czasie ta sytuacja się poprawiła - nr 523
na ogół się nie opóźnia, a nr 154 nie wyrywa się z odjazdem przed
czasem). A ponieważ bus 154 dojeżdża do Fortu Radiowo tylko dwa razy i w
odstępie 20 minut (odjazd z pętli o godz. 5.51 i 6.08, kolejny dopiero
6.38), to każda jego „ucieczka” z pętli Stare Bemowo wymusza niezależnie
od pogody i pory roku wędrówkę przez las (która tylko przy dobrej
pogodzie i widoczności może być bezpieczna a nawet przyjemna) lub w miarę
możliwości ewent. „łapanie okazji”, aby dostać się do pracy na godz.
6.30.
Wydaje się, że dla poprawy sytuacji wystarczyłoby uzupełnienie rozkładu
jazdy autobusu nr 167 (planowanego w miejsce dotychczasowego nr 154) w
przedziale godz. 5.50 – 6.20 o dwa kursy z podjazdem na Fort Radiowo, w
powiązaniu z najpopularniejszym w tym układzie busem 523, który aktualnie
przyjeżdża na pętlę Stare Bemowo o godz. 5.45, 5.55, 6.05 i 6.15 (co jest
dobrym rozkładem).
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Oczywiście problem ten dotyczy też dni ze świątecznym rozkładem jazdy,
który powinien zapewnić chociaż jedno racjonalne połączenie o tej porze.
Odnośnie drogi powrotnej, to aktualnie funkcjonujący tzw. autobus szkolny
nr 320 spełnia swoją rolę, ale niestety nie zapewnia transportu w dni
wolne od nauki. Dlatego dobrze byłoby w miarę możliwości chociażby w tym
czasie na trasę rozszerzoną o Fort Radiowo wprowadzić bus 167 w podobnym
rozkładzie czasowym tzn. ok. 14.10 i 14.40.
Prosząc o rozpatrzenie powyższych uwag i propozycji jednocześnie
zaznaczam, że oczywiście wynikają one z sytuacji pracowników drukarni i
ew. okolicznych jednostek wojskowych, jednak mam nadzieję, że uda się
Państwu połączyć je z innymi postulatami zgłaszanymi prawdopodobnie w
sprawie tego odcinka komunikacji.
Z poważaniem,
Dzień dobry.
W załączeniu przekazuję do wykorzystania Stanowisko Nr 29 Rady Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy.
Z poważaniem

Szanowni Państwo,
Wyrażam swój zdecydowany sprzeciw wobec projektu likwidacji linii
tramwajowych 25 i 41 oraz znacznego skrócenia trasy linii autobusowej
118.
Argument, że autobusy 118 mają problem z pokonaniem Wisłostrady (korki)
jest absurdalny. Na tej zasadzie należałoby skrócić bądź zlikwidować co
najmniej 90% linii autobusowych w Warszawie, bo jest problem zakorkowania
ulic.
Pomysł likwidacji linii 25 i 41 jest totalnie chybiony. Co wspólnego mają
te linie z II linią metra? Punkt styczny na dotychczasowym przystanku
Kondratowicza? I Rondo ONZ w przypadku 41? To kpina.
Mieszkańców Bródna pozbawi się bezpośredniego dojazdu do rejonu Stadionu
Narodowego, ronda de Gaulle'a, Dworca Centralnego, szpitala MSWiA,
Służewca. Argument o możliwości przesiadki z II linii metra na inny
środek komunikacji można traktować wyłącznie jako czarny humor. Nikt przy
zdrowych zmysłach nie będzie jechać z dużym bagażem na Centralny z
przesiadkami. Będzie musiał wybrać taksówkę.
Otwarcie II linii metra nie może wiązać się z pogorszeniem oferty
komunikacyjnej. Po co zachęca się wszystkich do rozliczania podatków w
Warszawie? Żeby podróżować zapchanym do granic możliwości metrem od
pierwszej stacji (pasażerowie z Białołęki i okolic), które czas przejazdu
z Kondratowicza do Dworca Wileńskiego będzie miało w najlepszym razie
taki sam, jeśli nie dłuższy, jak obecnie tramwaje 3, 4 i 25, bo będzie
jechać "dookoła świata"? Kto wymyślił tak pokręcony przebieg tej linii?
Łączę wyrazy szacunku,
Dzień dobry,
Czy z powodu rozbudowy linii metra M2 musicie koniecznie robić taka
rewolucje w skracaniu tras autobusów??? Mieszkańcy Bemowa, Jelonek piszą
i wręcz błagają, aby obecne linie autobusowe 112, 190,171 i 109 utrzymać
na trasie tak jak dotychczas. Nie wszędzie dojedziemy metrem, skrócenie
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tras autobusów wydłuży i utrudni przemieszczanie się, co z osobami
starszymi, matkami z dziećmi, osobami niepełnosprawnymi, które aby
dojechać będą musiały się przesiadać kilka razy.
Jak dojechać z Jelonek, Bemowa np. na Żeromskiego i dalej jeżeli linia
112 zostanie skrócona do pętli Bemowo?
Co z linią 171 i 190 też musicie zmieniać??
Dlaczego z powodu oddania linii metra M2 robicie takie utrudnienia dla
ludzi i nie pomyślicie o korzyściach mieszkańców w przemieszczaniu się
komunikacja?
Prosicie o przesyłanie opinii, ale czy one są brane pod uwagę ? Czy może
stawiacie mieszkańców przed faktem dokonanym ??
Dzień dobry,
Zostanie zabrane połączenie Jelonek z
CH Targówek i M1 Marki. Linie
112 i 190.
Często jeżdżę na Białołękę. Teraz jadę dwoma a będę jeździł trzema. Tam
metro nie dociera.
Moim zdaniem metro to rozładowanie tłoku w komunikacji miejskiej a nie
zabranie połączeń komunikacyjnych.
Szanowni Państwo,
z niepokojem śledzę informację dotyczące projektu zmian komunikacji
autobusowej na Białołęce. Codziennie dojeżdżam do pracy z ul. Przejezdnej
na Bielany. Korzystam regularnie z linii 134 i E-9, które kursują do
Metra Marymont.
Chciałabym zgłosić zdecydowany sprzeciw dla zmiany trasy tych autobusów i
skierowania ich do stacji Metra M2. Obecne połączenia łączą Białołękę
bezpośrednio z okolicami Żoliborza i Bielan, co jest dogodnym
rozwiązaniem dla wielu osób. Przekierowanie tych linii do Metra M2,
spowoduje że dojazd do pracy/ szkoły zostanie niepotrzebnie skierowany
przez Centrum Warszawy (metro w Centrum w godzinach szczytu jest
wyjątkowo zatłoczone). Ponadto w przypadku zrealizowania przygotowanego
przez Państwa rozwiązania i w przypadku pozostawienia bagażu na którejś
ze stacji metra dojazd z Metra na Bródnie do Bielan lub Żoliborza będzie
praktycznie niemożliwy.
Dlatego też zwracam się z gorąco prośbą o pozostawienie tras linii 134 i
E-9 bez zmian.
z wyrazami szacunku,
Szanowni Państwo, wyrażam swój sprzeciw w sprawie zmian dotyczących
kursowania linii 190 na Jelonkach. Jako mieszkanka przy Człuchowskiej nie
mam do dyspozycji tramwaju, a jedynym autobusem bezpośrednim kierującym
mnie w stronę Górczewskiej, Wola Parku czy Placu Bankowego, jest 190. To
ważna linia dla wielu z nas, którzy nie poruszają się na codzień autem, a
muszą /chcą bezproblemowo i bez przesiadek dostać się do pracy, sklepu
czy kina. Z poważaniem Sara May (człuchowska 35 m 15)
Dzień dobry.
Absolutnie się nie zgadzam na redukcję linii 112 z Bemowa kier. Marki do
pętli nowe Bemowo kier. Marki oraz redukcję trasy 190 do pętli przy ul.
Znanej.
Po tej redukcji trasy miałbym z 10 przystanków do przejechania aby znów
móc korzystać z tej linii.
Mieszkam na ul. Rozłogi. Tłumaczycie Państwo, że można skorzystać z linii
tramwajowych 11 i 26, ale aby z nich skorzystać, to muszę dojechać do
przystanku Hala Wola. Czyli z jednego autobusu 112 muszę dojechać do hali

91
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Wola (1 przesiadka), potem w tramwaj (2 przesiadka) i dopiero na nowym
bemowie miałbym 3 przesiadkę do właściwej linii 112.
Jest to niezwykle uciążliwe i czasochłonne.
Jest mi przykro, że Państwo z premedytacją utrudniacie życie mieszkańcom
Bemowa, zamiast je ułatwiać pozostawiając alternatywę dla stacji metra.
Serdecznie pozdrawiamy
Witam,
Chciałam wyrazić swoje zdanie na temat proponowanych zmian, które planuje
wprowadzić ZTM .
W dziwny sposób te zmiany totalnie od imają pewna cześć mieszkańców od
dobrej komunikacji. Proszę mi wybaczyć ale te „rewelacyjne „ opcje
przesiadkowe nie wiem dla kogo są?! Czy ktoś zainteresował się jaka jest
grupa ludzi która ma niby na te przesiadki chętnie się zamienić ? Osoby
starsze i matki z dziećmi … Zapraszam do przejechania się z przesiadka
mając problemem z chodzeniem bądź z dwójka dzieci w tym conajmniej jedno
w wózku. Do tej pory i tak uważałam ze komunikacja w obszarze Jelonek
znacznie się pogorszyła. Sporo autobusów jest wiecznie zatłoczonych
proponowany do skrócenia autobus linii 190 w godzinach szczytu jest
notorycznie” wypchany „ . Nie miała bym nic przeciwko żeby niektóre linie
kursowały rzadziej widzę potencjał dla niektórych osób że chętnie by
przejechały do oś. Górczewska metrem ale jest tez spora grupa której te
przesiadki utrudnia znacznie życie.
Wcześniej już tez wspomniałam ze linia 190 jest jedna z niewielu ktore
jada cała Ul. Górczewska.
Z poważaniem
Zgłaszam sprzeciw co do likwidacji linii 190!!!
Dzień dobry,
Jaki wpływ ma otwarcie nowych stacji II linii metra na Bemowie na
komunikację na trasie Bemowo – Karolin, a dalej Ursus? ŻADNEGO!!! Z tras,
gdzie kursują dwa autobusy (197 i 112), zabieranie tych autobusów jest
działaniem szkodliwym i antyspołecznym. Po zmianach właściwie nie będzie
JAKIEJKOLWIEK KOMUNIKACJI W TYM REJONIE. Jeden autobus podmiejski 716
(nota bene podmiejski w dużej mierze kursujący w mieście) jeżdżący 2 razy
na godzinę to nie jest zapewnienie komunikacji do szkoły, na studia i do
pracy. Ponadto 197 dojeżdża do stacji PKP Niedźwiadek i jest to dobre
połączenie przesiadkowe z KM i SKM. Tu mieszkają ludzie, którzy utrzymują
ze swoich podatków także ZTM! Pod pretekstem reorganizacji związanej z
otwarciem metra próbuje się po cichu likwidować inne połączenia, na które
metro nie ma ŻADNEGO wpływu. No może jak widać jedynie negatywny. O
likwidacji 112 będzie można mówić wtedy, kiedy metro dotrze na Karolin, a
to nie stanie się raczej prędko. To nie jest fanaberia, tu nie ma do
wyboru autobusu, tramwaju i metra. Likwidując te dwie linie autobusowe
likwiduje się jedyną komunikację miejską, z której korzystają głównie
dzieci i młodzież. Oszczędności należy szukać tam, gdzie jest to możliwe
i gdzie nie szkodzi to dobru społeczeństwa, a szczególnie jej młodszej
części, która nie ma alternatywy dla komunikacji miejskiej.
Z poważaniem,
Dzień Dobry,
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W ramach trwających konsultacji dla proponowanych zmian związanych z
planowanym uruchomieniem nowych stacji II linii metra na Targówku,
zgłaszamy wniosek jako Miasto Marki, którego treść przekazuję w
załączeniu. Treść została wysłana także pocztą tradycyjną.
treść: Bardzo proszę o pozostawienie kursu linii autobusowej nr 190 w
takiej formie jak teraz. Wiem .że otwieramy stacje metra na Bemowie- ale
nie każdy mieszkaniec Warszawy może z niego korzystać. Ze względów
zdrowotnych ja nie mogę . Dojeżdżam do pracy linią 190 i chciałabym aby
tak zostało. Bardzo serdecznie o to proszę.
Szanowni Państwo ,
Gorąca prośba o przywrócenie starej trasy dla autobusu 220 czyli dojazd
do przystanków: Radiowa, Orlich Gniazd,Wrocławska. Była to najlepsza
trasa dla tego autbusu, która łączyla Bemowo z Nowymi Włochami. Nie
mówiąc o tym , iż mnóstwo ludzi czeka na przystankach z racji
znajdujących sie w pobliżu szkół, ZUSu oraz osiedli.
Obecna trasa przez przystanek Pirenejska(przystanek na żądanie) nie ma
sensu , ponieważ na tym przystanku autobus nie zabiera pasażerów, rzadko
ktoś na tym przystanku oczekuje.
Dodatkowo proszę przywrócić jazde autobusu 220 w Święta mianowicie 24-26
grudnia, Sylwester, Nowy Rok, Święta Wielkanocne. Jest to autobus, który
przejeżdża przez ogromny wiadukt w połowie leżacy po stronie Bemowa i
Nowych Włoch. W powyższe dni nie ma możliwosci wydostania sie stamtąd.
Nie każdy jest w stanie przejść ten wiadukt głównie mam na myśli
starszych ludzi. Dodatkowo są to dni gdzie ludzie sie przemieszczają
jadąc do rodzin lub wracając - nie kazdy posiada auto. Wracając ze Świąt
pieszo przez wiadukt szczególnie zimą nie należy do przyjemnych.
Po stronie Nowych Włoch są osiedla na ul. Pola Karolińskie, ale także
niedawno powstałe osiedle ( niewidoczne z ulicy) za blokami na ul.Pola
Karolińskie, osiedle Verde ul. Chroścockiego.Tam również mnóstwo osób
przemieszcza sie komunikacją miejską.
Bardzo proszę powyższe uwagi rozpatrzyć pozytywnie.
Dzień dobry,
Chciałabym wyrazić swoją opinię na temat skrócenia tras autobusów na
Bemowie w związku z otwarciem metra M2 przy Ratuszu Bemowo.
Otóż uważam, że zabranie autobusów 190 i 112 z ul. Lazurowej jest bardzo
błędną decyzją. Czy pomyśleli Państwo o mieszkańcach osiedla Chrzanów
(ul. Batalionów Chłopskich, Coopera, Rayskiego, Szeligowska)? Jak
mieszkańcy Chrzanowa mają dojechać do nowej stacji metra Ratusz Bemowo?
Pieszo zajmie to ok. 20 min idąc przez Park Górczewska (porównując czas
to w ok. 20 minut można dotrzeć autobusem 105 do stacji metra Rondo
Daszyńskiego, więc jakie to usprawnienie dla mieszkańców Bemowa?).
Jeśli odebranie mieszkańcom Chrzanowa linii 190 i 112 jest konieczne to
może chociaż dodanie "mini-autobusu" byłoby rozwiązaniem problemu, mógłby
robić koło pomiędzy ulicami Lazurową, Górczewską, Powstańców Śląskich i
Człuchowską, co usprawniłoby bardzo dojazd do metra M2.
Apeluję o przemyślenie aktualnie proponowanych rozwiązań, mając na uwadze
mieszkańców wciąż rozwijającego się osiedla Chrzanów.

93
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Dzień dobry,
Niekorzystne zmiany w komunikacji w związku z planowanym uruchomieniem
metra Ratusz Bemowo.
Z perspektywy mieszkańca / ojca największy sprzeciw budzi pomysł
likwidacji linii 112 z ulicy Człuchowskiej.
Autobus 112 jest w tej chwili jedynym bezpośrednim połączeniem
bezpośrednim pozwalającym dotrzeć do północnej części Bemowo i dalej na
Bielany, Żerań, Brudno aż do Marek.Linia 112 jest niezbędna dzieciom i
młodzieży dojeżdżającym do szkół średnich i na uczelnie, ale również
starszym jako dojazd do Szpitala Bielańskiego (metrem z Bemowa tam nie
dojedziemy). Linia zastępcza 271 tego nie zapewni.
Zwracam Bielanach jest wiele szkół ponadpodstawowych mi. liceum Lelewela
czy Domeyki jak i UKSW czy AWF a to tylko przykłady gdzie bezpośrednio
dziś można dojechać linią 112.
Dlaczego chcecie Państwo odebrać możliwość dojazdu do szkoły dzieciom lub
wydłużyć ten dojazd o kilkadziesiąt minut w każdą stronę?
Podobna sytuacja dotyczy linii 190 - to jedyny autobus którym można
dotrzeć bez przesiadek do centrum Warszawy (nie mylić z Dworcem
Centralnym bo takie połączenie już dawno zostało wycofane z ulicy
Człuchowskiej. Warto byłoby je przewrócić - teraz często trzeba płacić za
taxi :(.
Tłumaczenie likwidacji kolejnych połączeń autobusowych powstaniem metra
jest nieuzasadnione - metra nie ma na ulicy człuchowskiej i bezpośrednio
nie dowiezie nas na Bielany (do metra trzeba dojechać) - metro i linia
zastępcza nie rozwiązuje żadnego z problemów jakie powstaną po likwidacji
linii autobusowych.
Przypomnę również, że linia 105 również została skrócona i dojazd np. do
liceów w centrum miasta wymaga aktualnie przesiadek.
Podsumowując proszę o pozostawienie linii 112 i 190 w niezmienionej
formie i przywrócenie połączenia z ulicy Człuchowskiej z Dworcem
CentralnymZ
Z poważaniem,
Dzień dobry,
W związku z planowanym uruchomieniem kolejnej stacji metra, ZTM
zaproponowało wiele niekorzystnych dla mieszkańców Jelonek (Bemowo) zmian
w komunikacji miejskiej.
Największy mój sprzeciw budzi pomysł likwidacji linii 112 z ulicy
Człuchowskiej.
Swego czasu z ulicy Człuchowskiej ZTM zlikwidowało już wiele autobusów
kursujących w wzdłuż tej ulicy.
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Autobus 112 jest w tej chwili jedynym połączeniem bezpośrednim
pozwalającym dotrzeć do północnej części Bemowa i dalej na Bielany,
Żerań, Brudno aż do Marek. Proponowana linia 271 dojazdowa do metra jest
zdecydowanie niewystarczająca.
Linia 112 potrzebna jest przede wszystkim dzieciom i młodzieży
dojeżdżającym do szkół średnich i na uczelnie.
Na Bielanach jest wiele szkół ponadpodstawowych mi. liceum Lelewela czy
Domeyki a to tylko dwa z wielu przykładów, gdzie bezpośrednio dziś można
dojechać linią 112.
Nie wyobrażam sobie, aby odebrać możliwość dojazdu do szkoły dzieciom lub
wydłużyć ten dojazd o kilkadziesiąt minut w każdą stronę.
Autobus 112 jest też po łączeniem dla Jelonek z UKSW i AWF.
Podobna sytuacja dotyczy linii 190 - to jedyny autobus którym można
dotrzeć bez przesiadek do centrum Warszawy (nie mylić z Dworcem
Centralnym bo takie połączenie już dawno zostało wycofane z ulicy
Człuchowskiej. Takie połączenie do Dworca Centralnego w moim odczuciu
również powinno zostać przywrócone.
Dodam, że ilość bloków i mieszkańców w bezpośrednim sąsiedztwie rośnie
(budowy za ulicą Lazurową) - potrzeba dobrej komunikacji do szkół czy
centrum miasta jest kluczowa.
Tłumaczenie likwidacji kolejnych połączeń autobusowych powstaniem metra
jest w moim przekonaniu niedopuszczalne i nieuzasadnione - nie rozwiązuje
to żadnego z problemów jakie powstaną po likwidacji linii autobusowych.
Przypomnę również, że linia 105 też została skrócona i dojazd np. do
szkół średnich w centrum miasta wymaga aktualnie przesiadek.
Likwidując kolejne połączenia odcinają Państwo mieszkańców od komunikacji
„Zbiorowej” i spychają do samochodów - a chyba nie o to chodzi.
Proszę też pomyśleć o osobach, którym przesiadki mogą sprawiać poważne
trudności.
Podsumowując proszę o pozostawienie linii 112 i 190 w niezmienionej
formie i przywrócenie połączenia z ulicy Człuchowskiej z Dworcem
Centralnym.
Z poważaniem,
Szanowni Państwo,
Jestem mieszkańcem Bemowa już od kilku lat, od początku place tu podatki.
Rodzina męża z Jelonkami związana jest od zawsze, mieszkają tu od
pokoleń. Teściowie prowadzą mały sklep w okolicach wola parku, moja
teściowa jest osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawnośco, ma
problemy z poruszaniem się. Codziennie wraca ze swojego sklepu linią 190
z przystanku Białowiejska do przystanku Raginisa. W proponowanych przez
państwa zmianach nie będzie bezpośredniego połączenia Jelonek z CH wola
park. Chcąc dojechać tam rzeba trzeba będzie jechać 1 przystanek metrem i
przesiadać się w autobus. Przecież to chore żeby tak pogorszyć
komunikację. Nie wyobrażam sobie teściowej, która codziennie musi
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przesiadać się, zjeżdżać windą w górę i w dół by dostać się do metra. Jej
czas powrotu do domu znacznie się wydłuży i z pewnością nie poprawi
komfortu jazdy tylko pogorszy. Zrozumcie, że nie każdy korzysta z metra i
nie każdy jedzie do centrum! Poza tym jak można uniemożliwić ludziom z
Jelonek dostania się do CH wola park?! Wyobrażają sobie państwo milion
przesiadek z zakupami?! Nie ważne czy spożywczymi czy ubraniowymi. O
dostaniu się do zoo czy starego miasta nie wspomnę. Do tramwaju 26 trzeba
kawałek dojść, często jeżdżą stare, wysokie tramwaje. Jak ja jako matka z
dwójką małych dzieci, tym jednym w wózku mam korzystać z Waszej
komunikacji?! Przecież metro mnie tam nie zawiezie, a od dworca
wileńskiego jest kawał drogi. Znowu człowiek będzie zmuszony wybrać auto
zamiast komunikacji miejskiej. A nie o to przecież chodzi. Najpierw
trzeba zobaczyć czy mimo puszczenia 2 stacji metra ( czym tylko 1 na
Bemowie) czy ludzi w 190 i 112 ubędzie. Bo mam wrażenie, że jednak nie i
nadal w tych autobusach będzie tłoczno. Dla kogoś młodego milion
przesiadek żeby zaoszczędzić 15 min to dobra opcja, ale nie dla matki z
dziećmi, osoby starszej czy niepełnosprawnej. Poza tym po raz kolejny
zabierać ie autobus 112 z Jelonek, gdzie przecież metra nie ma. Brak tu
jakiejkolwiek logiki! Jak mają dostać się mieszkańcy np do przychodni na
ul. Wrocławskiej mieszkając przy Raginisa i Rozłogi? Oczywiście z
przesiadkami! Akurat Wasze zmiany będą powodować ze nie będzie
bezpośredniego połączenia z LuxMedem który jest właśnie na ul.
Wrocławskiej lub w CH wola park.
Z poważaniem, mieszkanka Jelonek.
Szanowni Państwo,
Powołując się na konsultacje Gminy dla mieszkańców na przystanek
autobusowy 512 przy posesji 1-3, kolo Metra M2 C19 Zacisze, chcemy wnieść
obiekcje do postawienia przystanku, ze względu na
1)
Przystanek blokuje bezpieczny wjazd i wyjazd z posesji. Osoby
czekające na przystanek będą stali na podjeździe do posesji Rolanda 3.
2)
Ulica je za wąska na ruch samochodowy i autobusowy dwustronny. Po
rozszerzeniu chodnika, ulica się zwęziła..
Ogolnie, nie bylo do tej pory żadnej konsultacji na przystanek ani
zawiadomienia.
Prosimy o zniesienie przystanka przy Ulicy Rolanda 1-3.
Jak zniesienie je nie możliwe, to prosimy o instalację świateł na
skrzyżowaniu Rolanda, Codzienna i Litawora ze względu na bezpieczeństwo
mieszkańców i udostępnienie bezpiecznego wjazdu na posesje. Na Rolanda 1,
jest klinika stomatologiczna i na Rolanda 7 jest żłobek.
Prosze i oczekuje na odpowiedź tego maila i zapytania na zniesienia
przystanku 512, miedzy Rolanda 1-3.
Z poważaniem,

Dzień dobry
W ramach zmian komunikacji publicznej na Bemowie po otwarciu nowych
stacji Metra przesyłam swoją opinię.

96
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Z poważaniem

Szanowni Państwo zwracam się z uwagą i postulatem o pozostawienie linii
171 oraz 190.
171 jest bezpośrednim połączeniem dla mnie z domu ul Górczewska przy
płockiej do przystanku conrada. Zaznaczam że jestem po operacji nogi i
przesiadanie się dla mnie bardzo uciążliwe. Natomiast moja matka w
podeszłym wieku zamieszkała przy stacji metra ks janusza często korzysta
z linii 190 A metrem poprostu boi się jeździć. Bardzo proszę o rozważenie
mojego postulatu.
Dzień dobry, chciałabym zgłosić uwagi odnośnie trasy autobusów.
Mieszkam koło Hali Wola (dzielnica Bemowo). Po planowanej zmianie trasy
190, aby dostać się do Wola Parku będę musiała jechać z przesiadką. Już
muszę jechać z przesiadką do takich miejsca jak ZUS (dla Bemowa) czy US
(dla Bemowa) oraz WAT i sądy na Kocjana. Mieszkam w dość atrakcyjnej
części Bemowa, a mimo tego nie mam bezpośredniego połączenia z miejscami,
które są relatywnie blisko i stanowią istotne punkty w życiu tej części
miasta.
Pozdrawiam,
Witam
Zwracam się z prośbą o utrzymanie bezpośredniego połączenia
autobusowego, które zapewniałoby komunikację pomiędzy przystankami Os.
Derby i Stare Miasto.
Osiedle Derby było bardzo długo skomunikowane z okolicami Starego
Miasta. Dawniej dojazd zapewniała przyspieszona linia 527, zaś następnie
- po uruchomieniu odcinka II linii metra od Dw. Wileńskiego do ul.
Trockiej - linia 160. Likwidacja połączenia bezpośredniego spowoduje
konieczność dwukrotnego przesiadania się (obecne przystanki Św.
Wincentego oraz Dw. Wileński).
O ile dojazd metrem nie spowoduje prawdopodobnie wydłużenia czasu
podróży, to zaowocuje radykalnym pogorszeniem ergonomii przejazdu zwłaszcza w przypadku rodziców podróżujących z dzieckiem w wózku, osób o
obniżonej sprawności ruchowej oraz - jak to jest w moim przypadku - osób
ze znacznym ubytkiem widzenia. Poruszanie się z laską orientacyjną w
obrębie węzłów przesiadkowych - eufemistycznie powiedziawszy - nie
należy do przyjemności, ponieważ miejsca te są z reguły zatłoczone.
Podróżni przemieszczają się tam w sposób dość chaotyczny i często się
spieszą, co powoduje, że niektórzy nie dostrzegają laski orientacyjnej i
przeskakują ją bądź - w skrajnych przypadkach - wręcz się o nią
potykają. Chaotyczność i pośpiech tych podróżnych potęguje fakt, że
autobusy zabierające ich z metra do dalej położonych rejonów jeżdżą dość
często (co samo w sobie jest - oczywiście - zaletą), a więc każda
uzyskana przez nich sekunda może skutkować "złapaniem" wcześniejszego o
- powiedzmy - 5 minut autobusu.
Jednocześnie zwracam uwagę, że inicjatywa budowy metra na Białołękę, pod
którą kilka lat temu zbierano podpisy na moim osiedlu, nie doczekała się
realizacji. Mówiono wówczas o planach budowy tramwaju na Zieloną
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Białołękę, jednak obecnie plany te zostały odroczone, o ile dobrze
pamiętam, do roku 2027. Gdzieś w Internecie przeczytałem opinię, że "na
Białołęce powstały wielkie osiedla, jednak infrastruktura dalej jest jak
na wsi" - pogląd ten nie jest zapewne pozbawiony szczypty
publicystycznego przerysowania, jednak nie sposób też tezę taką obalić.
Uważam, że konieczne jest utrzymanie obecnej trasy linii 160,
przywrócenie dawnego przebiegu linii 527 bądź stworzenie innego
połączenia bezpośredniego z okolicą Starego Miasta.
Z wyrazami szacunku
Szanowni Państwo,
jako mieszkaniec Marek zgłaszam następujące propozycje do zmian w
komunikacji miejskiej po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 po
prawobrzeżnej stronie.
1) Propozycja - LINIA 240
W godzinach szczytu 7-9 oraz 15-17 zwiększenie częstotliwości kursowania
autobusów z 20 do 10 minut
2)

Propozycja - LINIA 204

Przedłużenie trasy linii 204 do przystanku KOŚACIUSZKI 01.
3)

Propozycja - LINIA 256

Przedłużenie trasy linii 256 do przystanku KOŚACIUSZKI 01.
Ww. propozycje uzasadnione są bardzo szybkim rozwojem miasta Marki w
okolicach przystanku Kościuszki 01. Dodatkowo przy ww. przystanku jest
duże rondo które bez problemu pozwoli na zawracanie autobusów komunikacji
miejskiej.
Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie moich propozycji.
Z góry dziękuję.
pozdrawiam

Dobry wieczór,
piszę do Państwa w sprawie zmian w układzie linii autobusowych na
Zielonej Białołęce po otwarciu ostatniego odcinka II linii metra. Nadaję
z końca świata - zarówno geograficznie, jak i komunikacyjnie. Z ulicy
Kartograficznej 86B dokładnie. Do najbliższych przystanków mam spod
klatki:
- PODWÓJNA: 1200 m, 15 minut
- GEODEZYJNA 01 (kier. CH Targówek): 650 m, 8 minut
- GEODEZYJNA 02 (kier. CH Marki/dw. Wileński): około 800 m, 12 minut
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Jakby nie patrzeć nie jest to zbyt krótka odległość, sprawy nie poprawia
fakt, że jedynie ulicą Głębocką kursuje komunikacja miejska w sensownej
postaci (wiele linii, częstych, możliwość dojazdu de facto gdziekolwiek i
to o każdej porze). 112 niestety obecnie kursuje jak chce, nagminnie
jeśli nie odjeżdża grubo po czasie, to zdarza się przyjazd przed godziną
podaną w rozkładzie (nie wnikam, czy to tak wielkie opóźnienie, skutek
jest taki, jaki jest), bywa także, że i kursy "wypadają" i trzeba czekać
po 20-40 minut na cokolwiek. 412 jest cudowną torpedą do miasta, ale
kursuje tylko w dni powszednie i to w szczycie.
Co chciałbym zmienić w przedstawionym projekcie?
Chciałbym, by nie likwidowano linii 412, gdyż jest to jedno z dwóch okien
na świat z południowych bloków osiedla Lewandów II (adresy:
Kartograficzna 86 i 88 A-D). Jestem świadom, że to koniec świata,
niemniej jednak do Głębockiej jest dosyć daleko i dostęp do tej całkiem
dobrej oferty przewozowej nie jest satysfakcjonujący.
Lub też przydałaby się dowozówka (mikrobusowa, coś na kształt linii L-xx)
penetrująca ten koniec świata znajdujący się na wschód od ulicy
Głębockiej.
Od pewnego czasu myślę nad takim połączeniem - mogłoby ono zaczynać trasę
na Grodzisku, by dalej Głębocką, Sieczną, Geometryczną, Geodezyjną,
Toruńską, Głębocką dojeżdżać do stacji II linii metra. Zawrotka "gdzieś w
okolicy" - pętla Zacisze lub Bródno-Podgrodzie lub też, jak nowej 120 przez Głębocką - Kondratowicza i Malborską. Można również nieco wygiąć
trasę od ulicy Siecznej do Grodziska, np. przez os. Derby i oberkiem
przez Berensona, Oknicką i Lewandów.
Aby poprawić poziom obsługi okolic osiedla Lewandów można również nieco
wygiąć trasę nowej 132 (trasą: Głębocka - Sieczna - Geometryczna Kartograficzna - Głębocka). Plusy: nie trzeba budować wielu przystanków i
modyfikować wielu skrzyżowań, to tylko kilka słupków przystankowych do
postawienia (np. przy skrzyżowaniu ulic Siecznej i Geometrycznej, kolejny
Geometryczna/Kartograficzna i... to tyle. Reszta słupków już stoi.
Za co mogę pochwalić ZTM?
Za nowe 112, 132, to są bardzo dobre projekty dla tych okolic. Choć 132
dostałoby medal po lekkim wygięciu trasy opisanym w punkcie wyżej.
Najlepiej, gdyby udało się jakoś wpłynąć na dzielnicę, by uzupełnić
siatkę ulic o brakujące odcinki, a część - zastawionych szlabanami otworzyć dla wszystkich (w tym i autobusów), ale póki jest tak, jak jest
- to niech chociaż coś pojedzie ulicą Sieczną i Geometryczną, bo zamiast
iść kilometr do autobusu - szłoby się już tylko pińcet.
Bardzo proszę o opracowanie jakiejś formy dowozu "do cywilizacji" z
osiedla Lewandów II. Dobry dojazd mają tylko bloki z północnej części
tego osiedla (przystanek Internetowa), pozostałe są w kiszce, otoczone
siecią urywających się uliczek, często także i nienajszerszych
(nadających się wyłącznie na minibusy). Pewien zarys, swoją wizję opisałem, acz mam nadzieję, że coś tutaj dojedzie, na ten skraj świata.
Szanowni Państwo,
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planowane zmiany tras linii 190 oraz 112 budzą mój sprzeciw. Zmiana trasy
190 spowoduje, że z Jelonek nie będzie żadnego autobusu, którym można
dojechać do Śródmieścia oraz na Pragę. Linia 112 łączy nas z Bemowem,
Bródnem i Markami. Zamiana tras tych linii wymusi przesiadki, które
utrudnią i wydłużą podróż. Dla osób starszych jest to szczególnie
uciążliwe. Nie każdy potrzebuje poróżować metrem, ilość miejsc, do
których ono dojeżdża jest ograniczona. Poza tym, nie wszystkie stacje są
wyposażone w windy i trzeba pokonywać wysokie schody, co dla osób
starszych jest problematyczne.
Linia 190 pozwala również dojechać z Jelonek na zakupy do Wola Parku,
pokonywanie tej trasy z zakupami, przy dwóch lub trzech przesiadkach, na
tak krótkiej trasie jest zdecydowanym utrudnieniem.
Proszę również pamiętać, że tramwaje nie zastąpią autobusów, zarówno pod
względem trasy, szybkości ruchu, jak i awarii. Jeden zepsuty tramwaj
paraliżuje cały ruch.
Skierowanie 190 do pętli Znana jest dla mnie niezrozumiałe. Do tej pętli
dojeżdżają już inne autobusy, wystarczy też sprawdzić, że najwięcej osób
wysiada nie dalej, jak na przystanku Redutowa.
Na przestrzeni ostatnich lat zabrano z Jelonek kilka autobusów, którymi
można było bezpośrednio dojechać do innych dzielnic, ostatnio nawet 184
zmieniło trasę. Wyraźnie widać tendencje kierowania komunikacji do pętli
Nowe Bemowo oraz Górczewska (lub dalej, ale z pominięciem Człuchowskiej).
A warto zwrócić uwagę, że mieszkańcy Jelonek, szczególnie okolicy Hali
Wola, ulicy Człuchowskiej i Lazurowej również chcą sprawnie przemieszczać
się po Warszawie.
Proszę o niezmienianie tras linii 190 oraz 112.
Z poważaniem

Trasa linii 190 na Bemowie została kilka lat temu zmieniona po to aby
zapewnić dojazd od Centrum Handlowego Wola Park i od Szpitala ATTIS
mieszkańcom osiedli przy ul. Człuchowskiej. Obecna trasa tej linii nie
ma nic wspólnego z przygotowywanym do oddania metrem na Bemowie. Bardzo
często korzystam z tej linii i obserwuję że jest to bardzo obciążona
linia. Na przystanek przy ul. Leszno autobusy przyjeżdżają zapełnione,
kolejne osoby wsiadają na Lesznie, Młynarskiej, Płockiej część
pasażerów wysiada na przystanku do centrum handlowego Wola Park, ale
bardzo dużo osób starszych i z zakupami wsiada na tym przystanku i
wysiadają na przystankach wzdłuż ul. Człuchowskiej. W swoich
rozważaniach nie uwzględniacie osób starszych i starszych
niepełnosprawnych, którzy w ogóle nie korzystają z kolei podziemnej.
Państwa propozycje zmian są przygotowane pod kątem osób które poruszają
się na hulajnogach, ale my też płacimy podatki w tym mieście i to dłużej
od tych na hulajnogach i nie chcemy przesiadać się wielokrotnie . Dlatego
uważam, że obecna trasa linii 190 powinna pozostać niezmieniona na całej
trasie. Obciążenie linii świadczy o tym , że jest to trasa optymalna.
Wystarczy, że zniszczyliście linię 105 gdzie aby dojechać z Jelonek na
ul. Grzybowska lub do Hali Mirowskiej trzeba korzystać z 3 środków
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transportu i od krańcowego przystanku przy ul. Karolkowej do tramwaju na
Towarowa trzeba pokonać cały przystanek pieszo.
Witam,
Linia 190 jest bardzo szczególną linią i bardzo obleganą przez
podróżnych, jadących do pracy szczególnie rano.
Mieszkam na Jelonkach i wsiadam codziennie w ten autobus z przystanku
"Rozłogi", nie wyobrażam sobie likwidacji tej linii, bo jadąc rano do
pracy na "Okopową", będę musiał się przesiadać.
Druga sprawa to wiele innych osób rano jedzie dalej w kierunku centrum.
Proszę najpierw sprawdzić i przejechać się tą linią rano...
Proszę o przychylne podejście do mojej prośby.
Pozdrawiam.

Dzień dobry,
W załaczniku przesyłam ankietę dotyczącą zmian w komunikacji na Bemowie
po konsultacjach w dniu 06.04.22
Pozdrawiam
Witam,
W załączeniu przesyłam ankietę z konsultacji społecznych z dnia
6.04.2022, dotyczących otwarcia nowych stacji metra M2 oraz związanymi z
tym zmianami w kursowaniu komunikacji miejskiej.
Z poważaniem,
Dzień dobry,
jak to konsultacje również ja postanowiłam napisać do Państwa w sprawie
obrony linii 190. To jedyny autobus, który z Powstańców Śląskich skręca w
Górczewską. Jedyny, który mam bezpośrednio do pracy czy galerii
handlowej. Nie, tylko ja, ale i tysiące mieszkańców Bemowa. Jedyny,
którym bezpośrednio można dojechać do Marek czy na Targówek. Linia, która
cieszy się dużym zainteresowaniem. Widzę to, kiedy wsiadam przy Hali
Wola, jak dużo osób z niej korzysta. Przykre, że przez takie praktyki
ograniczajcie Państwo możliwość sprawnego przemieszczania się osobom
starszym, niepełnosprawnym czy rodzicom z małymi dziećmi. Zabieracie im i
tysiącom mieszkańcom Bemowa możliwość bezprzesiadkowej komunikacji do
miasta.
To wszystko pokazuje, jak bardzo jest to potrzebna linia autobusowa, a
jej zlikwidowanie bardzo źle wpłynie na wizerunek władz miasta.
Z wyrazami szacunku,
Dzień dobry,
cała społeczność Szkoły Podstaowej przy ul. Przepiórki stanowczo nie
zgadza się z proponowanymi zmianami w kursowaniu linii 716. Co więcej
jest propozycja, by przystanek Przepiórki był standardowym przystankiem i
w miarę możliwości częściej kursował w obu kierunkach.
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Proponowana zmiana utrudni wygodny, jak dotąd, dojazd do szkoły. Autobus
tej linii jest wybierany jako wygodna forma bezpośredniego dojazdu do
stacji Ciepłownia Wola- Piastów i odwrotnie.
Po zmianach Piastów utraci połaczenie z którego korzysta dużo osób. W
autobusach porannych wyjazd z Piastowa 7:00 i 7:20 autobusy są wręcz
przepełnione, co świadczy o tym, że dotychczasowy schemat linii jest
sprzyjający dla mieszkańców.
Chętnie skorzystamy z dodatkowej linii łączącej Piastów z nową linią
metra, ale bez konieczności modyfikacji linii 716. Proszę pamiętać także,
że Piastów jako miasto także dokłada się do budżetu ztm, jak i wszyscy
korzystający z komunikacji zbiorowej.
Ma ona sprzyjać, a nie utrudniać komunikację, propowana zmiana jest dla
nas nie do przyjęcia.
Z poważaniem,
Dzień dobry,
codziennie podróżuję z przystanku Wola Ratusz do pl. Konstytucji, a
często do ul. Okularowej.
Realizuje podjazd autobusem 171 do pl. Bankowego z przesiadką do 520, co
znacząco pogorszyło mi podróż (usunięto 520 z przystanku Wola Ratusz).
Likwidacja 171 w tej relacji to konieczność jazdy do pl. Bankowego
tramwajem z bardzo niewygodną przesiadką (przystanki daleko od siebie i
przejście podziemne).
W związku z tym proszę o przedłużenie linii 520 do węzła Okopowa, aby
zachować autobus do Centrum i Pragę Południe z al. Solidarności i Leszno.
Kursowała linia "Z26" zawracająca przez ul Młynarską i ul. Leszno, a więc
taki przebieg jest możliwy.
Z poważaniem,
Jako mieszkanka Jelonek (od 45 lat), wnoszę sprzeciw przeciwko skróceniu
trasy linii 190, ponieważ do metra będę miała 5 przystanków z dwoma
przesiadkami. Czy metro rozwiąże wszystkie problemy komunikacyjne
mieszkańców tej części Jelonek, chyba nie, bo do ratusza trzeba jakoś
dojechać. Także sprzeciwiam się takiej decyzji.
Z poważaniem - mieszkanka Jelonek.

witam,
uważam , że całkowite zlikwidowanie linii autobusowej 118 z Bródna
Podgrodzie w kierunku centrum i odwrotnie.odbije się niekorzystnie na
możliwości poruszania się mieszkańców tej części Brodna. Zrozumiałe jest
,ze w związku z uruchomieniem końcowej części metra. linia ta w obecnym
zakresie będzie niepotrzebna, zwłaszcza przejazd przez centrum ( ul.
Dobra, Ludna , Pl.Trzech Krzyży). Tam zawsze powstawały korki i jazda
była utrudniona.
Ale jest to bardzo wygodna linia i szybko można się nią przemieścić
mieszkańcom zwłaszcza osiedla Podgrodzie w okolice ul. Annopol, Stacji
kolejowej Toruńska , również do węzła Modlińska gdyż jej trasa wiedzie
właśnie przez Trasę Toruńską, co bardzo skraca czas,jazdy Jeżdżenie
dookoła Osiedla Bródno np. przez ul. Wyszogrodzką ,innymi liniami zajmuje
dużo czasu i wymaga przesiadek.
Może by skrócić linię118 np do Pl. Wilsona.
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Obecną linią 114 można tak pojechać ale zajmuje to dużo czasu zwłaszcza
przy wjeździe na most Grota, nie mówiąc o okrążaniu całego osiedla
Bródno i olbrzymim tłoku w godzinach szczytu , duzo osób dojeżdża do
tramwajów. Metro zmniejszy tę ilośc ale nie całkowicie. Zależy gdzie kto
dojeżdża. Poza tym nie ma jak dojechać w okolice ul Annopol, czy w
okolice ronda Łabiszyńska. Tam sporo osób dojeżdża do pracy .
z poważaniem
Dzień dobry,
w związku ze znaczącym wzrostem liczby mieszkańców Warszawy,oraz poważnie
zwiększonym zakresem potrzeb komunikacyjnych dla przybyłych uchodźców z
Ukrain, a także ilością pasażerów korzystajacych przy przemieszczaniu się
zarówno z metra jak i tramwajów, wnoszę nie tylko o utrzymanie linii
tramwajowej 25, ale i o przywrócenie numeru 32 oraz autobusu 517 na całej
jego dawnej trasie. W tej chwili tłok jest w każdym środku komunikacji
miejskiej.
z poważaniem,
Witam,
Jestem mieszkanką „Zielonej Białołęki”
Chciałam zgłosić uwagi do propozycji zmian w komunikacji na Białołęce po
oddaniu metra na Bródnie.
Jestem przeciwna tak radykalnym skracaniem linii tylko do stacji metra na
Bródnie.
A co w przypadku, gdy metro nie będzie działało? Jaka będzie alternatywa
dojazdu do pracy?
Nie można wszystkich linii skracać tylko do stacji metra na Bródnie !
Czy mieszkańcy Bródna mają zabrane wszystkie autobusy z uwagi na to, że
do nich dojeżdża metro?
Moim zdaniem linia 160 i 527 powinny pozostać na niezmienionych trasach z
niezmienioną częstotliwością.
Tymi autobusami dojeżdżają dzieci do Liceów w Warszawie np.:
- CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta
Schumana na Targówku, ul. Olgierga
- XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana
Czarnieckiego, ul. Żuromińska
- VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV, ul. Jagiellońska (160)
160 to bezpośredni autobus na Stare Miasto i na Dworzec Centralny.
Po skróceniu tej linii tylko do Bródna, wielu uczniom znacznie wydłuży
się i skomplikuje dojazd do szkół.
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Linia 120 to jedyny autobus do Dworca Wschodniego z Zielonej Białołęki.
Po skróceniu trzeba będzie się dwa razy przesiadać.
Dziękuję i pozdrawiam
Dzień Dobry
Chciałbym zwrócić uwagę na skrócenie trasy linii 112. Zdaje sobie sprawę,
że ta linia ma długą trasę, ale skrócenie jej do pętli Nowe Bemowo
utrudni dojazd do pracy wielu osobom. Na moim przykładzie ja dojeżdżam do
pracy z Bródna tą linią aż do przystanku radiowa po czym muszę się
przesiąść do innego autobusu żeby dojechać do pętli Stare Bemowo, a
następnie wsiąść w jeszcze jeden autobus który mnie dowiezie do celu.
Skrócenie trasy spowoduje mi kolejna przesiadkę poranną co wydłuży mi
czas dojazdu do pracy i jeszcze wcześniejsze wstawianie. Z moich
obserwacji wynika że ta linia cieszy się dużą popularnością wśród
pasażerów i uważam że skrócenie tej trasy to nietrafiony pomysł. Proszę o
rozpatrzenie mojej opinii i z góry dziękuję
Szanowni Państwo zwracam się z uwagą i postulatem o pozostawienie linii
171 oraz 190.
171 jest bezpośrednim połączeniem dla mnie z domu ul Górczewska przy
płockiej do przystanku conrada. Zaznaczam że jestem po operacji nogi i
przesiadanie się dla mnie bardzo uciążliwe. Natomiast moja matka w
podeszłym wieku zamieszkała przy stacji metra ks janusza często korzysta
z linii 190 A metrem poprostu boi się jeździć. Bardzo proszę o rozważenie
mojego postulatu.
treść: Dzień dobry.
Składam protest przeciwko zmianie trasy linii 171
Uważam, że zmuszanie pasażerów do przesiadki do metra kosztem kilku
przesiadek aby dotrzeć z Bemowa na Torwar jest okropnie głupim pomysłem.
Korzystam z linii regularnie, mam transport jednym autobusem z Torwaru na
Widawską i jestem z tego bardzo zadowolona. Przesiadanie się do metra tak
naprawdę tylko wydłuży moją podróż. Już dzisiaj jazda z Placu Zawiszy na
Widawską z udziałem metra jest znacząco dłuższa niż tramwajem. Metro
naprawdę nie jest lekiem na wszystko!

Dzień dobry,
w związku z planami budowy drugiej lini metra pragnę zgłosić wniosek by
na ulicy Kąty Grodziskie pozostawić jeden z autobusów jadących na Bielany
do stacji Metra M1.
Dotychczasowy autobus 120 (na Dworzec Wschodni) nawet jeśli bedzie
jeździł co 15 minut nie zaspokoi potrzeb mieszkańców rozbudowujące się
naszej ulicy. Warto przemyśleć czy któryś z autobusów jadących na Bielany
mógłby zaczynać bieg na pętli Augustów.
Poza tym 120 i drugi autobus nie powinny tak jak teraz odjeżdżać minutę
po sobie ale w równych odstępach by można wydostać się z Kątów
Grodziskich co 5 minut w szczycie czy 7 poza szczytem minut. Rano oba
autobusy są na tyle zapełnione, że początek Kątów Grodziskich już nie ma
żadnego miejsca siedzącego a ludzi przybywa z każdym przystankiem jak i a
każdym miesiącem powstawania nowych bloków na ulicy. W innym przypadku
będziemy dalej zmuszeni dojeżdżać autem do metra i tworzyć niepotrzebne
korki i smog.
Pozdrawiam
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treść: Dzień dobry, po zapoznaniu się z licznymi zmianami zaproponowanymi
po otwarciu nowych stacji metra mam kilka sugestii dotyczących kursowania
naziemnej komunikacji miejskiej.
Linie 11/26 - zamiana krańcami. Skierowanie 11 do Metra Młociny, a 26 do
os. Górczewska
Linia 25 pozostawienie linii
Linia 109 mogłaby kończyć trasę przy E. Plater ale kursując od pętli os.
Górczewska dotychczasową trasą. Linia zapewnia dogodny dojazd do stacji
Warszawa Centralna. Torwar jest wiecznie objazdowy a centrum wciąż
zakorkowane oraz często wpływa również na zmianę trasy wiele zgromadzeń
publicznych oraz mecz na stadionie.
Linia 154 nie mająca nic wspólnego z metrem. Pozostawienie na obecnej
trasie. Połączenie z Dworcem Zachodnim oraz dojazd do CH Wola Park; w tym
wiele przychodni.
Linia 167 po otwarciu stacji Księcia Janusza została na „dotychczasowej”
wówczas trasie skróconej (wycofana z Chomiczówki na czas budowy metra do
krańca Znana) argumentując to zbyt długą trasą i niepunktualnością. Nie
ma więc sensu na ponowne wydłużanie tej linii.
Linia 171 - alternatywa dla zatłoczonej linii 523 i uzupełniająca tą
linię. W czasach prac przy Zesłańców Syberyjskich oraz budową nowych
wiaduktów przy trasie Łazienkowskiej oraz wyłączeniem przystanków
wycofanie 171 z tej części jest strzałem w kolano. Proponuję
pozostawienie tej linii.
Linia 190 jest świetną alternatywą w razie awarii metra. Jeśli upierają
się Państwo przy wycofaniu 112 z Jelonek i skierowanie jej do Nowego
Bemowa proponuję pozostawienie 190 - jednej linii która będzie łączyła CH
Marki z Jelonkami i korektę trasy z wycofaniem z pętli os. Górczewska i
poprowadzenie po trasie 112 od przystanku Człuchowska do krańca Karolin.
Linia 414 - nie ma o niej mowy w zmianach ale dotyczy Woli oraz Bemowa.
Na czas budowy przystanków kolejowych na trasie linii uruchomione zostały
przystanki Metro Młynów ( d. PKP Koło) i PKP Toruńska. Po zakończeniu
przystanki nie zostały zlikwidowane a linia straciła na atrakcyjności
„przyspieszonej”
Linie 714, 719, 729 to świetne połączenie okolic Warszawy z CH Wola Park.
Proponuję pozostawienie chociaż linii 719 do krańca Księcia Janusza.
Sądzę, że upychanie ludzi poprzez dojazdówki do metra, a później
chwalenie się ile osób skorzystało z metra jest pomysłem słabym bo
wiadomym jest że ma to wpływ na ilość osób korzystających z danego środku
transportu. Znacznym pogorszeniem jest przedstawiony przez Państwa dojazd
do CH Wola Park oraz w głębsze okolice Jelonek, Bemowa, Woli oraz Ochoty.
Metro nie wszędzie dojedzie, później też trzeba będzie się przesiadać.
Myślę, że nie do końca to powinno działać w ten sposób. Pozostawienie
dwóch linii dziennych (jednej dotychczasowej oraz oraz nowej) i jednej
nocnej według Państwa projektu pod CH Wola Park jest słabym rozwiązaniem.
Nie wspominając o dojeździe do przychodni i innych urzędów w tym Ratuszu
przy al. „Solidarności”.
Z poważaniem,
Dzień dobry
Często korzystam z linii 197. Jestem za tym aby tę linię zostawić na tej
trasie co obecnie tj. do Gwiażdzistej.
Ta trasą można bezpośrednio dojechać do wielu dzielnic : Bemowa, Woli,
Bielan i Żoliborza.
Likwidując tę trasę 197 w tej postaci , skazuje się pasażerów na ciągłe
przesiadki.
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Większy bałagan, trudniej zaplanować podróż ( autobusy przesiadkowe mogą
znacząco wydłużyć podróż ). Więcej ludzi na przystankach, jedne autobusy
będą puste a inne przeładowane.
Pasażerowie tej trasy tj. 197, bardzo rzadko korzystają z metra M 2.
Jechać na Wolę lub do Śródmieście po to aby się przesiąść i podjechać
2 przystanki to głupota i bałagan. Po co zmieniać to co dobrze
funkcjonuje?

1-

Zresztą w Ursusie powstaje bardzo dużo nowych osiedli mieszkaniowych,
więc tym bardziej ta linia będzie potrzebna. Autobus 716 jeżdzi rzadko i
właściwie jest dedykowany dla mieszkańców Piastowa.
Wydaje mi się, że powinno się w niedługim czasie dodać nową linię z uwagi
na rozbudowę osiedli mieszkaniowych a nie je skracać.
Pozdrawiam
Dzień Dobry
w imieniu mieszkańców gminy Stare Babice uprzejmie prosimy o nie
skracanie linii 714 - obecnie jest to dogodny dojazd do wola park, Bemowa
czy Górczewskiej gdzie sa inne autobusy, urzędy itd, nie zawsze dojazd
714 to tylko dojazd do metra. spowoduje to ze dojazd do bliskiego centrum
handlowego będzie wymagał bez sensu przesiadki.
z poważaniem
mieszkanka gminy

Uwaga dotycząca częstotliwości kursowania linii 719 po zmianach.
Zaproponowaliście Państwo utrzymanie dotychczasowej częstotliwości
szczytowej linii 719, czyli 20 min. Z punktu widzenia mieszkańców
miejscowości na zachód od Starych Babic jest to zachowanie niekorzystnej
zmiany, która została wdrożona w 2020 r. Napełnienie autobusów 719 w
szczycie porannym jest obecne bardzo duże.
W związku z tym proponuję, aby przywrócić mikroszczyt z zagęszczęniem
kursów wyjeżdżających z Leszna pomiędzy godz. 6:20 a 7:00, alternatywnie
wprowadzenie w szczycie porannym częstotliwości 15 min, a w szczycie
popołudniowym 20 min z mikroszczytem pomiędzy godz. 15 a 16 i
częstotliwością 15 min.
Z poważaniem,
Kategorie: Bemowo
Likwidując linię autobusową 112 utrudniacie w znacznym stopniu dojaz
dzieci z Bemowa do szkoły LO Domeyki.
Jestem przeciwny tej likwidacji
mieszkaniec Bemowa
Jestem przeciwna likwidacji tramwaju numer 25.Dla mnie 69 letniej i
obciążonej nadmierną wagą ,ważny jest dojazd bez przesiadki i
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schodów.Tramwaj Lini 25 mam przy domu .Korzystam z niego jeżdżąc na ul
Kondratowicza i na cmentarz.W drugą stronę dojeżdżam do szpitala na
Banacha,metrem tam bez dojazdu do metra nie dojadę, a na Banacha nie ma
metra .Bardzo proszę nie likwidujcie tej linii/25/.
Dzien Dobry,
W związku z propozycjami wprowadzenia zmian w komunikacji miejskiej po
uruchomieniu metra na Brodnie chciałabym aby:
1. linia160- pozostała bez zmian na swojej dotychczasowej trasie.
2. linia 199 i 245 zwiększyły częstotliwość kursowania bo już w chwili
obecnej nie da sie do nich wsiasc w godzinach szczytu. Biorąc pod uwage,
ze w chwili obecnej nie ma linii nocnej obsługującej ząbki należałoby
wydłużyć godziny kursowania tych linii w weekendy i święta.
3. linia 25- pozostawić bez zmian- wiele starszych i niepełnosprawnych
osob dojeżdża tą linia do centrum.
4. linia 4- j.w
Z poważaniem
Sz. P.
Uprzejmie proszę o pozostawienie przebiegu linii nr 716 na dotychczasowej
trasie przez Ursus i Włochy ulicami Traktorzystów i Świerszcza. Linia 716
jest linią podmiejską dla dojazdu mieszkańców do Warszawy. Potrzebujemy
dojazdu tą linią do dworca Warszawa Włochy lub W-wa Ursus w celu
przesiadki na pociąg. Jadąc pociągiem z W-wa Śródmieście linią w kierunku
do Ożarowa wysiadam na przystanku W-wa Włochy i wsiadam w linię 716 w
kierunku na Ogińskiego w Piastowie. Dojeżdżam tą linią również do rodziny
we Włochach.
Przeniesienie linii 716 będzie miało sens, gdy zostanie uruchomiona
końcowa stacja metra II tj. w forcie Chrzanów, jako dojazd do linii
metra.
Aktualnie ul. Połczyńską jeżdżą dwie linie autobusowe podmiejskie 700,
więc po co kolejna?
Dodatkowo dla linii 717 można skasować niektóre przystanki np.
Śmigłowcowa Rondo Zesłańców Syberyjskich w obu kierunkach oraz przystanek
Berestecka na kierunku Piastów - Warszawa Zachodnia - wówczas autobus nie
stałby w korku i mógłby jechać wiaduktami górą nad skrzyżowaniami, gdyż
linia jest linią podmiejską i służy głównie do dojazdu do Dw. W-wa Zach
lub do miejsc przesiadek komunikacyjnych. Z powodu stania w korkach
autobus jedzie zwykle prawie pusty na ostatnim odcinku i jest opóźniony o
co najmniej kilkanascie minut
Korzystam z linii 716 i 717 prawie codziennie.
Dodatkowo dodam że jestem osobą w podeszłym wieku a takich jak ja jest na
osiedlu wiele! Dlatego dojazd do przychodni jest tak bardzo ważny a nawet
niezbędny. Do sklepu również. Nie powinno się utrudniać życia ludziom w
podeszłym wieku. Metro nie jest dla wszystkich dobrym środkiem.
Przesiadki to koszmar!
Dzień dobry,
W nawiązaniu do trwających konsultacji dotyczących zmian w zakresie linii
autobusowych, chciałabym zgłosić sprzeciw co do zmiany trasy linii 112.
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Codziennie dojeżdżam autobusem do pracy i z pracy. Podróż jest komfortowa
ponieważ pozwala mi bez przesiadek korzystać z dogodnego dojazdu do
pracy, bez opóźnień. Mieszkam na Ursusie i to najlepsze dla mnie
połączenie do pracy na Bielany.
Wprowadzane propozycje zmian, znacznie skracają trasę linii 112 i tym
samym nie mam możliwości dogodnego dojazdu do pracy i nie mogłabym już
korzystać z tej linii.
Dodatkowo nowe przystanki linii metra nie ułatwiają mi dojazdu do pracy
czy do domu.
Dopasowywanie komunikacji miejskiej pod metro, które dopiero się rozwija,
nie jest najlepszym rozwiązaniem. Nie każdy mieszka blisko metra, tak jak
w moim przypadku i nie chce żeby rozbudowa metra miała znaczny wpływ na
dojazd do mojej pracy, kiedy nie korzystam w ogóle z komunikacji metra.
Propozycje zmian zmieniają dojazd do pracy w taki sposób, że musiałabym
się przesiąść raz lub dwa razy, co znacznie wydłuża podróż w sytuacji
kiedy czeka się dość długo na kolejny autobus. Codzienne dojazdy z i do
pracy byłyby dla mnie uciążliwe.
Dlatego proszę o pozostawienie trasy autobusu 112 na niezmienionej
trasie.
Z poważaniem,
Dotyczy zmian w komunikacji linii autobusowej 190 oraz linii 112. Jestem
mieszkańcem jelonek i jestem zbulwersowany próbą zmian w przebiegu . tych
linii. Na ul. Człuchows ej. Dojazd do przychodni przy Powstańców Śląskich
i Czumy. Do sklepów Lidl, Biedronka , Kaufland, Auchan, Carrefour,
Brikoman, Selgros. Jestem zaskoczony próbą utrudnienia życia mieszkańcom
ale także tym nowym budynkom przy ul. Lazurowej. Mamy nadzieję że tak
niemądry pomysł nie wedzie w życie!
Szanowni Państwo
Po otwarciu nowych stacji na Targówku warto by było uruchomi autobusy,
które szybko dowoziłyby ludzi np. z osiedla Marywilska do Stacji Metra
przy ul. Rembielińskiej. Oczywiście problem jest braku dodatkowego pasa
ruchu na Marywilskiej w obu kierunkach od mostu nad Kanałem Żerańskim (od
ul. Płochocińskiej) do Trasy Toruńskiej, w szczególności buspasa na
Marywilskiej. Z racji pojedynczego pasa ruchu w każdym kierunku samochody
skręcające w lewo lub prawo blokują ruch na wprost co powoduje, ze
transport publiczny w tej części Marywilskiej jest nieatrakcyjny. Na
pewno powinno być więcej kursów autobusowych w godzinach szczytu,
szczególnie że przy stacji Warszawa Żerań, jest parking Park and Ride i
warto wykorzystać jego potencjał do zachęcenia zmotoryzowanych do
pozostawienia swoich aut i przesiadki do komunikacji miejskiej do
autobusów czy tez kolei miejskiej. Na stacji Warszawa Żerań zbyt mało
pociągów zatrzymuje się, a także brakuje dodatkowego wejścia na peron
stacji od strony północnej. Trzeba pamiętać, ze w tej części znajduje się
Centrum Handlowe Marywilska 44 i ruch jest bardzo duży.
Co do zmian proponowanych przez ZTM
1.
Nie zgadzam się na wycofanie linii 160 z Trgówka Mieszkaniowego.
To kolejny autobus, który chcą Państwo usunąc z tego rejonu po
wybudowaniu II linii metra. To znacznie pogorszy komunikację z Dworcem
Centralnym PKP, z którego korzystają starsi ludzie i osoby
niepełnosprawne. Raczej powinna być wydłużona do Dworca Zachodniego aby
było bezpośrednie połączenie z Dworcem Głównym PKS.
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2.
Linie 176, 126, 326 i rejon zespołu przystanków Marcelin duże
osiedle bloków „Miasto Moje”.
W przedstawionym przez państwa projekcie komunikacja tego rejonu ulega
pogorszeniu. Nie dość, że częstotliwość kursowania autobusów 176 i 126
pozostaje niezmieniona, to jeszcze z tego rejonu zostaje wycofana linia
314. Przez to oferta połączeń z Tarchominem i urzędem dzielnicy ulega
dwukrotnemu pogorszeniu. Uważam, że przy tak szybko powiększającej się
liczbie mieszkańców Marcelina pogorszenie oferty komunikacyjnej jest
niedopuszczalne. Dlatego w zamian za wycofaną linię proponuję wprowadzić
kursy skrócone lini 176 na odcinku Marcelin – Metro Bródno, które nie
dość że zrekompensują pogorszenie oferty z Tarchominem, to dodatkowo
sprawią, że mieszkańcy osiedli przy Marcelinie będą mieli autobus do
metra co 7.5 minuty! Dodatkowo, aby zapewnić dogodne połączenie z
pierwszą linią metra (do Metra Marymont) proponuję wprowadzić podjazdy
linii 326 do przystanku Marcelin. Część pasażerów z rejonu Marcelina może
być bardziej zainteresowana dojazdem do pierwszej linii metra, Bielan i
Żoliborza niż do drugiej linii metra. Zmiana ta nie niesie za sobą dużego
zwiększenia czasu przejazdu linii 326, a zapewnia kolejną alternatywę
podróży dla mieszkańców osiedla Marcelin, którzy zyskaliby szybki autobus
do drugiej linii metra co 20 minut w szczycie. Takim autobusem można by
było dojechać na Marymont znacznie szybciej niż na okrętkę poprzez
autobus 176 i dwie linie metra.
Mimo wszystko mam nadzieję, że uwzględnią Państwo moje opinie i
propozycje.
Szanowni Państwo,
Piszę w sprawie planowanych zmian w komunikacji na Targówku i Białołęce
po otwarciu kolejnych stacji 2 linii metra. Bez wątpienia wprowadzenie
korekt jest niezbędne, lecz część z nich budzi kontrowersje i obawy, że
zakłócą i wydłużą one czas przemieszczania się po Warszawie. Warto też
zastanowić się nad innymi poprawkami, o których piszę.
1) Linia 160
Zgodnie z przedstawionym planem planujecie Państwo „połączyć” linie 160 i
527 w linie 527. Jednak to stwierdzenie jest w tym wypadku bardzo
nietrafne, gdyż linia 527 po zmianach będzie kursowała tylko do Metra
Kondratowicza. Z linii 160 korzystają nie tylko pasażerowie z Białołęki,
dla których jest to autobus dowożący do metra, lecz także używają jej
mieszkańcy Targówka Mieszkaniowego w drodze do Dworca Centralnego,
Starego Miasta, Szpitala Praskiego, Parku Praskiego, PKP Targówek oraz
innych przystanków w ciągu ulicy Radzymińskiej i Aleji Solidarności,
gdzie nie da się w sposób łatwy i komfortowy- bez przesiadki dojechać
metrem. Tej części trasy linia 527 nie przejmie. Warto zauważyć, że przed
uruchomieniem metra na Targówku Mieszkaniowym, z tego rejonu istniały
trzy główne autobusy dowozowe w stronę centrum Warszawy. Były to linie
160, 162, 517. Jeździły one z bardzo dużą częstotliwością. Sama linia 162
wraz z kursami skróconymi kursowała co około 7 minut w szycie, a przecież
były także 160 i 517 które także kursowały bardzo często. Po otwarciu
linii M2 linie 162 i 517 zostały wycofane z Targówka, a ich obłożenie
miało przejąć metro. Linia 160 cały czas kursuje przez Targówek, a jej
zapełnienie jest wysokie o czym świadczy jej wysoka częstotliwość
10/20/20. Nie rozumiem z jakiego powodu na otwarciu Metra na Bródnie
mieliby cierpieć mieszkańcy Targówka Mieszkaniowego. Zabieranie im
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połączenia z wcześniej wymienionymi miejscami nie ma nic wspólnego z
otwarciem metra na Bródnie i usprawnieniem komunikacji w tym rejonie.
Zwłaszcza, że na Bródnie, gdzie otwierane jest metro, nienaruszone
pozostają linie 114, 414, 500, 169, a na Targówku Mieszkaniowym likwiduje
się kolejną linie. Dlatego proponuję, aby linia 160 wróciła do trasy
sprzed budowy i otwarcia metra na Targówku Mieszkaniowym, czyli Metro
Trocka – Trocka –Unicka- Handlowa – Ossowskiego- Barkocińska –
Myszkowska- Gorzykowska – Radzymińska – Al. Solidarności – Most ŚląskoDąbrowski – Al. Solidarności- Al. Jana Pawła II – Dw. Centralny.
2) Linia 500
W obliczu pomysłu likwidacji linii 160 warto się zastanowić nad
skierowaniem na Targówek Mieszkaniowy innej linii, która nie pokrywałaby
się z metrem i rekompensowałaby poniesioną stratę. Taką linią mogłaby być
linia 500, która mogłaby zakończyć swój bieg na pętli Metro Trocka.
Dzięki tej zmianie mieszkańcy Targówka Mieszkaniowego zyskaliby dogodne
połączenie z Rondem Radosława, Rondem Starzyńskiego, CH Arkadia. Obecnie
w te rejony nie ma bezpośredniego połączenia, a metro również tam nie
dociera. Mieszkańcy Bródna mają już bezpośrednie połączenie w te miejsca,
gdyż jeździ tam linia tramwajowa 1, która na dużej części ma taką samą
trasę jak linia 500. Mieszkańcy Bródna będą mogli skorzystać z tej linii
tramwajowej lub dojechać za pomocą metra do Trockiej lub autobusem 169 do
Ronda Żaby i tam przesiąść się na linię 500. Ponadto zmiana ta
odciążyłaby pętle Bródno-Podgrodzie, gdzie wedle planowanych zmian
zakończą swój bieg dwie dodatkowe linie 199 i 245, które również będą
wycofane z pętli Metro Trocka i zwolnią tam miejsce.
Proponowana Trasa (2 warianty):
Metro Trocka-Trocka-Unicka-Handlowa-Kołowa-Św. Wincentego – (dalsza część
trasy)…
lub:
Metro Tocka-Trocka-Unicka-Handlowa-Myszkowska-Barkocińska-OssowskiegoKołowa-Św. Wincentego – (dalsza część trasy) …
3) Linia 212
Plan zmian nic nie wspomina o trasie linii 212. Linia ta po otwarciu
metra na Bródnie i wycofaniu z Trockiej linii w kierunku Białołęki może
stać się ważną linią dowozową dla mieszkańców Targówka Mieszkaniowego do
CH Targówek, a także w rejony ulic Św. Wincentego i Głębocka, gdzie można
wygodnie przesiąść się do linii kursujących w kierunku Białołęki, Marek
czy też linii 112 kursującej na drugą stronę Wisły. Niestety linia ta
jest dość pokręcona i czas jej przejazdu z Targówka Mieszkaniowego do CH
Targówek może być długi. Dlatego proponuję wycofać linię 212 z ulicy
Radzymińskiej, gdzie jest dostępnych bardzo dużo innych linii
autobusowych w różnych kierunkach. Proponuję w zamian za to linię 212
skierować bezpośrednio z przystanku Metro Trocka do przystanku Łokietka
przez otwartą ulicę Unicką i Łokietka. Dodatkowo podjazdy do pętli Metro
Trocka uważam za niepotrzebne, gdyż tylko wydłużają one czas przejazdu, a
ich likwidacja oddali przystanek linii od pętli o zaledwie 200 metrów.
…(dalsza część trasy) – Myszkowska – Handlowa- Unicka- Władysława
Łokietka – Jórskiego –Samarytanka – (dalsza część trasy) -…
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4) Linie 176, 126, 326 i rejon zespołu przystanków Marcelin
W rejonie zespołu przystanków Marcelin powstaje duże osiedle bloków
„Miasto Moje”. Ponadto znajdują się tam także już istniejące osiedla. W
ostatnich latach liczba mieszkańców tego rejonu znacząco się powiększyła
i w przyszłości nadal się będzie powiększać wraz z oddaniem kolejnych
etapów nowobudowanego osiedla. W takiej sytuacji poprawienie oferty
komunikacyjnej tego rejonu wydaje się rzeczą naturalną. Natomiast w
przedstawionym przez państwa projekcie oferta ta ulega pogorszeniu. Nie
dość, że częstotliwość kursowania autobusów 176 i 126 pozostaje
niezmieniona, to jeszcze z tego rejonu zostaje wycofana linia 314. Przez
to oferta połączeń z Tarchominem i urzędem dzielnicy ulega dwukrotnemu
pogorszeniu. Uważam, że przy tak szybko powiększającej się liczbie
mieszkańców Marcelina pogorszenie oferty komunikacyjnej jest
niedopuszczalne. Dlatego w zamian za wycofaną linię proponuję wprowadzić
kursy skrócone lini 176 na odcinku Marcelin – Metro Bródno, które nie
dość że zrekompensują pogorszenie oferty z Tarchominem, to dodatkowo
sprawią, że mieszkańcy osiedli przy Marcelinie będą mieli autobus do
metra co 7.5 minuty! Warto zauważyć, że przejazd pomiędzy Marcelinem, a
Metrem Bródno będzie trwał około 8 minut. Zatem realizowanie kursów
skróconych pochłonie zaledwie około 3 dodatkowe brygady, które mogą
zostać pozyskane ze skrócenia linii 314 i zmiany przebiegu linii 126,
które zostały opisane w projekcie. Dodatkowo, aby zapewnić dogodne
połączenie z pierwszą linią metra (do Metra Marymont) proponuję
wprowadzić podjazdy linii 326 do przystanku Marcelin. Część pasażerów z
rejonu Marcelina może być bardziej zainteresowana dojazdem do pierwszej
linii metra, Bielan i Żoliborza niż do drugiej linii metra. Zmiana ta nie
niesie za sobą dużego zwiększenia czasu przejazdu linii 326, a zapewnia
kolejną alternatywę podróży dla mieszkańców osiedla Marcelin, którzy
zyskaliby szybki autobus do drugiej linii metra co 20 minut w szczycie.
Takim autobusem można by było dojechać na Marymont znacznie szybciej niż
na okrętkę poprzez autobus 176 i dwie linie metra.
Jestem świadomy, że ustalanie projektów zmian komunikacji nie jest
prostym zadaniem i nie da się tak ich przygotować, aby każdy był
zadowolony. Mimo wszystko mam nadzieję, że uwzględnią Państwo moje opinie
i propozycje.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
jako mieszkanka Ochoty proszę o nie likwidowanie linii 25, jest to
najdogodniejsza linia by dojechać do Centrum, czy na drugą stronę Wisły.
Serdecznie pozdrawiam,
Dzień dobry. Moja sugestia jest taka, żeby autobus 114 zatrzymywał się
przy domu kultury Świt żeby osoby niepełnosprawne uczęszczały bezpiecznie
do ośrodka i zatrzymywał się obok szpitala Bródnowskiego.
Pozdrawiam
Dzień dobry
w załączeniu uwagi po spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowego rozkładu
autobusów po uruchomieniu kolejnych przystanków drugiej linii metra
z poważaniem
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Dzień dobry w załączeniu ankieta po spotkaniu w ramach konsultacji
społecznych dotyczących rozkładu jazdy autobusów po uruchomieniu
kolejnych stacji drugiej linii metra na Bemowie.
z poważaniem
Dzień dobry,
W nawiązaniu do trwających konsultacji dotyczących zmian w zakresie linii
autobusowych, chciałabym zgłosić sprzeciw co do zmiany trasy linii 112.
Codziennie dojeżdżam autobusem do pracy i z pracy. Podróż jest komfortowa
ponieważ pozwala mi bez przesiadek korzystać z dogodnego dojazdu do
pracy, bez opóźnień. Wprowadzane propozycje zmian, znacznie skracają
trasę linii 112 i tym samym nie mam możliwości dogodnego dojazdu do pracy
i nie mogłabym już korzystać z tej linii.
Dodatkowo nowe przystanki linii metra nie ułatwiają mi dojazdu do pracy
czy do domu. Propozycje zmian zmieniają dojazd do pracy w taki sposób, że
musiałabym się przesiąść raz lub dwa razy, co znacznie wydłuża podróż w
sytuacji kiedy czeka się dość długo na kolejny autobus. Codzienne dojazdy
z i do pracy byłyby dla mnie uciążliwe.
Dlatego proszę o pozostawienie trasy autobusu 112 o niezmienionej trasie.
Proszę o rozpatrzenie mojej prośby pozytywnie.
Z poważaniem,

Szanowni Państwo,
przez ostatnich kilka lat zniknęły o centrum linie 32, 8, 11 i skróciła
się trasa 517.
Po likwidacji tram 25 na Annopol i dworzec Wileński zostałaby tylko 1.
Kobiety nie jeżdżą po liniach prostych dom- praca - dom. Mamy jeszcze
zakupy, dzieci w przedszkolu i dzieci w szkole.
Nawet te stare wagony 25 zawsze wożą pasażerów.
Czy zmuszanie do niewygodnych przesiadek ma służyć naszemu lepszemu
życiu? Chyba po prostu spowoduje, że przesiądziemy się do samochodów i
korki w Warszawie będą jeszcze dłuższe.
Czy o to chodzi?
Szanowni Państwo!
Z ogromną uwaga zapoznałam się z proponowanymi zmianami po uruchomieniu 2
lini metra. Postuluje za utrzymaniem lin tramwajowe 25 a przede wszystkim
41, z której bardzo często korzystam, linia 41 bezpośrednio leczy Bródno
ze szpitalem MWSiA.
Bezpośrednie połączenie powodują, ze mieszkańcy chętniej korzystają z
komunikacji. Przesiadki a zwłaszcza kiedy trzeba się przemieścić na inny
przystanek, co bardzo wydłuża podróż zniechęcają do komunikacji
miejskiej.
Brak schodów ruchomych (w dól) na stacjach metra oraz w przejściach
podziemnych również odstraszaja od komunikacji.
Tylko gęsta siatka połączeń w całym mieście (tak jak to jest w Londynie)
spowoduje, że większość mieszkańców przesiadzie się ze swoich samochodów
do metra, autobusów czy tramwajów.
Z wyrazami szacunku
Szanowni Państwo,
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w związku z możliwością przesłania opinii o proponowanych zmianach w celu
ulepszenia komunikacji miejskiej po uruchomieniu nowych stacji linii
metra M2 na Bródnie, byłabym niezmiernie wdzięczna o wzięcie pod uwagę
zwiększenia częstotliwości kursowania linii 104 i 204. Moje propozycje:
LINIA 104 częstotliwość: 15/20/30 (szczyt/międzyszczyt/sobota i święto)
LINIA 204 częstotliwość: 10/15/20 (szczyt/międzyszczyt/sobota i święto)
Z poważaniem
Szanowni Państwo,
w związku z odbywającymi się konsultacjami społecznymi w sprawie zmian w
komunikacji związanych z otwarciem kolejnych stacji drugiej linii metra
(M2) wysłaliśmy do ZTM 25 kwietnia 2022 r. listem poleconym petycję,
podpisaną przez wielu mieszkańców osiedla Viking 2. Powyżej przekazujemy
w wersji elektronicznej jej treść:
Z wyrazami szacunku
Dzień dobry,
nie zgadzam się na zabranie autobusu 190 z Bemowa. Codziennie dojeżdżam
nim od przystanku Grodkowska do Raginisa, gdzie się przesiadam na kolejny
autobus do pracy. 190 jest też jedynym autobusem, którym można dojechać
do centrum handlowego przy Lazurowej.
Nie proponują Państwo NIC w zamian, szczerze powiem, że to będzie dramat,
aby na tak krótkim odcinku (ok. 2,5km od Grodkowskiej do Hali Wola),
musieć się przesiadać - zanim zaproponują Państwo spacer do tramwaju przy
Bemowo Ratusz, proszę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rano, spiesząc
się do pracy, mieliby Państwo czas i ochotę na taki spacer? Albo
powiedzmy w sezonie zimowym lub podczas deszczu/burzy. Masakra.
Moim zdaniem zabieranie wszystkich autobusów pokrywających się po części
z trasą metra nie jest dobre, nie każdy jeździ metrem, nie każdemu pasuje
- mi akurat na codziennej trasie do pracy nie pasuje i korzystam z
autobusu, akurat 190.
A wracając z pracy, przesiadam się ze 189 przy Hali Wola, na 112 (bo do
domu już mi się nie spieszy więc mogę się przepacerować) lub 190. Które
też chcecie zabrać. No niedobra zmiana.
Nie wspomnę o tym, że zmiana trasy 171 to też masakra, oraz to, że
chcecie odebrać też 109. Ręce opadają.
171 i 109 jeszcze jakoś przeżyję, bo nie korzystam codziennie, ale 190
absolutnie musi zostać tak jak jest.
Pozdrawiam,

Bardzo dziękuję za odpowiedż. jestem mile zaskoczona tak szybką reakcją ,
ale generalnie mi chodziło o wydłużenie godzin wieczornych linii 326 , a
nie uruchomienie całodniowe ,Ostatni kurs o godzinie 19 to trochę za
wcześnie jesli się pracuje do godziny 19 . Bardzo proszę o ponowne
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przeanalizowanie i dołożenie o conjmniej godziny dłużej zarówno rano jak
i wieczorem . Bardzo dziękuję za odpowiedż.
Uprzejmie zapytuje dla kogo przeznaczona jest linia autobusu 326
Olesin- metro Marymont .
1/ jeździ tylko w dni powszednie
2/ ostatni odjazd z Olesina o godzinie 19
czy ZTM uwaza że o godzinie 20 to już nikt sie nie przemieszcza na
tej trasie.
Ludzie wracają z pracy i muszą wracać do domu okrężną drogą .
Olesin i wszelkie osiedla wokół jest bardzo żle zaopatrzony w komunikację
miejską.
Wiem , że wielokrotnie były składane informacje wręcz skargi na
komunikację w tym rejonie ale ZTM zapomniał o tej częsci Warszawy , a
osiedli wokół powstaje coraz więcej . Proszę o zainteresowaniem się tym
problemem i podjęciem stosownych rozwiązań .
trasa

Dzień dobry,
uważam, ze linia autobusowa 171 powinna pozostań na obecnej trasie. Jest
to jedyna linia autobusowa łącząca bezpośrednio Bemowo z Centrum
Warszawy. Z Bemowa zniknęły linie E2 czy 506. Zabranie kolejnego autobusu
znacznie utrudni nam życie. Nie każdy może i chce przesiadać się kilka
razy. Metro też nie wszędzie dojedzie.
Zmuszanie mieszkańców do przesiadek, wyczekiwania na przystankach
zniechęca do korzystania z WTP i zostawienia samochodu pod domem
pozdrawiam
Szanowni Państwo,
pragnę jak najmocniej zaprotestować przeciwko planowanej likwidacji linii
tramwajowej 25.
Podawany powód, obecność stacji metra w pobliżu jednego z końców tej
długiej trasy, jest absurdalny. Jak zwykle chodzi o oszczędzanie
pieniędzy pod byle pretekstem, kosztem zwykłych, PRACUJĄCYCH I PŁACĄCYCH
ZA BILETY Warszawiaków. Codziennie ja, jak też wiele innych osób
dojeżdżam linią 25 z Ochoty na Pragę i z powrotem. Na Ochocie nie ma
stacji metra (tak dla przypomnienia). Jest to również korzystne
połączenie ze szpitalem na ul. Banacha, którego codziennie używają setki
osób chorych i ich bliskich.
Pragnę również przypomnieć, iż transport publiczny jest instytucją
pożytku publicznego i tym właśnie ma się kierować w swojej działalności,
a nie czystym rachunkiem zysków i strat.
Z poważaniem
Temat:

Proszę o nie usuwanie autobusów

Dzień dobry,

114
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

chciałabym odnieść się w sprawie usunięcia autobusów np 118 czy 269 które
tak naradę nie mają wspólnej trasy z metrem a jednak są potrzebne. Jeżdżę
codziennie 118 do pracy i żaden inny autobus czy metro nie jest mi
zupełnie po drodze.
uważam iż autobusy są potrzebne.
W mojej sytuacji jeśli chodzi o codzienne korzystanie z autobusów
całkowicie utrudni mi dojazdy, metro niestety ale nie dowiezie mnie tam
gdzie potrzebuje. Ponadto zupełnie nie mam potrzeby korzystania z metra.
Oczywiście to moja osobista informacja
pozdrawiam
podróżnik komunikacji miejskiej :)
tytuł: Linia autobusu 171 oraz 109
treść: Jestem za pozostawieniem tych linii na starych, dotychczasowych
trasach, gdyż umożliwiają łączność-inną niż samochodem lub metrem, z
pozostałymi częściami miast. Metro nie łączy np. Gminy Wola z Wrocławską
-ZUSem dla tej części Woli. I jak mają poruszać się ludzie starsi, żeby
dowiedzieć się o swoją emeryturę? Taksówką? Za co?
Temat:

Autobus 190

Dzień dobry
Zwracam się z prośbą o pozostawienie autobusu linii 190 w takiej samej i
nie zmienionej drodze jaką jedzie autobus 190.
Pozdrawiam
Temat:
Komunikacja. 2 linia metra na Wolę.
W związku z planowanym otwarciem 2 odcinka linii metra na Wolę wnosze o
nielikwidowanie linii 167 z ulicy Znana. Codziennie dowozimy dzieci do
szkoły na ul. Redutowej, a zmiana trasy pozbawi nas bezpośredniego
połączenia. Jeśli jest to niemożliwe to wnosze o przywrócenie linii 154 z
ul. Znana przez Redutową.
Pozdrawiam i liczę na uwzględnienie wniosku.
Temat:

konsultacje ztm

Szanowni Państwo,
* patrząc na plany linii autobusowej 126, myślę ,że jest ona bardzo
długa: Tarchomin- CH Targówek/ może byś nawet najdłuższa w stolicy/, a
częstotliwość co 30 minut i korki na Modlińskiej, Płochocińskiej
spowoduje, że będzie bardzo trudna w komunikacji dla mieszkańców. Może ją
jednak ograniczyć do np CH Targówek- Marywilska CH- Galeria Północna.
Dalej są lokalne linie i rozwiozą mieszkańców...
* czy autobusy nr 145 mogłyby jeździć w stronę Wiatracznej tak jak
obecnie wyszogrodzką, Chodecką, Matki Teresy Wincentego z przystankiem
koło PGR Bródno i potem dalej Kondratowicza, Młodzieńczą....
-Pozdrawiam,
Temat:
metra M2

Uwagi do projketu komunikacja miejsca po uruchomieniu stacjii

Witam,
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chciałabym zwrócić uwagę, że zmiany komunikacji, które głównie będą
dowozić pasażerów do II linii metra, i przez to będą zmuszać pasażerów do
korzystania z tej linii chociaż tą linią nie można bezpośrednio dojechać
do celu i powoduje to kolejną przesiadkę na inne linie czy na I linię
metra wcale nie skraca czasu podróży.
Obecnie jeźdżę z osiedla Derby linią 160 do przystanku Metro Arsenał.
Skrócenie trasy 160 jedynie do metra linii II spowoduje, że obecną trasę
którą jestem w stanie przejechać jedną linią autobusową w ciągu 4050minut po zmianach będę musiała skorzystać z 3 linii, a łączny czas
przejazdu i przesiadek wcale nie będzie krótszy.
Chciałabym zaznaczyć, że na czas przejazdu nie składa się jedynie czas
jazdy samym metrem i autobusem ale również czas jaki trzeba poświęcić aby
się przesiąść tj. przejść z przystanku do metra poczekać na pociąg,
następnie przejazd znów kolejna przesiadla (przejście na inną linię)
poczekanie na przyjechanie linii autobusowej czy linii metra- wg moich
czasunków czas łącznej podróży wcale wiele się nie skróci podejrzewam,
że będzie taki sam jak obecnie jadąc jedną linią autobusową. Nadmienić
należy, że z komunikacji korzystają nie tylko ludzie zdrowi, którzy
szybko się przemieszczają ale ludzie niepełnosprawni lub z problemamy
zdrowotnymi, którzy nadal pracują zawodowo. Wymuszone przesiadki dla nich
to utrudnienie gdyż nie zawsze mogą korzystać ze schodów ale muszą
korzystać z windy, a więc muszą poczekać na windę lub na możliwość aby do
niej wsiąść gdyż ludzi przesiadających się do metra jest dużo i nie ma
możliwości aby wszyscy zainteresowani wsiedli do windy za pierwszym
razem. Czasem windy nie działają i zejście do metra schodami dla takich
osób to niezłe wyzwanie zarówno czasowe jak i sprawnościowe.
Tak więc
planując zmiany może by uwzględnić też potrzeby ludzi którzy woleliby 5
minut dłużej jechać jedną linia a nie tą sama trasę pokonywac 3 środkami
komunikacji. Nie widzę tu żadnego usprawnienia ani wielkiego skrócenia
czasu podróży poprzez tworzenia 3 przesiadek na pokonanie obecnej trasy.
Może lepiej byłoby pozostawienie trasy 160 na obecnej trasie. Ponadto
linią tą korzystają osoby, które dojeżdżają do Dworca Centralnego i nie
wyobrażam sobie przesiadanie się 3 lub 4 razy z walizkami tylko dlatego,
że zlikwidowano bezpośrednie połączenie Derbów z centrum miasta ( tj.
Starym Miastem, Dworcem Centralnym czy Pl. Bankowy lub ul. Jana Pawła
II).
Już wcześniej skrócono szybką linię 527 a obecnie planujecie skrócenie
160 - to porażka !!!!.
Może można by było pomyśleć o pozostawieniu chociaż 1-ej linii,
autobusowej z obrzeży Warszawy do centrum albo jak ją przyśpieszyć np.
wznowić połączenie przez ul. Młodzieńczą i dalej al. Solidarności tak jak
kiedyś jeździło 527.
Pozdrawiam

Temat:

konsultacje ztm

Szanowni Państwo,
piszę w sprawie zmian proponowanych na Bródnie spowodowanych metrem...
1. Linia 169 od dawien dawna jeździła na Dw. Wschodni ale musi być
częściej/ w tej chwili co 30 minut/. Łączy nas ona z dworcem.
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2. Linia 156 jeździ na ul. Siarczaną i skierowanie jej na Wilno może
skutkować uwagami Urzędu Dzielnicy, bo tam jest Centrum Kultury świeżo
oddane...
3. Wiele szkół z Bródna jeździ na wycieczki i lekcje muzealne i najlepiej
jak dzieci się nie przesiadają w inne środki komunikacji. Dlatego będzie
brakować linii tramwajowej nr 41 i autobusu 118.
Brak linii 25 uniemożliwi dojazd do okolic Al. Jerozolimskich, Al.
Ujazdowskich, Muz . Narodowego i Łazienek,
4.Proponuję aby któryś z autobusów / 500, 169, lub inny /jeździł Chodecką
koło bramy Cm. Bródnowskiego- wygoda dla tych, co z tej strony mają groby
i miejsca pracy dla wielu kwiaciarzy...

Temat:

autobusy na Górczewskiej

Szanowni Państwo,
Mimo, że mieszkam blisko stacji metra Młynów, to jednak często jeżdżę
autobusami 171 i 190 w obu kierunkach.
Do proponowanej nowej trasy linii 190 nie mam zastrzeżeń, bo w kierunku
Pragi autobusy będą jeździć tak, jak do tej pory, a skrócenie trasy tej
linii w kierunku Bemowa jest OK, bo będzie można wygodnie dojechać metrem
np. do CH Wola Park (gdzie najczęściej robię zakupy).
Bardzo mi się nie podoba natomiast pomysł usunięcia linii 171 z
Górczewskiej.
Linia 171 jest bardzo wygodnym JEDYNYM połączeniem z Centrum / okolicami
Dworca Centralnego oraz z okolicami Ronda de Gaulle'a (od przystanku
Krucza, to "rzut beretem"). To są miejsca, gdzie często się jeździ, żeby
coś załatwić, to jest samo "serce" Warszawy, gdzie są kina, teatry i
ulica Górczewska, jako jedna z najważniejszych na Woli, powinna posiadać
bezpośrednie połączenie autobusowe z centrum.
Domyślam się, że problemem może być to, że trasa jest długa i są
opóźnienia. Jeżeli tak jest, to Chomiczówkę ze stacją metra Bemowo można
połączyć jakąś nową krótką linią. Tak przy okazji, duża część trasy linii
171 na Bemowie (ul. Powstańców Śląskich) pokrywa się z tramwajem 28.
Linia 171 mogła by natomiast jeździć na odcinku Znana (jak 190) lub
Młynów - Plac Trzech Krzyży.
Po likwidacji linii 171 w niektóre miejsca trzeba będzie jechać z 2
przesiadkami. Oczywiście da się dojechać, ale z komfortem nie ma to nic
wspólnego... Klasyczna "dobra zmiana".
Na zakończenie chciałem Państwu przypomnieć, że NOWE STACJE METRA UŁATWIĄ
PODRÓŻ W KIERUNKU BEMOWA ALE NIE UŁATWIAJĄ LUDZIOM MIESZKAJĄCYM PRZY
GÓRCZEWSKIEJ PODRÓŻY W KIERUNKU CENTRUM!! LINIA 171 JEST NADAL POTRZEBNA,
a dowodem jest to, że podróżuję tą linią - i nie tylko ja - pomimo
bliskości stacji metra Młynów!
Z wyrazami szacunku
Temat:

Konsultacje otwarcie metra na Bródnie
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Witam,
poniżej przesyłam swoje uwagi po otwarciu metra na Bródnie:
1) pozostawienie jednej linii łączącej Białołękę / Grodzisk z Centrum.
Regularnie na stacjach metra psują się windy - jeśli większość autobusów
będzie skrócona do metra, to jaką alternatywę dojazdu będą mieli
pasażerowie, którzy nie mogą chodzić po schodach? Koniecznie jedna linia
do Śródmieścia na trasie:
Grodzisk - Skarbka z Gór - CH Targówek na Głębockiej - Metro
Kondratowicza przy Ratuszu Targówek - Młodzieńcza - Radzymińska - Dworzec
Wileński - Starówka - Plac Bankowy - Dworzec Centralny --- i zrobić albo
przyspieszoną linię albo większość przystanków na żądanie jeśli musi
zostać linia zwykła
2) autobus 204 trasa bez zmian z pętli osiedle Derby do Odrowąża, po
drodze jest wiele szkół i dzięki temu autobusowi dzieci i młodzież mogą
jednym autobusem bezpiecznie i szybko dojechać do placówek
3) autobus 156 krótsza trasa przez Metro Trocka
4) autobus 245 większa częstotliwość w godzinach szczytu
5) autobus 134 większa częstotliwość poza godzinami szczytu
Pozdrawiam, Krzysztof
Temat:
Zmiany w układzie komunikacyjnym po otwarciu kolejnych stacji
linii metra M2
Szanowni Państwo,
W związku z wyłożonymi projektami zmian w układzie komunikacyjnym pragnę
zgłosić następujące uwagi:
Zmiany w układzie tras tramwajowych:
1.
Zmiana linii 41 w kursy wariantowe linii 17 do krańca Tarchomin
Kościelny jest rozwiązaniem znakomitym. Liczę, że zmiana ta dotyczyć
będzie wszystkich godzin funkcjonowania linii 17 (tj. zastąpienie krańca
wariantowego Metro Marymont krańcem Tarchomin Kościelny).
2.
Słusznym posunięciem jest kasacja linii 25. Wobec uzasadnionego
zmniejszenia liczby kursów tramwajowych w relacji z Bródna do Dw.
Wileńskiego, linia 25 w pierwszej kolejności kwalifikuje się do wycofania
z tego odcinka. W żadnej mierze zmiana taka nie powinna dotykać linii 3,
która ma jako jedyna charakter linii "transpraskiej", tj. poruszającej
się wyłącznie po prawym brzegu Wisły, niepowiązanej z warunkami ruchu na
żadnym z mostów.
3.
W związku z kasacją linii 25 proponuję dodatkowo następujące zmiany
w układzie linii tramwajowych:
a.
Skrócenie linii 7 do pętli Banacha w celu zachowania
stopniowania podaży miejsc z Ochoty w Al. Jerozolimskie oraz
bezpośredniego połączenia szpitala na Banacha z ciągiem Alei
Jerozolimskich (choć zwracam uwagę, że takie połączenie zapewniają
autobusy 128 i 175 - takiej informacji w pakiecie konsultacyjnym mi
niestety zabrakło) .
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b.
Wydłużenie do pętli P+R Al. Krakowska linii 1 w całości
(zarówno z Banacha, jak i z Pl. Narutowicza); Takie rozwiązanie jest
kluczowe ze względu na niewygodny układ przesiadek na placu Narutowicza
(odjazdy linii 1 z różnych peronów), zapewnienie dojazdu Ochoty i Włoch
do wolskiego zagłębia biurowego i II linii metra, konieczność wzmocnienia
obsługi odcinka Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Okęcie (P+R Al. Krakowska) z
uwagi na rosnące przewozy związane z rozbudową zabudowy wielorodzinnej
włoskiej częsci Rakowca oraz rozwój przemysłu na Okęciu.
Zwracam przy tym uwagę, że w różnych analizach dotyczących
kierunków rozwoju metra przewija się postulat realizacji linii nowej
linii na osi N-S właśnie w korytarzu Ochota - bliska Wola (ciąg OkopowaTowarowa, Żelazna lub al. Jana Pawła II) co wskazuje na ukryty potencjał
takiej relacji.
c.
Uruchomienie linii 49 kursującej w godzinach szczytu na trasie
Banacha – Al. Jerozolimskie – Waszyngtona – Wiatraczna w celu zachowania
podaży miejsc w al. Jerozolimskich oraz wzmocnienia obsługi al.
Waszyngtona.
d.
W przypadku silnego sprzeciwu wobec formalnej likwidacji linii
25, proponuję zmianę jej trasy na w/w trasę Banacha - Wiatraczna zamiast
liniii 49 (z ograniczeniem dni i godzin kursowania do szczytów dnia
powszedniego i ewentualnie międzyszczytu). Przykład linii 11 i 31
pokazuje, że nawet wielomiesięczne ograniczenie kursowania linii
formalnie stałych nie budzi istotnych reperkusji po stronie pasażerów,
choć oczywiście z inżynierskiego punktu widzenia wprowadza lekki nieład.
Taka zmiana umożliwi uniknięcie zarzutów o "zabieraniu Pradze
tramwaju".
4.
Zmiana krańców linii 6 i 28 na prawym brzegu Wisły, dzięki czemu w
relacji Gocławek-Dw. Wileński nie musiałyby kursować wagony pojedyncze o
zdecydowanie zbyt małej pojemności dla tej relacji.
5.
Do rozważenia poddaję także możliwość zamiany krańców południowych
linii 18 i 4. Taka zmiana:
*
stanowiłaby formę zastępstwa za linię nr 41 w relacji Bródno Służewiec (zwłaszcza w kontekście wycofanych z Okęcia i Służewca linii
kolejowych S3 i RL)
*
ułatwiłaby koordynację linii tramwajowych na ul. Puławskiej
aż do Wyścigów (wspólny przebieg linii 18 i 35 od ul. Stawki aż do
Wyścigów), umożliwiła obsługę ul. Woronicza w okresach świątecznych bez
konieczności wprowadzania czasowych zmian tras
*
umożliwia kierowanie do obsługi linii 18 taboru
średniopojemnego typu 116N* i 142N, który do obsługi odcinka Metro
Wierzbno - Służewiec może być zbyt mało pojemny.
Zmiany w układzie tras autobusowych na Bemowie:
1.
Zachowanie w relacji Torwar-Śródmieście numeru 171 zamiast
proponowanego 109.
2.
Zachowanie obecnej trasy linii 122 do krańca Os. Górczewska.
3.
Przejęcie przez linię 154 obecnej trasy linii 167 na Woli do krańca
Znana w celu zachowania połączenia ul. Jana Olbrachta z linią tramwajową
w ul. Wolskiej.
4.
Kompleksowa przebudowa połączenia Bemowo-Bielany-Bródno wg
następującej propozycji:
a.
112 – skierowanie od ul. Żeromskiego ul. Kasprowicza do krańca
Metro Młociny z częstotliwością co 15 minut przez cały tydzień;
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b.
205 – utworzona w miejsce proponowanej linii 171 na trasie Os.
Górczewska – Lazurowa – Człuchowska – Powstańców Śląskich – Wrocławska –
Żołnierzy Wyklętych – Powstańców Śląskich – al. Reymonta – Żeromskiego –
Metro Marymont.
c.
Przejęcie obsługi relacji Chomiczówka-Bemowo przez linię 220.
5.
Skierowanie linii 177 od stacji Bemowo ul. Górczewską i Deotymy do
pętli Koło. Pozwoli to na zachowanie lokalnej relacji z Jelonek do CH
Wola Park oraz zachowanie obsługi ul. Deotymy z wyższą częstotliwością
niż 129: rzadkie, narażone na korki oraz zamknięty przejazd kolejowy na
Jelonkach.
6.
Zdecydowanie poparcie dla skierowania linii 190 do krańca Znana z
wysoką częstotliwością na całej trasie.
7.
Zachowanie relacji 171 Marszałkowska – Al. Solidarności poprzez
skierowanie linii 520 od Pl. Bankowego po trasie al. Solidarności –
Okopowa – Esperanto (dwukierunkowo przez ul. Okopową);
Zmiany w układzie tras autobusowych na Bródnie:
1.
Uzgodnienie częstotliwości linii 145, 199 oraz 245, by możliwe było
zapewnienie koordynacji rozkładów jazdy w relacji Bródno-Ząbki, w
szczególności linii 145 oraz 245.
2.
Zastąpienie linii 500 przez linię 269 na trasie obecnej trasie
Bródno-Podgrodzie – Rondo Radosława (ul. Chodecką do ul. Matki Teresy z
Kalkuty) z częstotliwością co 15 minut przez cały tydzień (łącznie z
linią 409). Analogiczna zmiana trasy dotyczyłaby linii 409 (wraz z
uruchomieniem przystanków Niwa, Rogowska oraz Namysłowska).
3.
Wyprostowanie trasy linii 120 i skierowanie jej zamiast przez
Targówek Mieszkaniowy ul. Św. Wincentego oraz 11 listopada w celu
skrócenia czasu przejazdu z Białołęki na Pragę z zachowaniem proponowanej
częstotliwości.
4.
Skierowanie linii 169 przez Targówek Mieszkaniowy (obecną trasą
linii 120) z częstotliwością co 15 minut przez cały tydzień jako
zastępstwo za linie 120 i 160. Linia ta pełniłaby uzupełnienie dla
przedłużonej linii metra w relacjach lokalnych, dla których metro z racji
wydłużonego czasu dojścia (w tym zejście/wyjście na poziom peronu/terenu)
nie będzie atrakcyjnym połączeniem. Zwracam przy tym uwagę, że linia ta
stanowiłaby podstawowe połączenie obsługiwanych obszarów ze Dworcem
Wschodnim; dworzec ten, jako położony bliżej geograficznie niż Dworzec
Centralny, a do tego obsługujący nieco większą liczbę pociągów (ze
względu m.in. na wieloletnie utrudnienia związane z modernizacją linii
średnicowej) powinien mieć co do zasady atrakcyjniejsze połączenia z
prawobrzeżną Warszawą niż dworzec Centralny, zachęcając w ten sposób
podróżnych do wybierania go jako podstawowego środka transportu.
W chwili obecnej mamy do czynienia z rozwiązaniami wręcz
przeciwnymi: z ul. 11 Listopada dużo częściej kursują tramwaje do
odleglejszego dworca Centralnego (m.in. linia 25 której wycofanie z
Bródna popieram, ale także linia 4) niż autobus 169, do geograficznie
właściwszego Dworca Wschodniego.
Generuje to niepotrzebne dociążenie komunikacji miejskiej potokiem
dalekobieżnym (w przypadku podróży w kierunkach Łodzi, Krakowa, Katowic
czy Poznania) w niektórych przypadkach - dodatkowe pasażerokilometry w
systemie i dwukrotne przekraczenie Wisły (podróże do Lublina,
Białegostoku, Olsztyna czy Trójmiasta)
5.
Absolutnie słusznym jest połączenie linii 160 oraz 527 w jedną
linię z os. Derby do najbliższej stacji metra z możliwie wysoką
częstotliwością. Biorąc pod uwagę fakt, że taka linia przyspieszona
omijałaby tylko jeden przystanek na żądanie (CH Targówek 03 i 04),
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proponuję nadać jej numer 160 i uruchomić ww. przystanki (z zachowaniem
charakteru "na żądanie").
6.
Połączenie linii 176 i 204 w jedną w celu zachowania przesiadki z
Zielonej Białołęki do tramwajów wzdłuż ul. Rembielińskiej z
częstotliwością 15/20/20 oraz dodatkowymi kursami co 15 minut w godzinach
szczytu na trasie skróconej Grodzisk – Metro Bródno.
7.
Utworzenie z linii 156 linii lokalnej na trasie PKP Zacisze Wilno –
Rozwadowskiego – Trocka – Unicka – Handlowa – Ossowskiego – Kołowa –
Borzymowska – Metro Trocka zapewniając dowóz os. Wilno do najbliższej
stacji metra, obsługę relacji lokalnych w obrębie Targówka oraz
zachowując połączenie z metrem ZP Kołowa. Proponowana częstotliwość:
15/20/20.
8.
Zmiana linii 512 w linię zwykłą 290. Trasa tej linii (przebieg w
umiarkowanej i gęstej zabudowie, długość trasy) nie uzasadnia jej
przyspieszonego charakteru.
9.
Zamiast uruchamiania linii 356:
a.
Przez ul. Kijowską skierować linię 338 z częstotliwością co 20
minut przez cały dzień;
b.
Zwiększyć częstotliwość linii 170 do poziomu 10/15 w dzień
powszedni z zachowaniem częstotliwości kursów do pętli Elsnerów na
obecnym poziomie.
Z poważaniem,
Temat:
Sprawa ZMIANY TRAS LINII AUTOBUSOWYCH W DZIELNICY URSUS
Załączniki: Sprawa ZMIANY TRAS LINII AUTOBUSOWYCH W DZIELNICY URSUS.docx
W załączeniu przedstawiam moje uwagi w temacie ZMIANY TRAS LINII
AUTOBUSOWYCH W DZIELNICY URSUS.
Z poważaniem, , mieszkaniec Dzielnicy Ursus.
Temat:

konsultacje- Bródno

Dzień dobry,
chciałam wyrazić swoje zdanie na temat zmian, jakie mają być wprowadzone
w komunikacji miejskiej w związku z otwarciem nowych stacji metra na
Bródnie.
Bardzo nie podoba mi się pomysł likwidacji autobusu 118 i prosiłabym,
aby pozostawiono tę linię.
Po pierwsze, mieszkam przy pętli autobusowej Bródno- Podgrodzie, a moje
dzieci uczęszczają do szkoły przy ul. Suwalskiej i codziennie dojeżdżają
do niej autobusem 118.
Po drugie, korzystam z pociągów SKM i autobus 118 jest dla mnie bardzo
wygodny, bo dzięki niemu szybko dojeżdżam na stację PKP Toruńska.
Po trzecie, nie ma żadnego innego autobusu z Bródna, który jedzie
bezpośrednio na Wisłostradę i Powiśle.
Ponadto, linia 118 dojeżdża w takie miejsca, gdzie nie ma stacji metra,
więc uważam, że nie można likwidować tej linii autobusowej tylko dlatego,
że na Bródnie będzie metro.
Proszę, aby Państwo wzięli pod uwagę moją opinię i przychylili się do
prośby o pozostawienie linii autobusowej 118.
Z poważaniem
Temat:

Okrągła - centrum - Mokotów
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Witam , jestem za tym , żeby z mojej ulicy : przystanek Okrągła można
było jak najszybciej dojechać do dworca gdańskiego , żeby szybko przesiać
się do linii M1 bo jest to najbliższa stacja od mojego domu w linii
prostej pozwalająca dotrzeć dalej na Mokotów i Ursynow . Poza tym z
dworca gdańskiego kursują tez autobusy i tramwaje , co jest korzystne
gdyż metro często miewa awarie
Temat:

Trasy z ulicy gkebockiej na Białołęce

Potrzebujemy sprawnego policzenia zarówno z okolic przystanków Okrągła do
śródmieścia północnego (rondo Radosława ) jak i do południowego ( metro
centrum ) jak również w obrębie ulic glebocka -Berensona -skarbka z gór .
Są tu przychodnie lekarskie , apteki szkoły i przedszkola . Pomimo
bliskiego położenia dojście z jednej z tych ulic do innej jest bardzo
uciążliwe , a w sytuacji choroby żeby trafić do przychodni wręcz
niemożliwe . Ulice są blisko siebie ale niepołączone komunikacyjnie .
Zadamy przywrócenia tras 527 po ul. Glebockiej .

Witam . W związku z możliwością wypowiedzenia się na temat tras autobusów
i tramwajów w rejonie Bemowa ,Ursusa i Woli chciałbym żeby moje
propozycje zostały wysłuchane . Chciałbym pomóc w ustaleniu tras i
częstotliwości kursowania linii autobusowych i tramwajowych. Swoją
wypowiedź chciałbym zacząć od linii 109. Według propozycji ZTM linia 109
ma zostać skrócona do przystanku Emili Plater. Moja propozycja zakładała
by że linia 109 kursowała by trasą : Torwar - Łazienkowska - Rozbrat
(Powrót : Górnośląska - Wisłostrada ) - Książęca - Nowy Świat - (Powrót :
Pl.Trzech Krzyży - Bracka) - Al.Jerozolimskie - Marszałkowska Pl.Bankowy .
Linia ta w mojej propozycji łączyła Torwar z Centrum , Stacją Metra
Świętokrzyska i Pl.Bankowym (Stacja Metra Ratusz Arsenał) Trasa ta miała
by uzupełnić linie tramwajowe na Marszałkowskiej , Doprowadzić ją do
linii Metra M1 i M2 jednocześnie . Linia nie byłaby narażona na duże
opóźnienia w związku z krótką trasą . Mieszkańcy Bemowa mogliby jechać do
Stacji Świętokrzyska i przesiąść się w ten autobus.
Częstotliwość : 8/10/15 (szczyt/międzyszczyt/sobota i święto)
Linia 112
Proponuję państwu nową trasę linii 112. Ponieważ wiele osób bardzo chce
żeby linia kursowała na obecnej trasie a żeby nie narażać tej linii na
duże opóźnienia moja propozycja wyglądałaby w następujący sposób :
112 - CH Marki - Toruńska - Głębocka - Św.Wincentego - Kondratowicza Chodecka - Łojewska - Łabiszyńska - Kondratowicza - Bazyliańska Wysockiego - Toruńska - Most Grota Roweckiego - al.Armii Krajowej Słowackiego - Metro Marymont
Częstotliwość : 10/20/20

Jednocześnie zostałaby uruchomiona linia 113 która zastąpiła by linie 112
na odcinku :
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Metro Marymont - Słowackiego - Żeromskiego - Al.Reymonta - Powstańców
Śląskich - Połczyńska- Lazurowa - Górczewska - Os Górczewska
Linia 113 miałaby na celu uzyskanie połączenia mieszkańców Chrzanowa z
stacją metra Bemowo i z Ch Marki ( Przesiadka w 112 ) Ponieważ na trasie
S8 występują korki to rozdzielenie linii 112 na dwie linie byłoby
pomysłem który powodował by że linia 112 miałaby mniejsze opóźnienia (
krótsza trasa) oraz zapewniał by dojazd do Chrzanowa ( przesiadka w 113 )
Mieszkańcy by nie ucierpieli a jednocześnie zapewniając dostęp do Metra
linii M2 i M1.
Częstotliwość linii 113: 15/20/20
Linia 122
Linia 122 według waszych propozycji miałaby kursować na trasie
Gwiaździsta - Nowe Bemowo
Ja mam alternatywną propozycje kursowania linii .
Linia 122 kursowała by na trasie :
Gwiaździsta - Gwiaździsta - Pl.Wilsona - Krasińskiego - Powązkowska Gen.Maczka - Rudnickiego - Kochanowskiego - Al.Reymonta - Powstańców
Śląskich - Radiowa - Stare Bemowo
Ta trasa powodowała by że linia dojeżdżała by do Starego Bemowa i okolic
i łączyła by dzielnice : Bemowo - Żoliborz
Linia ta miała by trochę krótszą trasę a jednocześnie nie zabierała by
większości ludzi z Bemowa dojazdu do Pl.Wilsona ( Metro linia M1) Dodam
że propozycja państwa dotycząca tej linii jest ciekawa ale podsuwam
również ciekawą trasę.
Częstotliwość 122: 10/15/20
Linia 149 według mojej propozycji miałaby stać się linią między
dzielnicową . Linia ta miała by kursować na trasie :
149 - Groty - Bolimowska (Powrót :Spychowska - Hubala Dobrzańskiego Kocjana - Lazurowa - Górczewska - Deotymy - Obozowa - Młynarska Al.Solidarności ( Powrót : Leszno ) - Towarowa - Rondo Daszyńskiego (
Zawracanie na Rondzie ) Przystanek Rondo Daszyńskiego byłby to przystanek
autobusowy w kierunku Okopowej .
Linia 149 miałaby na celu poprawę jakości połączenia Z Bemowa na Wolę.
Linia miałaby również zadanie . Jej zadaniem byłoby zawożenie pasażerów w
okolice Obozowej na której nie ma autobusu który zapewniał by dojazd do
Ronda Daszyńskiego . Linia ta miałaby również Odciążyć linie 24 która w
godzinach szczytu jest bardzo zatłoczona . Linia kursowała by z
częstotliwością: 20/20/30
Linia 154
Linia 154 jest linią która ma duże opóźnienia w rejonie Dw.Zachodniego i
Al.Prymasa Tysiąclecia . Według państwa propozycji linia ta miałaby
zostać skrócona do Dw.Zachodniego . Moja propozycja zakładała by
następującą trasę :
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154 - P+R Al.Krakowska - Al.Krakowska - Komitetu Obrony Robotników Żwirki i Wigury - 1 Sierpnia - Al.Krakowska - Grójecka - Bitwy
Warszawskiej 1920 r. - Al.Prymasa Tysiąclecia - Metro Młynów ( Zawrotka
na Rondzie ) Przystanek końcowy : Metro Młyńów 03 Linia 154 mimo
wycofania z Bemowa miałaby połączenie z Bemowem poprzez linie Metra M2 .
Linia ta miałby wadę w postaci Opóźnień ale trasa była by krótsza od tej
która jest dziś . Linia ta stała by się uzupełnieniem Metra na
Al.Krakowską i w inne rejony dzielnic Ochoty i Włoch .
Częstotliwość: 15/20/20
167 to linia która według projektu miała by zastąpić 154 na odcinku od
Dw.Zachodniego do Bemowa dlatego proponuję odmienioną trasę linii 167 .
167 - Siekierki Sanktuarium -...- Al.Niepodległosci - Chałubińskiego Al.Jana Pawła II - Rondo ONZ ( Zawracanie na Rondzie )
Proponowana trasa miałaby na celu ominięcie korków w rejonie Al.Prymasa
Tysiąclecia i co za tym idzie poprawienie komfortu jazdy . Autobus 167
miałby kursować do Ronda ONZ i tam osoby które chciałyby dojechać na
Bemowo miałyby możliwość szybkiej przesiadki do metra linii M2.
Linia ta zaczęła by kursować regularnie kursować bez większych opóźnień.
Częstotliwość: 8/16/20
Linia 171 według mnie jest o tyle ważna że czasem dojeżdżam do domu lub
do metra na Woli i państwa propozycja zabiera mi możliwość dojazdu do
Domu na Woli . Dlatego też chce państwu zaproponować trasę 171 na dosyć
ciekawej Trasie .
171 - Torwar -...- Al.Solidarności - Leszno - Górczewska - Al.Prymasa
Tysiąclecia - Obozowa - Dywizjonu 303 - Radiowa - Wrocławska - Powstańców
Śląskich - Nowe Bemowo
Linia 171 miałaby taką trasę ponieważ :
- Linia 186 jest przepełniona i na tym krótkim odcinku pomiędzy
przystankami Metro Młynów a PKP Koło mogła by odciążyć 186 .
- Linia ta była by też pomocą dla tramwajów na Obozowej które też są
często zapełnione w godzinach Szczytu .
- Linia ta kursowała by do Metra Młynów więc mieszkańcy Bemowa mieli by
możliwość dojazdu do Metra oraz do stacji PKP Koło .
Częstotliwość: 10/20/20
Linia 177
Proponuję żeby linia 177 miała trochę inną trasę ponieważ problemem
państwa propozycji jest Skręt z ul. Szamoty w ul.Traktorzystów. Jednak
przestawiam propozycje która była by rozwiązaniem .
177 - Ursus Ratusz - Traktorzystów - Szamoty - Posag 7 Panien Gierdziejewskiego - Lazurowa - Człuchowska - Powstańców Śląskich Górczewska - Os.Górczewska
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Trasa ta była by rozwiązaniem problemu z wyżej wymienionym lewoskrętem ,
a jednocześnie była by linią dowozową do Metra Bemowo i Pętli Górczewska.
Linia ta również by pozwalała na dojazd do Osiedli przy ul.Posag 7
Panien.
Częstotliwość: 15/20/30
Państwa propozycja dotycząca linii 178 byłaby dobrym pomysłem i jestem za
skróceniem tej linii do Skoroszy.
Linia 190 linia ta jest doskonała na tej trasie i państwa propozycje do
tej linii są utrudniające . Ale ja mam nadzieję że państwo rozważą
poniższą trasę :
190 - CH.Marki - Radzymińska - Al.Solidarności - Leszno - Górczewska Jana Olbrachta - Znana
Częstotliwość: 10/15/20
Jednocześnie żeby poprawić dojazd do Os.Górczewska proponuje uruchomienie
linii 290 na poniższej trasie
290 - Os.Górczewska - Górczewska - Lazurowa - Człuchowska - Powstańców
Śląskich - Strąkowa - Znana
Uruchomienie tej linii sprawiło by że Ludzie którzy Chcieliby dojechać do
Wola Parku mieliby Do dyspozycji Autobusy oraz Metro ( Stacja Ulrychów )
więc ludzie z Bemowa mieli by możliwość dojazdu do Marek z Bemowa (
Przesiadka w 190 na Znanej )
Częstotliwość: 15/20/25
Linia 197 według mojej propozycji jechała by do Ursusa ale i Wspomagać
Rozwój Metra na Bemowie .
197 - Ursus Niedźwiadek - Orląt Lwowskich - Warszawska - Władysława
Jagiełły - Traktorzystów - Al.4 Czerwca 1989 r.- Połczyńska - Wolska Redutowa - Jana Olbrachta - Księcia Janusza - Księcia Bolesława Obrońców Tobruku - ...- Gwiaździsta
Trasa ta miała by zostać zamieniona z 177 w odcinku Al. 4 Czerwca 1989 r.
, Linia ta jest bardzo potrzebna i metro nie będzie tego rekompensować. (
Metro nie jeździ przy Al.4 Czerwca 1989 r.
Częstotliwość: 12/15/20
Linia 201 w państwa propozycji jest dobrze zbalansowana więc moim zdaniem
ta trasa jest dobrze przygotowana i nie ma potrzeby jej zmiany .

Linia 207 jest u państwa propozycji linią która będzie jeździła przez
mniejszą część Ursusa . Proponuje nową trasę tej linii :
207 - WKD Opacz - Ryżowa - Prystora - Skoroszewska - Dzieci Warszawy Kościuszki - Bohaterów Warszawy - Walerego Sławka - Puzaka -
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Sosnkowskiego - Al.Jerozolimskie - Spisaka - Kompanii "Kordian" Regulska - Regulska
Częstotliwość: 20/30/40
Trasa ta dawała by większe możliwości jazdy w każdym kierunku
Linia 220 . Propozycja złożona przez ZTM jest bardzo Ważna i waszą
propozycja jest mądrą i przemyślaną więc do tej linii nie mam zastrzeżeń.
Linia 716 jest linią który czas przejazdu wynosi około 24-30 min .
Dlatego też chciałbym żeby państwo przemyśleli propozycje dla tej linii.
Bowiem często jeżdżę na Ursus i potrzebuje linii z Woli. I dlatego moja
propozycja jest następująca :
716 - Piastów (Ogińskiego) - Sowińskiego - Wojska Polskiego - Warszawska
- Władysława Jagiełły - Lalki - Gierdziejewskiego - Połczyńska - Wolska Al.Solidarności - Okopowa - Anielewicza - Esperanto
Trasa ta miałaby być pomocą dla zatłoczonych tramwajów w rejonie Metra
Płocka , Oraz zapewniała by dojazd do Metra Z Piastowa i Ursusa.
Częstotliwość: 25/30/40
Linie 714 ,719,729
Autobusy linii 714 Kursowały by na podanej trasie :
714 - Koczargi Stare - ...- Górczewska - Lazurowa - Połczyńska - Karolin
Linia ta była by dopełnieniem w rejonie ul. Górczewskiej . Osoby które
chciałyby jechać dalej czyli w stronę centrum będą mogli przesiąść się do
innych linii przy Os.Górczewska
Częstotliwość: 35/65/80
Linia 719
Linia 719 miałaby zostać skrócona do Os.Górczewska gdzie można się
przesiąść do innych linii .
719 - Leszno -...- Górczewska - Os.Górczewska
Częstotliwość: 60/80/120
Linia 729
Linia 729 miałaby kursować do Cm.Wolskiego Jej zadaniem było by
rozwożenie ludzi do Metra Bemowo oraz do Os.Górczewska .
729 - Mariew - ...- Górczewska - Powstańców Śląskich - Połczyńska Wolska - Fort Wola - Cm.Wolski
Częstotliwość: 40/60/70
Chciałbym jeszcze zaproponować uruchomienie linii Autobusowej która
wspomogła by linie tramwajową 27 która jest bardzo zatłoczona a często
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muszę nią jechać i prawie zawsze muszę czekać na trochę dłuższy tramwaj
ponieważ zatłoczenie przekracza możliwości tramwaju.
Dlatego chciałbym żeby takowa linia powstała na trasie
Cm.Wolski - Fort Wola - Wolska - Al.Solidarności - Okopowa - Rondo
Radosława - Al.Jana Pawła II - Pl.Grunwaldzki - Ks.Popiełuszki Słowackiego - Metro Marymont .
Mam nadzieję że Moje propozycje zostaną pozytywnie rozpatrzone .
Pozdrawiam
Temat:

zostawcie w spokoju trasę 190 i 112

Chciałam zabrać głos nt planowanych zmian tras autobusu 112 i 190.
Planowane przez ztm zmiany spowodują ogromne utrudnienia dla mieszkańców
bemowa a w szczególności Jelonek. Autobus 190 jest JEDYNYM autobusem,
który skręca z Powstańców Ślaskich w prawo w Górczewską. Pozwala się
wydostać z Jelonek aż do Śródmieścia i dla wielu mieszkańców jest JEDYNYM
środkiem lokomocji pozwalającym bez przesiadek dostać się do JEDYNEGO
supermarketu w okolicy, czyli Wola Park. Skasowanie tego autobusu
spowoduje gehennę jeśli o klientów Wola Park chodzi bo będą z siatami
przesiadać się w niskopodłogowe autobusy lub przedzierać jeszcze
dodatkowo przez jedną stację metra. Pomysłodawców zapraszam do
przejechania się z zakupami wymyśloną przez nich trasą (w przejsciu
niskopodłogowego autobusu nie da się minąć, a zsiatką to już w ogóle),
proponuję uszkodzić sobie jeszcze kończyny lub kręgosłup (w tej okolicy
mieszka dużo emerytów) lub też pozyczyć małe dzieci i razem z nimi i
zakupami pokonywać tą wymyśloną trasę z przeszkodami.
Skrócenie trasy autobusu 112 tylko do ul Conrada rónież jest nietrafionym
pomysłem. Ten autobus to jedyne bezpośrednie źródło, które umozliwia
przejechanie praktycznie przez cały Żoliborz i dalej na Białołękę. Z
okolicy Jelonek i tak systematycznie kasowane są bezposrednie połaczenia
w zasadzie już wszędzie - ziostawcie chociaż bezposredni dojazd w tą
stronę, skoro przez lata odcinacie mieszkańcó od Śrómieścia.

Temat:

zmiany w komunikacji miejskiej na Targówku

Dzień dobry,
po przeczytaniu ogłoszenia znajdującego się na stronie Warszawskiego
Transportu Publicznego, chciałbym zasugerować własne pomysły na zmiany
tras linii w dzielnicy Targówek:
104 - Metro Bródno-Brzeziny
112 - Nowe Bemowo - CH Marki, trasa na Bródnie jak przed budową metra
120 - Olesin - Metro Kondratowicza
126 - Tarchomin - CH Targówek, jednak autobus powinien wciąż zapewniać
mieszkańcom ulicy Mehoffera wygodny dojazd do Żerania i Targówka
132 - Metro Bródno - Os. Derby, częstotliwość kursowania, co 5-10 minut
134 - Metro Marymont - Olesin, częstotliwość wciąż co 30 minut
145 - Żerań FSO - Wiatraczna, ale na Bródnie powinien pozostać przejazd
ulicami: WYSZOGRODZKA - CHODECKA - MATKI TERESY Z KALKUTY - ŚW.
WINCENTEGO - KONDRATOWICZA - MŁODZIEŃCZA, aby zapewnić wygodny dojazd do
Cmentarza Bródnowskiego
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156 - pozostanie na trasie Metro Młociny - Dw. Wschodni (Kijowska), jest
bardzo wygodnym bezprzesiadkowym połączeniem Bielan z Dworcem Wschodnim
oraz Targówkiem Mieszkaniowym i Fabrycznym
160 - likwidacja
169 - Bródno-Podgrodzie - Dw. Wschodni (Kijowska), kursujący na trasie:
CHODECKA - ŁOJEWSKA - ŁABISZYŃSKA - KONDRATOWICZA - CHODECKA - MATKI
TERESY Z KALKUTY - ŚW. WINCENTEGO - ...
176 - powrót na trasę Pl. Hallera - Choszczówka
199 - Bródno-Podgrodzie - Rembertów-Strzelnica
204 - PKP Praga- os. Derby, połączenie to powinno zostać ze względu na
bardzo wygodny dojazd ze stacji kolejowej na tą część Bródna i Białołęki,
która nie ma zapewnionego połączenia tramwajowego
245 - Bródno-Podgrodzie - Ząbki (Maczka)
256 - Zaułek-Szkoła - Metro Kondratowicza
262 - Metro Trocka - Lewinów, przejazd ulicą Łokietka i Kościeliską
269 - likwidacja
356 - ze względu na sugerowane pozostawienie linii 156 na pierwotnej
trasie, proponuję wykorzystać wolną zatokę autobusową przy ulicy
Suwalskiej, a linię 356 skierować na następującą trasę: SUWALSKA Łabiszyńska - Łojewska - Chodecka- Kondratowicza- św. WincentegoBorzymowska - Trocka - Radzymińska - Gen. Rozwadowskiego - SwojskaWierna- PKP ZACISZE WILNO
500 - Bródno-Podgrodzie, przejazd trasą jak przed budową metra
527 - Grodzisk - Metro Kondratowicza
Ponadto chciałbym zasugerować ponowne włączenie do ruchu linii 227, która
zapewniała bezprzesiadkowe połącznie Bródna z Dworcem Centralnym;
częstotliwość kursowania wynosiłaby 30 minut; trasa lini: BRÓDNOPODGRODZIE - CHODECKA - ŁOJEWSKA - ŁABISZYŃSKA - KONDRATOWICZA - ŚW.
WINCENTEGO - STARZYŃSKIEGO - MOST GDAŃSKI - SŁOMIŃSKIEGO - SZYMANOWSKA ZAKROCZYMSKA - KONWIKTORSKA (POWRÓT: BONIFRATERSKA - MIĘDZYPARKOWA) BONIFRATERSKA - ŚWIĘTOJERSKA - GEN. ANDERSA - MARSZAŁKOWSKA - GRZYBOWSKA
- TWARDA - ŚWIĘTOKRZYSKA - AL. JANA PAWŁA II (POWRÓT: EMILII PLATER)
Bardzo poproszę o rozpatrzenie moich propozycji, przesyłam je z chęcią
ulepszenia komunikacji miejskiej na Targówku.
Pozdrawiam serdecznie
Do:

konsultacje

Nie zgadzamy się z likwidacją linii 25. Z każdym otwartym odcinkiem metra
komunikacja na Ochocie pogarsza się. Tak było z autobusem 150.
Temat:
Targówku

Propozycje zmian w Warszawskim transporcie publicznym na

Dzień Dobry
Przedstawiam moje propozycje zmian w Warszawskim transporcie publicznym
na Targówku:
zostawienie
zostawienie
skierowanie
zostawienie
Skierowanie

linii
linii
linii
linii
linii

Tramwajowej 25 (nie likwidować)
134 , 156 , 256 , 527 i 118 na obecnych trasach
269 na trasę: Grodzisk - Metro Kondratowicza
160 i E-9 (nie likwidować)
412 na trasę: Grodzisk - Metro Bródno
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Temat:
Propozycje zmian w Warszawskim transporcie publicznym na Woli
i na Bemowie
Dzień Dobry
Przedstawiam moją propozycje zmian Komunikacyjnych na Woli i na Bemowie:
zostawienie linii 112 , 171, 190 , 154 i 167 na obecnych trasach
skierowanie linii 201 na trasę: Nowe Bemowo - Znana
skierowanie linii 177 na trasę: Ursus - Niedźwiadek - Metro Bemowo
Temat:

Nie dla likwidacji tramwaju nr 25

Nie dla likwidacji tramwaju nr 25
Temat:
Konsultacje - połączenie autobusowe Osiedle Wilno - metro
Trocka - ul. Zamkowa
Dzień dobry,
Chciałam zabrać głos odnośnie postulatu Pani Radnej Katarzyny Górskiej Manczenko oraz Pani Radnej Iwony Wujastyk, dotyczącego połączenia
autobusowego z osiedla Osiedla Wilno do Metra Targówek, a szczególnie
pomysłu przebiegu autobusów przez ul. Zamkową.
Jestem mieszkanką os. Wilno od 10 lat. Mieszkam przy ul. Zamkowej 4.
Kupując mieszkanie, byłam zapewniana przez dewelopera Dom Development, że
ulicą tą, nie będą jeździły autobusy. Był moment, że pojawiły się tutaj
autobusy linii 170, ale jak Państwo zapewne wiecie, spowodowane to było
budową kolejnego etapu osiedla. Już wówczas pojawiły się problem, pomimo,
małego natężenia ruchu, które były szczególnie widoczne zimą, kiedy spadł
śnieg i droga zrobiła się bardzo wąska.
Nie zgadzam się, tak jak większość mieszkańców mieszkających przy ul.
Zamkowej, na powrót autobusów na Naszą ulicę.
W godzinach porannych, gdzie jest duży ruch wyjazdowy z osiedla, a przy
sklepie Topaz stoją często samochody dostawcze (nawet po obu stronach)
będzie powodowało to zator. Przykładowo, jeżeli autobus miałby jechać od
strony Bukowieckiej w stronę placu Ostrej Bramy, gdzie po drodze stoją na
światłach awaryjnych auta dostawcze albo osobowe, autobusy utkną w korku,
ponieważ z przeciwka jadą bez przerwy auta.
Kolejna sprawa, dotyczy wzmożonego hałasu. Odstępy między blokami są dużo
mniejsze niż przy ul. Wiernej. Powoduje to tunel, gdzie i tak już
wzmożony ruch potęguje hałas. Wiem, że dzisiejsze autobusy nie są tak
może głośne jak dawniej, jednakże będzie wpływało to na zwiększenie
spalin między naszymi blokami oraz hałas. Szczególnie odczułyby to osoby
mieszkające na parterze.
Brak możliwości stworzenia zatoczek przy ul. Zamkowej, spowodowałoby
zmniejszenie przepustowości w godzinach porannych.
Wyjazd z garażu, w godzinach porannych, który i tak już jest utrudniony,
byłby jeszcze trudniejszy.
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Z rozmów, jakie przeprowadziłam z mieszkańcami ul. Zamkowej, wynika, że
powrót autobusów na ul. Zamkową nie jest mile widziany, a wręcz stworzy
dla Państwa więcej utrudnień w późniejszym czasie, gdyby taka realizacja
miała miejsce, gdyż pojawią się zapewne duże głosy sprzeciwu. Niestety
nie zawsze mieszkańcy wiedzą o możliwości zabrania głosu i dowiadują się
dopiero po fakcie, że mogli się wypowiedzieć w danej kwestii.
Liczę, że mój głos i moich sąsiadów będzie wzięty pod uwagę i połączenie
os. Wilno oraz metra Trocka zostanie zrealizowane poprzez inną trasę.
Wiem, że jest to bardzo ważne połączenie dla wielu mieszkańców osiedla,
ale mam nadzieję, że nie będzie to wykonane kosztem mieszkańców ul.
Zamkowej.
Z wyrazami szacunku

głosuje do utrzymania obecnej trasy 118
na odcinku śródmieście mariensztat
most grota do aktualnej pętli , linia jest obciążona,
metro nie zapewnia dojazdu na tym odcinku na wisłostradzie można
stworzyć bus-pas.

tytuł: Notoryczne spóźnienia autobusów 120 i 314
treść: Dzień Dobry,
Chciałabym spytać skąd wynikają notoryczne bez względu na godzinę
opóźnienia linii 120 i 314? Które i tak kursują co pół godziny i do tego
są spóźnione przynajmniej 15min nawet do godziny? Rozumiem gdyby były to
tak zwane godziny szczytu bądź autobusy te jeździły co 10 min bądź 5 min.
Natomiast jeżdżą co pół godziny i do tego spóźnione nawet o 40 minut.
Jedna z takich sytuacji miała miejsce kiedy czekałam na autobus 314 w
stronę Tarchomina, na sam autobus czekałam dokładnie 50min....Czy mogą
państwo lepiej przyjrzeć się tym liniom autobusowym?
Temat:
Wniosek dotyczący zmian WTP
Załączniki: petycja.pdf
Dzień dobry
W imieniu własnym i mieszkańców bloku przy ul. Szlacheckiej 2 w Warszawie
w załączonym pliku przesyłam wniosek dotyczący zmian w komunikacji
miejskiej w związku z nowootwieraną linią metra M2.
Pozdrawiam
Temat:
Konsultacje dot. zmian WTP
Załączniki: petycja.pdf
Dzień dobry
W imieniu własnym i mieszkańców bloku przy ul. Szlacheckiej 2 w
Warszawie w załączonym pliku przesyłam wniosek dotyczący zmian w
komunikacji miejskiej w związku z nowootwieraną linią metra M2.
Temat:

Bemowo - Linia 190

Szanowni Państwo,
Jeśli dobrze zrozumiałam z https://www.ztm.waw.pl/konsultacje/nowestacje-konsultacje-spoleczne-zmian-w-komunikacji/
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w planach jest, aby autobus nr 190 przestał jeździć aktualną trasą.
Jest to dla mnie tragiczna wiadomość - bo korzystamy z tego autobusu dość
często jeżdżąc do Wola Parku.
W Wola Parku mamy lekarzy (luxmed), jeździmy na zakupy, z dzieckiem do
kina. Mamy małe dziecko - wymagające wózka. Mieszkamy na Jelonkach i
potrzebujemy autobusu bezpośrednio - szczególnie, że dla nas to kilka
przystanków i nie wyobrażam sobie, żeby na takim odcinku musieć się
przesiadać z dzieckiem w metro na 1 mini stację.
Widzę, że jeździ tym autobusem również sporo starszych osób do Wola
Parku. Dla nich to również może być ponad ich siły - żeby się przesiadać
w metro na 1 stację.
Proszę o umożliwienie kursowania autobusu 190 - tak aby był możliwy
dojazd nim do Wola Parku.

Temat:

Konsultacje w sprawie zmian układu linii transportu zbiorowego

Szanowni Państwo
W związku z proponowanymi zmianami komunikacyjnymi przesyłam swoje uwagi
dotyczące przebiegu linii:
- uważam, że należy pozostawić linię z Torwaru do stacji linii M2 lub
dalej na Wolę. Po proponowanych zmianach tras 109 i 171 mieszkańcy
Siekierek, Czerniakowa i Powiśla stracą dogodny, wygodny i szybki dojazd
w okolice Woli. Drastycznie pogorszy dojazd szczególnie w okresie
zawieszenia przystanków Rozbrat na Trasie Łazienkowskiej (brak możliwości
wygodnej przesiadki na linię 520, która dowozi do linii M2 i tramwajów w
ciągu al. Solidarności). W związku z tym proponuję, by linię 109
doprowadzić przynajmniej do ronda Daszyńskiego lub ONZ, a najlepiej
(przynajmniej na czas wyłączenia ruchu tramwajowego na ul. Kasprzaka) do
Szpitala Wolskiego (dalej do Cmentarza Wolskiego). Linie 162 i 185
dowożące do M2 kursują dość rzadko i nie zapewniają poza metrem dogodnych
przesiadek.
- w kontekście zmian na Targówku i Bródnie uważam, że należy pozostawić
przynajmniej jedno z proponowanych trzech likwidowanych (160, 25, 41)
bezpośrednich połączeń do centrum. Mieszkańcy Bródna i Targówka
Mieszkaniowego to w sporej części osoby starsze, w związku z czym każda
przesiadka jest dla nich utrudnieniem (zarówno czasowym - przejście
między przystankami, stacjami metra zajmuje więcej czasu niż młodej
osobie zdrowej, jak i fizycznym).
- mocno zastanawia likwidacja tramwaju 25, który wzmacnia połączenia na
al. Jerozolimskich. Często w godzinach szczytu brakuje możliwości
swobodnego wejścia do tramwaju jakiejkolwiek linii - zmniejszenie
częstotliwości kursowania tramwajów w centrum wydaje się być nierozważną
propozycją.
- zastanawia zmniejszanie potencjału wykorzystania kolei w mieście, czym
przejawia się likwidacja na obecnych trasach linii 104, 118, 134, 240
(dojazd do PKP Toruńska) i 204 (dojazd do PKP Praga). Powinno się raczej
dążyć do zwiększania roli kolei oraz uatrakcyjnienia jej, a nie do
odciągania mieszkańców od niej.
- kilka tygodni temu pojawiły się informacje medialne dot. zmian na
Dolnym Mokotowie. W związku z tym chciałbym zaproponować poprowadzenie
linii autobusowej al. Polski Walczącej od ul. Czerniakowskiej, Batalionu
AK Bałtyk (wykorzystanie istniejących pustych przystanków) i utworzenie
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tymczasowej zawrotki za ul. Bluszczańską na terenie, na którym planowana
jest przyszłości budowa drogi (załączam screen).
W okolicy jest mnóstwo nowych i planowanych budynków mieszkalnych z
których droga dojścia do najbliższych przystanków nie jest taka mała.
Gdyby istniała możliwość wytyczenia tymczasowej pętli, warto by
przekierować tam linię 159 (wg informacji medialnych planowana zawrotka
na Małych Siekierkach, gdzie nikt nie mieszka), ewentualnie zamiast 159
można by wydłużyć trasę linii 109 z Torwaru, gdyby była możliwość
zawrócenia taborem 18-metrowym, co może być utrudnione.
Ostatecznie trasa linii 109 mogłaby wyglądać tak: BLUSZCZAŃSKA Batalionu AK Bałtyk - al. Polski Walczącej - Czerniakowska - Łazienkowska
- Rozbrat (powrót Górnośląska - Solec) - Książęca - Nowy Świat (powrót
Bracką) - al. Jerozolimskie - al. Jana Pawła II (powrót Świętokrzyska Emilii Plater) - Prosta - Kasprzaka - Jana Kazimierza - Hubalczyków Fort Wola - CM. WOLSKI - przy takiej trasie można by zlikwidować linię
255 zapewniając jednocześnie mieszkańcom Odolan bezpośrednie połączenie
ze ścisłym centrum i Śródmieściem.
Pozdrawiam serdecznie
Temat:
Autobus 190
Dzień dobry
Uprzejma prośba o pozostawieniu

Temat:

Autobusu 190,/ na dotychczasowej trasie.

Linia tramwajowa 25

Dzień dobry,
Doszła mnie informacja o planach likwidacji linii tramwajowej 25[1].
Piszę, żeby poprosić o informację, czy to prawda i rzeczywiście
zamierzają Państwo zamknąć linię, oraz, jeśli tak, żeby zarejestrować
swój sprzeciw przeciwko takiej zmianie.
Jako mieszkaniec Ochoty, uprzejmie proszę zwrócić uwagę, że linia 25
nie kursuje tylko po prawej stronie Wisły, ale jest też istotna dla
mieszkańców na trasie po lewej stronie, którzy nie będą mogli
wykorzystać do tych przejazdów metra, które zresztą zastępuje ją
bardzo częściowo. Problem został już szerzej opisany w petycji
skierowanej do Państwa przez innych mieszkańców[2].
[1] https://warszawa.naszemiasto.pl/miasto-likwiduje-linie-tramwajowa-nr25-mieszkancy-oburzeni/ar/c1-8747273
[2] https://www.ztm.waw.pl/wp-content/uploads/2022/04/petycja2022-06skan.pdf
Pozdrawiam,
Temat:
Opinia SISKOM do projektu zmian w układzie komunikacyjnym w
Dzielnicy Bemowo w związku z ukończeniem budowy II linii metra w
prawobrzeżnej Warszawie
Załączniki: SIS.DS.3.2022.LO_Opinia_projekt_ZTM_Bemowo_M2.pdf
Szanowni Państwo,
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W załączeniu przesyłam opinię SISKOM do projektu zmian w układzie
komunikacyjnym w Dzielnicy Bemowo w związku z ukończeniem budowy II linii
metra w prawobrzeżnej Warszawie.
Z poważaniem

==============cytowana wiadomość==============
Do tego plan wycofania lini 171 wydaje się kuriozalnym pomysłem przy
perspektywie braku możliwości korzystania z trasy Łazienkowskiej.
Codzienne przebijanie się przez korki w centrum by dojechać na Mokotów to
ogromna strata czasu i nadrabianie drogi - de facto podróż zaczyna się od
jechania w przeciwnym kierunku. Podróż na Domaniewską rano z 24 minut
wydłużyła się do 45 gdy było dostępne 159. Teraz w godzinach porannych
doszło do godziny i 5 minut!!!! Ciekawe ile wyniesie po wycofaniu lini
171. Taka sytuacja coraz częściej zachęca do podróży tanimi taksówkami.
Taka polityka komunikacyjna na Powiślu to skandal.

Temat:

Konsultacje społeczne

Dzien dobry
Trochę się rozpisałem, ale jakby ktoś potrzebował inspiracji, to proszę:
W ramach konsultacji społecznych planowanych zmian w komunikacji
miejskiej w związku z otwarciem nowych stacji metra na Woli i Bemowie
chciałabym stanowczo zaprotestować przeciwko dyskryminacji komunikacyjnej
mieszkańców Ulrychowa (okolic ulic Znanej i Jana Olbrachta), w
szczególności zmiany trasy linii 167.
Na Ulrychowie cały czas powstają nowe osiedla, tymczasem wprowadzenie
proponowanych zmian oznaczałoby, że komunikacja autobusowa tej okolicy
jest gorsza nie tylko od obecnej (pętla 201 dowożącego do metra i 167
dowożącego do ul. Wolskiej, Kasprzaka i dalej na Ochotę i Pragę oraz
autobus 129 jeżdżący co pół godziny na Koło), ale również wobec sytuacji
sprzed 10 lat, kiedy osiedli mieszkaniowych było dużo mniej.
Proponowaną zmianę trasy linii 190, zapewniającą dojazd z pętli Znana do
stacji metra Księcia Janusza przy deklarowanej częstotliwości (7,5 min. w
godz. szczytu i 10 min. poza szczytem) można uznać za równoważną
likwidowanej linii 201, ale dojazd do metra nie wyczerpuje potrzeb
mieszkańców Urlychowa.
Proszę o zmianę trasy linii 167, tak aby utrzymać połączenie ul. Znanej
ze szkołą podstawową na ul. Redutowej oraz dojazd do tramwajów na ul.
Wolskiej (wielu mieszkańców codzienne jeździ tamtą trasą do pracy i
szkoły), najlepiej poprzez utrzymanie pętli na ul. Znanej. Jeżeli jednak
akurat ta linia koniecznie ma realizować kursy na Stare Bemowo,
alternatywnie możliwe jest jej poprowadzenie ul. Jana Olbrachta i
Strąkową do ul. Powstańców Śląskich. To dużo sensowniejsze niż powielanie
trasy metra ul. Górczewską. Uważam za niedopuszczalne, aby trasy z Bemowa
były dublowane ul. Górczewską, podczas gdy mieszkańcy Ulrychowa
pozbawieni są możliwości dojazdowych.
Dziękuje bardzo za pozytywne rozpatrzenie
Temat: Sprzeciw przeciwko likwidacji linii 25
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Dzień dobry,
Jako użytkownik warszawskiej komunikacji miejskiej zgłaszam swój protest
przeciwko likwidacji linii 25
Z poważaniem
Temat:

Postulat utrzymania dotychczasowej linii 190 i 171

Witam,
W ramach konsultacji w sprawie komunikacji miejskiej w związku otwarciem
nowej stacji metra II lini, wnoszę o utrzymanie kursowania autobusów
linii 190 oraz 171 , szczególnie na odcinku Okopowa - Wola Park.
Codziennie bowiem dojeżdżam do pracy z okolic ulicy Okopowej i dla mnie
uciążliwym jest dojeżdżać, do stacji Metra Ratusz Arsenał, po to, aby
dotrzeć do stacji Świętokrzyska, by móc iść na drugą stację metra, po to
by dojechać do metra Urlychów.
W przypadku zabrania kursowania linii 190 na tym odcinku, mój średni czas
dotarcia do pracy zwiększy się przynajmniej 3 krotnie.
Uprzejmie proszę, o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Temat:

Komunikacja na Bemowie

Szanowni Państwo
Jestem wieloletnią mieszkanką Bemowa Lotniska mieszkam przy ulicy
Wrocławskiej w pobliżu Radiowej. Od wielu lat z rosnącym niepokojem
obserwuję jak znikają kolejne linie autobusowe i tramwajowe w pobliżu
mojego domu. Nie ma już 507, E2 itd. znikają kolejne tramwaje (np 11). W
tej chwili w kierunku Ratusza Bemowo mamy tylko jeden autobus, który
jeździ co 20 minut. Chciałam przypomnieć, że komunikacja miejska ma
służyć pasażerom i być dla nich stosunkowo wygodna. Nie wszyscy również
jeżdżą metro i to nie tylko dlatego, że że nie chcą , ale dlatego, że
metro nie dociera przecież wszędzie. Otwarcie kilkusetmetrowego odcinka
metra nie jest uzasadnieniem dla tak radykalnych zmian w komunikacji.
Społeczeństwo się starzeje i wizja kolejnych przesiadek lub kilometrowych
"spacerów" powoduje rosnące wykluczenie komunikacyjne mieszkańców mojej
okolicy. Dlatego postuluję o:
1. Utrzymanie autobusów 112 i 171 na dotychczasowych trasach.
2. Zwiększenie częstości kursów autobusu 171 i/lub skierowanie w kierunku
Koła tramwaju, który umożliwi mieszkańcom dojazd do ulicy Górczewskiej i
dalej.
Z poważaniem
Temat:

Zmiany w komunikacji

Witam
Mam 10 propozycji zmian, które będą dotyczyły prawej strony Wisły.
1. Skierowanie linii 104 do Placu Hallera, żeby ułatwić przesiadki do
linii 162 i 166
2. Linię 118 skierować jak jeździła przed budową metra w tym rejonie.
Argumentuje to tym,że są w rejonie stacji Kondratowicza trzy szkoły i
pozbawicie dojazdu uczniów z Powiśla i Śródmieścia
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3. Linię 112 pozostawić po lewej stronie Wisły bez zmian,ponieważ
pozbawiacie w ten sposób mieszkańców ulicy Połczyńskiej bez dobrego
dojazdu na drugą stronę rzeki. Nic to nie zmieni na trasie s8,bo i tak
autobusy będą musiały swoje odstać.
4. Linia 126 jest ważna dla mieszkańców nowodworów dlatego proponuje,żeby
126 nie jeździła do Tarchomina, tylko do Nowodworów dlatego,że pętla
Tarchomin jest już wystarczająco zatłoczona. W tej propozycji apeluję do
was żebyście skierowali na Nowodwory linię L49 kursującą obecnie do
Dąbrówki Wiślanej. Wszystko po to,żeby ułatwić przesiadki do linii 126
5. Linia 134 obecnie obsługuje szkołę przy Ostródzkiej bardzo proszę o
nie zabieranie linii 134 z obsługi obszaru tej szkoły,ponieważ dużo
dzieci zabiera ten autobus. W tej propozycji apeluję do was żebyście nie
odcinali Białołęki od linii metra m1.
6. Jeszcze raz apeluję o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów
oznaczonych jako 156 do 15 minut w szczycie i 20 poza szczytem. Proszę
również przyjąć obecną trasę objazdową za stałą,ponieważ z tego co ja
zauważyłem,że jest znacznie więcej ludzi w pojazdach 12 metrowych.
7. Apeluję do państwa, żebyście przemyśleli likwidację linii 160 ponieważ
widzę jak duże są napełnienia tej linii.
8. Do 204 ludzie się przesiadają z pociągów SKM i osobowych Kolei
Mazowieckich wiem,że jest ich mało i jest tam ciężko zawrócić, ale 12
metrowce tam zawracały, gdy obsługiwała to Stalowa.
9. Moja propozycja dotycząca linii 240 to wydłużenie jej na
Gwiaździstą,ponieważ by to ułatwiło przesiadki do linii kursujących do
innych części miasta.
10. Linia 25 nie może zostać zlikwidowana,ponieważ to wpłynie negatywnie
na tramwaje kursujące Alejami Jerozolimskimi.
Z wyrazami szacunku
Temat:

Linia 177

Jestem za pozostawieniem linii 177 Od przystanku WKD Opacz nawet na
Niedźwiadek.

Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:
Prośba o uruchomienie 2 dodatkowych kursów autobusów nr 145, z
Żerania do ..Wiatracznej. Bliżej północy.
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Ostatni kurs z Żerania autobusu nr 145, odjeżdża o 22.56. To zbyt
wcześnie. Propozycja i prośba o dołożenie 2 kursów co 30', 23,26 i
23.56. Obsłuży to lepiej połączenie z metrem na Bródnie.
Linia 145 , jest na mocno obciążonej Obwodnicy Praskiej , z Targówka do
Rembertowa i Pragi Pod. Ostatni kurs może być do zajezdni Płowiecka/
Ostrobramska.
Dziękujemy
Temat:
Potrzebny autobus nr 245 , w weekendy i święta. Z metra Trocka
do Ul. Powstańców w Ząbkach . Ale do północy, tak , jak w dzień
powszedni.
Mieszkańcy osiedla Leśny Rembertów w Warszawie , ul. Chełmżyńska 196/198.
Mamy utrudniony dojazd z metra Trocka w weekendy, do przystanku
Powstańców Ząbki. Tylko do godz. 20.00. W te dni, autobusy do Ząbek,
jeżdżą rzadko co 30'. Ale jeżdżą. Poprosimy o dołożenie 8 kursów autobusu
245. W soboty, niedzielę, święta., jak w dzień powszedni.
Dziękujemy.
Temat:
Potrzebny autobus nocny z Targówka do osiedla Leśny Rembertów.
Warszawa Rembertów ul. Chełmżyńska 196/198.
Mieszka Nas już tutaj w Warszawie Rembertów przy ul. Chełmżyńskiej ,
ponad 1000 osób. Zasiedlonych jest 430 mieszkań oraz w maju czerwcu
dojdzie następne 130 mieszkań. Na przełomie roku 2022/23 , przybędzie
następne 130 mieszkań. Trzeba liczyć , co najmniej 2-3 osoby na
mieszkanie.. Ostatni autobus nr 145 przejeżdża do Nas , przystanek Ogrody
Kawęczyn 23.30.. Odjeżdża z Żerania o 22.56.. Zbyt wcześnie jest na
Bródnie centrum 23,16..
Może warto skorygować linie N 62 i N16.
Dziękujemy..
Temat:
Jak ulepszyć komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji
linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?
Dzień dobry
Bardzo proszę o rozważenie połączenia połączenia autobusowego łączącego
Stary Ursus, Skorosze z nową stacją Bemowo możliwie najkrótszą trasą.
Połączenie to mogłoby łączyć także osiedla i centra handlowe przy ul.
Lazurowej i Górczewskiej
z poważaniem

Temat:

Komunikacja ZTM w Ursusie

Witam , proponuję całkowicie likwidację wszystkich linii autobusowych w
dzielnicy Ursus , po co się denerwować czytając propozycje narzucone
odgórnie . Z pasażerami nikt się nie liczy a firma ZTM już i tak ma
zmiany linii autobusowych więc po co ten cały galimatias .
Temat:
Opinia SISKOM do projektu zmian w układzie komunikacyjnym w
Dzielnicy Targówek w związku z ukończeniem budowy II linii metra w
prawobrzeżnej Warszawie
Załączniki: SIS.DS.1.2022.LO_Opinia_projekt_ZTM_Targowek_M2.pdf
Szanowni Państwo,
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W załączeniu przesyłam opinię SISKOM do projektu zmian w układzie
komunikacyjnym w Dzielnicy Targówek w związku z ukończeniem budowy II
linii metra w prawobrzeżnej Warszawie.
Z poważaniem
Temat:

171

z Powiśla

Dzień dobry, jestem oburzona nową propozycją likwidacji 171 z Powiśla.
Taka sama próba była przeprowadzona w okresie 2019/2020 roku. Wtedy
chociaż były informację oraz konsultacje społeczne. Teraz znowu chcą
państwo nam zabrać autobus, tylko już po cichu..
Poprzednim razem padały bardzo konkretne argumenty za pozostawieniem
linii 171 na Powiślu. Dużo starszych osób jeździ tylko autobusami i
trudno im się przesiąść do metra.
Uważam, że zabranie linii która kojarzy się od ponad 20 lat z Torwarem
jest błędną decyzją. 171 jeździ na chomiczówke znacznie krócej i nie
wpisała się tak w okolicę. Tutaj jednym z licznych argumentów za
pozostawieniem linii 171 na Torwarze jest właśnie to, że dużo osób
właśnie z naszą okolicą kojarzy ten autobus.
Myślę, że dobrze tutaj pasuje powiedzenie: nic o nas bez nas. Dlatego nie
rozumiem, dlaczego konsultacje społeczne nie dotyczą nas? Chcą Państwo
zabrać nam autobus, a nie zostajemy o tym poinformowani.. Ostatnie
konsultacje zaowocowały dogadaniem się, myślę, że i teraz udałoby się
porozumieć.
Dlatego chciałabym jeszcze raz podkreślić moje zdanie na temat likwidacji
linii 171 z Torwaru. Zdecydowanie to zły pomysł.
Pozdrawiam
Temat:

Osiedle derby

Witam.
Dlaczego nie może zostać Autobus bezpośredni do centrum miasta. Np.160
jeżdżąc obecną trasą przejeżdża obok kilku szkół, zwłaszcza średnich.
Kiedyś mieliśmy 527, którym w centrum byliśmy dużo szybciej niż obecnie z
przesiadką metrem.
Dlaczego na siłę uszczesliwiacie wszystkich metrem????
Pozdrawiam.
Temat:

Sprzeciw dla zmian w kursowaniu lini nr 177

Dzień dobry,
Zgłaszam swój sprzeciw dla zmiany linii nr 177.
Swój sprzeciw uzasadniam nastepujaco:
Zmiana kursowania Lini 177 będzie bardzo niekorzystna dla mieszkańców
nowych osiedli wzdłuż ulicy Posagu 7 Panien. Jak państwo wiedzą, na tym
terenie nie ma szkół podstawowych i przedszkoli państwowych oraz żłobków.
Większość rodziców dowozi swoje dzieci do miejsc które są zlokalizowane
przy trasie 177 a więc:
Żłobek nr 48 ul czerwona droga
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 Orłów Piastowskich 47
Szkoła Podstawowa nr 11 dojście od ulicy warszawskiej
Następnie dojeżdża w ulice Walerego Sławka w okolicy której są:
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Przedszkole Nr 200
Szkoła Podstawowa nr 4
Przedszkole nr 194
Przedszkole Publiczne 439
Dodatkowo autobus dojeżdża na stację PKP Ursus, ważny węzeł
komunikacyjny.
Wydłużenie trasy do stacji metra jest jak najbardziej korzystne, ale nie
kosztem utraty połączenia z tak ważnymi miejscami.
Proszę o wzięcie wzięcie pod uwagę mojego sprzeciwu i argumentów które
podałem.
Z wyrazami szacunku,
Temat:

Linia 177

Dzień dobry. Jako mieszkaniec Ursusa mam bardzo duże uwagi co do zmiany
przebiegu linii 177. Linia ta jako połączenie dowozowe do metra nie ma
sensu – po pierwsze, likwiduje się w ten sposób jedyne bezpośrednie
połączenie obu części Ursusa (w tym dojazd do Urzędu Dzielnicy z
Czechowic i Skoroszy). Po drugie, autobusy będą utykały w korku przy
Factory. Dużo lepszy dojazd do metra jest przez ulice Gierdziejewskiego i
Połczyńską, gdzie korków praktycznie nie ma i autobusy nie muszą tracić
cennych minut na czekanie do lewoskrętu.
Podzielenie 177 na dowozówkę do metra i 207 w drugiej części dzielnicy
sprawia, że mieszkańcy chcący dostać się do szkół w południowej części
dzielnicy (okręg szkolny dla Szamotów wypada na Skoroszach) będą musieli
się przesiadać. Podobnie z mieszkańcami południa Ursusa chcącymi dojechać
do Urzędu Dzielnicy. Linie 177 i 207 nie będą miały nawet wspólnego
przystanku. Jak zatem osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy rodzice
z dziećmi mają poruszać się po dzielnicy – przechodząc tunelem pod torami
i robiąc sobie kilkaset metrów spaceru do Urzędu?
Kategorycznie sprzeciwiam się takiej fragmentaryzacji i likwidacji
jedynego bezpośredniego połączenia między ważnymi punktami dzielnicy,
takimi jak szkoły, urzędy i przychodnie. Jeżeli miasto chce zapewnić
lepszy dojazd do metra, niech organizuje go za pomocą innej linii. Próba
zmiany autobusu 177 w dojazdówkę do metra to karanie mieszkańców Ursusa
za to, że na Bemowie otworzyli metro.
slajd numer 1
Mieszkańcy Opaczy Kolonii proszą o pozostawienie przystanku WKD Opacz to
jest jedyne bezpośrednie połączenie z Przychodniami, Urzędem Pocztowym,
Bankami, Aptekami, sklepami itd., jest to ważne i dla starszych osób i
dla mlodych pasażerów. Prosimy o uwzględnienie naszej prośby, z
poważaniem Ewa Mróz i inni mieszkańcy Opaczy
Temat:

Nie dla likwidacji linii tramwajowej 25

Witam.
Stanowczo i poważnie sprzeciwiam się likwidacji w/w linii 25 na trasie
BANACHA - ANNOPOL przez ścisłe centrum Warszawy jak również wnoszę o
przywrócenie linii 26 na trasie WIATRACZNA - ,,, - Powstańców Śląskich Górczewska - OS.GÓRCZEWSKA. PILNE!
Pozdrawiam.
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P.S. Dobrze by było połączyć w/w linię np. z linią 1, 7, 9, 14 i 15 pod
kątem dodatkowych brygad jadących na odcinku Bitwy Warszawskiej 1920 r Pl. Narutowicza
Temat:

Utrzymanie linii 171 i 190

Szanowni Państwo,
Uważam, że należy utrzymać kursowanie linii autobusowych 171 i 191 na
dotychczasowych trasach. Linie te tylko w części pokrywają się z nowym
odcinkiem metra, natomiast realizują zapotrzebowanie na bezpośredni
dojazd z Bemowa na Powiśle jak i do Marek.
Z poważaniem

Temat:

Konsultacje linia 314

?? Linia 314 jako dodatkowy autobus dojeżdżający do SP 118 przy ul.
Myśliborskiej.
W ramach trwających konsultacji proponuję aby nowa trasa 314 miałaby
biegła tak jak obecna do skrzyżowania Płochocińskiej i Modlińskiej,
następnie autobus skręcałby w Modlińską, dalej w Żerańską, Klembowską,
Dorodną, Myśliborską, Świderską i kończyłby trasę w rejonie
Świętosławskiego.
Pozwoliłoby to:
? Wzmocnić linię 211 jako dowożącą uczniów do szkoły przy Myśliborskiej
oraz zapewnić dodatkowe połączenie dla mieszkańców osiedli przy
Myśliborskiej, Kasztanowej, Portowej czy Ku Rzece,
? Poprawić dojazd do szkoły przy Myśliborskiej dla mieszkańców osiedli w
rejonie Płochocińskiej i Krzyżówki, co było już postulowane,
? Zapewnić dojazd do szkoły przy Myśliborskiej dla mieszkańców osiedli w
rejonie Marywilskiej.
Pozdrawiam
Temat:

Lewobrzeżna W-wa

Witam,
Przeglądając propozycje zmian kursowania linii 177, 197 i 716, moją
największą obawę budzi skrócenie trasy linii 197 do Cm. Wolski. Lepsze
byłoby puszczenie jej chociażby przez Połczyńską, al.4 Czerwca do Ursus
Ratusz, z uwagi na nowe osiedla na terenie dawnych Zakładów Ursus oraz
lepsze możliwości przesiadek między liniami.
Kolejny problem to częstotliwość linii 716, powinna być zwiększona choćby
w godzinach porannych i popołudniowych, aby możliwe było dojechanie do
pracy.
Pozdrawiam
Temat:

List.

Propozycje zmian w komunikacji po otwarciu metra na Bemowie:1.Wycofanie
całkowicie linii 178 z Konwiktorskiej i skierowanie wszystkich kursów z
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Ronda Daszyńskiego. Propozycje zmian w komunikacji po otwarciu metra na
Bródnie:1.Przekształcenie linii 500 w linię zwykłą 269 i uruchomienie
przystanku Namysłowska.2.Przywrócenie linii 176 do Placu
Hallera.3.Skierowanie linii 103 z Powązkowskiej do Ronda Radosława i
dalej Słomińskiego , Most Gdański , Rondo Starzyńskiego , Jagiellońska ,
Plac Hallera , Dąbrowszczaków , Inżynierska , Wileńska , Targowa ,
Kijowska , Dw.Wschodni(Kijowska) ponieważ jest bardzo potrzebna linia
przez Plac Hallera do Dworca Wschodniego a po drugie linia 103 zastąpi na
Bielanach linię 156 skierowaną do PKP Zacisze Wilno i wycofaną z Dworca
Wschodniego.4.Uruchomienie nowej linii 205 za linię 103 na
trasie:Powązki-Cm.Wojskowy , Powązkowska , Tatarska , Ostroroga , Płocka
, Krzyżanowskiego , Brylowska , Prądzyńskiego , Tunelowa ,
Dw.Zachodni(Tunelowa). 5. Pozostawić linię tramwajową 25 i 41. Bardzo
proszę o wprowadzenie tych zmian po otwarciu metra. Pozdrawiam
Temat:
Autobus 112
Witam, chciałam zabrać swój głos w sprawie zmiany trasy 112.Mieszkamy
przy przystanku Sternicza.Jest to jedyny autobus, który łączy nas z
dalszym Bemowem,Żoliborzem, Bielany.Tam pracujemy,mamy
rodziców,działkę.Co nam da 2linia metra?Co da pracownikom sklepów którzy
dojeżdżają w tamte rejony do pracy,starszym osobom, które wygodnie chcą
gdzieś podjechać bez przesiadek, młodzieży która na tej trasie dojeżdża
do szkoły?112 jest jedynym autobusem który mamy spod domu w tamte
rejony.A pracownicy np.Selgrosa czy budowanego Leroya koło
połczyńskiej,jak mają dojechać do pracy?Tu od Sterniczej i tak jest
kiepska komunikacja,a zabierając 112 to już wogule dramat i
pustkowie.Zmiana tej linii to beznadziejny pomysł!
Temat:

planowana zmiana przebiegu linii 177

Dzień dobry,
Jako mieszkaniec Ursusa mam bardzo duże uwagi co do zmiany przebiegu
linii 177. Linia ta jako połączenie dowozowe do metra nie ma sensu – po
pierwsze, likwiduje się w ten sposób jedyne bezpośrednie połączenie obu
części Ursusa (w tym dojazd do Urzędu Dzielnicy z Czechowic i Skoroszy).
Po drugie, autobusy będą utykały w korku przy Factory. Dużo lepszy dojazd
do metra jest przez ulice Gierdziejewskiego i Połczyńską, gdzie korków
praktycznie nie ma i autobusy nie muszą tracić cennych minut na czekanie
do lewoskrętu.
Podzielenie 177 na dowozówkę do metra i 207 w drugiej części dzielnicy
sprawia, że mieszkańcy chcący dostać się do szkół w południowej części
dzielnicy (okręg szkolny dla Szamotów wypada na Skoroszach) będą musieli
się przesiadać. Podobnie z mieszkańcami południa Ursusa chcącymi dojechać
do Urzędu Dzielnicy. Linie 177 i 207 nie będą miały nawet wspólnego
przystanku. Jak zatem osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy rodzice
z dziećmi mają poruszać się po dzielnicy – przechodząc tunelem pod torami
i robiąc sobie kilkaset metrów spaceru do Urzędu?
Kategorycznie sprzeciwiam się takiej fragmentaryzacji i likwidacji
jedynego bezpośredniego połączenia między ważnymi punktami dzielnicy,
takimi jak szkoły, urzędy i przychodnie. Jeżeli miasto chce zapewnić
lepszy dojazd do metra, niech organizuje go za pomocą innej linii. Próba
zmiany autobusu 177 w dojazdówkę do metra to karanie mieszkańców Ursusa
za to, że na Bemowie otworzyli metro.
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Subject: nowe trasy metra m2 z brudna do miast pod warszawskich
witamy pastwa,
Budowa drugiej lini metra M@2 <mailto:M@2> to bardzo duze ulatwienie
dojazdu do warszwy z lesnych sypialni podmiejskich , niestety luksusowe
auta stoja w korkach a ulce sa zajomwane przez tiry obcnego pochodzenia i
rejestracji. chodzi o ulepszenie podmiejskiej sieci busow ztm 738
738 jezdzi od metro trocka az do Radzymina. To polaczenie Radzymina
(miasto cudu nad wisla) z Warszawa od czasu odkad w 1974roku
zlikwidowania kolej waskotorowa ... KIEdys krazyla informacja jakoby mial
byc tramwaj naziemy od pkp wilenska do marek ale nie wiem czy to na
powaznie bylo czy kogos poniosla fantazja fakt faktem ze tansport szynowy
jest najszybszy i najtanszy
wiem ze po wakacjach sierpien/ wrzesier m2 metro ma Otowrzyc nowe stacje
metra w 2022 i tutaj bedzie doskonala okazja aby ztm uruchomil nowa trase
738 na odcinku Radzymin- M1 az do brudna np do stacji Metra Ratusz
targowek , bardzo wazne aby jechal czesciej co 5-7minut na bardzo
krotkiej trasie aby dowozic ludzi z Radzymina do warszawy do szkoly czy
do pracy w warszawie....
bardzo wazny est czas dojazdu do warszwy a zadne auto nie daje rady z
koleja i etrem podziemnym i trzeba inwestowac w pasarzerow ktorzy beda
sie przesiadac z 738 do metra m2 na tym nowym odcinku aby szybko i bez
korkow dojechac do warszawy w waznych sprawach zawodowych
bardzo prosze to to brac pod uwage planujac nowe trasy autobosow miedzy
metro 2 m a busami podmiejskimi

Temat:

likwidacja tramwajów na Bródnie

Protestujemy (z żoną) przeciwko planowanej likwidacji tramwajów nr 41 i
25 jadących z Bródna.
W związku z niskim zasięgiem warszawskiego metra likwidacja tych linii
spowoduje konieczność wielu przesiadek. Nie ma przecież metra na
Konstruktorskiej (linia 41) i nie ma metra na Banacha (linia 25).
Nie wspominam tutaj o kwestii środowiskowej, przecież tramwaj jest
zielony!

Temat:

Linie autobusowe URSUS

Dzień dobry.
Jako mieszkaniec Ursusa mam bardzo duże uwagi co do zmiany przebiegu
linii 177. Linia ta jako połączenie dowozowe do metra nie ma sensu – po
pierwsze, likwiduje się w ten sposób jedyne bezpośrednie połączenie obu
części Ursusa (w tym dojazd do Urzędu Dzielnicy z Czechowic i Skoroszy).
Po drugie, autobusy będą utykały w korku przy Factory. Dużo lepszy dojazd
do metra jest przez ulice Gierdziejewskiego i Połczyńską, gdzie korków
praktycznie nie ma i autobusy nie muszą tracić cennych minut na czekanie
do lewoskrętu.
Podzielenie 177 na dowozówkę do metra i 207 w drugiej części dzielnicy
sprawia, że mieszkańcy chcący dostać się do szkół w południowej części
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dzielnicy (okręg szkolny dla Szamotów wypada na Skoroszach) będą musieli
się przesiadać. Podobnie z mieszkańcami południa Ursusa chcącymi dojechać
do Urzędu Dzielnicy. Linie 177 i 207 nie będą miały nawet wspólnego
przystanku. Jak zatem osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy rodzice
z dziećmi mają poruszać się po dzielnicy – przechodząc tunelem pod torami
i robiąc sobie kilkaset metrów spaceru do Urzędu?
Kategorycznie sprzeciwiam się takiej fragmentaryzacji i likwidacji
jedynego bezpośredniego połączenia między ważnymi punktami dzielnicy,
takimi jak szkoły, urzędy i przychodnie. Jeżeli miasto chce zapewnić
lepszy dojazd do metra, niech organizuje go za pomocą innej linii. Próba
zmiany autobusu 177 w dojazdówkę do metra to karanie mieszkańców Ursusa
za to, że na Bemowie otworzyli metro.

Temat:

nowe polaczenie M2 i szybkie metro do warszawy

witam was Panowie,
W zwiazku z budowa drugiej lini metra warszawy oraz konsultacjami musze
oglosic moje i sasiadow widzenie sprawy dla waznego autobusu 738.
obecnie ten bus 738 jezdzi od metro Trocka az do Radzymina. TO busowe
polaczenie miasta Radzymin z Warszawa od czasu zlikwidowana kolej
waskotorowej tzw ciuchcia- to byla marecka kolej dojazdowa....
Dlatego bardzo prosze aby ztm warsawy uruchomil trase 738 na odcinku
radzymin-slupno-struga- marki- M1 i dalej na brudno do stacji metro
targowek ratusz
, nowe autobusy tej drugiej lini jechac moge czesciej
bo co 5-7minut na bardzo !!!, krotkiej trasie aby dowozic ludzi z
Radzymina do warszawy w roznych celach czy to szkoly czy do pracy w
warszawie....
ZTM warszawa zyska dodatkowych pasarzerow ktorzy beda sie przesiadac z
738 do metra M2 ktor jezdzi co 2-3 minuty czyki bardzo czesto i szybko
na tym nowym odcinku i bez korkow aby dojechac do warszawy w waznych
sprawach zawodowych, spolecznych i rodzinnych..
bardzo prosze to przeczytac i wprowadzic w nowe rozklady busow
podmiejskich
obywatel i obowatele z lesnych domow wokolo radzymina

Temat:

Linia 177

Dzień dobry, mam pytanie dotyczące połączenia „nowego miasta Ursus”
okolice ulicy Posag 7 Panien z „Skorosze” . Chodzi tu przede wszystkim z
dojazdem dzieci do Szkół Podstawowych w okolicach Konińska, Walerego
Sławna, Dzieci Warszawy. Czy została zaproponowana zwiększenie
częstotliwości lini łączących i bezpośrednio dojeżdżających z nowego
Ursusa do szkół ? Pozdrawiam

Dzień dobry. Jako mieszkanka Ursusa mam bardzo duże uwagi co do zmiany
przebiegu linii 177. Linia ta jako połączenie dowozowe do metra nie ma
sensu – po pierwsze, likwiduje się w ten sposób jedyne bezpośrednie
połączenie obu części Ursusa (w tym dojazd do Urzędu Dzielnicy z

142
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Czechowic i Skoroszy). Po drugie, autobusy będą utykały w korku przy
Factory. Dużo lepszy dojazd do metra jest przez ulice Gierdziejewskiego i
Połczyńską, gdzie korków praktycznie nie ma i autobusy nie muszą tracić
cennych minut na czekanie do lewoskrętu.
Podzielenie 177 na dowozówkę do metra i 207 w drugiej części dzielnicy
sprawia, że mieszkańcy chcący dostać się do szkół w południowej części
dzielnicy (okręg szkolny dla Szamotów wypada na Skoroszach) będą musieli
się przesiadać. Podobnie z mieszkańcami południa Ursusa chcącymi dojechać
do Urzędu Dzielnicy. Linie 177 i 207 nie będą miały nawet wspólnego
przystanku. Jak zatem osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy rodzice
z dziećmi mają poruszać się po dzielnicy – przechodząc tunelem pod torami
i robiąc sobie kilkaset metrów spaceru do Urzędu?
Kategorycznie sprzeciwiam się takiej fragmentaryzacji i likwidacji
jedynego bezpośredniego połączenia między ważnymi punktami dzielnicy,
takimi jak szkoły, urzędy i przychodnie. Jeżeli miasto chce zapewnić
lepszy dojazd do metra, niech organizuje go za pomocą innej linii. Próba
zmiany autobusu 177 w dojazdówkę do metra to karanie mieszkańców Ursusa
za to, że na Bemowie otworzyli metro.
Subject: Konsultacje społeczne - komunikacja miejska
Szanowni Państwo,
Chciałabym przesłać zgodnie z Państwa oczekiwaniami uwagi dot.
komunikacji miejskiej w ramach konsultacji społecznych. Z góry bardzo
dziękuję za zrozumienie okazane mi oraz innym osobom zamieszkującym
opisaną poniżej część dzielnicy Bemowo.
Zwiększyłabym ilość autobusów z przystanku Szeligowska Wiadukt. Nadto
zmieniłabym trasy autobusu/autobusów tak, aby z Chrzanowa autobus
dojeżdżał bezpośrednio do metra. Mając na uwadze, że Chrzanów stale się
rozbudowuje, przybywa mieszkańców, którzy mając możliwość wybrania
komfortowego dojazdu komunikacją publiczną do centrum lub bardziej
oddalonych dzielnic nie zdecydują się na podróż samochodem, co aktualnie
niestety jest konieczne z powodu braku odpowiedniego dostępu do
komunikacji. Tym samym Warszawa byłaby mniej zatłoczona samochodami i
obniżyłaby się ilość spalin. Np autobus linii 249 mógłby zamiast kończyć
bieg na Os. Górczewska dojeżdżać do metra. Korzystne dla zwiększającej
się stale liczby mieszkańców byłoby także zwiększenie częstotliwości
kursów, aktualnie jest ona niewystarczająca, zwłaszcza w godzinach
porannych, popołudniowych i wieczornych. ZTM mógłby także poprawić
punktualność linii 743, ponieważ ustawicznie jest on spóźniony o około 10
minut.
Z poważaniem,
Witam.
Niestety nie udalo mi sie dotrzeć na konsultacje społeczne, ale chcialbym
zauważyć że w chwili obecnej nie ma żadnego połączenia dzielnicy odolany
z Centrum.
Jest bardzo dużo nowych osieli i dużo osób pracuje w centrum. Tramwaj na
Kasprzaka jest w trakcie budowy i do tego czasu mieszkacy Odolan i okolic
mieszkający dość blisko centrum muszę sie przesiadac 2-3 razy aby
dojechać do ścisłego centrum.
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Załączniki: Skopiarka_D22042908460.pdf; Skopiarka_D22042908452.pdf
Cześć,
w załączeniu przesyłam dwa kolejne pisma konsultacyjne. Spółdzielnia
"Lazurowa" przesłała nam 12 pism o tej samej treści, każde z podpisami
mieszkańców innego bloku ??

Temat:

Linia 314 z dojazdem do Sp118

Witam serdecznie, Linia 314 jako dodatkowy autobus dojeżdżający do SP 118
przy ul. Myśliborskiej uważam za świetny pomysł. Do tej szkoły uczęszcza
moja córka oraz wiele innych dzieci, których muszą codziennie rodzice
wozić autem, ponieważ nie ma bezpośredniego autobusu (jest tylko dojazd
do ulicy Płochocińskiej i bardzo niebezpieczne przejście na drugą
stronę).
Mam nadzieję, że moja prośba oraz wielu innych rodziców zostanie
pozytywnie rozpatrzona. Z poważaniem
Temat:

konsultacje w sprawie linii 118

Szanowni Państwo,
piszę w sprawie "skrócenia" linii 118, czyli właściwie jej likwidacji na
Bródnie. Jak zostało zaznaczone w propozycjach WTP: "Proponujemy
skrócenie trasy do Powiśla, wycofanie z trasy S8 i Wisłostrady gdzie
autobusy mają trudności z przejazdem. Na Powiśle z Bródna dojadą pociągi
metra M2."
Zdaję sobie sprawę, że na moście Grota są korki, ale czy ich rozwiązaniem
jest likwidowanie linii?
W dodatku jedynej łączącej bezpośrednio Bródno z Wisłostradą i centrum
miasta. Piszę bezpośrednio, bo część z mieszkańców: ma trudności z
przesiadkami (wózki z dziećmi, zakupy, laski), a windy i schody ruchome w
metrze działają jak wiemy...
My mieszkańcy Bródna zostaliśmy już pozbawieni świetnej ekspresowej
linii 506 i wolniejszej (ale bezpośredniej) 227.
Nasze osiedle się rozrasta, komunikacja jest bardzo zatłoczona. Metro
oczywiście ułatwi sprawę, ale nie wszyscy pracują w bliskości linii
metra.
Pamiętajmy poza tym o osobach starszych, mamach z dziećmi, które muszą
się wydostać z Bródna Podgrodzia do przychodni na Łojewską i
Kondratowicza, czy do biedronki - a tamtędy biegła linia 118. Na
Podgrodziu nie ma przychodni ani tańszych sklepów i dojazd jest
konieczny.
Mam nadzieję, że moje uwagi zostaną wysłuchane.
Z poważaniem
Temat:
M2 Bemowo konsultacje
Witam, w ramach prowadzonych konsultacji zgłaszamy potrzebę stworzenia
bezpośredniego połączenia autobusowego z ul. Szeligowskiej (róg
Szeligowskiej i Rayskiego) do nowo powstałej stacji metra m2 przy
Urzędzie Bemowo.
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Pozdrawiam,
Temat:
NIE DLA LIKWIDACJI TRAMWAJU 25
Przeciw likwidacji!
Temat:

Linia tramwajowa nr 25

Jestem przeciwna likwidacji linii tramwajowej nr 25. Często z niej
korzystam niemal ,,od pętli do pętli" i uważam, że nie ma równie
szybkiego bezpośredniego połączenia na tej trasie, jak właśmie ta linia.
Z poważaniem
Temat:

Proponowany przebieg tras linii KM po otwarciu przedłużeń M2

Swoje pomysły opieram na podstawie własnego poglądu na sprawę, komentarzy
z YouTube i wszelkich stron oraz forów komunikacyjnych.
1. Sieć tramwajowa:
-linia 17, zmiana jest ok,
-linia 41, zmiana jest ok,
-linia 25, tu nieco inne mam zdanie (przede wszystkim odcięcie Dw.
Wileńskiego od dw. Centralnego, jedną z opcji jest zmiana pętli z
Annopola na Żerań FSO, a druga opcja jest bardziej rewolucyjna
(szczególnie dla prawobrzeża) i rozbudowana, mianowicie:
a) 25 ląduje na pętli Czynszowa,
b) 23 ląduje na pętli Dw. Wschodni (Kijowska),
c) 28 zostaje wydłużona do pętli Kawęczyńska - Bazylika,
d) 13 zostaje zlikwidowana (jej pasażerów przejmą od otwarcia metra inne
linie tramwajowe [po otwarciu będą luźniejsze i zmieszczą dawnych
pasażerów 13] lub M2),
e) 3 zostaje wydłużona do pętli Żerań Wschodni,
f) 1 będzie miała jednakową częstotliwość na całej trasie BanachaAnnopol,
g) 24 zostaje skrócona do pętli Wiatraczna,
h) 9 wszystkie kursy zostają wydłużone do pętli Gocławek,
i) 6 zostaje skrócona do pętli Wiatraczna,
j) 26 zostaje wydłużona do pętli Gocławek.
-dodanie przystanku Pirenejska dla tramwajów.
2. Sieć autobusowa na zachodnim odcinku M2:
-linia 105, zmieniłbym pozostawioną trasę (więcej pod linią 109),
-linia 109, zmiana kompletnie nietrafiona, najlepszą opcją będzie
pozostawienie trasy 109 bez zmian na odcinku Metro Rondo DaszyńskiegoTorwar (jedynie zamieniłbym trasę nie przez ul. Plater, tylko al. Jana
Pawła II a od Metra Rondo Daszyńskiego połączyłaby się z linią 105
tworząc jedną silną linię 105 lub 109 (numer do wyboru),
-linia 112, zmiana jest ok, choć powinna zostać przez ul. Powstańców
Śląskich i Radiową wydłużona do pętli Stare Bemowo,
-linia 122, zmiana jest ok,
-linia 129, jest ok,
-linia 149, może i zmiana nieco charakteru tej linii jest ok, tak
zmieniłbym trasę Groty-Karolin, do Metra Bemowo bez zmian, a potem po
trasie obecnej 112 Powstańców Śląskich, Człuchowską, Lazurową i
Połczyńską,
-linia 154, zmiana nietrafiona, najlepszą opcją będzie połączenie z
jednej strony ze 124, a z drugiej przedłużenie do CH Reduta, powstaje w
ten sposób trasa Paluch-C H Reduta, linia wówczas powinna nosić raczej
numer 124 (dla niektórych magia numerka 154 jest zbyt silna dla rejonu
około bemowskiego, ale też nie będzie źle, jeśli to będzie ten numerek),
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-linia 167, zmiana jest ok,
-linia 171, zmiana jest ok,
-linia 177, zmiana jest ok,
-linia 178, zmiana jest ok, choć ja bym wydłużył wszystkie kursy. albo
chociaż 2/3 do Konwiktorskiej, na odcinku gdzie jeździ raz na pół godziny
potrafi być bardzo zatłoczona,
-linia 189, ja bym jednak wydłużył tę linię do Metra Bemowo,
-linia 190, zmiana jest zdecydowanie ok,
-linia 197, zmiana jest ok,
-linia 201. zmiana jest ok, choć ja bym wydłużył tę linię do Zana,
-linia 207, zmiana jest ok,
-linia 220, zmiana jest ok,
-linia 249, powinna zostać wydłużona (dopóki istnieć będzie) do
przystanku Metro Bemowo,
-linia 284, (jak rozumiem likwidacja linii, zmiana jest ok),
-linia 523, zmiana może być ok, jeśli dojdą przystanki Dywizjonu 303
(możliwość przesiadki na 20), Grodkowska (ten przystanek zaliczy ogromny
spadek podaży po otwarciu M2 do Bemowa) oraz Metro Ulrychów (choć to
wydaje się oczywiste), choć moim zdaniem należy podjąć kontrowersyjną
decyzję i ją całkowicie uzwyklić, i oznaczyć np. 113,
-linie 714, 719 i 729, zmiany są ok,
-linia 716, zmiana jest ok,
-linia 743, tu bym się dogadał z okolicznymi gminami, czy tej linii by
nie zmienić końcówki na Metro Bemowo, trasy możliwe są 3:
a) Połczyńską i Powstańców Śląskich,
b) Lazurową i Górczewską,
c) Lazurową, Człuchowską i Powstańców Śląskich.
3. Sieć autobusowa na wschodnim odcinku M2:
-linia 104, zmiana jest ok,
-linia 112, zmiana jest ok,
-linia 118, tu bym zostawił do Żerania FSO jak jest, następnie Modlińską
(i tu zależnie czy taki autobus może wjechać, czy nie), Kowalczyka,
Krzyżówki lub dalej Modlińską i w obu wariantach ciągle już tak samo
Płochocińską, Marywilską, znowu Płochocińską, Płytową do Kupieckiej,
-linia 120, zmiana jest ok,
-linia 126, w związku wysłaniem w tych rejonów 118, 126 powinno przestać
dojeżdżać do Kupieckiej, poza tym jest ok,
-linia 132, zmiana jest ok,
-linia 134, ja bym do Metra Bemowo zostawił tak jak jest, choć
przedłużyłbym ją ulicami Bazyliańską, Wysockiego, Trasą Toruńską do pętli
Żerań FSO,
-linia 140, zmieniłbym końcówkę trasy, do przystanku Młodzieńcza bez
zmian, następnie Młodzieńczą, Codzienną, Figara, Łokietka, Unicką do
Metra Trocka,
-linia 156, zmiana jest ok,
-linia 160, zmiana jest ok,
-linia 169, jest ok,
-linia 176, zmiana jest ok,
-linia 190, zmiana jest ok,
-linia 199, zmiana jest ok,
-linia 204, zmiana jest ok,
-linia 211, przedłużyłbym ją z Żerania FSO do Metra Bródno przez Trasę
Toruńską, Łabiszyńską oraz Kondratowicza,
-linia 212, jest ok, choć powinna wzrosnąć częstotliwość do 12/15/15,
proponuję też z jednej strony przedłużenie do Ronda Starzyńskiego,
-linia 233, zmiana jest ok,
-linia 240, zmiana jest ok,
-linia 245, zmiana jest ok,
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-linia 256, powinno się przebudować pętlę Gilarska i tam ją przedłużyć,
preferuje wariant prosto przez Św. Wincentego,
-linia 262, proponuję żeby kursowała w weekendy i w nieco zmienionej
częstotliwości na 12/20/20,
-linia 269, zmiana jest ok,
-linia 314, zmiana jest ok,
-linia 340, tu bym zmienił końcową trasę (identycznie jak w linii 140,
gdzie tam to opisałem),
-linia 356, jako szczytówka ok, tak nie powinna szczytówka być jedyną
linią która obsługuje zespół przystankowy Młyn Michla,
-linia 412, zmiana jest ok,
-linia 500, proponuję zmniejszyć częstotliwość do 15/15/20,
-linia 512, jest ok,
-linia 516, proponuję przedłużenie jak 211 (i przy tej linii jest to
opisane), do tego dodanie przystanków wzdłuż trasy (dużo ich nie pomija)
oraz uzwyklenie i oznaczenie numerem 216,
-linia 518, do przystanku Muranowska bez zmian, dalej Międzyparkową,
Słomińskiego do Ronda Radosława (od przystanku Dworzec Gdański na
Słomińskiego proponuję tę samą trasę co 500), a także zwiększenie
częstotliwości do 10/12/15,
-linia 527, zmiana jest ok, choć dodałbym brakujące przystanki wzdłuż
trasy i oznaczył ją 227,
-linia 736, proponuję po dogadaniu się z gminami, przedłużenie Mostem
Grota-Roweckiego, al. AK, Słowackiego do Metra Marymont,
-linia 738, proponuję jej zmianę oznaczenia na 740 (więcej przy linii
740),
-linia 740, proponuję znaczącą zmianę trasy, do przystanku Bieżuńska bez
zmian następnie, Radzymińską, Naczelnikowską, Rybieńską, Zabraniecką,
Kijowską, Targową, Zamoyskiego, Sokolą do Metra Stadion Narodowy, powrót,
Wybrzeżem Szczecińskim, Zamościem, Zamoyskiego, Marcinkowskiego, Targową,
Kijowską i dalej jak opisałem wyżej,
-linia E-9 zmiana jest ok.
Mam nadzieję, że te uwagi okazały się cenne i choć w jakimś stopniu wejdą
w życie, pozdrawiam. :)
Temat:

propozycje zmian na Bemowie

Dzień dobry.
Chciałem wyrazić swoje stanowisko i wyraźny sprzeciw wobec co
proponowanych zmian tras autobusów na Bemowie. Otóż uważam za niewłaściwe
skracanie trasy linii 112 jedynie do pętli Nowe Bemowo. Z uporem
starożytnego Katona powtarzacie Państwo jak mantrę tę bardzo złą
propozycję. Mam wrażenie, że jakiekolwiek stacje metra i w jakiejkolwiek
dzielnicy były otwierane, zawsze powracał pomysł: pt „112 do pętli Nowe
Bemowo”, bo korki są na trasie S8. To może proszę uczynić coś w tamtej
części Warszawy i zaproponować lepsze rozwiązanie, a nie zabierać bardzo
dobre i nadzwyczaj obłożone pasażerami połączenie Bielan, Chomiczówki z
Jelonkami, a szczególnie z ulicą Połczyńską i Lazurową.. Linia tramwajowa
26, też już obecnie jako jedyna pokonująca całą długość ulicy Powstańców
Śląskich jest niestety zbyt słabym wsparciem. Skracanie ponadto linii 122
także do Nowego Bemowa, pogłębia tą swoistą Państwa „obsesję”. Chcę
wyrazić nie tylko swoje zdanie, ale także zdanie znanych mi seniorów,
którzy potrzebują dogodnego dojazdu do lekarzy i do przychodni na ulicy
Wrocławskiej, a szczególnie także na Starym Bemowie. Proponowana korekta
linii 171 próbująca „łatać” te braki nie spełnia, w proponowanej przez
Państwa wersji, tej roli. Niestety wspomniane tu starsze osoby, ani nie
są w stanie udawać się na proponowane przez Państwa spotkania, ani
zgłaszać swojego zdania drogą elektroniczną. Czyli co? Ich nie ma? A
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tworzenie sieci przeisadek na tak niewielkich odcinkach, to dla nich
prawdziwy koszmar. Proszę więc potraktować tę wiadomość jako ich głos.
Głos bardzo wielu zmartwionych starszych osób, mieszkańców Starych Bielan
i Chomiczówki. Z poważaniem,
Temat:
Stanowisko Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo
Załączniki: Uchwała nr 20.pdf
Szanowni Państwo,
w załączniku przesyłam Stanowisko Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo w
sprawie zaopiniowania zmian w komunikacji miejskiej zaproponowanych przez
Zarząd Transportu Miejskiego w związku z otwarciem metra na Bemowie.
Liczę na pozytywne rozpatrzenie głosu bemowskiej młodzieży.
Z poważaniem
Temat:

planowana likwidacja linii tramwajowej nr 25

Szanowni Państwo,
Jestem mieszkanką Bródna od urodzenia, mieszkam w jednym z bloków przy
ul. Ogińskiego – w bliskiej odległości od linii tramwajowych. Odkąd
pamiętam linia 25 zawsze tutaj kursowała. Dlatego zapowiedzi ZTM o
likwidacji tej linii z uwagi na uruchomienie metra na Bródnie bardzo mnie
zaniepokoiły. Państwa argumentowanie, że trasa tej linii pokrywa się z
trasą metra jest nieprawdą, bo obecnie wspólne punkty to stacja przy
dworcu Wileńskim oraz stacja Centrum, a po otwarciu metra będzie jeszcze
stacja przy ul .Kondratowicza. Są inne linie tramwajowe, które częściej
krzyżują się z metrem niż linia nr 25. Mieszkańcy tej części Bródna,
zarówno Ci mieszkający tu od dawna jak i nowi (w ostatnim czasie wyrosło
w okolicy wiele nowych budynków mieszkalnych) są/będą najbardziej
poszkodowani po uruchomieniu metra. Ponieważ będą musieli dojechać do
stacji przy ul. Kondratowicza nadkładając drogi i tym samym wydłużając
czas dojazdu do pracy czy szkoły.
Kolejny problem to planowane skrócenie trasy autobusu linii 176. Kiedyś
linia ta kursowała do Pl. Hallera, po remoncie torów, który odbył się
kilka lat temu, została skrócona do przystanku Budowlana. Spowodowało to
brak jakiegokolwiek połączenia z rondem Żaba. Gdy zdarza się awaria
tramwaju bądź wypadek, co skutkuje ich unieruchomieniem, mieszkańcy z
tych okolic zostają „ na lodzie”, ponieważ nie mają czym dostać się do
autobusów kursujących ul. Św. Wincentego. Zanim zostanie uruchomiona
linia zastępcza, mieszkańców czeka przymusowy minimum kilometrowy spacer.
Pisząc do Państwa, mam nadzieję, że ponownie zostanie przeanalizowany
schemat przyszłej komunikacji po otwarciu metra na Bródnie.
Jednocześnie informuję, że tego maila wysyłam również do radnych
dzielnicy i miasta z tego rejonu Warszawy.
Temat:

zmiana linii 171 i 109 w związku z budową metra

Szanowni Państwo,
mieszkam na południowym Powiślu (ul. Fabryczna) i zdecydowanie
sprzeciwiam się skróceniu tras linii 171 i 109 w związku z otwarciem
metra na Bemowie.
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Są to najczęściej używane przez naszą rodziną autobusy żeby dojechać
Śródmieścia i na Wolę. Syn chodzi do szkoły w okolicy Feminy, 171 to
jedyne bezpośrednie połączenie. Kiedy spóźni się na autobus może jeszcze
wsiąść w 109 i przesiąść się na rondzie ONZ.
Zarówno 171 jak i 109 używamy aby dojechać w inne części Śródmieścia
kilka razy w ciągu tygodnia (nie wliczając w to dojazdów syna do szkoły).
Pozostawienie samego 109 nie wystarczy, od Rotundy ich trasy znacząco się
rozjeżdżają.
Obie linie są też przez nas używane aby dojechać do lekarza i parków na
Górczewskiej.
Skrócenie linii 109 do przystanku Emilii Plater jest absurdalne, w tym
miejscu nie ma na co się przesiąść, do metra i tramwaju jest 10 min
pieszo. Tak jak pisałam dojeżdżamy tym autobusem również na Wolę, ale
kurs do ronda ONZ to jest absolutne minimum jakie powinno być utrzymane.
Rozsądniej by było do ronda Daszyńskiego gdzie wciąż rosną nowe biurowce.
Zwrócę też uwagę, że na co najmniej rok zlikwidowano nam przystanki na
Trasie Łazienkowskiej, do sierpnia nie mamy też dostępu do linii 107 i
159 w związku z zamknięciem kawałka ul. Myśliwieckiej, do Śródmieścia na
skarpie możemy się dostać już tylko 108, 109 i 171, z czego jeszcze 171
zamierzają Państwo zlikwidować
Nie widzę powodu do likwidowania połączeń na południowym Powiślu w
związku z otwarciem metra na Bemowie, to nawet brzmi jak ponury żart.
Z poważaniem
Temat:

Zgłoszenie

Szanowni Państwo
Dlaczego od 1 mają 2022 do 8 mają 2022 zostanie zawieszone funkcjonowanie
II stacji metra czyli stacja Płocka, Młynów i Księcia Janusza ?
Dlaczego na okres świąteczny od 1 mają do 3 mają II odcinek linii metra
zostanie zawieszony i czy nie można było po tym długim weekendzie
zawiesić funkcjonowanie II linii metra czyli od 3 mają 2022 a nie na same
święta metro II linii metra zostanie zawieszone ??!
Czy nie można przesunąć termin zawieszenia II linii metra czyli od 4 mają
2022 ???
Uważam, że na same święta nie powinno się zawieszać funkcjonowanie metra
po za tym rok temu na 2 tygodnie było zawieszone funkcjonowanie II linii
metra spowodowane budowa metra na Bemowie i wtedy nie było możliwe
wykonanie wszystkich czynności by uniknąć ponownego zamknięcia II linii
metra ?
Z Poważaniem

Temat:
Głos sprzeciwu wobec likwidacji linii 160 z Targówka
Mieszkaniowego
Szanowni Państwo,
niniejszym zgłaszam sprzeciw wobec likwidacji linii 160 z Targówka
Mieszkaniowego.
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Skasowanie linii 160 znacznie ograniczy i utrudni dojazd do centrum
mieszkańcom Targówka Mieszkaniowego między innymi osobom starszym, osobom
o ograniczonych możliwościach poruszania jak również osobom chcącym
sprawnie i bezprzesiadkowo dojechać do centrum Warszawy.
Zlikwidowanie bezpośredniego autobusu łączącego dzielnicę z centrum
Warszawy będzie dla wielu osób oznaczało wydłużenie czasu podróży o
dojście do metra czy zbędne przesiadki między liniami metra.
Dla wielu osób o ograniczonej mobilności będzie to oznaczało także brak
możliwości dotarcia do centrum w inny sposób niż samochodem/taksówką, a
chyba nie o to chodzi w polityce transportowej Miasta aby ludzi przez
odbieranie im wyboru wpychać na siłę do samochodów?
Targówek Mieszkaniowy już utracił jedną linię łączącą z centrum jaką była
linia 517, która dla wielu była doskonałym dojazdem do centrum. Dodatkowo
skasowanie linii 160 znacznie zwiększy poranny tłok w linii 190, która
stanie się jedynym autobusowym łącznikiem Targówka Mieszkaniowego z
centralną Warszawą.
Wnoszę zatem o pozostawienie linii 160 łączącej Targówek Mieszkaniowy z
centrum Warszawy w obecnym kształcie.
Z Poważaniem,

Temat:
OSIEDLE WILNO - SPRZECIW przeciw przejazdowi autobusu przez
ulicę ZAMKOWĄ
Szanowni Państwo,
wyrażam kategoryczny sprzeciw przeciw przejazdowi autobusu przez ul.
Zamkową na osiedlu Wilno.
Ulica ta nie jest przeznaczona do codziennej obsługi transportu
komunikacji publicznej. Podczas projektowaniu osiedla nie była i nie
jest ulicą przeznaczoną do codziennej obsługi komunikacji transportu
publicznego tj. autobusów. Przy sprzedaży mieszkań wychodzących na ulicę
Zamkową developer zapewniał przyszłych mieszkańców że ulicą docelową
przeznaczoną do przejazdu autobusów jest ul. Wierna.
W mieszkaniach na parterze wychodzących na ulicę Wierną nie ma mieszkań z
ogródkami tylko lokale usługowe, w przeciwieństwie do ulicy Zamkowej
gdzie na parterze są mieszkania i mieszkania z ogródkami bo ta ulica nie
była przeznaczona do obsługi autobusów.
Kiedy tymczasowo, zanim powstała ulica Wierna przez Zamkowa jeździły
autobusy dochodziło do pękań szyb i rezonacji szyb w mieszkaniach których
okna wychodzą na ulicę Zamkową. W momencie kiedy mieszkania były jeszcze
na gwarancji developer w jej ramach wymieniał szyby w mieszkaniach w
których doszło do spękania szyb
Czy ZTM jest przygotowany na pozwy mieszkańców u których dojdzie do
spękań czy wzmożonego hałasu/rezonacji szyb i mebli w mieszkaniach
spowodowanego przejazdami autobusów jak było przed wybudowaniem ulicy
Wiernej?
Na ulicę Zamkową są co najmniej cztery wyjazdy z garaży tj. kilkaset
samochodów dziennie które codziennie włączają się do ruchu. Już teraz od
długiego czasu ciężko włączyć się do ruchu, nie wyobrażam sobie jeszcze
do tego przejeżdzających autobusów. Ryzyko potencjalnej kolizji wzrośnie
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bardzo a i bezpieczeństwo dla samochodów wyjeżdzających z garaży
zmniejszy się. Dodatkowo zator w ruchu gwarantowany.
Przejazd ulicą Zamkową będzie koszmarem dla pasażerów autobusu i
kierowców samochodów osobowych. Przejazd tą ulicą to slalom gigant ominięcie samochodów dostawczych, kurierskich, osobowych jest wyzwaniem
dla "osobówek" - dla autobusu będzie niemożliwy. Wpuszczenie ruchu
autobusowego przez Zamkową to paralliż wyjazdu z osiedla dla mieszkańców.
Na ulicy Zamkowej nie ma miejsca na przystanki autobusowe (nie uwzglednił
to projekt - wyjaśnienia powyżej). Nie wyobrażam też sobie zabierania
trawników czy miejsc parkingowyh na których brak narzekają mieszkańcy a i
samochody dostawcze nie mają gdzie parkowac, pod przystanki autobusowe.
Dla wygody mieszkańców ( dużo matek z małymi dziecmi i wózkami) lepiej
bedzie jak autobusy odjeżdzaja/przyjeżdzają z tego samego przystanku a
nie z róznych ulic. Za przystankami na Wiernej przemawia fakt, że jak
jeden autobus nie przyjedzie nie trzeba będzie iść na inny przystanek.
Dodatkowo Urzad Gminy Targówek w związku z uspokojeniem ruchu obiecał
wyniesienie skrzyżowań na ulicy zamkowej i przejść dla pieszych które
mają być alternatywą dla progów spowalniających.
Jesli chodzi o małe autobusy to będą nieporozumieniem, bo już teraz jest
problem z przejazdem z wózkami, a takich podróżnych jest duzo.
z poważaniem
Temat:

pozostawienie linii 25 po oddaniu stacji metra 2

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do planów związanych z usunięciem linii tramwajowej 25 po
oddaniu stacji metra linii 2, zwracam się z uprzejmą prośbą o
pozostawienie wspomnianej linii bez zmian.
Mam okazję od dobrych kilku lat korzystać właśnie z tej linii dojeżdżając
do pracy codziennie i wracając na Bródno. Dla mnie, osoby mającej dzieci
jest to ogromne ułatwienie i oszczędność czasu, gdyż linia ta zapewnia mi
bezpośredni dojazd do miejsca pracy.
Zrozumiałabym Państwa decyzje o jej usunięciu, gdyby jeździło nią
niewielu pasażerów. Ale gdy jadę do pracy pomiędzy 6 a 7 oba wagony w
kierunku Banacha są wypełnione w znacznym stopniu. Nie ma szans
doświadczyć wolnych miejsc.
Podobna sytuacja jest w drodze powrotnej między 15 a 16, również tramwaj
jest wypełniony po brzegi.
Założeniem transportu publicznego jest zachęcanie mieszkańców Warszawy to
korzystania z niego i ograniczenia przemieszczania się samochodami
osobowymi z racji na smog i generowane zanieczyszczenia.
Ale zabierając tak obleganą linię spowodujecie Państwo odwrotny skutek mnóstwo osób przesiądzie się do samochodów. Tłumaczenie, że będzie metro
jest słabe. Bo metro nie jedzie trasą linii 25 a zatem w okolicach Ronda
Waszyngtona, Muzeum Narodowego czy też przez ulicę Marszałkowską, gdzie
wysiada i wsiada mnóstwo osób. Kolejne tłumaczenie, że jest linia 4,
również mnie nie przekonuje, gdy ma zupełnie inna trasę niż 25.
Potrzebując dostać się w okolicę tzw. Palmy linia 25 dla sporej ilości
mieszkańców Bródna, Białołęki jest to połączenie idealne.
Zaletą komunikacji miejskiej powinno być ułatwianie się dostania w różne
punkty Warszawy, a kasowanie linii tramwajowych powoduje utrudnianie
dojazdu do konkretnych punktów.
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Podsumowując, zwracam się z ogromną prośbą o pozostawienie linii
tramwajowej 25 w obecnym stanie.
Z poważaniem
Temat:

Autobusy

Dzień dobry,
W temacie komunikacji na Białołęce i ułatwieniu poruszania się
mieszkańcom z osiedli Derby (i nie tylko) proszę o przywrócenie linii 527
do jej wcześniejszej trasy. Dzięki temu mieszkańcy osiedli Derby będą
mogli autobusem pospiesznym dojechać do M2 (Kondratowicza) lub przesiąść
się na Młodzieńczej lub na Dw.Wileńskim lub dojadą bezpośrednio i szybko
na Starówkę lub do M1 (Pl.Bankowy). To była bardzo dobra linia
pozwalająca na przesiadki w dobrych punktach, jadąca szybko (w
odróżnieniu od czarnej linii zwykłej 160) i która pozwala dojechać jednym
autobusem na Starówkę oraz do M1. Tego autobusu (na tej trasie) bardzo
brakuje od czasu otwarcia stacji M2 na Targówku. Proszę o zaprzestanie
skracania tras autobusom i tworzenia autobusów dojazdowych do najbliższej
stacji metra. Proszę zostawić możliwość dojazdu także pospiesznymi
autobusami, co nie będzie nas zmuszać do licznych przesiadek aby dojechać
np do M1 lub na Starówkę
Z poważaniem,

Temat:

ZTM - Warszawa Białołęka - autobus nr 314

Dzień dobry,
piszę w sprawię linii autobusowej nr 314 na Warszawskiej Białołęce. Wiem,
że trwają konsultacje w sprawie zmian komunikacji w naszej dzielnicy.
Mieszkamy przy ul. Płochocińskiej 16c. Szkołą podstawową rejonową dla
naszego miejsca zamieszkania jest szkoła nr 118 przy ul. Myśliborskiej
25. Odległość od naszego domu do szkoły wynosi ok 1,5 km (ok 20 minut
pieszo). Możliwość dojazdu komunikacja miejską do szkoły to dojście do
przystanku Płochocińska 01 w stronę centrum (ok 600 m – 8 minut),
następnie podjechanie 1 przystanek na Konwaliową, a następnie przesiadka
w 211 w stronę szkoły.
Jest to bardzo problematyczna trasa, szczególnie dla dziecka, które w
starszych klasach mogłoby samodzielnie chodzić do szkoły.
Bardzo proszę o rozważenie zmiany trasy linii 314, tak aby z przystanku
Płochocińska była możliwość dojechania do szkoły szkoła podstawowa nr 118
przy ul. Myśliborskiej 25.
Proszę również o pomyśleniu nad utworzeniem nowej linii autobusowej,
która jeździłaby wzdłuż Płochocińskiej (dużo dzieci dojeżdża z tych
rejonów do szkół) i przejeżdżałaby obok szkoły nr 118 (Myśliborska 25)
oraz obok szkoły nr 365 (Płużnicka 4).
Wiem, że również trwają rozmowy w związku z puszczeniem linii
autobusowych w rejonach Kowalczyka/Krzyżówki, tak aby dzieci mogły
dojeżdżać do szkół, uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, mieszka tu
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niezwykle dużo dzieci, które mają bardzo daleko do przystanku
Konwaliowa/Płochocińska, a bezpośredni dojazd do szkoły jest niemożliwy,
tak jak od nas z Płochocińskiej 16c, widziałam, że istnieją już zatoczki
autobusowe, może warto z tego skorzystać?
Temat:
Konsultacje spoleczne w sprawie zmian po uruchomieniu nowych
odcinkow M2
Jestem stanowczo za pozostawieniem linii autobusow 171, 109, 154, 201 na
DOTYCHCZASOWYCH trasach.
Chcialbym tez sie dowiedziec, kiedy (czy) godziny nocnej jazdy metra
zostaną przywrocone do tych sprzed
pandemii, tzn. do 2,30 - 3-ej.
Czesto z pracy wracam noca,
powrót autobusami nocnymi jest
czesto smrodliwy i zabiera znacznie wiecej czasu...
Temat:

autobus 204 i inne

Uprzejmie proszę o zachowanie autobusu 204 na dotychczasowej linii. Jest
to dla nas jedyne połączenie z Bródnem, z basenem, domem kultury,
szkołami, itp. Nie rozumiem, dlaczego ta trasa ma być zmieniona? Autobusy
i tak jeżdżą bardzo rzadko, a osiedla na Skarbka liczą kilkanaście, może
kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców.
Chciałabym także zauważyć, że nie wszyscy jeżdżą metrem do pracy.
Potrzebujemy połączeń autobusowych z innymi częściami miasta. Proszę o
pozostawienie linii 160.
Pozdrawiam serdecznie,
Temat:

Propozycję zmian na Bródnie

Dzień dobry,
Chciałbym zaproponować zmiany po otworzeniu metra na Bródnie większość
zmian uważam, że są w porządku nie mniej jednak chciałbym zaproponować:
Zostawienie linii 134 na swojej obecnej trasie (Olesin - Metro Marymont),
ponieważ dzięki temu mieszkańcy kobiałki mają bezpośredni dostęp do
Żerania i Żoliborza, jest oczywiście linia 326, ale jeździ ona
Płochocińską która lubi się przykorkować, a linia 134 jedzie przez
zieloną Białołękę. Linia 120 w zupełności wystarczy do M2.
Nielikwidowanie linii 25 i 412, jeżeli chodzi o pierwszą linię to
argument z państwa strony, że linia 4 zastąpi 25 w relacji Praga Centrum jest nietrafiony a to dlatego, że linia 25 porusza się zupełnie
inną trasą i uzupełnia ona inne linie jadące tą samą trasą. Jeżeli chodzi
o linię 412 to tu argument za zachowaniem linii jest odcinek Dw. Wileński
- Wolności, linia na całej Radzymińskiej prawie nie zatrzymuje się na
żadnym przystanku, jest to świetna linia przyśpieszona dzięki której
można szybko dostać się do zielonej Białołęki, a na podanym wyżej odcinku
nie ma metra, dlatego też nie rozumiem, dlaczego linia miałaby być
likwidowana.
Odcinek Bartnicza-Odrowąża, po skierowaniu linii 176 i 204 do Metro
Bródno nie ma żadnego autobusu dziennego na tym odcinku, dlatego
proponowałbym skierowanie 176 na trasę: ... - Metro Bródno - Rembielińska
- Bartnicza - Wysockiego - Odrowąża - RONDO ŻABA.
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Zespół przystankowy Balkonowa, jest to przystanek obecnie tymczasowy ze
względu na zamknięcie Kondratowicza, jednak uważam, że przystanek
powinien zostać i żeby chociaż jedna linia autobusowa kursowała na
odcinku Chodecka - Matki Teresy z Kalkuty, ponieważ znajduję się tam
brama cmentarza bródnowskiego, która do tej pory jako jedyna nie miała
przystanku dodatkowo ostatnio w okolicy buduje się tam osiedle, więc
przystanek byłby wskazany.

Temat:

Linia 228

Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.

Temat:
Uwagi do propozycji zmian na Białołęce
Załączniki: konsultacje_ZTM_M2.pdf
Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam uwagi Klubu Radnych Razem dla Białołęki i
Stowarzyszenia Razem dla Białołęki w zakresie zmian układu komunikacji
miejskiej na Białołęce.
Liczymy na poparcie wskazanych wniosków.
Z góry dziękuję.
Temat:

Metro M-2 na Bemowie - uwagi do propozycji zmian komunikacji

Dzień dobry, oglądałem propozycje i przebiegi nowych tras po uruchomieniu
2 nowych stacji na Bemowie i przyznam, że jestem zaskoczony podejściem
projektujących, odnoszę wrażenie, że wszystkie drogi prowadzą do...
stacji Metra.
Niemniej najbardziej zdziwiło mnie wycofanie z tej części miasta linii
109 z Torwaru do Dw. Centralnego, jestem temu przeciwny chciałbym by
przynajmniej co 2 lub 3 autobus jadący z Torwaru jechałby po długiej
trasie, którą jeździ dotychczas.
Komunikacja linii 109 jest bardzo ważna dla mieszkańców Woli jak i
Jelonek, zapewnia swobodny dostęp zarówno do atrakcji znajdujących się w
centrum począwszy od opieki zdrowotnej poprzez kina, teatry, ciekawe
zabytki, wszelkie muzea obiekty sportowe (hale Torwaru, kompleks Legii,
klub Agrykola, port Czerniakowski) z infrastrukturą towarzyszącą,
zapewniają szereg imprez kulturalnych i sportowych wielu mieszkańcom Woli
i Jelonek.
Linia ta zapewnia także dostęp do podstawowej opieki medycznej
przychodnie na (ul. Elekcyjnej), żłobków, przedszkoli, parków, basenów
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czy galerii handlowych Wola Park, Złote Tarasy. Nie wszyscy są
miłośnikami metra, osoby starsze zamieszkujące czy też ludzie mający
problem z poruszaniem chętnie poczekają na bezpośredni transport, który
nie ma przystanków co 3 km lecz co kilometr, szczególnie, że
zaproponowane rozwiązania skupiają się głównie na dowożeniu ludzi do
metra. Podobnie ludzie podróżujący z daleka jadący np. do Instytutu Matki
i Dziecka z dworca centralnego na Kasprzaka ze swoimi dziećmi będą mogli
dojechać takim autobusem w 15 minut, bez 2 czy 3 przesiadek.
Poza mieszkańcami jest również duża grupa osób wynajmujących mieszkania
na Woli czy Bemowie, podróżują z bagażami i dojazd do dalekobieżnych
środków dworzec Centralny, Dworzec Śródmieście linią 109 jest
nieoceniony, linia ta nie ma specjalnych opóźnień, i jest alternatywą dla
autobusów jadących na Dworzec Zachodni, które w godzinach szczytu są
mocno przepełnione lub stoją w korkach z powodu remontów dróg, czy
awarii. Proszę zatem o utrzymanie trasy tego autobusu.
Temat:

Odp: METRO TARGOWEK

Kategorie: Białołęka
Dziękuję za odpowiedź, tak się właśnie liczycie z mieszkańcami Warszawy,
dobre nastawienie.
Dnia 9 kwietnia 2022 07:28 > napisał(a):
Dzień dobry;
wysylam wiadomosc ponownie, ponieważ nie dostałem żadnej
odpowiedzi;
mieszkam na kątach grodziskich i nie podobaja mi się zmiany
wprowadzone na Białołęce:
120
Chwalenie się ze będzie jezdzil ze zwiekszona częstotliwością co 15
minut to zart dolozyliscie państwo jeden autobus na godzinę. Polecam aby
któryś z pracowników przejechał się rano 120 lub o godzinie 16. Jeden
autobus na tak olbrzymie osiedle jak greenwood jest niedopuszczalne
autobus jeździ praktycznie zawsze nieprzegubowy i ja na przystanku
atrakcyjna nie jestem wejsc do autobusu. Dzisiaj o godzinie 13 wracałem z
11 listopada i po podjechaniu 169 na cmentarz bródnowski przesiadłem się
w 120 które było zapchane może nie jak rano ale miejsca siedzącego nie
było nawet jednego a stojących ludzi było z 10 wiec można sobie wyobrazić
co dzieje się w godzinach szczytu. Również zostawienie 120 na targowku to
porazka krąży po tych rondach zakrętach można sie zrzygac po prostu i to
jest bezsensu lepsze byłoby przywrócenie starej trasy gilarska i
jorskiego szybsza i bardziej optymalna nie potrzebny jest ten autobus na
targowku i trockiej po otwarciu metra kondratowicza.
160
Nie podoba mi się usunięcie tej linii fajnie by było aby jezdzil
chociaż co 20 minut. Czesto wracam z dworca centralnego około 22 i fajnie
jest wejsc w 160 i jechać na katy grodziskie niż isc ze złotych tarasów
do 2 linii metra.
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234
Co to w ogole jest za linia jeszcze jak zostanie usunięte 41 który
jest fajnym tramwajem korzystam z niego żeby dojechać do galerii mokotow
to ten autobus wiecznie będzie jezdzil pusty.
25
Pętla annopol największa pętla w Polsce jest budowana a chcecie
zostawic 3 tramwaje na Bródnie naprawdę. Nie umiem tego skomentowac po
prostu się nie zgadzam.
E-9
Super linia bardzo lubiłem nią wracać dopóki jeździła co 10 minut
od wakacji jeździ co 15 i nie była już to trasa optymalna. Nie rozumiem
połączenia jej ze 132 ponieważ on ma przystanki na trasie toruńskiej i
jeśli trafił się fajny kierowca który jezdzil E-9 trasa wewnętrzna ulica
to autobus wypruwał i to była najbardziej komfortowa podroz.
412
Jesli 120 zostanie na nowej trasie przez trocka i targowek to
potrzebne jest 412 wystarczy spojrzeć na rozkład jeśli na przystanku 120
jest 4 minuty przed 412 a dojezdza na wschodnia 4 minuty po 412 to
odpowiedz jest jasna jazda 412 jest 8 minut krótsza przez to ze 120 buja
się po targowku kręci po rondach i zrzygac się można
Podsumowując i licząc ze zostanie to wzięte pod uwagę to
zwiększenie 120 do 6 autobusów na godzinie co 10 minut i wszystkie
przegubowe lub utworzenie nowej linii która jeździłaby z greenwooda przez
katy grodzskie do metra kondratowicza można przedłużyć 256 albo 527
wydaje mi się ze nowe rondo na zdziarskiej umożliwia zawrócenie autobusu
skoro jest propozycja zawrotki 134 a jeśli nie to jeszcze inna opcja może
być utworzenie autobusu który z metra kondratowicza jechałby glebocka
berensona aż do ostródzkiej pozniej ostrodzka w kierunku olesina aż do
nowego ronda skręcałby w zdziarska i w katy grodziskie i dalej berensona
i glebocka do metra kondratowicza. Zamierzam walczyć o komunikacje na
katach grodziskich powstaje tam za dużo mieszkań do komunikacji. Derby
maja póki co 160 i 527 co 5 minut wszystkie przegubowe a katy 120 co 20
minut nieprzegubowe. Derby są dwukrotnie większe niż greenwood wiec skoro
na derbach autobusy jezdza co 5 minut to na katach powinny jezdzic co 10.

Temat:

Odolany- Centrum

Dzień Dobry,
Dlaczego w żadnej z opcji nie ma propozycji dla mieszkańców Odolan,
którzy chcą dojechać do centrum?

Temat:

zmiana połaczen po otwarciu metra na Bemowie

Dzień dobry Państwu,
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Mieszkam na ul. Doroszewskiego … przy pętli autobusowej i tramwajowej
Górczewska.
Mieszkam na tym osiedlu od jego powstania i zawsze były jakieś dobre
bezpośrednie połączenia do Dworca Centralnego.
Jestem już osobą straszą i z tego co zauważyłam w mojej okolicy mieszka
dużo starszych osób.
Poza tym po drugiej stronie Lazurowej tez pojawiło się całe mnóstwo
nowych bloków i przybyło mieszkańców.
Do tej pory mieliśmy kilka połączeń tramwajowych w kierunku centrum,
które sukcesywnie zostały zlikwidowane mam na myśli tramwaj 8.
Dopiero od niedawna przywrócono 10.
Autobus linii 109 – który jest idealny do tego aby dostać się do Centrum
(jedzie szybko i nie musimy się nigdzie przesiadać.)
Jeśli Państwo zlikwidujecie tą linie to nie będziemy mieli w ogóle
możliwości dojechania do Centrum bez uciążliwych przesiadek.
Ja doskonale rozumiem ze będziemy mieli metro tylko ze do tego metra
trzeba dotrzeć (ode mnie to co najmniej 2 przystanki) dla osób młodych
pewnie to nie problem ale co z osobami starszymi?
Jadąc na dworzec Centralny metrem będę musiała się co najmniej 2 razy
przesiąść
Raz dojeżdżając do metra Bemowo przy Ratuszu, 2 z ronda ONZ do Dworca.
A co w momencie gdy metro się zepsuje ? bo i tak często bywa .
Od chyba 30 lat jeżdżę 109 lub wcześniej tramwajem do pracy i doskonale
widzę ze jest to linia bardzo popularna i dużo ludzi z niej korzysta.
Ograniczenie jej do trasy od centrum w stronę Torwaru jest wielce
krzywdzące dla nas mieszkańców Bemowa.
Czy chcielibyście Państwo w starszym wieku kilkakrotnie przesiadać się
żeby dojechać do wybranego miejsca wchodząc i schodząc po schodach do
metra?
Miałam nadzieję, że dla nas mieszkańców budowa metra będzie wiązała się z
udoskonaleniem komunikacji, ale chyba się jednak myliłam .
Gdyby chcieli się Państwo ze mną skontaktować w sprawie jestem do
dyspozycji pod numerem ….

Temat:

autobusy na Białołęce!

Dzień dobry ,
bardzo proszę o nie kasowanie linii 160
moje dziecko dojezdza nim na trening ul. Trocka
oraz do mnie do pracy dw wileńska
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dla dzieci jest to duże ułatwienie że nie musza sie przesiadać , czują
sie bezpieczne w dotarciu do celu
kolejny autobus to 132
ruszamy z ulicy skarba z gór/Magicznej
132 córka trenuje na warszawskim AWF prosze zobaczyc jaki jest dojazd
....jak skasujecie 132 zupełniebędzie klops :(

Temat:

Konsultacje (BEMOWO)

Szanowni Państwo,
w ramach prowadzonych konsultacji występuję z inicjatywą
rozwinięcia/zapewnienia dogodnej komunikacji na trasie Szeligowska Metro Księcia Janusza, z uwagi na okoliczność, iż obecnie Mieszkańcy
nowych osiedli zlokalizowanych w obrębie ul. Szeligowskiej zasadniczo
pozbawieni są sprawnego połączenia komunikacyjnego z metrem. W godzinach
porannych, dla mieszkańców chcących dotrzeć przed godziną 9:00 do pracy w
centrum/na Woli, kursuje w zasadzie jeden autobus linii 743 (który
jednocześnie notorycznie się spóźnia).
Stąd, konieczne jest zapewnienie Mieszkańcom dogodnego - na miarę stolicy
- połączenia, umożliwiającego im bezpośrednią komunikację z metrem
(szczególnie z uwagi na okoliczność, iż rozbudowanie lI linii metra,
która miała obejmować stację Chrzanów, wydaje się być coraz bardziej
odległe). W rezultacie, rekompensując Mieszkańcom wydłużony czas
oczekiwania na rozbudowę II linii metra oraz umożliwiając im codzienne
korzystanie z komunikacji miejskiej w miejsce podróży samochodem, w
godzinach szczytu autobus linii 743 powinien kursować z większą
częstotliwością, zaś linia 249 powinna obejmować również przystanek
Szeligowska Wiadukt.
Najskuteczniejszym rozwiązaniem byłoby jednocześnie zapewnienie autobusu,
który kursowałby z Chrzanowa (przystanek Szeligowska Wiadukt)
bezpośrednio do stacji metra Księcia Janusza (względnie Bemowo Ratusz, po
jej uruchomieniu). Zdecydowanie ograniczyłoby to ilość pojazdów na
drogach Warszawy, bowiem obecnie Mieszkańcy ul. Szeligowskiej w zasadzie
skazani są na przemieszczanie się pojazdami osobowymi.
Mam nadzieję, że powyższe sugestie zostaną przez Państwa rozważone.
Temat:

LINIA 171

Dzień dobry, prawie 2 lata temu pisałam emial w sprawie nie skracania
linii 171. Dziś będę o ponowne NIE zmienianie / NIE skracanie trasy
linii 171.
Swoją prośbę motywuję, iż pracuje po 12 godzin w Centrum Handlowym Bemowo
zmiana po 12 godzin, mieszkam na Powiślu, przy Górnośląskiej. Po 12
godzinach w pracy na nogach musiałabym się przesiadać, najpierw będę
musiała:
- dojechać z CH Bemowo do metro Bemowo Ratusz,
potem
- wsiąść w metro Bemowo ratusz do Metro Świętokrzyska
potem
- Metro Świętokrzyska do Metro Centrum
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potem
z Metro Centrum dojechać do przystanek Koźmińska.
Niestety po 12 godzinach ciężkiej pracy, marzy mi się bezpieczny,
komfortowy i jednolity powrót do domu, nawet jeśli miałby trwać o 20
minut dłużej. PO 12 godzinach pracy, jestem wrakiem człowieka i nie w
głowie mi AŻ 3 przesiadki, na które musiałabym czuwać, żeby nie
przejechać (co mogłoby mi tylko przedłużyć czas przejazdu). Wiadomo,
dojście do danych przystanków z metra oraz opóźnienia autobusów nie
zagwarantuje mi szybszej drogi do domu, a tylko może spowodować tylko
frustrację.
Dlatego też, swoją prośbę motywuję, iż mieszkam i płacę podatki w
Warszawie, aby móc godnie dojeżdżać do pracy. Uważam, iż dużo osób
dojeżdża w podobny sposób jak ja do pracy, chwali sobie linię 171, która
od wielu lat tak jeździ. Niekorzystne zmiany w komunikacji miejskiej dla
pasażerów mogą spowodować większy ruch kołowy, co spowoduje większy smog
i zanieczyszczenie środowiska.
Witam.
Zwracam się z ogromną prośbą o NIE zmienianie / NIE skracanie trasy
linii 171.
Swoją prośbę motywuję, iż pracuje po 12 godzin w Centrum Handlowym
Bemowo zmiana po 12 godzin, mieszkam na Powiślu, przy Górnośląskiej. Po
12 godzinach w pracy na nogach musiałabym się przesiadać trzy razy:
1 przysiadka na Metrze Księcia Janusza do Metra Świętokrzyska
2 przysiadka na Metrze świętokrzyska do Metra Centrum
3 przysiadka z Metro Centrum na przystanek Koźmińska.
Niestety po 12 godzinach ciężkiej pracy, marzy mi się bezpieczny,
komfortowy i jednolity powrót do domu, nawet jeśli miałby trwać o 20
minut dłużej. PO 12 godzinach pracy, jestem wrakiem człowieka i nie w
głowie mi przesiadki, na które musiałabym czuwać, żeby nie przejechać (co
mogłoby mi tylko przedłużyć czas przejazdu). Wiadomo, dojście do danych
przystanków z metra oraz opóźnienia autobusów nie zagwarantuje mi
szybszej drogi do domu, a tylko może spowodować tylko frustrację.
Dlatego też, swoją prośbę motywuję, iż mieszkam i płacę podatki w
Warszawie, aby móc godnie dojeżdżać do pracy. Uważam, iż dużo osób
dojeżdża w podobny sposób jak ja do pracy, chwali sobie linię 171, która
od wielu lat tak jeździ. Niekorzystne zmiany w komunikacji miejskiej dla
pasażerów mogą spowodować większy ruch kołowy, co spowoduje większy smog
i zanieczyszczenie środowiska.
Pozdrawiam,
mieszkanka Warszawy,
Temat:

Konsultacje społeczne-M2 Brodno

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na Państwa zapytanie dostępne w pojazdach komunikacji
dotyczące zmian w komunikacji po uruchomienia M2 na Bródnie, chciałbym
zasugerować/zaproponować zmianę trasy któregoś z dwóch autobusów nocnych
N14 lub N64. Przyznam szczerze, że jestem pracownikiem przewoźnika
kolejowego, godziny pracy zmuszają mnie do korzystania z w/w linii ale
niestety uciążliwe jest to, że dwa autobusy jadące do Dworca Centralnego
jadą ta sama trasa. Niestety są również słabo skomunikowane z innymi
liniami jadącymi przez Dworzec Wschodni, często zdarzają się opóźnienia,
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przez które trzeba albo wychodzić dużo wcześniej albo pokonywać pieszo
dystans od Dworca Wileńskiego do Wschodniego. Może zmiany, które się
szykują umożliwia przychylenie się przez Państwa do zaproponowanych
zmian, na co gorąco liczę.

Temat:

linia 122

Dzień dobry,
Piszę do Państwa w sprawie bardzo niekorzystnej dla mnie zmiany –
skrócenia trasy autobusu linii 122. Korzystam z tej linii codziennie i
nie widzę w proponowanej przez Państwa zmianie logicznego powiązania z
uruchamianą linią metra. Ponadto uważam, że ze względu na ilość osób
korzystających z tej linii należałoby się raczej zastanowić nad
zwiększeniem ilości autobusów a nie zmianą trasy. Tego typu decyzja
powinna być podjęta na podstawie przeprowadzonej wcześniej kontroli
połączenie, obciążenia linii, weryfikacji wieku korzystających z linii
pasażerów. Z moich obserwacji z przystanku na pętli linii 122 na Osiedlu
Górczewska korzystają dzieci z pobliskiej szkoły i seniorzy, których z
każdym rokiem przybywa. Dla tych dwóch grup wiekowych wejście do autobusu
na pętli daje możliwość bezpiecznego wejścia do autobusu bez pośpiechu,
tłoku i przepychania. Tak jestem za uruchomieniem metra i weryfikacją
połączeń na trasie metra, ale już w trakcie działania metra. Nie
utrudniajmy życia mieszkańcom i nie wprowadzajmy zmian, które są w tym
przypadku nieprzemyślane i pochopne.
z wyrazami szacunku
Temat:
Zmiany komunikacji na Woli
Załączniki: Wniosek - liwidacja linii 171 na Woli.pdf
Szanowni Państwo,
Po otwarciu odcinka linii metra „M2” do stacji Księcia Janusza
zlikwidowano obsługę ul. Leszno i al. Solidarności linią „520”,
pozostawiając w stronę „Centrum” jedynie linię „171”.
Znacząco pogorszyło to warunki komunikacji w kierunku pl. Konstytucji z
możliwością wygodnej przesiadki w stronę Stegien, Sadyby oraz Wilanowa.
Linia „520” jadąc dalej przez Most Łazienkowski umożliwiała bezpośredni
dojazd na Pragę Południe (Ostrobramska, Okularowa, Korkowa).
Teraz w planach jest usunięcie także przejazdu linii „171” przez
wspomniane ulice!
Całkowicie uniemożliwi to wygodny dojazd do „Centrum” i rażąco pogorszy
warunki komunikacyjne na znacznym obszarze Woli.
Rozumiem usuwanie przebiegu linii autobusowych dublujących linię metra
„M2” w ciągu
ul. Górczewskiej, ale od tej ulicy metro skręca w stronę Ronda
Daszyńskiego i nie może obsłużyć mieszkańców ul. Leszno i al.
Solidarności.
Natomiast linia „520”, jadąc z Pragi, kończy się na pl. Bankowym i też
ciężko jest z niej korzystać.
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W związku z tym wnioskuję, aby wydłużyć przebieg linii „520” z pl.
Bankowego do przystanku „Zajezdnia Wola 02” (obok dawnego PDT-u).
Byłby to przystanek końcowy, powrót ulicami: Młynarską, Leszno i Okopową
do al. Solidarności i dalej do pl. Bankowego.
Właśnie taką konfigurację trasy, na omawianym odcinku, miał autobus linii
„Z26” kursujący w zastępstwie tramwaju, a więc nie powinno być tu
problemów technicznych.
Wprowadzając tę zmianę zapewniamy szybkie połączenie w kierunku
„Centrum”, dla mieszkańców bliskiej Woli.
Dodatkowo otrzymujemy na węźle „Okopowa” bardzo dobre skomunikowanie z
tramwajami (1, 13, 20, 22, 23, 24 i 26).
Ponadto powstaje możliwość przesiadki z linii „190” na jednym przystanku
(np. Wola Ratusz) bez uciążliwości z jaką związana
jest obecna przesiadka na pl. Bankowym (przystanki daleko od siebie z
koniecznością dwukrotnego skorzystania ze schodów lub windy).
Bardzo proszę o przychylne podejście do zaproponowanego we wniosku
rozwiązania.

Temat:
przywrócenie trasy
Witam piszę do państwa w sprawie pytania czy jest możliwość przywrócenia
trasy autobusu 197 sprzed remontu ulicy Warszawskiej. Tak jak na
załączonym do wiadomości obrazku jest zaznaczone że 197 który teraz
jedzie z załóżmy przystanku Śmigielska wzdłuż bazarku w stronę
Gierdziejewskiego a potem odbija w lewo w stronę mor, pomija jeden bardzo
ważny przystanek na lalki. Generalnie bardzo dużo teraz nowych osiedli na
szamotach :ul ogniowa, herbu oksza, quo vadis, dyrekcyjna oraz osoby
mieszkające po drugiej stronie torów typu wiosny ludów, Kościuszki czy
bohaterów Warszawy, Regulska straciły ten przystanek i mają dużo dalej do
trasy którą jeździ 197, muszą udać się aż na bazarek. Czy byłaby
możliwość przywrócenia poprzedniej trasy aby autobus 197 jechał dalej
ulica Jagiełły skręcał przy lalki i na rondzie z ulicą cierlicką, skręcał
w Gierdziejewskiego. robiłby dosłownie jeden czy dwa przystanki więcej
ale dzięki temu byłby dużo bardziej przydatny zwłaszcza że w okolicy
bazarku jest mało osiedli a osoby które mieszkają w okolicy niedźwiadka
mogłyby się swobodnie na ulicy lalki przesiadać W pociąg PKP

Temat:

Komunikacja miejska po uruchomieniu nowych stacji M2

Szanowni Państwo,
Piszę odnośnie planów zmian w komunikacji miejskiej po uruchomieniu
stacji metra KONDRATOWICZA.
Sądzę, że linia 160 powinna zostać utrzymana, gdyż jako jedyna łączy
bezpośrednio Wschodnią Białołękę ze Śródmieściem. Ponadto, umożliwia ona
wygodny transport komunikacją miejską z Dworca Centralnego do Wschodniej
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Białołęki. Niestety M2 nie zapewni równie sprawnej i szybkiej
komunikacji, stąd mój postulat o utrzymanie linii 160.
Ponadto, konieczne jest utrzymanie starej trasy linii 204, gdyż łączy ona
Wschodnią Białołękę z osiedlem Bródno. Młodzież szkolna dojeżdża nim do
szkół podstawowych i/lub prężnie działającego Domu Kultury "Świt."
Korzystnie oceniam zmianę w funkcjonowaniu linii 527, która w godzinach
szczytu kursowałaby co 4 min oraz pomysł połączenia linii E-9 i 132.

Temat:

Pd: zmiany w komunikacji

Dzień dobry
Zapoznałam się z przedstawionymi zmianami w komunikacji na
Bemowie po otwarciu 2 stacji metra.
Uważam, że większość tych propozycji jest nie do zaakceptowania.
Ponownie Bemowo jest pozbawiane kolejnych linii autobusowych, które
zapewniały dogodny dojazd mieszkańcom do wielu kluczowych dla nich
miejsc. Po uruchomieniu 2 linii metra do Ronda Daszyńskiego , niby na
czas budowy nowych stacji, zabrano nam najlepszą ekspresową linię E2,
która kursowała w godzinach szczytu, ale zawsze miała pełne obłożenie w
obu kierunkach. Łączyła Nowe Bemowo przez Wolę, Śródmieście, Mokotów z
Sadybą. Następna dobra linia przyspieszona 507 z Bemowa na Gocław też
zniknęła z naszych ulic. Przez krótki czas kursująca linia ekspresowa E5
łącząca Jelonki z Centrum też zniknęła. Zmieniono też trasę autobusu 184,
który kursował ulicą Wolską i Połczyńską do Powst. Śląskich, a był
alternatywą dla tramwajów, które niestety nie pojadą bez zasilania, co
zdarzało się nieraz. Można by wymieniać jeszcze długo. A teraz znowu
chcecie nas pozbawić komunikacji bezpośredniej zarówno z Nowego Bemowa
jak i z Jelonek. Wasze propozycje oferują głównie przesiadki. Druga linia
metra nie dowiezie nas bezpośrednio do Pl. Bankowego, bo tamtędy nie
kursuje. A taką możliwość zapewniały autobusy linii 190, jadącej trochę
okrężną drogą z osiedla Górczewska oraz linia 171, jedyna jaka pozostała
z Bemowa do Centrum, która dawała też możliwość przesiadki do metra M1
właśnie na Pl. Bankowym. Ponadto obie te linie ułatwiają dojazd
mieszkańcom do przychodni lekarskich na ulicy Ciołka, Elekcyjnej,
Płockiej, Leszno, do szpitala Attis przy Górczewskiej, Instytutu Gruźlicy
na Płockiej, do szpitala przy Żelaznej czy Urzędu Gminy przy
Al.Solidarności. Metro tylko na odcinku od Ratusza do Młynowa pokrywa się
z tymi liniami, dalej jedzie Płocką do Daszyńskiego. Po likwidacji linii
109 nie dojedziemy też do szpitala na Kasprzaka ani do Dworca
Centralnego. Skrócenie tej linii z Torwaru do Emilii Plater jest
praktycznie równoznaczne z jej likwidacją. Lepiej już zastąpić 109 linią
171, korygując nieco jej trasę tak, by z Bemowa autobusy skręcały w
Elekcyjną ( tak jak 109) i dalej Kasprzaka, co zapewni dojazd do
szpitala, potem Prostą, E.Plater z dojazdem do Dw. Centralnego i dalej do
Torwaru. Wtedy ta jedna linia zastąpi dwie, kursujące częściowo po jednej
trasie do tego samego punktu docelowego, czyli Torwaru. Natomiast drobna
korekta trasy pozwoli zachować linię 190, która dałaby możliwość dojazdu
w wiele wymienionych wyżej miejsc bez uciążliwego, kilkukrotnego
przesiadania się, zwłaszcza ludziom starszym. Zamiast skracać jej trasę
do pętli Znana, lepiej pozostawić ją do końca na ul.Górczewskiej bez
objazdu Powst. Śląskich, Człuchowską i Lazurową. Będzie krócej i
szybciej, wypełni też lukę po ewentualnym wycofaniu linii 109. W obecnej
propozycji ul. Górczewską kursowałyby praktycznie autobusy jednej linii
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523, która już przy Ratuszu zapełnia się w godzinach szczytu do
ostatniego miejsca. Trudno bowiem nawet wspominać linię 167 ze Starego
Bemowa, ponieważ ma dojeżdżać tylko do Olbrachta i tam skręca i trzeba
się znowu w coś przesiąść. Z uwagi na to, że 523 często stoi w korkach od
Dw. Zachodniego i na Prymasa, i to w obu kierunkach w godz. szczytu,
opieranie się tylko na tej jednej linii kursującej ul.Górczewską, nie
zapewni dobrej komunikacji dla Bemowa. Zwłaszcza że 523 nie ma przystanku
przy Wola Parku, dokąd mieszkańcy jeżdżą po zakupy. Kolejną kwestią jest
ponowna próba skrócenia linii 112, tłumaczona tym, że autobusy stoją w
korkach w Al. Armii Krajowej. Ale na Bemowie nie stoją już w korkach,
więc jaki jest sens skracania tej linii, zapewniającej dojazd do Ratusza
i dalej do Hali Wola. Lepiej utrzymać tę linię, niż ciągnąć jakąś nową
177, w dodatku rzadko kursującą.
Podsumowując, proponowane obecnie zmiany w kursowaniu autobusów na
Bemowie nie zostały do końca przemyślane i nie uwzględniają faktu, że
metro nie jeździ ani na Nowe, ani na Stare Bemowo ani też na Jelonki.
Dlatego proponuję decydentom wyjść zza biurek, pojeździć komunikacją na
obecnych trasach, a potem poprzesiadać się kilka razy zgodnie z nowymi
założeniami tras i zobaczyć, czy to taki komfort, nawet jeśli kursuje
(nie wszędzie) metro. Mam nadzieję, że osoby odpowiedzialne wnikliwie
przeanalizują wszystkie zgłoszone uwagi i ustosunkują się do nich w
pozytywny, dla nas pasażerów sposób. Z poważaniem,

Temat:

Autobus linii 112

Szanowni Państwo,
Nie zgadzam się z proponowaną zmianą trasą autobusu linii 112.
(skróceniem trasy)
Linia 112 jest jedyną, która łączy Jelonki bezpośrednio z Bielanami.
Zapraszam Państwa aby przejechać się tym autobusem rano w godzinach
szczytu. Zapewniam, że zrozumieją Państwo dlaczego ta linia jest tak
bardzo potrzebna. Wzdłuż całej ulicy Powstańców Śląskich, juz na
wysokości Ratusza Bemowo ludzie mają problem aby do tego autobusu się
zmieścić. Potem jest już tylko gorzej. Wychodzenie z założenia, że
wszyscy potrzebują autobusu jedynie aby dojechać do metra jest kompletną
bzdurą, NIE KAŻDY PORUSZA SIĘ METREM. Nie każdy chce jeździć metrem i nie
każdy może jeździć metrem. Osobiście znam wielu starszych osób, którzy
boją się jeździć metrem ze względu na różne ograniczenia chociażby
klaustrofobię. Na swoim przykładzie podam, że mój dojazd do pracy po
skróceniu trasy autobusu 112 wiązałby się z 3 przesiadkami aby dojechać z
Jelonek na Bielany czyli: dojazd autobusem do metra, przesiadka w metro
na II linię a potem przesiadka na I linię i później jeszcze na autobus.
Pytam więc: czy to ma być to udogodnienie?
Proszę nie likwidować, ani nie ograniczać komunikacji naziemnej. Metro
jest jednym z środków transportu, a nie jedynym. Apeluję aby zostawić
linię 112 na dotychczasowej trasie. W przypadku potrzeby dojazdu z Bemowa
na Bielany dojazd do metra + przesiadka na kolejną linię metra sprawia,
że podróż znacznie się wydłuża. Postuluję o nieskracanie linii 112 i
zostawienie jej na obecnej trasie!
Poza tym wzdłuż całej ulicy Lazurowej trwa budowa nowych osiedli, gdzie
jeszcze mieszkańców przybędzie. Ci ludzie również będą korzystać z
autobusów-nie tylko z metra.
Metro ma nie być jedyną opcją, ale alternatywą. Proszę o tym pamiętać.
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Temat:

likwidacja linii tramwajowej 25 i 41

Witam.
Jestem mieszkańcem Bródna.
Wątpliwości moje dotyczą "chorego" pomysłu likwidacji linii tramwajowych
Nr 25 i Nr 41
uzasadniany budową nowej linii metra. Pomysł ten
niefortunny.

uważam za wyjątkowo

Powyższe linie tramwajowe obsługują trasy nie związane z nową linią
metra.
Obsługują one rejony gdzie budowana linia metra nie dochodzi.
Część Bródna jest oddalona od stacji metra. Dotyczy to rejonów ulic
Wysockiego, Matki Teresy z Kalkuty,
oraz Rembielińskiej , Chodeckiej, Bolesławickiej, Ogińskiego, które to
ulice są oddalone od stacji i linii metra.
Linia tramwajowa Nr 25 łączy Bródno z Pragą Południe, Saską Kępą,
Śródmieściem i Ochotą ( tam, nie ma metra)
Linia tramwajowa Nr 41 łączy Bródno ze Śródmieściem, Wolą i Mokotowem w
rejonach gdzie także brak linii metra.
Np. dojazd linią tramwajową Nr 25 do ulicy Targowej z przystanku na
Bródnie przy ul. Julianowskiej, będzie
krótszy niż dojazd z tego rejonu do stacji metra i podróż nim przez
Zacisze do ul. Targowej.
Przypuszczam, że ten "światły" pomysł wymyśliły osoby które nigdy nie
były na Bródnie, a może nawet na Pradze.
Czy po raz kolejny chodzi o odfajkowanie sukcesu i zgarnięcie premii
finansowych, nie oglądając się na potrzeby mieszkańców ?
Czy po raz kolejny mamy do czynienia z "radosną twórczością" jakiegoś
wybitnego specjalisty z ZTM ?
Pozdrawiam, i życzę trzeźwego myślenia.

Temat:

Likwidacja linii tramwajowej 25

Szanowni Państwo,
z wielkim zaniepokojeniem przyjąłem informację o planowanej likwidacji
linii tramwajowej 25.
Tramwaj ten jest doskonałym środkiem transportu pomiędzy Targowkiem i
Praga Północ, na której mieszkam, a Centrum oraz Ochotą. Bardzo często z
niego korzystam, ponieważ daje możliwość bezpośredniego i szybkiego
dojazdu.
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Mój niepokój potęguje fakt, że jest to mój główny środek dojazdu na
Warszawski Uniwersytet Medyczny, na którym studiuję. Likwidacja tej linii
znacząco utrudni mi dojazd na uczelnię.
Bardzo proszę o przemyślenie swojej decyzji.
Temat:

zmiany po uruchomieniu nowych stacji metra - Bemowo

Dzień dobry,
linia 122 - dojazd do Kaliskiego. Skrócenie trasy spowoduje zmniejszenie
dostępnych autobusów na ulicy Kaliskiego. Zmniejszy dostepność Nowego
Bemowa i okolic Osiedla Górczewska dla osób jadacych z WAT i okolic.
Linia z dużą tradycją, przyzwyczajenie jest drugą naturą. Pogorszy się
dojazd do ogródków działkowych przy Kocjana i Kaliskiego
Linia 714 - przy skróceniu trasy powinna być zwiekszona częstotliwość
kursowania autobusów na tej linii. Jedyny dojazd z Latchorzewa. 20/40/40
to lepsze rozwiązanie.
pozdrawiam

Temat:

autobusy na bemowie

Dzień dobry,
Mieszkam na Bemowie II i tak jak inni mieszkańcy Bemowa II i IV z którymi
dyskutujemy o trasach nie wyobrażamy sobie, że ktoś wpadł na szatański
pomysł zlikwidowania nam jednego autobusu dowożącego bezpośrednio do
centrum handlowego Wola i dalej do śródmieścia bez przesiadek. Linia 171
jeżdżąca ul Widawską dowozi dzieci do szkół a są trzy na naszym terenie,
dzieci do przedszkoli, a są trzy na naszym terenie, dowozi do ZUSu/przystanek przy Widawskiej i do dwóch przychodni. Wymienione szkoły,
przedszkola ,ZUS i przychodnie wszystkie są w zasięgu linii 171/
przystanki Orlich Gniazd, Widawska, Wrocławska. Tylko ktoś kto nie zna
tego terenu mógł skasować linię 171.,Linia do metra to ogromne
utrudnienia przesiadkowe dla ludzi starych ,matek z wózkami i inwalidów.
Bemowo to osiedle starych ludzi i małych dzieci dowożonych przez rodziców
do przedszkoli i szkól. Jeśli trzeba więcej informacji to jestem do
dyspozycji. Sytuacja: wsiadam w autobus do metra :jadę 3 przystanki,
przesiadam się do metra ,jadę 3 przystanki i jestem w centrum handlowym i
powrót z bagażami. Mam dziecko, bagaże i skaczę po stopniach
przystankach, zamiast wsiąść i jechać. Tak to będzie po nieprzemyślanych
zmianach.

Temat:

Ulepszenie komunikacji

Linia na S8 z bemowa w stronę zeran

Temat:

zmiany komunikacyjne Bródno

Kategorie: Bródno
Szanowni Państwo,
Chciałbym zabrać głos w sprawie proponowanej likwidacji linii 25.
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Uważam, że jest to bardzo zły pomysł.
Aby to udowodnić posłużę się moim przykładem gdzie jako pasażer dojeżdżam
z przystanku Rembielińska do centrum przystanek Krucza.
Obecnie korzystam bezpośrednio z linii 25.
Czas przejazdu rozkładowo 27 min. W praktyce 2-3 min dłużej.
A co się dzieje po likwidacji tej linii:
Z przystanku Rembielińska do przystanku Kondratowicza 2-3 min.
Przejście na stacje metra plus oczekiwanie ok. minuty razem ok. 3-4 min
Przejazd metrem do stacji Nowy Świat Uniwersytet 18 min.
Dojście do przystanku autobusowego

Ordynacka 3-4 min.

Autobus 128 lub 175 do przystanku Krucza 4 min plus oczekiwanie 5-6 min.
Razem 31-35 minuty
Czyli po otwarciu nowych stacji metra mój czas przejazdu wydłuży się o
kilka minut a do tego dojdą dwie przesiadki i bieganie po schodach.
No chyba nie o to chodzi w sytuacji gdy metro ma usprawnić komunikacje a
nie ją komplikować.
W podobnej sytuacji jest wielu pasażerów linii 25.
Linia ta nie pokrywa się z trasą linii M2 a tylko w dwóch miejscach
(Bródno i Dw. Wileński) ją przecina.
Mam nadzieję, że wezmą Państwo pod uwagę głosy mieszkańców w tej sprawie
a konsultacje nie będa tylko fikcją.

Temat:

Autobusy na Bemowie dotyczy 190 i 112
Szanowni Państwo

W związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi otwarcia
linii M2 na Woli i Bemowie pragnę przedstawić stanowisko wobec
proponowanych zmian rozkładu jazdy linii autobusowych i tramwajowych
zaproponowanych przez ZTM do konsultacji społecznych.
Przeglądając portale natrafiłem na informacje na stronach
TUWOLA.PL niesamowite i nieprawdopodobne informacje dotyczące zmian tras
autobusów linii 112 i 190 .Mieszkam przy przystanku Raginisa na Jelonkach
Pd. To bowiem ten przystanek jest świadkiem fatalnych decyzji o zmianach
tras a co najważniejsze o likwidowaniu wielu numerów tras autobusów
które mimo zapewnień Państwa ZTM nigdy w życiu nie zostały zrealizowane.
Na przestrzeni kilku lat została całkowicie zniszczona infrastruktura
linii autobusowych ja Jelonkach. Zniszczeń tych dokonywano sukcesywnie w
ramach jakiś nie zrozumiałych i dziwnych decyzji które zawsze miały w
podstawie uzasadniający fakt że gdzieś otwarto kolejną linie metra albo
że otwiera się linia tramwajowa czy poszerza jakaś ulica . Na przestrzeni
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lat ten właśnie przystanek Raginisa pokazuje jak Państwo działacie w
sposób burzący dobro społeczne i pomimo konsultacji i tak Państwo
działacie wbrew bardzo ważnemu interesowi publicznemu i społecznemu. Na
przestrzeni lat pozbawiono nas linii 309 potem 149 ( z Człuchowskiej) 163
potem 463 ... potem 406 w zamian było 506 . Mało tego zlikwidowano nam na
Jelonkach linie 184.
A przecież obiecywaliście Pastwo przywrócenie linii 506
.- I znowu to samo! Jak likwidowano 406, to mówiono o
zawieszeniu linii, która miała wrócić. Z 506 tak samo. Te linie zastępcze
nie są pospieszne. Chcemy koniecznie powrotu 506 - żąda pan Marek,
mieszkaniec osiedla Przyjaźń, który codziennie jeździł do pracy autobusem
506 na Targówek z przystanku naprzeciwko ratusza Bemowo.
i dalej ktoś
pisze w 2018 r na portalu TY.BEMOWO.PL Kiedy zaczynano budowę metra
obiecano,że 506 zabrane będzie tylko na czas jej budowy a teraz co nasze
głosy się nie liczą, nagle zabrakło taboru, to śmieszne po prostu.. Masie
nas pasażerów za nic nasze zdanie się nie liczy... ..Polecam ku pamięci
ten link dotyczący 506 https://radiokolor.pl/wiadomosci/n/5523/chcapowrotu-linii-506-jest-petycja-i-odpowiedz-ztm-u. Bezwzględność ZTM w
stosunku do ludzi którzy walczyli o przywrócenie 506 było uważam
działaniem skierowanym dokładnie tak jak to się opisuje w art. 5 ustawy z
dnia 27 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Art. 5. [Nadużycie prawa
podmiotowego]
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny
ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami
współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie
jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.
Jak słucham i czytam powyższego linku jak ludzie w
niewyobrażalny sposób walczyli o przywrócenie linii 506 i fakt bez sporny
że ZTM obiecywał przywrócenie tej linii nawet kosztem 112 ( jak obecnie
ta linia przebiega chodzi o połączenie jakiekolwiek autobusowe pomiędzy
Bemowem -Jelonki - Bródno- Białołęka w dalszym kontekście) i nie
zaprzeczanie ze jest metro na tej trasie z Bemowa na Bródno. Tu chodzi o
szybką linię autobusową nawet w formie "E" idącej ze środka osiedla
Jelonki i Górczewska oraz Laurowa ( a zatem ulicy Człuchowskiej) na
Bródno trasą nie idącą bezpośrednio nad metrem tylko powrót 506 lub
jakiegoś autobusu w typie E łączącego Bemowo i Bródno. Owszem istnieją
jeszcze inne ważne kierunki jak Okęcie czy Gocław ale tu już mamy też
dziwną rzecz że zlikwidowano autobus 507 który chodził z Bemowa na
Gocław. Nie no to jest zbyt poważne i zbyt lekceważące trochę od strony
ZTM że obiecane przywrócenie linii po zbudowaniu metra na Bemowie jak 506
, 507 i 501 kompletnie zostały pominięte jakby nie było problemu. Trochę
na zasadzie wykorzystującej moment przyzwyczajenie i faktu że "ludzie
krzyczeli o te linie na Bemowie a obecnie zapomnieli i niech tak będzie
.... To działania sprzeczne społecznym charakterem działalności ZTM społecznym w znaczeniu oczywiście znaczenia jakie posiada ZTM dla systemu
ludzkiego i komunikacyjnego m. st. Warszawy
Likwidacja 106 mimo że mnóstwo ludzi korzystało młodzieży z
tego autobusu z Jelonek do Liceum na Bema czy Rogalińską . Wycofanie 106
całkowicie z Jelonek . Potem słynne 407 a a następnie 501 zlikwidowane z
Jelonek . Na przestrzeni jakiś 8 lat no może i 10 zlikwidowano nam spod
przystanku Raginisa 4 linii autobusowych 407, 501, 506, 106 nie dając
nic w zamian, Nie poczynając nic w kierunku udrożnienia połączenia
tramwajowego np z pętla na Okęciu nawet ostatnio 11 zamiast przedłużyć ją
do Okęcia to nie zatrzymuje się na Narutowicza i koniec . Tramwaj zawsze
jeździ prawie pusty no może poza jakimiś szczytowymi godzinami ale też
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widziałem ze pusty jest . Ale ok . To co bulwersuje to fakt że na
przestrzeni lat zlikwidowano nam z przystanku Raginisa a zatem ze środka
Jelonek aż 4 linie autobusowe. 407 106 . 506 , 501 w zamian 407 .
Powstaje pytanie po co . Dlaczego . Mało tego obiecywał ZTM że przywróci
linię 506 o która tak bardzo ludzie walczyli czy 501 ... Nic takiego się
nie stało . Przychodzi uruchamianie kolejnych stacji metra i znowu
zaczyna się nagminna już polityka komunikacyjna polegająca na
sprowadzeniu komunikacji do metra . Bez zastanowienia się nad tym
dlaczego i po co . Przede wszystkim ZTM nie chce wyjść na przeciw ludziom
którzy z jakiś względów nie mogą korzystać z metra . Są tacy ludzie .
Nawet ja się do nich zaliczam . Nie mozemy korzystać z metra z różnych
powodów . Dokonuje się próby likwidowania dwóch autobusów z Człuchowskiej
lub zaczyna się majstrować przy modyfikacji ich przebiegu.
112 . Wspaniała linia Czyżby nie można było skomunikować tą
linią Włoch i Jelonek przez metro Ratusz Bemowo i dalej po swojej linii
obecnej do Bródno Podgrodzie lub nawet po trasie obecnie czyli
Kondratowicza Szpital potem do Matki Teresy z Kalkuty i dalej Malborską
faktycznie albo na Podgrodzie lub na te Marki tylko po co dublować te
Marki skoro jedzie tam już 190 . Ale rozumień że można by było np
przedłużyć trasę nie na Marki tylko Grodzisk tu na Białołęce tej bliskiej
Białołęce . Czy nie można zmodyfikować trasy 112 spod pętli Nowe Włochy
ulicą Nowolazurową lub od Pętli dużej Pętli Ratusz Ursus koło Factory na
Ursusie przez Ursus PN by zabierać ludzi z linii Sochaczewskiej do metra
Ratusz Bemowo ? Tłumaczenie ZTM że autobus 112 jeździ pusty i że nie może
mieć gdzie indziej pętli jest całkowicie chybione . Wszak przecież po to
została otwarta trasa NowoLazurowa aby połączyć skomunikować Ursus Włochy
z Jelonkami i Bemowem ... Nie uwierzę w żadne zapewnienie że tego się nie
zrobi albo ze wiadukt nad torami się zawali z powodu za dużej ilości
autobusów które i tak tam jadą bo zdaje się tam gdzieś jest zajezdnia w
pobliżu. Tych zmian jak widzę będzie sporo . Zastąpienie istniejących
linii "podróbkami" linii innych oraz wprowadzenie numerów linii od dawna
kojarzonych z innym przebiegiem jest bardziej niż karygodne. Wtedy kiedy
jak słyszałem Prezydent Warszawy myślał o likwidacji wielu linii lub
ograniczenia częstotliwości kursowania powoduje się rozczłonowanie linii
istniejących po kawałku na linie które jakby z założenia będą mogły
dojechać tylko do metra Bemowo od strony Jelonek i koniec . Nie będą mógł
jako osoba mająca niestety lęki przed metrem dojechać w żaden sposób do
centrum lub na Żoliborz a nawet dalej na Brodno
Mając przed sobą teraz ze strony Nowe Stacje metra M2 na Woli
ze strony wtp.waw. pl odnoszę się do poszczególnych zmian w jakiś sposób
istotny dla komunikacji tak w sensie stricte społecznym uwzględniając
faktycznie utrudnienia jakie można napotkać jako pasażerowie po
wprowadzeniu zmian a miało tego uważam ze i roztrwonieniem bazy
pojazdowej komunikacji naziemnej głównie autobusowej .
I to niestety na
razie wszystkie moje informacje .. Zostało przesłanych zdaje się ze
omyłkowo dwa listy spod mojego adresu e mail . Z błędami pisarskimi były
to teksty . Ten obecny teraz jest prawidłowy . Dziękuje i proszę o
uwzględnienie moich propozycji szczególnie dotyczących 112 i 190 oraz
ewentualnego przywrócenie na otarcie łez 506 na trasę zbliżoną jak
ostatnio do Centrum i dalej może nawet i na Bródno ale przez ulicę
Człuchowską

Temat:

Autobusy na Bemowie dotyczy 190 i 112

Kategorie: Bemowo
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Szanowni Państwo
W związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi otwarcia linii M2
na Woli i Bemowie pragnę przedstawić stanowisko wobec proponowanych
zmian rozkładu jazdy linii autobusowych i tramwajowych zaproponowanych
przez ZTM do konsultacji społecznych.
Przeglądając portale natrafiłem na informacje na stronach TUWOLA.PL
niesamowite i nieprawdopodobne informacje dotyczące zmian tras autobusów
linii 112 i 190 .Mieszkam przy przystanku Raginisa na Jelonkach Pd. To
bowiem ten przystanek jest świadkiem fatalnych decyzji o zmianach tras a
co najważniejsze o likwidowaniu wielu numerów tras autobusów które mimo
zapewnień Państwa ZTM nigdy w życiu nie zostały zrealizowane. Na
przestrzeni kilku lat została całkowicie zniszczona infrastruktura linii
autobusowych ja Jelonkach. Zniszczeń tych dokonywano sukcesywnie w ramach
jakiś nie zrozumiałych i dziwnych decyzji które zawsze miały w podstawie
uzasadniający fakt że gdzieś otwarto kolejną linie metra albo że otwiera
się linia tramwajowa czy poszerza jakaś ulica . Na przestrzeni lat ten
właśnie przystanek Raginisa pokazuje jak Państwo działacie w sposób
burzący dobro społeczne i pomimo konsultacji i tak Państwo działacie
wbrew bardzo ważnemu interesowi publicznemu i społecznemu. Na
przestrzeni lat pozbawiono nas linii 309 potem 149 ( z Człuchowskiej) 163
potem 463 ... potem 406 w zamian było 506 . Mało tego zlikwidowano nam na
Jelonkach linie 184.
A przecież obiecywaliście Pastwo przywrócenie linii 506
.- I znowu to samo! Jak likwidowano 406, to mówiono o zawieszeniu
linii, która miała wrócić. Z 506 tak samo. Te linie zastępcze nie są
pospieszne. Chcemy koniecznie powrotu 506 - żąda pan Marek, mieszkaniec
osiedla Przyjaźń, który codziennie jeździł do pracy autobusem 506 na
Targówek z przystanku naprzeciwko ratusza Bemowo.
i dalej ktoś pisze w
2018 r na portalu TY.BEMOWO.PL Kiedy zaczynano budowę metra obiecano,że
506 zabrane będzie tylko na czas jej budowy a teraz co nasze głosy się
nie liczą, nagle zabrakło taboru, to śmieszne po prostu.. Masie nas
pasażerów za nic nasze zdanie się nie liczy... ..Polecam ku pamięci ten
link dotyczący 506 https://radiokolor.pl/wiadomosci/n/5523/chca-powrotulinii-506-jest-petycja-i-odpowiedz-ztm-u. Bezwzględność ZTM w stosunku do
ludzi którzy walczyli o przywrócenie 506 było uważam działaniem
skierowanym dokładnie tak jak to się opisuje w art. 5 ustawy z dnia 27
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Art. 5. [Nadużycie prawa
podmiotowego]
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami
współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie
jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.
Jak słucham i czytam powyższego linku jak ludzie w niewyobrażalny
sposób walczyli o przywrócenie linii 506 i fakt bez sporny że ZTM
obiecywał przywrócenie tej linii nawet kosztem 112 ( jak obecnie ta linia
przebiega chodzi o połączenie jakiekolwiek autobusowe pomiędzy Bemowem Jelonki - Bródno- Białołęka w dalszym kontekście) i nie zaprzeczanie ze
jest metro na tej trasie z Bemowa na Bródno. Tu chodzi o szybką linię
autobusową nawet w formie "E" idącej ze środka osiedla Jelonki i
Górczewska oraz Laurowa ( a zatem ulicy Człuchowskiej) na Bródno trasą
nie idącą bezpośrednio nad metrem tylko powrót 506 lub jakiegoś autobusu
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w typie E łączącego Bemowo i Bródno. Owszem istnieją jeszcze inne ważne
kierunki jak Okęcie czy Gocław ale tu już mamy też dziwną rzecz że
zlikwidowano autobus 507 który chodził z Bemowa na Gocław. Nie no to jest
zbyt poważne i zbyt lekceważące trochę od strony ZTM że obiecane
przywrócenie linii po zbudowaniu metra na Bemowie jak 506 , 507 i 501
kompletnie zostały pominięte jakby nie było problemu. Trochę na zasadzie
wykorzystującej moment przyzwyczajenie i faktu że "ludzie krzyczeli o te
linie na Bemowie a obecnie zapomnieli i niech tak będzie .... To
działania sprzeczne społecznym charakterem działalności ZTM - społecznym
w znaczeniu oczywiście znaczenia jakie posiada ZTM dla systemu ludzkiego
i komunikacyjnego m. st. Warszawy
Likwidacja 106 mimo że mnóstwo ludzi korzyatło młodzieży z tego
autobusu z Jelonek do Liceum na Bema czy Rogalińską . Wycofanie 106
całkowicie z Jelonek . Potem słynne 407 a anstępnie 501 zlikwidowane z
Jelonek . Na przestrzeni jakis 8 lat no może i 10 zlikwidowano nam spod
przystanku Raginisa 4 lini autobusowych 407, 501, 506, 106 nie dając
nic w zamian, Nie poczynając nic w kierunku udrożenia połaczenia
tramwoajowego np z pętla na Okęciu naet ostanio 11 zamiast przedłużyc ją
do Okęcia to nie zatrzymuje się na Narutowicza i koniec . Tramwaj zawsse
jedzdzi prawie pusty no może poza jakimiś szczytowymi godzinami ale też
widzialrem ze puty jest . Ale ok . To co bulwersuje to fakt że na
przestrzeni lat zlikwidowano nam z przystanku Raginisa a zatem ze srodka
Jelonek aż 4 linie autobusowe. 407 106 . 506 , 501 w zamian 407 .
Powstaje pytanie po co . Dlaczego . Mało tego objacywał ZTM że przywróci
linię 506 o która tak bardzo ludzie walczyli czy 501 ... Nic takiego się
nie stało . Przychodzi uruchamianie kolejnych stacji metra i znowu
zaczyna się nagminna już poliotyka komunikacyjna polegajaca na
sprowadzeniu komunikacji do metra . Bez zastanowienia się nad tym
dlaczego i po co . Przedewszystkim ZTM nie chce wyjśc na przeciw ludziom
jktorzy z jakiś względów nie mogą korzystać z metra . Są tacy ludzie .
Nawet ja siedo nich zaliczam . Nioe mozemy korzystać z metra z różnych
powdów . Dokonuje się próby likwidowania dwóch autobusów z Człuchowskiej
lub zaczyna się majstrować orzy modufiakcji ich przebiegu.
112 . Wspaniała linia Czyżby nie mkożna było skomunikować tą linią
Włoch i Jelonek przez metro Ratusz Bemowo i dalej po swojej linii obecnej
do Bródno Podgrodzie lub nawet po trasie obencje czyli Kondratowicza
Szpital potem do Matki tresy z Kaluty i dalej Malborską faktycznie albo
na Podgrodzie lub na te Marki tylko po co dublować te Marki skoro jedzie
tam już 190 . Ale rozumien że mozna by było np przedłużyć trase nie na
Marki tylko Grodzisk tu na Białolęce tej bliskiej Białolęce . Czy nie
mozna zmodyfikować trasy 112 spod pętli Nowe Włochy ulicą Nowolazurową
lub od Pętli dużej Petli Ratusz Ursus koło Factory na Ursusie przez Ursus
PN by zabierać ludzi z linii Sochaczewskiej do metra Ratusz Bemowo ?
Tłumaczenie ZTM że aytobus 112 jeżdzi pusty i że nie moze mieć gdzie
indziej pęyli jest całkowicie chybione . Wszak przecież po to została
otwrta trasa NowoLazurowa aby połączyć skomunikować Ursus Włochy z
Jelonkami i Bemowem ... Nie uwierze w żadne zapenwienie że tegio sie znie
zrobi albo ze waidukt nad torami się zawali z powodu za dużej ilości
autobusów które i tak tam ajdą bo zadje sie tam gdzieś jest zajednia w
polbliżu. Tych zman jak widzę będzie sporo . Zastąpienie istniejących
linii "podrobkami" linii innych oraz wprowadzenie numerów linii od dawna
kojarzonych z innym przebiegiem jest bardziej niż karygodne. Wtedy kiedy
jak słyszałem Prezydent Warszawy myślał o likwidacji wielu linii lub
ograniczenia czestotliwości kursowania powduje się rozczłonowanie linii
istenjących po kawałku na linie które jakby z załozenia będą mogly
dojechać tylko do metra Bemowo od strony Jelonek i koniec . Nie będa mógł
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jako osoba majaca niestety lęki przed metrem dojechać w żaden sposób do
centrum lub na żoliborz a nawet dalej na Brodno
Mając przed sobą teraz ze strony Nowe Stacje metra M2 na Woli ze
strony wtp.waw. pl odnoszę się do poszczególnych zmian w jakiś sposób
istotny dla komunikacji tak w sensie stricte spolecznym uwzględaijacycm
faktycznie utrudnienia jakie można napotkać jako pasażerowie po
wrowadzeniu zmian a miało tego iuważam ze i roztrwonieniem bazy
pojazdowej komumikacji naziemnej góenie autobusowej .

Temat:
Pismo dotyczące zmiany kursu autobusu linii 716
Załączniki: DO,1238,2022.pdf
Kategorie: na zachód od Bemowa
Dzień dobry,
W imieniu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie w załączeniu
przesyłam pismo w w/w sprawie.

Temat: projekt zmian tras autobusów we Wschodniej Białołęce
Szanowni Państwo,
przesyłam pismo mieszkańców osiedla VIKING I przy ul. Ostródzkiej we
wschodniej Białołęce dotyczące projektowanych zmian tras autobusów
kursujących ul. Ostródzką.
Zgadzając się z propozycją przekierowania linii 134 do nowej stacji metra
na Bródnie, zdecydowanie protestujemy przeciwko zmianie trasy autobusu
linii 132.
Podobne w treści pisma przygotowują też liczni inni mieszkańcy ciągu ul.
Ostródzkiej.
Temat:

komunikacja miejska na Bródnie

Kategorie: Bródno
zmiany w komunikacji na Bródnie po uruchomieniu METRA !!!!!!!!
Uważam, że linię tramwajową nr 41 należałoby zlikwidować
natychmiast(kopiuje 1 i 33) natomiast nie widzę uzasadnienia w likwidacji
linii 25, chyba, że w celu przeciwstawiena się potrzebom mieszkańców, a
co? niech wiedzą kto rządzi. Zresztą zmiany powinny następować na bieżąco
w zależności od potrzeb. Pozdrawiam.
Temat:

Pozostawienie 171 i 190

Ważność:

Wysoka

Kategorie: Bemowo
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Szanowni Państwo. Jestem inwalidką w stopniu umiarkowanym ( lat 76) z
trudnościami w poruszniu się. Przy poprzednich propozycjach zmian aut.
171 i 190 kiedy oddawano linie metra była podobna sytuacja kiedy ktoś z
waszych pracowników miał identyczne plany w likwidacji. Byłam co prawda
o kulach na rozmowie z z-ca dyrektora + zastepca zastępcy na
konsultacyjnej w Zarządzie a w korytarzu miałam przyjemność spotkać
Naczelnego któremu również przekazałam prośbę. Udało się! Teraz historia
się powtarza.
Korzystam z przychodni na Ciołka u siebie na Leszno gdzie mieszkam i
Szpitala na Czerniakowie. Bez 171 nie mam szans dojechać. Ten autobus
łączy nas,, że światem,, czyli Śródmieście i Powiśle (nie mówiąc o
kibicach którzy mają znakomity dojazd na Stadion Legi).
Odcinek Górczewska - Leszno to wbrew pozorom posiada w znacznym stopniu
stare schorowane spoleczenstwo z dużą ilością niepełnosprawnych co widać
jadąc autobusami w godzinach przedpołudniowych.
Niestety zdrowie mi nie pozwala wziąść osobiście udział w konsultacjach
dlatego monit idzie droga mailową. Czeka mnie następna operacja na kolana
dlatego nie wyobrażam sobie pozbawienie nas połączenia 171 i również 190
którym rzadziej jeżdżę ale korzystam.
Piszecie ze nowe linie metra zastąpią w/w autobusy. Otóż niż bardziej
mylnego. Proszę ruszyć z mojego miejsca zamieszkania Leszno ( kiedy mam
przystanek pod oknem) przy ograniczonej możliwości poruszania się i
dostanie do metra i dalsza podróżą.
Dam przykład. Jadę do Śródmieścia bez 171. Z domu idę do tramwaju przez
trudne skrzyżowanie Towarowa Solidarności dojeżdżam do Bankowego muszę
zjechać winda na dół i później winda w górę do następnego tramwaju w
stronę Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich. Jak ze swoją ułomnością i
niepełnosprawni na wózkach mają sobie poradzić?
Proszę wybaczy za przydługi wywód ale chciałam przybliżyć Państwu nasz
starych schorowanych i niepełnosprawnych ludzi.
Blagam wręcz o pozostawcie 171 i 190. Z tym że 171 nie musi jechać na
Chomiczowke bo i tak ma długa trasę i są opóźnienia bo teraz rzadko
chodzi.

Temat:

Zmiany komunikacji po otwarciu nowych stacji metra na Bemowie

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
Bardzo proszę o nie skracanie trasy autobusu linii 122 do pętli Nowe
Bemowo ponieważ autobusem tym jest dobry i spokojny dojazd dla uczniów
którzy chodzą do szkoły na Jelonkach i odwrotnie. W godzinach szczytu
mimo że autobus ten rusza z pętli Os.Górczewska to często jest mocno
wypełniony pasażerami. Jeździ nim moja córka do szkoły na Szobera od
której na bieżąco wiem ile jest w nim osób. Jak również trzeba pomyśleć o
innych uczniach i osobach którzy z tego dojazdu korzystają. Dzięki temu,
że rusza z pętli Os.Górczewska to moje dziecko z ciężkim plecakiem
jeszcze ma szanse na znalezienie siedzącego miejsca. Natomiast autobus
linii 220 który tylko „zahaczy” o przystanek Szobera na Lazurowej będzie
na pewno wypchany po brzegi a dla mniejszych dzieci jest to naprawdę
ogromny problem wpychać się z ciężkimi plecakami do zatłoczonego
autobusu. Uważam też, że nowe stację metra które mają zostać otwarte w
tym roku na Bemowie są w innej części Bemowa niż trasa autobusu linii
122. Linia 122 nie ma nic wspólnego ze stacją metra Ratusz Bemowo.
Rozumiem, że zmianie mogą ulec trasy autobusów które mają „coś wspólnego”

172
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

czy się pokrywają z nowo otwieranym metrem ale trasa linii autobusu 122
jest zupełnie gdzie indziej niż metro! Proszę robić zmiany tam gdzie jest
to naprawdę korzystne… Bardzo proszę o NIESKRACANIE linii 122 dla dobra
przede wszystkim mniejszych szkolnych dzieci jak i wielu innych
pasażerów.

Temat:

FW: zmiany dot. Bemowa

Kategorie: Bemowo
Witam,
Chciałabym dodać moje spostrzeżenia, co do liczby pasażerów jaka jeździ
autobusem 112.
Otóż, przed godziną 8.00 rano na przystanku „Sternicza” autobus ma pełne
obłożenie miejsc siedzących, przy Lazurowej wysiada kilka osób, przy
Sochaczewskiej około 10 (!) i są również jadący na krańcówkę Karolin.
Wiele osób czeka też po pracy po godz. 16 na 112 oraz ci, którzy
przesiadają się z linii 713 czy 197. Niewątpliwie w godzinach „do pracy”
i „po pracy” linia 112 jest póki co nie do zastąpienia innymi liniami.
Proszę uprzejmie wziąć to pod uwagę.
Subject: zmiany dot. Bemowa
Dzień dobry,
W związku z planowaną reorganizacją ruchu spowodowaną otwarciem stacji
metra Bemowo Ratusz, zgłaszam sprzeciw wobec planów skrócenia trasy linii
112. Jest wiele osób, które dojeżdżają do pracy na Karolin. Przynajmniej
rano i po południu linia ta powinna mieć zachowany dotychczasowy kurs.
Linia 713 jeździ co 15-20 minut, a planowana linia 716 też ma mieć
interwał 20 minutowy. Stanowczy protest! Linia 713 jest już przeładowana
w godzinach rannych i popołudniowych. Obecne 112 i 197 dawało komfort dla
jadących od strony Bielan i Bemowa oraz Woli.
Te dwa planowane autobusy 713 i 716 spowodują ścisk pasażerów, zwłaszcza,
że mają jeździć w 20 min interwałach (!). To jakieś nieporozumienie! i
niezrozumienie tych, którzy korzystają z komunikacji miejskiej! zapewne
jeszcze -jak to często bywa w przypadku innych linii- istnieje
niebezpieczeństwo, że będą kursowały w różnicy czasowej między sobą do 5
minut. Czyli narażenie na czekanie na jakikolwiek autobus do- (albo
powyżej z powodu korków) 15 lub więcej minut. To straty czasowe dla
pasażerów. Ludzie rano jadą do pracy, a potem chcą sprawnie z niej
wrócić.
Wnoszę o to, aby dopóki nie zostanie wybudowana linia metra na Karolin,
pozostawić autobus 112 na dotychczasowych zasadach.
Jedyną alternatywą byłoby kursowanie autobusu 716 co 10 min, przynajmniej
w godzinach rannych np. 7.00 do 9.00 i popołudniowych, przynajmniej od 15
do 17. Ale jak widzę ile osób dojeżdża 112 -stką rano do Lazurowej i
czeka na nią po godz. 16 na Karolinie, to wydaje mi się, że ta
zaproponowana alternatywa nie rozwiązuje problemu.
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W sytuacji, w której promujecie transport miejski i zachęcacie do
korzystania z jego usług, to, to co proponujecie w tej chwili jest
generalnie nie do zaakceptowania.
Proszę mi wierzyć, jesienią i zimą nie jest komfortowo czekać na rzadko
jeżdżące autobusy, kiedy w perspektywie jako ewentualność jest przejście
ok. 2 km odcinka do innego węzła komunikacyjnego… (dodatkowo dla Państwa
wiedzy, chodnik przy przystanku „Dostawcza 02” po większym deszczu jest
totalnie zalany wodą na długość ok. 10 metrów i szerokość do samej
jezdni, co powoduje, że nie ma nawet jak przejść na drugą stronę ulicy,
bo przejście jest za tym „jeziorem”)
Temat:
ZTM Warszawa: wiadomość z formularza kontaktowego
tytuł: Wycofanie linii 25
treść: Zwracam się z prośbą o pozostawienie linii 25 jestem osobą po
kontuzji kolana.Przeprawa przez przesiadki ,schody itp które trzeba
pokonać do metra są b.trudne i uciążliwe.
To połączenie Ochoty jest bardzo potrzebne dla mieszkańców obydwu
dzielnic jak i młodszych i starszych
Temat:

Linia 204

Kategorie: Bródno; Białołęka
Dzień dobry
Na wstępie dziękuję za możliwość przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Uważam, że skracanie trasy autobusu 204 do metra Bródno nie jest dobrym
rozwiązaniem. Linia ta zapewnia dogodne połączenie pomiędzy Zieloną
Białołęką a różnymi ulicami na Bródnie, w tym szkołami tam
zlokalizowanymi. Jest to zatem linia lokalna, do której trasy wielu
mieszkańców zdążyło się już przyzwyczaić. Jeżeli ww. autobus będzie miał
pętlę przy metrze, spowoduje to konieczność jazdy z kłopotliwymi
przesiadkami na stosunkowo niedługim dystansie. Dlatego proponuję
pozostawić tę trasę bez zmian.
Będę wdzieczny za wzięcie pod uwagę mojej propozycji.
Temat:
Opinia
Załączniki: IMG_20220426_083619.jpg
Kategorie: ogólne - niedopasowane
Moze zajebistym pomyslem byloby nie wieszac takich informacji na poziomie
oczu pasazera?
Temat:
zmiana trasy linii 716
Witam.
Przed podjęciem decyzji o zmianie trasy linii 716 proszę o
przeanalizowanie dogłębne tego tematu .
Mieszkańcy korzystają z tej linii nie tylko dojeżdzając do cm wolskiego
,ale dojężdzają do URSUSA. Zmiana trasy utrudni wielu mieszkańcom dojazdy
do pracy ,dzieciom do szkół i przedszkoli w Ursusie.
Temat:
Konsultacje - otwarcie nowych stacji metra na Targówku
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Załączniki: 134 short.png
Kategorie: Białołęka
Szanowni Państwo,
Mam następujące uwagi do proponowanych przez ZTM zmian, opisanych
poniżej:
https://www.ztm.waw.pl/informacje-prasowe/2022/03/24/nowe-stacje-metram2-na-targowku-propozycje-zmian-w-warszawskim-transporcie-publicznym .
1. Niedopuszczalne jest usunięcie linii 134 z Żoliborza. Ta linia
stanowi jedyny dojazd do liceów na Żoliborzu i Bielanach dla dzieci z
terenów położonych na północ od ulicy Berensona. Dzieci wybierały liceum
również ze względu na łatwość dojazdu i nie można je teraz skazywać na
przesiadki i wyczekiwanie na przystankach. Jest to również ważna trasa
dojazdu do pierwszej linii metra - nie wszyscy będą jeździć przez
centrum, aby dostać się np. na Bielany.
Popieram propozycję zwiększenia częstotliwości kursów linii 134.
W przypadku realizacji pomysłu wprowadzenia kursów skróconych, proponuję,
aby te kursy kończyły się na pętli przy ul. Verdiego (w budowie). Istotne
jest, aby dojazd do pętli nie odbywał się ulicą Verdiego, ale ulicami
Zdziarską-Ruskowy Bród- nowa ulica (Projektowana). Jest to pokazane na
załączonym obrazku. Dzięki temu uniknie się wprowadzenia autobusu na
zatłoczoną w godzinach szczytu ulicę Verdiego, gdzie odbywa się ruch
dzieci do szkoły. Jednocześnie skrócone kursy będą przejeżdżać przez
przystanek Zdziarska, i dzięki temu obsłużą pasażerów z ulic Chudoby,
osiedla Olesin (przy Zdziarskiej), Słonecznego Poranka. Mieszkańcy
Zielonej Doliny praktycznie nie stracą na tym.
2. Zasadne jest przedłużenie linii 234 do drugiej linii metra. Można
przedłużyć trasę linii ulicą Annopol, dalej Rembielińską, do nowej stacji
Metro Bródno. Jednocześnie warto zwiększyć częstotliwość kursowania linii
w szczycie do 15 minut. Może to być dobre alternatywne połączenie zwłaszcza, że można przewidywać, że ulica Głębocka z pewnością będzie
zakorkowana. Przystanki linii 234 - Augustów, Augustówek - to jedyne
przystanki w rozsądnym zasięgu dla mieszkańców rejonu Chudoby,
Wyszkowskiej, Kroczewskiej, Słonecznego Poranka - ta linia jest dla nas
bardzo ważna.
Temat:
Stanowisko VIII/5/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka zmiany w komunikacji związane z M2 na Bródnie
Załączniki: Stanowisko-VIII_5_2022-MRDB.pdf
Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam podjęte dnia 25 kwietnia 2022 r. Stanowisko
VIII/5/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w
sprawie: planowanych zmian w komunikacji miejskiej w związku z otwarciem
nowych stacji linii metra M2 na Bródnie.
Jest ono głosem białołęckiej młodzieży w odpowiedzi na przeprowadzane
przez ZTM konsultacje społeczne.
Temat:
Konsultacje / Bemowo
Załączniki: korekta 177.png
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Dzień dobry.
Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w konsultacjach. Przygotowany przez
Państwa plan zmian uważam za dobry. Domyślam się, że najwięcej oporu
wśród mieszkańców Jelonek budzi likwidacja linii 112. Osobiście
pożegnałbym ją bez żalu ze względu na straszną niepunktualność. Natomiast
rozmawiając o projekcie zmian z sąsiadem (rejon Lazurowa/Sternicza)
usłyszałem, że "jesteśmy systematycznie odcinani od świata". To jest
nawiązanie do zabrania nam kiedyś linii 125, a potem skrócenia 105. I
teraz jeszcze likwidacja 112, czyli brak bezpośredniego połączenia z
Bielanami i Bródnem. Co ciekawsze ten sąsiad na co dzień jeździ
samochodem, więc jego wypowiedź jest czysto teoretyczna. Dla mnie
osobiście dotychczasowe zmiany wyszły na korzyść i wierzę, że i tym razem
tak będzie. Ale ludzie jak widać potrzebują "mieć poczucie", że mogą
gdzieś dojechać z domu bez przesiadki. Nie mam pojęcia jak z tym walczyć,
ale może trzeba pomyśleć o czymś, co by na tego typu potrzeby jakoś
odpowiadało.
Mam nadzieję, że tym razem nie ugną się Państwo i jednak 112 odejdzie w
przeszłość. Liczę, że nowa linia 177 pozwoli na sprawny dojazd do/z
stacji metra Bemowo. Przesiadki z metra w tym miejscu będą miały sens
tylko i wyłącznie wtedy, jeśli autobus dowożący do tej stacji będzie miał
częste i przewidywalne kursowanie. W przypadku 112 jest średnio często i
kompletnie nieprzewidywalnie.
Mam jednakże propozycję skorygowania proponowanej trasy 177 w Ursusie,
ponieważ sądzę, że można ją efektywniej wykorzystać. W obecnym projekcie
linia przejeżdża obok stacji PKP Ursus Płn. I dobrze, tylko że pociągi
kursujące przy tej stacji kursują bardzo rzadko. A można skorygować trasę
tak, żeby 177 docierało do stacji PKP Włochy, skąd odjazdy pociągów są
częste. Proszę spojrzeć na mapkę z załącznika. Tam strzałkami zaznaczyłem
Państwa propozycję (kolor fioletowy) oraz moją propozycję (kolor
czerwony). Dzięki temu mieszkańcy Jelonek i Ursusa Płn dostaliby wygodny
i szybki dojazd do stacji z mnóstwem pociągów. I przy okazji 177 nie
dublowałoby się na tym odcinku z 220.
Kilka tygodni temu zgłaszałem już Państwu taki wniosek połączenia Jelonek
ze stacją Włochy (tylko mówiłem o linii 194), ale został odrzucony ze
względu na "brak przystanku w zespole przystankowym PKP WŁOCHY dla linii
194 kursującej w relacji: ul. Świerszcza (od strony Ursusa) w lewo w ul.
Chrościckiego (w kierunku OS. GÓRCZEWSKA)". Przepraszam, ale ten argument
wydaje mi się trochę naciągany, bo Państwo już nie w takich miejscach
tworzyli przystanki, jak było trzeba. Mam prośbę, aby rozpatrzyć to na
nowo, bo nadarza się akurat ku temu świetna okazja.
Trzyma kciuki za cały projekt zmian.
Temat:

Linia 228

Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
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czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Temat:
projekt zmian tras autobusów we Wschodniej Białołęce
Załączniki: 2022_04_25_pismo_do_ZTM_z_podpisami.pdf
Szanowni Państwo,
przesyłam pismo mieszkańców osiedla VIKING I przy ul. Ostródzkiej we
wschodniej Białołęce dotyczące projektowanych zmian tras autobusów
kursujących ul. Ostródzką.
Zgadzając się z propozycją przekierowania linii 134 do nowej stacji metra
na Bródnie, zdecydowanie protestujemy przeciwko zmianie trasy autobusu
linii 132.
Podobne w treści pisma przygotowują też liczni inni mieszkańcy ciągu ul.
Ostródzkiej.
Temat:
Linia 177
Dzień dobry,
W imieniu swoim i mieszkańców tzw. Nowego Ursusa, czyli mieszkańców z
terenów dawnej fabryki Ursus proszę o pozostawienie linii 177 na trasie w
jakiej obecnie funkcjonuje.
Skrócenie linii 177 spowoduje brak możliwości przedostania się z Nowego
ursusa na Stary Ursus jedną formą komunikacji. Na ten moment jest to
jedyny środek przedostania się i szybszego przemieszczania się po terenie
całego Ursusa.
Niestety, ale osoby, które nie posiadają auta nie są w stanie poruszać
się innym środkiem komunikacji po terenie dzielnicy.
Skrócenie linii 177 spowoduje, że czas załatwienia codziennych spraw i
obowiązków znacznie się wydłuży, bo będziemy wyczekiwać na kolejny
autobus.
Proszę uwzględnić również to, że w deszczowe dni osoby, które wysiadają
na stacji PKP URSUS nie są w stanie dostać się do swoich domów na nowym
Ursusie pieszo, ponieważ przejście podziemne pod torami jest ciągle
zalewane. Jedynym sposobem dostania się do naszych domów jest wtedy
autobus 177.
Proszę o uwzględnienie naszych opinii.
Temat:

Konsultacje społeczne

Dzień dobry, zgłaszam propozycje nowej trasy dla linii 314. Olesin kobiałka - mochtynska - ostródzka - Hermana - Płochocińska - Modlińska Światowida - Tarchomin. Dzięki takiemu połączeniu autobus nie będzie się
spóźniał a trasa łącząca dwie Białołęki zostanie zachowana. Nie
pozbawiajcie Państwo Zielonej Białołęki ( Olesin - mochtynska ostródzka )
dojazdu do Tarchomina i urzędu miasta w brew pozorom jest to jedyny
sposób na dostanie się w tamte rejony oraz do metra Młociny. Z poważaniem
Temat:

Konsultacje społeczne BEMOWO

Szanowni Państwo,
mieszkańcy Chrzanowa byliby bardzo wdzięczni za autobus dowożący do
metra, np. gdyby 249 miało rozszerzoną trasę do Bemowo ratusz. Obecnie
jest tak, że z Lazurowej nie ma szybkiego dojazdu do metra Księcia
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Janusza. Ja jeżdżę 249 do os. Górczewska, tam przesiadam się w autobus
jadący do metra. Niestety 190 często stoi w korku na Człuchowskiej
zwłaszcza na lewoskręcie w Powstańców Śląskich.
Temat:

zmiana trasy 716

Dzień dobry.
Zwracam się z prośbą o pozostawienie dotychczasowej trasy linii 716 i
ewentualnie o zwiększenie częstotliwości kursowania tego autobusu .Dojazd
z Włoch do Piastowa znacznie się wydłuży .bo trzeba będzie się przesiadać
a nie tak jak do tej pory jednym autobusem .Liczę na pozytywne podejście
do tego tematu i nie wprowadzanie zmiany trasy linii 716.
Temat:

zmiany komunikacji na Bemowie _ protest

Dzień dobry,
W odpowiedzi na propozycję zmian komunikacji miejskiej na Bemowie po
oddaniu kolejnych stacji metra zgłaszam protest co do zapowiadanego
skrócenia trasy autobusu 112 oraz całkowitego wycofania linii 109 z
Bemowa.
Linia 112 jest ważna dla mieszkańców Bemowa, co widać po liczbie osób
korzystających z tego połączenia (bez względu na godzinę przejazdu). Z
linii tej korzystam stale, jeżdżąc do pracy, ale także podróżując do
Centrów Handlowych (zarówno CH Marki, jak i Selgros na Bemowie).
Skrócenie trasy oznacza dla mnie wydłużenie podróży i pogorszenie jakości
połączenia ze względu na niezbyt dogodne skomunikowanie z innymi środkami
transportu. Należy pamiętać, że z tego połączenia korzystają także osoby
starsze dla których taka zmiana będzie bardziej uciążliwa. Tą linią także
podróżuje młodzież szkolna.
Innym argumentem za pozostawieniem obecnej trasy 112 jest połączenie
różnych części Bemowo jedną linią autobusową. Zachowanie takiego
połączenia jest bardzo istotne dla dobrego funkcjonowania dzielnicy.
Linia 109 to jedynie połączenie Bemowa z Dworcem Centralnym. Z tego
względu wnioskuję o pozostawienie bez zmian trasy tego autobu na Bemowie.
Przesyłam swoje uwagi licząc na to, że opinie pasażerów korzystających na
co dzień z komunikacji miejskiej zostaną poważnie potraktowane przy
ustalaniu tras.
Łączę pozdrowienia,
Temat:

uwagi do projektu zmian - komunikacja ze Starego Bemowa

Szanowni Państwo,
W ramach proponowanych zmian BARDZO PROSZĘ nie pozbawiać Starego Bemowa
jedynego bezpośredniego połączenia z Bielanami i Żoliborzem, czyli
pozostawić dotychczasowy przebieg linii 122. Wielu młodych mieszkańców
osiedla studiuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dostaje
się tam przesiadając się ze 122 do 114, a proponowane zmiany wymuszą na
nich jeszcze jedną dodatkową przesiadkę. Poza tym 122 dojeżdża do centrum
Żoliborza bez przesiadek, co jest dużym ułatwieniem dla starszych osób.
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Proszę zatem pozostawić dotychczasowy przebieg linii 122.
Temat:

linia 409

Dzień dobry,
ze względu na oczywisty charakter linii 409 (linia cmentarna), dziwi
fakt, że przestaje obsługiwać w weekendy (czyli czas dojazdu na
cmentarze) przystanek "Balkonowa". Znajduje się tam wejście na cmentarz,
do którego osoby starsze po zabraniu wszystkich linii włącznie
"Cmentarną 409" nie będą miały dostępu komunikacją miejską. Czym
pokierowane jest likwidowanie linii cmentarnej spod wejścia na cmentarz?
Temat:

Prośba o wydłużenie trasy 112 i 122

Ważność:

Wysoka

Szanowni Państwo
Bardzo proszę o uwzględnienie poprawki w nowo wyznaczonej trasie dla
autobusów linii 112 i 122.
Chodzi o to, aby te linie nie kończyły trasy na pętli Nowe Bemowo, a
dowoziły do stacji metra na Bemowie.
Większa część osiedla Bemowo rozciąga się wzdłuż ul. Powstańców Śląskich
aż za ulicę Radiową i Wrocławską, TO SĄ 3 PRZYSTANKI ZA PĘTLĄ.
Niewielkie wydłużenie trasy tych autobusów, np. do pętli Górczewska,
ułatwiłoby komunikację mieszkańcom całego osiedla Bemowo i połączyło
dodatkowo z nową stacją metra na Bemowie.
Temat:
Wydłużenie godzin jazdy w weekendy i święta , autobusu nr 245
, ze stacji metra Trocka, do Ząbek ul. Maczka. Dojazd także dla
mieszkańców Osiedla Leśny Rembertów , przy ul. Chelmzynskiej 196/198.
Dzielnica Warszawa - Rembertów.
Dzień dobry. Mieszkańcy Osiedla Leśny Rembertów , w Warszawie, korzystają
z dobrej komunikacji autobusowej linii 245 , z Metra Trocka na Targówku.
Osiedle jest ogromne i w rozbudowie. Docelowo mieszkać tutaj będzie ,
ponad 2 tys osob. 22 bloki. Zasiedlone , jest w połowie. Głównie młodzi
ludzie, dłużej pracujący, uczący się.
Robimy zakupy po sąsiedzku , w Ząbkach, dojeżdżajac do przystanku
Powstańców w Ząbkach. Korzystamy po sąsiedzku , także że szkół, żłobków ,
przedszkoli , w Ząbkach. Jesteśmy dobrymi sąsiadami.
Przeszkadza Nam brak , w soboty, niedzielę, święta, autobusu linii 245 ,
po godzinie 20.00.
Prosimy o wydłużenie godzin kursowania tej linii 245 , tak jak w dzień
powszedni, do północy.
Autobusy są pojedyncze i jezdzą co 30'.
Nie mamy komunikacji nocnej, co jest utrapieniem.
Dziękujemy serdecznie za załatwienie tej sprawy.
Temat:
Propozycja dołożenia kursów autobusów linii nr 145 , z Żerania
do Ul. Wiatracznej. Po godz. 23.00.
Dzień dobry.
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Mieszkańcy Osiedla Leśny Rembertów , ul. Chełmżyńska 196/198, Dzielnica
Rembertów, mają prośbę propozycje , jedna z kilku?
Dotyczy dołożenia 2 kursów lub minimum 1 , do ostatniego kursu z Żerania
autobusu linii 145. Ostatni kurs z Żerania rusza zbyt wcześnie . Około
23.00.
Przy ul. Kondratowicza na Bródnie, przejeżdża około 23.04 , dalej przy
skrzyżowaniu ul. Młodzieńczej/ Łodygowej / Radzymińskiej, przejeżdża o
godz. 23.16.
My korzystając z przesiadki z ostatniego autobusu linii nr 190, przy tym
skrzyżowaniu, o godz. 23.44 , faktycznie nie mamy możliwości dojechania
do domu. Nie ma autobusu nocnego . Pozostaje tylko jazda taksówką.
Docelowo na osiedlu ma zamieszkać ponad 2 tys osób, głównie młodych
ludzi. W tej chwili zasiedlone jest osiedle w połowie, czyli ponad 1 tys.
osób tutaj mieszka.
Dodatkowe kursy autobusu nr 145, mogą dojeżdżać do zajezdni autobusowej
przy ul. Ostrobramskiej ale mamy wtedy połączenie z linią nocna N24 ,
która co 30' jeździ do Centrum.
Wiemy , że ZTM może to zrobić, z dodatkowymi kursami , gdyż w zeszłym
roku ,dołożył 1 dodatkowy kurs z Wiatracznej po północy, do przystanku
Warszawska w Ząbkach, uszczęśliwiając Nas.
Bardzo Nam zależy na tych dodatkowych kursach autobusu 145, który będzie
przejeżdżał koło stacji metra Ratusz Targówek i Kondratowicza ale zbyt
wcześnie.
Dziękujemy.
Temat:
FW: Linia 112, linie wiejska - Żerań.
Załączniki: Linia 112, linie wiejska - Żerań.
Przesyłam zgodnie z właściwościami.
Pozdrawiam
Subject: Linia 112, linie wiejska - Żerań.
Zwracam się o dogodne połączenie bezpośrednie przystanku Wiejska Geodezyjna - Głębocka - do Ks polonez - docelowo do Żerań - os. Potok.
Obecna sytuacja zmusza do objechania całego Bródna, aby skorzystać z tej
opcji, bądź Białołęki w 240.
Nie ma dogodnego przejazdu, dogodnej przesiadki, zwłaszcza, że
uciążliwość przejazdu i opóźnienia czasowe są znaczące.
Temat:
Zmiany-konsultacje
DW:
Proponowane zmiany są w większości nie do przyjęcia. Bezsensowne
skracanie i likwidowanie wielu potrzebnych i obłożonych linii ma zmusić
mieszkańców do korzystania z metra, bo musicie się wykazać jak bardzo
było potrzebne metro? Z komunikacji korzystają nie tylko uczniowie i
studenci. Nie wszyscy mają też samochody, w tym samochody służbowe jak
pracownicy ZTM, którzy te zmiany proponują, by dojeżdżać do pracy i
lekarza. Powstają też wciąż nowe budynki mieszkalne i to nie przy
stacjach metra, a właśnie pomiędzy nimi, tam, gdzie chcecie likwidować
komunikację autobusową i ograniczać ilość tramwajów. Dlatego np. linia
104 nie powinna być skracana, a wręcz wydłużona i od ul. Kopijników
jechać ulicami: Łabiszyńska, Kondratowicza, Bazyliańska, Wysockiego,
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Toruńska (dojazd do PKP), Modlińska, Ekspresowa, Flaminga (do pętli
Polfa) co umożliwi mieszkańcom przesiadkę na pociąg, a pracownikom Polfy
pozwoli na dojazd do/od przystanku metra.
Natomiast linia 112 powinna powrócić na trasę sprzed rozpoczęcia budowy
metra i nie ma w chwili obecnej żadnych przesłanek do zmiany
częstotliwości jej kursowania.
Linia 240 również powinna wrócić na trasę sprzed budowy metra na Bródnie
i dojeżdżać do pętli Żerań FSO, by zapewnić dojazd i przesiadkę na pociąg
(PKP Toruńska).

Temat:

Autobus 249 dzielnica Bemowo

Szanowni Państwa
zwracam się z ponownie z uprzejmą prośbą o możliwość wznowienie kursu
autobusu 249 w dzielnicy Bemowo w weekendy
Pozdrawiam
Temat:

Nowa stacja M2, a likwidacja 25

Dzień dobry,
Chciałam odnieść sie do propozycji likwidacji linii 25. Tak naprawdę nie
ma dla niej sprawnej alternatywy ani z zajezdni przy Inowlockiej ani z
Zerania wschodniego. Tramwaje jada albo w prawo na Rondzie Żaba albo
dalej w lewo w stronę Dworca wschodniego.
Żeby jechać do Centrum i Mostem Poniatowskiego trzeba robić wycieczki
przesiadkowe, bo przez duże ulice szybko się nie przechodzi.
Założenie może mówi, że będzie można wsiąść do Metra prz Kondratowicza,
tylko ono też nie jedzie do Centrum tylko na Świętokrzyską.
Proponowalabym o ile to możliwe pozostawienie linii 25 albo
zaproponowanie innego tramwaju, lub zmianę trasy istniejących, które
umożliwiałby SPRAWNA przesiadkę do tramwai jadących przez Most
Poniatowskiego do Centrum.
Temat:
Zmiany komunikacji na bemowie
Dzień dobry!
Mam pare zaatrzeżeń i pomysłów co do autobusów i jednego tramwaju na
bemowie
1. Linian 23 powinna być przedłużona z zapchanej pentli nowe bemowo do 5
torowej pętli os. górczewska
2. Powinniście zostawić 112 na obecnej trasie, bo na powstańców w
kierunku południowym od skrzyżu z górczewskiej zabraknie autobusów (171 i
177 nie wystarczą)
3. Nie zmieniajcie 201
I takie pytanko: kiedy hyundaie rotem na 10 jub 26?
Z góry pozdrawiam cały ZTM
Dziękuje za możliwość wysłania zastreżeń
Temat:
dotyczy zmiany trasy 716
Dzień dobry,
Zgłaszam swoje rozczarowanie zmianą trasy kursowania autobusu 716 i NIE
zgadzam się.
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Informacje o zmianie trasy można było zauważyć na przystanku ul.
Parowcowa (nie na wszystkich).
Dlaczego NIE wisi taka informacja w autobusie (autobusach)?
Informacje „jak ulepszyć komunikację miejską po uruchomieniu nowych
stacji metra M2” są widoczne w autobusach.
Proszę nie utrudniać życia normalnym mieszkańcom Warszawy korzystających
z komunikacji miejskiej. Ne można zabierać połączeń jednym a dawać
drugim.
Powinna zostać uruchomiona kolejna linia autobusowa tam gdzie zachodzi
potrzeba a nie zabierana.
Proszę o pozostawienie autobusu 716 w dotychczasowej trasie.
Temat:

dotyczy zmiany kursowania linii 716

Dzień dobry,
Zgłaszam swoje rozczarowanie zmianą trasy kursowania autobusu 716 i NIE
zgadzam się.
Informacje o zmianie trasy można było zauważyć na przystanku ul.
Parowcowa (nie na wszystkich).
Dlaczego NIE wisi taka informacja w autobusie (autobusach)?
Informacje „jak ulepszyć komunikację miejską po uruchomieniu nowych
stacji metra M2” są widoczne w autobusach.
Proszę nie utrudniać życia normalnym mieszkańcom Warszawy korzystających
z komunikacji miejskiej. Ne można zabierać połączeń jednym a dawać
drugim.
Powinna zostać uruchomiona kolejna linia autobusowa tam gdzie zachodzi
potrzeba a nie zabierana.
Proszę o pozostawienie autobusu 716 w dotychczasowej trasie.
Temat:
Lepsza komunikacja
Cały czas osiedle Tarchomin powiększa się. Autobus 509 został przedłużony
do Winnica, też i tramwaje linia 2.17.
Proponuję aby tramwaj 17 powrócił na przystanek krańcowy
Tarchomin Kościelny.
A na osiedle Winnica dać jeszcze jeden tramwaj np. 25 po likwidacji z
Bródna. Przydałby na Winnicy jakiś dodatkowy autobus. W godzinach rannych
nie można wsiądź do autobusu 509 już na krańcowym przystanku. Nie mówiąc
o dalszych
Przystankach.
Proszę wziąć pod uwagę dobrą podróż do pracy, a nie zatłoczonym autobusem
509.
Serdecznie pozdrawiam
Temat:
Konsultacje ZTM
Szanowni państwo,
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w związku z prowadzonymi konsultacjami, dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra, zwracam się z prośbą o:
- zwiększenie częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna
zastępować linię 716 wzdłuż Świerszcza
- korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami tak, aby linia
kursowała przez Żwirki i Wigury, Woronicza i do stacji metra Wierzbno, a
dalej najlepiej do Metra Wilanowska.
ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na
Mokotowie, a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na
terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości linii 228 przez cały tydzień linii.
Temat:

Linia 228- wydłużenie trasy do Metra Wierzbno

Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a przede wszystkim, korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami, aby linia kursowała 1Sierpnia >Żwirki i
Wigury następnie Woronicza do stacji metra Wierzbno. Obecnie kurs do
przystanku Sasanki nic nie rozwiązuje, bo to kolejna czasowa przesiadka
oraz dublowanie linii 154. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do
najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z intensywnie
rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty
w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały
tydzień linii 228.
Temat:

Zmiany w związku z otwarciem nowych stacji M2 na Targówku

Witam,
w związku z możliwością zgłaszania swoich uwag mam następujące pytanie:
czy istnieje możliwość aby uruchomić jakaś szybką linię autobusową do
metra Zacisze od strony ul. Radzymińskiej ? Albo przedłużyć istniejącą?
Nie wiem czy taka kwestia w ogóle jest brana pod uwagę, niemniej jednak
pasażerowie, którzy będą chcieli dostać się do metra od skrzyżowania ulic
Radzymińskiej i Łodygowej mogą mieć problem ze sprawnym dotarciem do
stacji metra Zacisze. I nadal będą musieli kierować się do stacji metro
Trocka lub Kondtratowicza, które są umiejscowione nieco dalej. Dotarcie
do stacji metra autobusami powinno być priorytetem. Mam świadomość, że
istnieje możliwość dotarcia do tejże stacji linią nr 512 od ulic
Młodzieńczej i Codziennej, niemniej jednak patrząc na mapę nie sposób
oprzeć się wrażeniu, ze będzie to trochę naokoło.
Rzuca się w oczy fakt, że do stacji metra Zacisze jest o wiele mniej
linii niż do każdej innej stacji w Warszawie (tylko 512?). Jej
umiejscowienie nie powinno być usprawiedliwieniem tego stanu rzeczy.

Subject: Konsultacje on line 24 marca godz 17.30
Witam,
chcialbym wziąć udział w konsultacjach on line w dniu 24 marca godz
17.30 dla Targowka i Bialoleki.
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Temat:
- moje spostrzeżenia i ewentualne propozycje proponowanych
zmian tras wybranych linii związane z zagadnieniem "Nowe stacje metra M2
na Woli i Bemowie – propozycje zmian w Warszawskim Transporcie
Publicznym"
Jeśli chodzi o propozycje zmiany tras wybranych linii autobusowych w
związku z planowanym wkrótce otwarciem nowych stacji metra, moim zdaniem
niektóre z nich wyglądają interesująco zarówno w odniesieniu do ich
proponowanej częstotliwości jak i proponowanych tras.
a) Jeśli chodzi o proponowaną trasę linii 109, moim zdaniem lepszy jest
pomysł pozostawienia trasy tej linii w bieżącym kształcie (do Os.
Górczewska) lub skrócenia jej przynajmniej do stacji Metro Księcia
Janusza w celu umożliwienia pasażerom dojazdu do przystanków
niedostępnych zarówno z perspektywy przejazdu zarówno metrem jak i
tramwajem - zwłaszcza za przystankami (w obu kierunkach) na odcinku
Szpital Wolski - Os. Górczewska
b) Jeśli chodzi o proponowany przebieg linii 112, to moim zdaniem powinno
być możliwe połączenie centralnej części Bemowa z ul. Połczyńską
bliżej jej zachodniego odcinka od strony ul. Lazurowej w kierunku centrów
handlowych w Karolinie biorąc pod uwagę niezmotoryzowanych mieszkańców
centralnej części Bemowa. Niewątpliwie w obecnym przebiegu jest to
długa linia (z jednego krańca miasta na drugi). Myślę że gdyby ta
linia miała docierać tylko do pętli Nowe Bemowo, warto byłoby zrobić
kursy wariantowe do / z Karolina (lub np. do Os. Górczewska) w celu
umożliwienia dojazdu i zrobienia zakupów w centrach handlowych
w Karolinie czy niezmotoryzowanych pracownikom większych
sklepów i innych miejsc związanych z usługami
wzdłuż ul. Połczyńskiej od ul. Lazurowej do Karolina lub
niezmotoryzowanym pracownikom Instytutu Energetyki - tym bardziej że od
strony Karolina poza linią 112 obecnie kursują tylko dwa autobusy (w tym
jeden kursujący zwykle co 30 min - linia 713), druga - w zależności od
dnia - zwykle
co 15 lub 20 minut (linia 197)
c) Jeśli chodzi o proponowany przebieg linii 149, podoba mi się
proponowana trasa. Myślę że gdyby możliwe było przedłużenie
proponowanej trasy linii 109 przynajmniej do stacji Metro Księcia
Janusza,
byłaby to dobra kontynuacja zastąpienia linii 109 na odcinku
niedostępnym podczas jazdy metrem
d) Jeśli chodzi o linię 154, myślę że lepszym pomysłem jest
przedłużenie proponowanej trasy np. do Cmentarza Wolskiego lub Karolina
przez ul. Kasprzaka (lub lepiej przez ul. Wolską). Myślę że tego typu
połączenie ułatwiłoby pasażerom z Włoch i Ochoty dotarcie do Woli lub
wybranej części Bemowa z przesiadką do autobusu 105 lub 109 i
prawdopodobnie odciążyłoby pętlę na Dworcu Zachodnim gdzie
szczególnie w godzinach szczytu jest spory ruch autobusów od strony
pętli i czasami niektóre z nich mają problem z zajęciem miejsca na
linii przystankowej. Gdyby był to wariant przez ul. Wolską (zwłaszcza
przy trasie do Karolina), byłoby to ułatwienie dla pasażerów tramwajów
żeby nie musieli na przystanku Fort Wola nadrabiać ok. 800 m. przez
światła z przystanku tramwajowego na autobusowy przy przesiadce z
dowolnego tramwaju w kierunku Bemowa na autobus (zwłaszcza ten kurujący
zwykle co 30 minut) w kierunku Bemowa, Ożarowa Mazowieckiego, Piastowa
czy
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Ursusa (mogliby oni wysiąść z tramwaju na przystanku Elekcyjna i
przejść na przystanek autobusowy na ul. Wolskiej. Byłoby to dobre
rozwiązanie, gdyby linia 197 również po otworzeniu linii metra na
Bemowie pozostała na bieżącej trasie (do / z Ursusa Niedźwiadek). Sporo
pasażerów korzysta z niej szczególnie w soboty od rana do ok.15 jeżdżąc
na lokalny
bazar w Ursusie przy ul. Gierdziejewskiego. Myślę też że z tej
linii (197) w ciągu tygodnia korzystają też pasażerowie mieszkający w
pobliżu stacji PKP Warszawa Gołąbki (ok. 5 min. do przystanku
Leszczyńskiego) unikając okrążania całego Osiedla Niedźwiadek linią
194 w celu przesiadki do linii 197 - stąd moim zdaniem linię tę (197
warto pozostawić na w obecnym kształcie również po otwarciu
przedłużonej linii Metra M2. Myślę też że w ciągu tygodnia w obie
strony linią tą (197) również jeździ sporo pasażerów także na
odcinku Fort Wola - Ursus Niedźwiadek i warto byłoby zachować tu obecną
częstotliwość
kursowania tej linii. Gdyby nowy wariant trasy linii 154 był do Karolina
(nie zamiast linii 112) przez ul. Wolską, to na przystanku Fort Wola lub
Reduta Wolska, możliwa byłaby przesiadka do linii 197 (Reduta Wolska w
kierunku Ursusa) lub Fort Wola (do linii 194, 197 lub 716 na przystanku
Fort Wola w kierunku Ursusa i Piastowa). Gdyby o mnie chodziło, bardziej
podobałby mi się wariant przez ul. Wolską gdyż wysiadając z dowolnego
tramwaju w kierunku Bemowa na przystanku Fort Wola i próbując zdążyć
na autobus w kierunku Ursusa często nie udawało mi się zdążyć na
autobus m.in. z powodu konieczności czekania na światłach nie mając
szansy
zdążenia na linię 197 na przystanku Reduta Wolska.
e) Jeśli chodzi o proponowany przebieg linii 167, moim zdaniem pomysł
wydaje się być dobry
f) Jeśli chodzi o proponowany przebieg linii 171, moim zdaniem pomysł
wydaje się być dobry
g) Jeśli chodzi o proponowany przebieg linii 177, moim zdaniem lepszym
pomysłem wydaje się modyfikacja trasy tej linii ul. Keniga (na rondzie w
prawo), Warszawską (przy wieżowcach w lewo, następnie do końca ulicy
Warszawskiej i w lewo) oraz w Gierdziejewskiego i dalej proponowaną trasą
- mam tu na myśli trasę w kierunku Os. Górczewska. Jeśli planowane jest
skrócenie linii 197 do Cmentarza Wolskiego, to moim zdaniem jest to
lepszy
pomysł (zwłaszcza w sobotę od rana do ok. godz. 15) gdy spora część
starszych pasażerów (i również tych niezmotoryzowanych) jeździ na
lokalny bazar przy Gierdziejewskiego - myślę że większość pasażerów
mieszkających w Ursusie również w inne dni kojarzy trasę linii 177
przez ul. Warszawską. Myślę że modyfikacja trasy tej linii przez ul.
Gierdziejewskiego
i Warszawską byłaby też ułatwieniem szczególnie w soboty, niedziele i
święta gdy ul. Warszawską jeździ mniej autobusów i z mniejszą
częstotliwością kurowania.
Myślę też że ewentualnie dobrym pomysłem
byłoby skierowanie tej linii na z Ursusa Niedźwiadek np. na Skorosze gdyż
obecnie dość ciężko dotrzeć tam z Ursusa Niedźwiadek (również z
przesiadką) lub
z kursami wariantowymi np. do WKD Opacz lub Urzędu Dzielnicy Warszawa
Ursus
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h) Jeśli chodzi o linię 178 i 207, podoba mi się proponowany przebieg
trasy
i) Jeśli chodzi o proponowany przebieg linii 190, moim zdaniem
proponowany
przebieg nowej trasy jest dobry
j) Jeśli chodzi o proponowany przebieg linii 197, myślę że lepszym
pomysłem jest pozostawienie tej linii na bieżącej trasie (Ursus
Niedźwiadek <--> Gwiaździsta) nie tylko dlatego że dużo
pasażerów (zwłaszcza tych niezmotoryzowanych i / lub w starszym wieku)
korzysta z tej linii szczególnie w soboty od rana do ok. 15 jadąc na
lokalny bazar przy ul. Gierdziejewskiego.
Myślę też że w ciągu tygodnia mieszkańcy Gołąbek mieszkający w pobliżu
stacji kolejowej PKP Warszawa Gołąbki także korzysta z linii 197 mając
kilka minut do przystanku Leszczyńskiego bez konieczności korzystania z
linii 194
w celu przesiadki do linii 197 na Os. Niedźwiadek (linię 194 uważam
oczywiście
za potrzebną niezależnie od linii 197). Poza tym moim zdaniem linia 197
często
umożliwia szybszy dojazd do/ z Ursusa w / z kierunku Bemowa również
w godzinach szczytu oraz umożliwia dojazd do różnych punktów usługowych
lub sklepów zlokalizowanych pom. ul. Gierdziejewskiego i Lazurową lub
dojazd
niezmotoryzowanym pracownikom Instytutu Energetyki. Gdyby linia 197 miała
pozostać w obecnym kształcie (Gwiaździsta <--> Ursus Niedźwiadek, moim
zdaniem obecna częstotliwość kursowania byłaby wystarczająca.
k) Jeśli chodzi o proponowany przebieg trasy linii 201, myślę że jest
dobry
l) Jeśli chodzi o proponowany przebieg trasy linii 220, myślę że jest
dobry
ł) Jeśli chodzi o proponowany przebieg trasy linii 716, myślę że
lepszym pomysłem jest pozostawienie tej linii w obecnym kształcie z uwagi
na uzupełnianie linii 194 na pewnym odcinku (Cmentarz Wolski - PKP Ursus
w
obu kierunkach) i zapewnienie trochę krótszej trasy na odcinku (w obu
kierunkach) PKP Włochy - PKP Ursus. Moim zdaniem w tego typu układzie
częstotliwość kursowania jest wystarczająca.
Gdyby linia ta w obu kierunkach miała zastąpić częściowo linię 197 na
odcinku Ciepłownia Wola - Śmigielska, to moim zdaniem lepiej byłoby
zwiększyć częstotliwość kursowania co 15 minut z podziałem na trasy
wariantowe - kurs podstawowy do / z Ogińskiego) i kurs wariantowy np. w
południowe rejony Pruszkowa (z podjazdem do pętli przy Ogińskiego i pod
stację PKP w Pruszkowie np. do Os. Staszica lub w okolice stacji WKD
Pruszków lub Komorów) w celu zapewnienia mieszkańcom Gołąbek
(mieszkającym w pobliżu stacji kolejowej i mającym kilka minut do
przystanku bez okrążania Ursusa linią 194) w miarę często i szybko
kursującego połączenia z ul. Połczyńską.
Temat:

linia 118
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Stanowczo protestuję przeciwko skróceniu linii 118 do Mariensztatu w
związku z otwarciem nowych stacji metra na Bródnie.
Chciałbym zaznaczyć, iż obecnie tą linią jadąc z Powiśla dojeżdżam do
Mostu Gdańskiego, gdzie przesiadam się w tramwaj do ul. Odrowąża.
Dodatkowo, moja żona dojeżdża autobusem linii 118 z Powiśla do Mostu
Grota-Roweckiego, gdzie następnie przesiada się w kolejny autobus jadąc
do swojej pracy.
Otwarcie nowych linii metra na Bródnie w żadne sposób nie poprawi mojego
i żony dojazdu do naszych miejsc pracy, zaś ograniczenie kursowania linii
118 do odcinka: Metro Politechnika - Mariensztat, tylko ów dojazd by
jeszcze pogorszyło.
Temat:

Zmiany tras

Kategorie: ogólne - niedopasowane
Witam
Chodzi o linię 169 i 500 można je skrócić do Ronda Żaby dalej przejęła by
linia 4 w stronę Dw. Wilenskiego i 1 w stronę Ronda Radosława
122 skrócić do cm powazki wojskowe dalej przejęły by linie 180 potem 171523 i 154 do os Górczewska.
Pozdrawiam
Temat:

Komunikacja po uruchomieniu nowych stacji na Bemowie

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
jako mieszkanka Bielan (na samej granicy Bemowa) od 22 lat, widziałam
wiele rozwiązań komunikacyjnych w tym rejonie. Dlatego też nie mam
propozycji dotyczących konkretnych linii. Widzę jednak, że bardzo się
przyda linia autobusowa, która łączyła by Stare Bielany z Ratuszem
Bemowo. Teraz są to w dużej mierze linie 112 lub 184 i apelowałabym, żeby
jedna z nich została na tej trasie. Wśrós moich uczniów z wolskiego
liceum przy Metrze Plocka widzę też potrzebę dobrego połączenia okolic
Chomiczówki z linią M2, ponieważ w tej chwili dojazd z Chomiczówki w
okolice metra Płocka trwa ponad 40 minut przy braku korków i opóźnień.
Byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby mój głos pokrył się z głosami innych
mieszkańców i został przez Państwa wzięty pod uwagę.
Temat:
Re: Opinia o proponowanych zmianach
Kategorie: Białołęka
Witam,
Zależy mi na połączeniu z ulica ekspresowa bo tam jest szkoła podstawowa.
Autobus 314 i 126 jeżdżą co pół godziny i jeśli nie będą odpowiednio
ustawione to dojazd do szkoły będzie bardzo długi.

Witam,
Szkoda, że autobus 314 nie będzie jechał na ulicę ekspresową,
rozumiem, że będzie można się przesiąść w 126, autobusy będą jeździć co
pół godziny, czy można ustawić, żeby te rozkłady były ze sobą
kompatybilne, żeby nie czekać za długo na przystanku annopol.
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Super, że autobusy 204, 104, 134, 145 i 245 będą jechać do metra.
Temat:

Opinia o proponowanych zmianach

Kategorie: Białołęka
Witam,
Szkoda, że autobus 314 nie będzie jechał na ulicę ekspresową, rozumiem,
że będzie można się przesiąść w 126, autobusy będą jeździć co pół
godziny, czy można ustawić, żeby te rozkłady były ze sobą kompatybilne,
żeby nie czekać za długo na przystanku annopol.
Super, że autobusy 204, 104, 134, 145 i 245 będą jechać do metra.
Temat:
Konsultacje społeczne ws. zmian w komunikacji miejskiej po
uruchomieniu nowych stacji metra M2
Załączniki: Konsultacje społeczne ws. zmian w komunikacji miejskiej po
uruchomieniu nowych stacji matra M2.pdf
Kategorie: ogólne - niedopasowane
Dzień dobry,
w załączniku przesyłam prośbę/uwagę w sprawie planowanej likwidacji
tramwaju nr 25.
Temat:

Zmiany tras

Kategorie: Bródno
Witam
112 zamiast na Nowe Bemowo powinno zostać skrócone do Żerań Fso gdzie
pasażerowie mogą przesiąść się w 156 dojadą do przystanku Żeromskiego
później w 116 do Andersena i w 184 które dojeżdża na Nowe Bemowo i wtedy
można wprowadzić ze 4 brygady na 112 co 30 minut w szczycie i po za nim
myślę że to bardzo satysfakcjonujące rozwiązane.
Linia 126 zamiast skręcać w lewo z Bazylianskiej w Annopol poprowadzić
Kondratowicza do Chodeckiej, Lojewska Labiszynska Kondratowicza i dopiero
w Annopol.
Linia 199 i 245 Kondratowicza, Bazyliańska, Wysockiego, Bartnicza,
Wyszogrodzka, Chodecka i na pętle Bródno Podgrodzie.
156 Kondratowicza Chodecka, Lojewska, Labiszynska Kondratowicza i
Chodecka i dalej trasa przez Was planowaną z podjazdami do pętli Bródno
Podgrodzie,ewentualnie z Wyszogrodzkiej w Rembielińską Matki Teresy z
Kalkuty i Wysockiego
145 z Żerania Fso Torunska Wysockiego Bazyliańska, Rembielińską Matki
Teresy z Kalkuty Odrowąża 11 Listopada Ratuszowa Inżynierska, Wilenska
Targowa Zamojskiego Grochowska i Wiatraczna, wtedy można zlikwidować
tramwaje o nr 3 i 25 gdyż ich trasy pokrywały by się z liną 145.
Pozdrawiam
Temat:

Zmiany lini Targówku i zielonej białołęce

Kategorie: ogólne - niedopasowane
RĘCE PRECZ OD: 132,112,134 i E9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kto wam robi te analizy?

chyba ręką po mapie!

188
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Czy choć raz jechał tymi liniami w godzinach szczytu rano i w południe?
człowieku zostaw samochód i zacznij autobusem jeździć to zobaczysz, że
wasze zmiany są bez sensu a nie w biurze sobie bzdurne zmiany wymyślasz!.
Pasażer chce dojechać jak najszybciej do celu a nie po 10 razy się
przesiadać!!!!!
Ludzie pracują od 6-22 i musza pierwszymi autobusami dziennymi nawet o 4
jechać do pracy, a nie tak jak wy w biurze samochodzikiem i od 8-16 więc
zostawcie linie i ich trasy tak jak są!!!!!!!!!!!!!!!!!
RĘCE PRECZ OD TYCH LINII ICH TRAS
PS: Jedyne zmiany jakie możecie zrobić to obniżyć ceny biletów.
Wkurzony Pasażer
Temat:

zmiany na Targówku

Witam. Piszę w związku ze zmianami autobusów linii112 132. Absolutnie
nie zgadzam się z jakąkolwiek zmianą autobusów linii 112 i 132. Ja, jak i
setki innych mieszkańców, korzystamy z komunikacji miejskiej płacąc o
dużo, za dużo za bilety. Autobusy wyżej wymienionych linii na trasie
dotychczasowej, już we wczesnych godzinach rannych są zapchane to
świadczy o tym, że żadne zmiany nie są potrzebne i ich nie będzie. Jedyne
co może być, to zwiększona liczba kursów na tej trasie. Proponuje Panu
Prezesowi pozostawić samochód na parkingu, zapłacić za parking i udać się
na przystanek. Oczywiście proponuję przejechać całą trasę każdą linią w
godzinach szczytu, wtedy kiedy ludzie jeżdżą do pracy. Razem z
mieszkańcami nie zgadzam się na żadne zmiany!!!!!!!!
Pasażer
Temat:
Dostęp do dyżuru konsultacyjnego online na temat zmian w
prawobrzeżnej Warszawie 24.04 11:00
Dzień dobry, czy mogę prosić o linka do spotkania na ZOOMie?
Temat:

Spotkanie 24.04. Godz. 11

42.04 godz 11
Temat:

24 kwietnia 2022 godzina 11:00

Dzień dobry,
Proszę o link aktywacyjny do spotkania 24 kwietnia 2022 o godzinie 11:00
Pozdrawiam
Temat:

Konsultacje Ztm

Dzień dobry,
Jeśli nie jest za późno, to poproszę o link na spotkanie online 24
kwietnia.
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Temat:

Konsultacje 24.04

Witam
Poproszę link aktywacyjny do dzisiejszego spotkania na YouTube o godzinie
11.
Dziękuję
Temat:

Brak komunikacji nocnej

Kategorie: Ząbki
Witam.Pisze w sprawie braku komunikacji nocnej w ciągu ulicy
Chełmżyńskiej a dokładnie z przystanku Ogrody działkowe Kawęczyn.Na
przystanku Powstańców w Ząbkach linia nocna też została zawieszona i brak
jest jakiejkolwiek komunikacji nocnej w tym rejonie. Powstaje tam coraz
więcej bloków i będzie jeszcze trudniej.Prosze o rozpatrzenie mojej
prośby.Pozdrawiam
Do:
konsultacje
Kategorie: ogólne - niedopasowane
Ptaki zabijają się o przeźroczyste wiaty przystankowe. Na osiedlu Groty w
pobliżu ogródków działkowych.
Temat:

Sprzeciw wobec zmian tras autobusów na Woli i Bemowie

Ważność:

Wysoka

Kategorie: Wola
Szanowni Państwo,
wyrażam kategoryczny sprzeciw wobec planowanych przez ZTM zmian tras
linii autobusowych po planowanym otwarciu dwóch nowych stacji linii M2 na
Woli i Bemowie.
Jestem mieszkanką Młynowa, rejonu ulic Leszno/Karolkowa, nie
skomunikowanego przez warszawskie metro.
Planowana praktycznie likwidacja linii 171 oraz niekorzystna modyfikacja
przebiegu linii 190 wykluczy komunikacyjnie tą część miasta i odbierze
mieszkańcom łatwy dostęp do Śródmieścia, Powiśla oraz do centrum
handlowego Wola Park.
Linia M2 nie przebiega w ciągu ul. Leszno, a do najbliższej stacji są 2
przystanki autobusowe (Płocka) lub 3 przystanki tramwajowe (R.
Daszyńskiego). Dla licznie zamieszkujących tę część Woli osób starszych,
niepełnosprawnych oraz rodziców małych dzieci, konieczność dojazdu z
przesiadkami to najczęściej bariera nie do pokonania.
Trudno również o bardziej absurdalny pomysł niż wytyczenie trasy linii
109: Emilii Plater – Torwar. To ma być chyba tylko po to, żeby autobusy
„woziły powietrze”, co zapewne będzie niebawem uzasadnieniem dla
całkowitej likwidacji tej linii.
Warszawa to stolica, a my jej stali mieszkańcy mamy prawo do wygodnej
komunikacji, a warszawskie metro jeszcze długo nie będzie w stanie
zaspokoić pod tym względem naszych codziennych potrzeb.
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Temat:

Propozycja - nowe linie autobusowe na bródnie

Kategorie: Targówek
Dzień dobry,
Piszę w sprawie konsultacji co do nowych linii autobusowych na bródnie po
otwarciu metra. Moim zdaniem powinien być chociaż 1 autobus, który w
trakcie trasy miałby odcinek pomiędzy CH targówek i Rondem Żaba. Mam
nadzieję, że zostanie to wzięte pod uwagę.
Pozdrawiam serdecznie,
Temat:
Odp: WNIOSEK mieszkańców dzielnicy Białołęka, osiedle Kobiałka
Załączniki: AMuszkowska Wniosek o zmianę w zakresie linii 326(2).pdf
Kategorie: Białołęka
Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi, w imieniu swoim oraz
mieszkańców osiedla Kobiałka położonego w północno-wschodniej części
Białołęki, składam wniosek w zakresie zmiany komunikacyjnej kluczowej dla
prawidłowego funkcjonowania tego terenu.
Wniosek w załączonym kompleksowym opracowaniu - w formie pdf.
z wyrazami szacunku
Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi, w imieniu swoim
oraz mieszkańców osiedla Kobiałka położonego w północno-wschodniej części
Białołęki, składam wniosek w zakresie zmiany komunikacyjnej kluczowej dla
prawidłowego funkcjonowania tego terenu.
Wniosek w załączonym kompleksowym opracowaniu
z wyrazami szacunku

Proszę o udostępnienie możliwości zabrania głosu w panelu na
temat zmian w komunikacji w dniu 24.04.2022 jako mieszkanki północnowschodniej Białołeki - osiedla Kobiałka od 20 lat.
Z wyrazami szacunku
Temat:
WNIOSEK mieszkańców dzielnicy Białołęka, osiedle Kobiałka
Załączniki: AMuszkowska Wniosek o zmianę w zakresie linii 326.docx
Kategorie: Białołęka
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Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi, w imieniu swoim oraz
mieszkańców osiedla Kobiałka położonego w północno-wschodniej części
Białołęki, składam wniosek w zakresie zmiany komunikacyjnej kluczowej dla
prawidłowego funkcjonowania tego terenu.
Wniosek w załączonym kompleksowym opracowaniu
Proszę o udostępnienie możliwości zabrania głosu w panelu na temat
zmian w komunikacji w dniu 24.04.2022 jako mieszkanki północnowschodniej Białołeki - osiedla Kobiałka od 20 lat.
Z wyrazami szacunku
Temat:

metro Bródno

Dzień dobry,
W związku z powstawaniem nowych osiedli przy ulicy Marywilskiej
chciałabym zaapelować do Państwa o utworzenie nowej bezpośredniej linii
autobusowej z przystanku Marcelin do metro Bródno. Jestem jedną z osób,
które będa mieszkać przy ulicy Marywilskiej i sprawny dojazd do centrum
jest dla mnie kluczowy, ponieważ codziennie dojeżdżam do pracy w centrum
Warszawy.
Jeśli nie przewidują Państwo utworzenia nowej linii, to prośba o
skierowanie obecnych autobusów (126 i 176) w tamtym kierunku, jednak nie
ukrywam, że linia 126, która jedzie naokoło bardzo wydłuża podróż.
Mieszkańców przy ulicy Marywilskiej będzie przybywać w dość szybkim
tempie (obecnie trwają minimum 2 budowy osiedli - marywilska 62 i 17
dlatego wydaje mi się, ze utworzenie nowych linii będzie kluczowe.
Temat:
Protest w związku ze zmianami w komunikacji po uruchomieniu
nowych odcinków linii metra S2
Kategorie: Bemowo
Witam Państwa,
chcę wyrazić swój protest przeciwko skróceniu trasy linii autobusowej
112 a także linii 190. Na ulicy Człuchowskiej będzie wtedy kursował
tylko jeden autobus -189, to za mało.
Likwidacja tych linii wymusi na mieszkańcach Jelonek podróż "posiekaną"
na krótkie odcinki, z kilkoma przesiadkami. Jest to bardzo uciążliwe dla
seniorów, osób niepełnosprawnych i matek z wózkami, zwłaszcza jesienią i
zimą. Po skróceniu tras autobusów 112 i 190 nie będzie alternatywy!
Jest konieczne zapewnienie ciągłych połączeń północ- południe (112)i
wsch - zach (190) na Jelonkach, tak jak to było dotychczas.
Jeżdżę do pracy (na pierwszą a czasem na drugą zmianę) autobusem 112
z okolic Hali Człuchowskiej na Bielany, a w weekendy także na działkę
położoną blisko cenrum handlowego "Marki".
Ten autobus jest zawsze wypełniony pasażerami. Nawet w godzinach poza
szczytem rzadko można znaleźć miejsce siedzące.
Ufam że odstąpią Państwo od planowanych zmian.
Temat:

Metro- Targówek

Kategorie: Białołęka
Dzień dobry,
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Jestem mieszkańcem Osiedla Viva Garden przy ulicy Daniszewskiej oraz
Szlacheckiej i korzystam z komunikacji miejskiej, głównie tramwajowej
linii 4 i 41.
Do zaproponowanych przez Państwa zmian zgłaszam sprzeciw. Zabieranie
linii 41, która łączy nas z Wolą jest nieuzasadnionym działaniem,
ponieważ w tamtym kierunku nie kieruje się metro. Dodatkowo na ulicy
Szlacheckiej powstały nowe osiedla, jeszcze nie do końca zamieszkałe i
pozostawienie jednej linii tramwajowej do stacji Żerań Wschodni jest
ograniczeniem w dostaniu się do innych części Warszawy. Jeśli nie jest
brane pod uwagę zostawienie linii 41 proszę rozważyć wydłużenie linii 1
łączącej nas z tamtą częścią Warszawy.
Temat:

Metro- Targówek

Kategorie: Białołęka
Dzień dobry,
Jestem mieszkańcem Osiedla Viva Garden przy ulicy Daniszewskiej oraz
Szlacheckiej i korzystam z komunikacji miejskiej, głównie tramwajowej
linii 4 i 41.
Do zaproponowanych przez Państwa zmian zgłaszam sprzeciw. Zabieranie
linii 41, która łączy nas z Wolą jest nieuzasadnionym działaniem,
ponieważ w tamtym kierunku nie kieruje się metro. Dodatkowo na ulicy
Szlacheckiej powstały nowe osiedla, jeszcze nie do końca zamieszkałe i
pozostawienie jednej linii tramwajowej do stacji Żerań Wschodni jest
ograniczeniem w dostaniu się do innych części Warszawy. Jeśli nie jest
brane pod uwagę zostawienie linii 41 proszę rozważyć wydłużenie linii 1
łączącej nas z tamtą częścią Warszawy.
Jednocześnie zgłaszam uwagę, że w okresie weekendowym do stacji Żerań
Wschodni dojeżdża jeden tramwaj linii 4. Również proponuje rozważenie
wydłużenia tramwaju linii 1 z Annopol do Żerań Wschodni.
Temat:

Jak ulepszyć komunikację miejską.

Kategorie: ogólne - niedopasowane
Dzień dobry.
Proszę o wprowadzenie tramwaju linii 11 również w weekendy.Tramwaj 26
jeździ co 20 minut albo rzadziej.Jazda do pracy i z zajmuje dużo więcej
czasu.Przejazd z Ciepłowni wola na Wrocławska to jest dramat.
Temat:
Propozycje zmian po otwarciu odcinka drugiej linii metra na
Bródno i Zacisze.
Kategorie: ogólne - niedopasowane; Białołęka; Bemowo; Targówek
Dzień dobry Państwu.
Na wstępie chciałbym podziękować za możliwość wyrażenia swojej opinii na
temat proponowanych zmian w Warszawskim Transporcie Publicznym po
otwarciu nowego odcinka drugiej linii metra na Bródno i Zacisze. Jako
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mieszkaniec tego pierwszego osiedla, na co dzień korzystający z
przystanku Budowlana nie będę poruszał tematu zmian na Bemowie.
Przygotowałem propozycje mające na celu wsłuchać się w głosy, jakie
słyszałem po przedstawieniu propozycji, jednocześnie nie pozostawiając
niepotrzebnych połączeń i zachęcając do korzystania z drugiej linii
metra. Podzielę je na dwie części: autobusową oraz tramwajową, przy
każdej linii podam zmianę oraz uzasadnienie. Liczę na przyjęcie i analizę
wszystkich proponowanych tras, a najlepiej – uznanie ich za odpowiednie i
wcielenie chociaż części w życie.
AUTOBUSY:
104: BRZEZINY – Białołęcka – Juranda ze Spychowa – Echa Leśne – Wielkiego
Dębu – Białołęcka – Kopijników – Łabiszyńska – L. Kondratowicza –
Rembielińska – Bartnicza – Wysockiego – Odrowąża – Pożarowa – PKP PRAGA
Skierowanie linii 104, już obecnie obsługiwanej najkrótszym taborem
(mogącym zawracać na pętli PKP Praga), po dawnej trasie linii 204.
Spowoduje to niepozostawienie bez obsługi przystanku kolejowego Warszawa
Praga, a także zrealizuje połączenia lokalne w obrębie Bródna niemożliwe
do realizacji tramwajem. Częstotliwość jak w projekcie.
112: jak w projekcie
114: skrócenie trasy do odcinka BRÓDNO-PODGRODZIE – METRO MŁOCINY
Linia 114 realizuje obecnie dwie funkcje: połączenia na linii BródnoŻoliborz-Bielany oraz dowóz studentów na UKSW. Proponuję ich rozdzielenie
poprzez utworzenie linii 381. Pozwoli to lepiej dostosować częstotliwość
kursów oraz kursujący tabor.
118: METRO POLITECHNIKA – Waryńskiego – Pl.Konstytucji – Piękna – Al.
Ujazdowskie – Pl. Trzech Krzyży – Książęca – Ludna – Solec – Dobra –
Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Gdyńskie – Most Grota-Roweckiego – …
opcja 1: - Toruńska – Wysockiego – Bazyliańska – L. Kondratowicza –
Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – BRÓDNO-PODGRODZIE
opcja 2: - Modlińska – Ekspresowa – Fleminga – POLFA
W czasie konsultacji zaczęły pojawiać się głosy od pasażerów
korzystających z linii 118 i przesiadających się na inne autobusy jadące
w stronę Białołęki na przystanku Żerań FSO. Proponuję pozostawienie
wykonywania tej relacji i dwie opcje dalszej trasy: tak jak przed budową
metra do pętli Bródno-Podgrodzie lub przez ulicę Modlińską do pętli
Polfa, z przesiadką na autobusy na przystanku Konwaliowa lub
Płochocińska. W przypadku wybrania wariantu 2 likwidacji mogłyby ulec
podjazdy linii 126 do przystanku Polfa.
120: OLESIN – Kobiałka – Mochtyńska – Ostródzka – Zdziarska – Kąty
Grodziskie – L. Berensona – Głębocka (powrót: Lewandów – Skośna – L.
Berensona) – Malborska – L. Kondratowicza – św. Wincentego – Kołowa – M.
Ossowskiego – Barkocińska – Myszkowska – Gorzykowska – Radzymińska – al.
„Solidarności” – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)
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Główna trasa linii pozostaje bez zmian; zlikwidowany zostaje „oberek”
po Targówku, który będzie obsłużony przez linię 156 na nowej trasie.
Pozwoli to przyśpieszyć dojazd do Dworca Wileńskiego i Wschodniego
126: jak w projekcie, ewentualna likwidacja podjazdów do Polfy
132: jak w projekcie
134: OLESIN – Kobiałka – Ruskowy Bród – Zdziarska – Ostródzka – Toruńska
– Łabiszyńska – L. Kondratowicza (powrót: L. Kondratowicza – św.
Wincentego – Głębocka – Toruńska) – Bazyliańska – Wysockiego – Toruńska –
Most Grota Roweckiego – Al. Armii Krajowej – Słowackiego – Włościańska –
METRO MARYMONT
kursy skrócone: MAŃKI-WOJDY – METRO BRÓDNO
Propozycja skrócenia trasy linii 134 wywołała ogromne kontrowersje
wśród mieszkańców Zielonej Białołęki. Według mojej propozycji zostawione
im zostaje bezpośrednie połączenie z Metrem Marymont. Po drodze jednak
każdy kurs zaliczy przejazd koło stacji Metro Bródno, co powinno zachęcić
część pasażerów do przesiadki w tym miejscu do drugiej linii metra.
Zgodnie z przedstawionym projektem pojawią się także kursy skrócone na
trasie Mańki-Wojdy – Metro Bródno. Proponowana częstotliwość to 20/30/30,
a na wspólnym odcinku 10/15/15. Zostaje ona zmniejszona ze względu na
dłuższą trasę.
145: jak w projekcie
152: skierowanie większej liczby kursów do pętli OS. DERBY. Zapewnienie
stabilnego połączenia między wschodnią i zachodnią Białołęką.
156: ŻERAŃ FSO – Toruńska – P. Wysockiego – Bartnicza – Wyszogrodzka –
Chodecka – L. Kondratowicza – św. Wincentego – Borzymowska – Trocka –
Unicka – Handlowa – M. Ossowskiego – Barkocińska – Myszkowska –
Gorzykowska – Radzymińska – gen. T. Rozwadowskiego – Księcia Ziemowita –
Swojska – Wierna – zawrotka na pętli PKP Zacisze-Wilno – Wierna – Swojska
– Księcia Ziemowita – Naczelnikowska – Zabraniecka – Kijowska – DW.
WSCHODNI (KIJOWSKA)
Wycofanie linii z odcinka bielańskiego. Połączenie Bródno-Bielany
realizowane jest przez linie 112 i 114. Skrócenie trasy pozwoli
wyeliminować większość opóźnień oraz zwiększyć częstotliwość (dobrze by
było przynajmniej 15/20/20). 156 zapewni połączenia lokalne między
Bródnem i Targówkiem. Ponadto obsłuży osiedle Wilno zapewniając dojazd
stamtąd do M2 (Targówek Mieszkaniowy) oraz na Dworzec Wschodni. Aby
wyeliminować zamieszanie przystanki na ulicach Księcia Ziemowita,
Swojskiej i Wiernej obsługiwane by były tylko w jednym kierunku (na
przykład w kierunku Żerania FSO wyglądałoby to tak: […] - Hutnicza Bukowiecka - Wierna - Pl.Ostrej Bramy - PKP Zacisze-Wilno – Rzeczna –
[…], w kierunku Dw. Wschodniego – na odwrót).
121: skierowanie na trasę GWIAŹDZISTA – […] – J. Słowackiego – S.
Żeromskiego – A. Sacharowa – J. Kasprowicza – B. Podczaszyńskiego –
Marymoncka – […] – CHOMICZÓWKA
Obsłużenie przystanku Podczaszyńskiego w zamian za linię 156.
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181: skierowanie na trasę PL. WILSONA […] – Podleśna – Marymoncka – Al.
Zjednoczenia – J. Kasprowicza – Przy Agorze – Marymoncka […] – CM.
PÓŁNOCNY-BRAMA GŁÓWNA
Obsługa ulicy Kasprowicza w zamian za linię 156. Zapewnienie
możliwości przesiadek na ciąg ulicy Marymonckiej na przystanku AWF.
160: likwidacja linii
169: jak w projekcie
176: jak w projekcie
199: jak w projekcie
204: jak w projekcie
233: jak w projekcie, częstotliwość 20/30/30
240: jak w projekcie
245: jak w projekcie
256: jak w projekcie
262: jak w projekcie
269: likwidacja linii
314: MARCELIN – Marywilska – Odlewnicza – Annopol – Daniszewska –
Białołęcka – M. Hemara – Ostródzka – Mochtyńska – Kobiałka – OLESIN
Wydłużenie trasy do Marcelina. Zapewni to możliwość do przesiadek na
linię 126, zastępującą zachodnią część dawnej trasy linii 126. Ponadto
umożliwienie szybkiego dojazdu do tramwajów mieszkańcom nowych osiedli
przy ulicy Marywilskiej.
356: nieuruchamianie linii. Przekazanie pojazdów mających obsługiwać tę
linię do obsługi linii 156.
381: METRO MŁOCINY – Al. Wittek – Pułkowa – Dzierżoniowska – Żubrowa – K.
Wóycickiego – MŁOCINY-UKSW (powrót: Pułkowa)
Utworzenie linii po skróceniu linii 114. Zapewnienie studentom UKSW
dojazdu dedykowanego ich potrzebom. Krótka trasa będzie mało narażona na
utrudnienia czy opóźnienia, a pozwoli dowieźć pasażerów bezpośrednio do
metra.
412: likwidacja linii
500: BRÓDNO-PODGRODZIE – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty – św.
Wincentego – Rondo Żaba – S. Starzyńskiego – Most Gdański – Z.
Słomińskiego – Al. Jana Pawła II – RONDO RADOSŁAWA (powrót: Dzika –
Okopowa)
Pozostawienie linii 500 na obecnej trasie. Utrzymanie obsługi
przystanku Balkonowa, przy którym znajduje się m.in. przychodnia oraz
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pływalnia, w okolicy powstają też nowe bloki. Dojazd do linii metra M2 z
Podgrodzia zapewnia wiele innych linii.
527: jak w projekcie
E-9: likwidacja linii
TRAMWAJE:
Tutaj słowo wstępu. Zmiany, jakie przygotowałem zakładają przebudowę
układu linii tramwajowych w wielu miejscach. Pozwolą one jednak usunąć z
Bródna linie 25 i 41 oraz zażegnać przynajmniej część kontrowersji, jakie
wzbudził pierwotny projekt.
1: ANNOPOL – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – J. Odrowąża – Rondo
Żaba – S. Starzyńskiego – Most Gdański – Z. Słomińskiego – Rondo
Radosława – Okopowa – Towarowa – Rondo Daszyńskiego - Towarowa – Pl.
Zawiszy – Grójecka – Al. Krakowska – P+R AL.KRAKOWSKA
kursy skrócone/wydłużone: ŻERAŃ WSCHODNI – PL. NARUTOWICZA (poza
szczytem ANNOPOL – PL.NARUTOWICZA)
Zapewnienie dojazdu do linii metra M2 z Okęcia. Utrzymanie dużej
częstotliwości kursowania. Uruchomienie szczytowych kursów do Żerania
Wschodniego jako zastępstwo za linię 41.
3: trasa bez zmian. Zwiększenie częstotliwości, ustanowienie linii 3 jako
silnej osi komunikacyjnej prawej strony Wisły.
7: CZYNSZOWA – Stalowa (powrót: Stalowa – Środkowa – Wileńska –
Czynszowa) – 11 Listopada – Targowa – Al. Zieleniecka – Rondo Waszyngtona
– Most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – Pl. Zawiszy – Grójecka –
BANACHA
Skierowanie linii do pętli Czynszowa w celu pozostawienia
bezpośredniego połączenia Dw. Wileńskiego i Pragi z Centrum. Umożliwienie
jednoperonowych przystanek z linii 3 i 4 na przystanku Inżynierska.
Skrócenie do pętli Banacha jako zastępstwo za linię 25.
13: likwidacja linii.
15: skrócenie do pętli Banacha, jeśli nie dałoby się zmieścić na pętli
P+R Al. Krakowska linii 1, 9 i 15 razem.
22: PIASKI – W. Broniewskiego – Al. Jana Pawła II – Rondo Radosława –
Okopowa – Towarowa – Rondo Daszyńskiego – Towarowa – Pl. Zawiszy – Al.
Jerozolimskie – Most Poniatowskiego – Al. Zieleniecka – Targowa –
Kijowska – Al. Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA
Przekierowanie linii do pętli Kawęczyńska-Bazylika jako zastępstwo za
linię 7. Likwidacja kłopotliwego skrętu Al. Zieleniecka-Zamoyskiego.
23: NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa
– Młynarska – Al. „Solidarności” – Most Śląsko-Dąbrowski – Al.
„Solidarności” – Targowa – Kijowska – Al. Tysiąclecia – Kawęczyńska –
KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA
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Przeniesienie linii do pętli Kawęczyńska-Bazylika w zamian za linię
13. Do pętli Czynszowa pojedzie linia 7.
24: skrócenie trasy do odcinka NOWE BEMOWO-WIATRACZNA. Pozwoli to zrobić
miejsce na pętli Gocławek dla silnej linii 3.
25: likwidacja linii.
26: trasa bez zmian. Zwiększenie częstotliwości w celu zrekompensowania
na ciągu Wolska – Al. „Solidarności” – Targowa usunięcia linii 13.
41: likwidacja linii.

Dziękuję bardzo za przeczytanie powyższych propozycji. Mam nadzieję, że
zyskają one uznanie w Państwa oczach i zostaną wcielone w życie.
Temat:

Uwagi do zmian w dojazdach do metra

Kategorie: Białołęka
Dzień dobry,
Oto uwagi do projektów zmian po otwarciu nowych stacji metra po prawej
stronie Wisły.
Likwidacja linii 314, bez zwiększenia częstotliwości linii 176 oraz 126,
przy jednoczesnym ciągłym rozbudowywaniu osiedli przy ulicy Marywilskiej,
a także korkach na ulicy Marywilskiej i Płochocińskiej (szczególnie w
godzinach szczytu) z powodu przepustowości i wjazdu do Warszawy osób z
miejscowości ościennych jest nieracjonalna. Bez zwiększenia
częstotliwości kursowania obecnych linii i pozostawieniu ich na obecnych
trasach - budowa parkingu PR Żerań, może być uznana jako marnowanie
pieniędzy publicznych - jak chcecie zachęcić ludzi do przesiadki i
zostawienia samochodu by pojechać do metra, jeżeli obcinane są linie i
nie zwiększana częstotliwość istniejących (176 i 126). Jednocześnie jeden
kurs na godzinę SKM na PKP Żerań, a także niska częstotliwość 705, 326 i
innych autobusów bezpośrednich do Metra Marymont powodują brak chęci w
ludziach by przesiąść się do komunikacji miejskiej i zostawić samochód na
PR Żerań. Wobec czego proponuje zwiększenie częstotliwości wszystkich
linii do Metra Marymont i nowego Metra Bródno.
Temat:

Zmiana trasy linii 126

Kategorie: Tarcho-Nowodwory
Dzień dobry,
Linia 126 odgrywa ważną wolę w mojej codziennie komunikacji. Jest to
jedyny autobus tutaj w okolicy, który jedzie na Targówek. Zmiana jego
trasy spowoduje znaczne komplikacje i wydłuży czas podróży do wielu
miejsc. Komunikacja w obszarze zmian jest już silnej rozbudowana, jednak
tu jest to jedyny autobus który np łączy ratusz Białołęka z okolicą.
Proszę o nie zmienianie trasy linii 126. Istnieje ona od wielu lat. Jeśli
jednak widzą państwo potrzebe to należy wprowadzić nową linię nie
odbierać starą.
Z poważaniem
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Temat:

Zmiany w związku z metrem

Kategorie: Targówek
Stanowczy sprzeciw w sprawie likwidacji linii na Bródnie. Linią 118
dojeżdża do pracy w rejonie Powiśla, Pl. Trzech Krzyży i Pl. Konstytucji
bardzo dużo osób z Bródna. Miasto likwiduje parkingi i zwęża ulice w
Centrum i jeszcze chcecie pozbawić mieszkańców autobusu stanowiącego
bezpośredni dojazd do pracy? Ktoś wogóle myśli w ZTM, czy wszystkim już
mózgi oczadziały od samochodowych spalin? Linia 118 ma dużą frekwencję i
po uruchomieniu metra powinna pozostać na obecnej trasie, czyli Bródno
Podgrodzie, Chodecka, Łojewska, Łabiszyńska, Toruńska ... Metro
Politechnika.
Rozwiązać należy problem sygnalizacji świetlnej w rejonie Mostu ŚląskoDąbrowskiego, a nie skracać linię.
Linia 25 stanowi bezpośrednie połączenie Bródna z Centrum i Cmentarza
Bródnowskiego z Dworcem Centralnym. Stanowi dojazd do pracy, głównego
dworca kolejowego, oddziału ZUS (razem z liniami 3 i 4) oraz oddziału
mazowieckiego NFZ. Według deklaracji Prezydenta Miasta tramwaje miały
zastąpić samochody, a Wy chcecie być mądrzejsi i zastąpić tramwaje
samochodami, bo kto będzie dojeżdżał komunikacja do Centrum z 2
niewygodnymi przesiadkami?
Linia 41 jest faktycznie nierównomiernie obciążona, a to głównie z powodu
niedopasowania rozkładu jazdy do innych linii tramwajowych. Między
Dworcem Gdańskim a Toruńska zamiast kursować pomiędzy składami linii 1
jedzie bezpośrednio za linią 1, a pomiędzy Polem Mokotowskim a Rondem
Radosława bezpośrednio przed składami linii 33 po dłuższej przerwie bez
żadnego tramwaju! W efekcie między Koszykową a Anielewicza w tramwajach
41 jest potworny ścisk. Ale po co macie myśleć, skoro łatwiej
zlikwidować, bo sami wozicie się służbowymi samochodami.
Temat:

Linia 25

Kategorie: Targówek
Dzień dobry uważam, że po otwarciu M2 na Bródnie nie powinien być
likwidowany tramwaj linii 25 ponieważ ten tramwaj przejeżdża przy ulicy
Francuskiej, przez most Poniatowskiego i przy Dworcu Centralnym. M2 nie
powoduje udogodnienia na tej trasie.
Temat:
Konsultacje w sprawie komunikacji miejskiej po otwarciu
odcinka bemowskiego linii metra M2
Kategorie: Bemowo
Szanowni Państwo, nie zgadzam się z propozycjami, jakie Państwo
przedstawili, odnośnie zmiany tras linii autobusowych, tj. 171 i 190,
jakie mają nastąpić po otwarciu odcinka bemowskiego linii metra M2. Dużo
starszych ludzi, którzy mają trudności w poruszaniu się, mają tą wygodę,
że mogą bezpośrednio bez przesiadek dojechać z Bemowa czy Woli na Pragę
lub do Śródmieścia. A Państwo, na pewno orientują się, że nie wszędzie
metro dojedzie. Nawet, osoby młode, które jadą do pracy lub uczniowie do
szkół, mają swoją linię, jak i trasę docelową, którą mogą bez żadnego
problemu dojechać. Jeżeli Panstwu zależy na nas pasażerach, prosimy o
pozostawienie w/w linii na dotychczasowych trasach.
Temat:

zmiany w kursowaniu autobusów 714 i 729
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Kategorie: na zachód od Bemowa
Dzień dobry,
mieszkam w Babicach i teraz mamy świetny bezpośredni dojazd do Wola
Parku; jeśli Państwo skrócą trasy tych autobusów do ratusza Bemowo,
będziemy musieli się przesiadać do metra tylko na jeden przystanek, co
będzie bardzo kłopotliwe, szczególnie w drodze powrotnej z zakupami.
Bardzo prosimy o pozostawienie choć jednej linii autobusowej na trasie do
Księcia Janusza lub nielikwidowanie linii 190 i 170.
Pozdrawiam
Temat:

Autobus do planowanej stacji metra

Kategorie: Białołęka
Witam,
Mam pytanie czy zostanie utworzony autobus z ul. Marywilskiej
bezposrednio na stacje metra Brodno przy ul. Rembielinskiej, w tym
momencie jest tylko autobus 126 jadacy pod galerie Renova
Temat:

Autobus na M2 z Marywilskiej

Kategorie: Białołęka
Dzień dobry,
Będę mieszkać na jednym z osiedli, które powstają na Marywilskiej i
chciałabym zaapelować o utworzenie linii autobusowej bezpośrednio z
przyst. Marcelin na metro Bródno. W tym momencie można tam dotrzeć tylko
z przesiadką. Jeżeli ZTM nie przewiduje nowych linii, to nawet zmiana
trasy autobusów 176 i 126 pomogłaby bardzo mieszkańcom Żerania
Wschodniego. W ciągu najbliższych miesięcy wprowadzą się tam tysiące
rodzin. Obecnie 176 dojedziemy na krzyżówkę Wysockiego/Bazyliańska a
potem czeka nas 15 min. spacer na metro... może ten autobus mógłby
skręcać w Bazyliańską a potem do M2? 126 obecnie dojeżdza tylko pod
Galerię Renova, a mogłoby kierować się dalej na północ ulicą Rembielińską
w kier. M2.
Pozdrawiam,
Temat:

Możliwość zabrania głosu w panelu w dniu 24.04.2022

Prosze o udostępnienie możliwości zabrania głosu w panelu na temat zmian
w komunikacji w dniu 24.04.2022 jako mieszkanki północno- wschodniej
Białołeki - osiedla Kobiałka od 20 lat.
Z wyrazami szacunku
Temat:
Wniosek o trasę autobusów do nowego metro
zacisze/Kondratowicza /
Kategorie: Targówek
Szanowni Państwo,
W 2022 uruchomione zostaną 3 nowe stacje 2 linii metra: Zacisze,
Kondratowicza, Bródno.

200
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Niestety wg wiedzy ogólnej nie ma planów na autobus/nowe połączenie które
połączy Marki czy choc M1 (ulica Radzymińska przustanek Wolności) lub
Młodzieńca z ktorakolwiek z nowych stacji metra
Aktualnie 140 czy inne dojeżdżają do Metro Trocka
A planowany 112 jedzie przez trase Toruńską pomijając "wolnosci " i "
młodzieńczą " a warto zwrococ uwage iz ta to spory ruch/korek itd
Wnioskuję o rozważenie trasy choć jednego autobusu przez
Radzymińska/Młodzieńczą do Metro Zacisze lub Kondratowicza
Z poważaniem
Temat:

Linia 177

Kategorie: Ursus
Dzień dobry,
to jest bardzo dobry pomysł, żeby poprowadzić linię 177 do metra. Proszę
jedynie zwiększyć częstotliwość kursowania tej linii.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam
Temat:

komunikacja na Bemowie

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
zgłaszam sprzeciw wobec skrócenia tras linii 109, 112 i 190.
- linia 112 nie pokrywa się z trasą metra, powinna kursować tak jak do
tej pory albo mogłaby kończyć trasę na pętli Górczewska. argument o
utrudnieniach w ruchu, które zakłócają przejazd trasą S8 i wpływają
negatywnie na kursowanie autobusów na Bemowie nie jest argumentem. czy
skrócenie trasy do Nowego Bemowa wyeliminuje zakłócenia w kursowaniu
autobusu na S8???
- linia 190 na krótkim odcinku dubluje linię metra, powinna kursować tak
jak do tej pory. dlaczego mieszkańcy rejonu pętli Znana, którzy mają
blisko do metra będą mogli korzystać bezpośrednio z tej linii i dojechać
do Marek, a już mieszkańcy Jelonek nie?
- dlaczego mieszkańcom ul. Lazurowej, Człuchowskiej likwidujecie
bezpośrednie połączenia do wielu miejsc, a chcecie utworzyć trasy
autobusów, które łączą ze sobą jedynie osiedla. metro nie dojeżdża we
wszystkie zakamarki Warszawy!
Reasumując - zgłaszam sprzeciw wobec zaproponowanych zmian komunikacji
miejskiej na Bemowie. Utrudnią one, a nie polepszą poruszanie się
mieszkańcom Jelonek - zwłaszcza ul. Lazurowej, Człuchowskiej, Batalionów
Chłopskich, Coopera itd.
Temat:

zmiany Białołęka 204

Kategorie: Białołęka
Dzień dobry,
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w związku z trwającymi konstacjami chciałabym zgłosić uwagę do zmiany w
zakresie linii 204 oraz autobusów, które zostaną ograniczone na ul.
Juranda ze Spychowa i dalej ul. Białołęcką.
Po pierwsze super, że 204 będzie jeździł częściej w stronę metra. Tylko
proszę o zostawienie trasy dalej przez Bródno i do domu kultury Świt. Po
skróceniu linii moje dziecko będzie musiało się przesiadać w tramwaj,
żeby dojechać do szkoły na Bródnie. Nie będzie również żadnego połączenia
do Domu Kultury Świt, który znajduje się w miejscu słabo skomunikowanym.
Ponadto proszę o zwiększenie ilości linii na ul Juranda ze Spychowa
ponieważ zmiany zabierają połączenia do tramwajów. Ja wiem, że chcą
Państwo wszystkich wsadzić do metra ale nie każdy tego potrzebuje.
Najlepiej by było żeby Państwo zwiększyli częstotliwość kursów do
przystanku tramwajowego Żerań i Faradaya a obecna propozycja wskazuje na
kursowanie co 30 min. Połączenie tramwajowe jest bezkorkowe a nie ma tam
ani dojazdu ani parkingu. Przy metrze zresztą również władze tego nie
zapewniły bo po co.
Dlatego bardzo proszę o wydłużenie trasy 204 dalej ul Rembielińska i
Bartniczą oraz zwiększenie częstotliwości w godzinach szczytu co 7 min
skoro zabierają Państwo inne linie. A poza szczytem 12 minut bo to
pozostanie praktycznie jedyny autobus łączący z Brodnem. Wszystkie inne
połączenia skierowali Państwo Ostrodzka i Głębocką a Białołęcka i Juranda
zostały bez wsparcia a buduje się tu coraz więcej domów.
Proszę również o połączenie z tramwajami przy Faradaya w sensownej
częstotliwości bo 30 min nie zachęca żeby skorzystać z takiego
połączenia.
pozdrawiam
Temat:

Prosba

Kategorie: Wola
zwracam się z Uprzejmą prośbą do Ztm, ponieważ po otwarciu nowych stacji
metra chcą nam Państwo zabrać autobus linii 149.na <http://149.na> ul.
DEOTYMY Z OBOZOWĄ JUŻ I TAK PRAWIE NIE MA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, SA TYLKO
DWA AUTOBUSY 149,129,A W ŚWIĘTA 129 NIE KURSUJE. SĄ TYLKO 3 TRAMWAJE
20,23,24.ZADNEGO <http://24.ZADNEGO> AUTOBUSU DO CENTRUM NIE MA, DO
ŻADNEGO DWORCA DOJAZDU NIE MA BO ZTM ZABRAŁ AUTOBUS LINII 184Z DEOTYMY.
PROSZĘ O PRZYWROCENIE LINII 184 NA TRASĘ UL DEOTYMY Z OBOZOWĄ
Temat:

zwiększenie częstotliwości linii 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra* zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 *która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
z poważaniem
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Temat:

DBI 1-2365171386

Kategorie: Białołęka
Przekazuję uwagi Pasażera z infolinii miejskiej 19115 jako sygnał do
rozpatrzenia wewnętrznego.
Numer sprawy: DBI 1-2365171386
Treść uwagi:
Metro nie zawsze działa lub są wypadki w metrze lub windy są zepsute i co
wtedy ???? Ha
Dotyczy: Otwarcia nowych stacji metra na Bródnie
O mnie: jestem mieszkańcem osiedla Derby 16, Skarbka z Gór, Warszawa
Proponuję:
160 tak jak do tej pory do Dworca Centralnego, uzasadnienie: z dogodną
przesiadką i dojazd do Dworca Zachodniego, Ochoty i Ursusa i Włoch,
dojazd do Dworca Wileńskiego, do ZOO i do Zamku Królewskiego i na
Krakowskie Przedmieście, Dojazd do M1, pierwsza linia metra (na Młociny)
i Ratusz Arsenał (przesiadka na Żoliborz), dojazd do tramwajków
(bimbajów).
MUSI BYĆ taka linia autobusowa która jedzie przez całe miasto, proponuję
160, tak jak do tej pory
527 dojazd do metra Kondratowicza, zawrotka na około Szpitala
Bródnowskiego i Powrót na Derby
Odnośnie innych linii nie wypowiadam się bo nie jeżdżę (120, 415, E-9)
Temat:

modyfikacja linii 177,178 i 207 - Kowalewska ze Spisaka

Kategorie: Ursus
Dzień Dobry
Piszę w imieniu swoim i mojej matki. Mieszkamy przy Spisaka 8 od 1991
roku.
Wysłałam już do Państwa informację poprzez anonimowe zgłoszenie na
stronie jednak sprawa jest bardzo istotna dlatego piszę maila oraz
postaram się pojawić na spotkaniu 25 kwietnia na Woli.
Być może już na spotkaniu w Arsusie zapadły decyzje ale czuję się w
obowiązku udzielić.
O ile modyfikacje linii 177 i 178 są zrozumiałe i konieczne o tyle
zaproponowane zmiany na trasie 207 pomijają bardzo istotne punkty tzn Pl
Tysiąclecia, bazarek przy Gierdziejewskiego oraz Ratusz Ursusa, który i
tak wbrew powszechnym ogólnoświatowym standardom, w których Urząd jest w
centrum miasta, tutaj znajduje się bardziej na obrzeżach Ursusa a nawet
bliżej Włoch (których ratusz jest na Ochocie:)). Eliminacja połączenia
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Starego Ursusa z Ratuszem do którego dojazd, spacer jest dla osób
szczególnie starszych i tych zapracowanych, tym bardziej w czasie jesieni
czy zimy są... ciężkie do zdobycia. Mam dorosłego syna ale kiedy był mały
i w IV klasie w zimie mógł podjechać do szkoły nr 14 miałam spokojną
głowę.
Linia 207 świetnie, że łączy nas z osiedlem na Rugulskiej ale nie powinna
kończyć biegu na PKP Ursus od Wiosny Ludów(bo akurat tam to nic się nie
dzieje) tylko pojechać na Pl Tysiąclecia i później na bazarek i
oczywiście do Ratusza.
Proszę popatrzeć na średni wiek społeczeństwa, które zamieszkuje stary
Ursus.
Temat:

Konsultacje na Bródno i Targówek

Kategorie: Targówek
Witam.
Chce wyrazić swoje zdanie na temat linii 25 i 41 korzystam z nich prawie
codziennie w drodze do pracy i z pracy.
Moje dziecko lat 17 dojeżdża linia 25 do szkoły
Mąż korzysta też z linii 25 dojeżdżając do Muzeum Narodowego
Mieszkamy na wysokości cm Bródnowski i bardzo na zależy żeby utrzymać
linie tramwajowe. Do metra mam duży kawałek. Szybkie dostanę się do dw.
Wileński i Wschodni tramwajem niż metrem.
Linia 240 powinna jeździć do Żerania FSO tak jak jeździ. Ciężko jest się
wydostać z Żerania jak do zabranie bo teściowie nim jedzą i razem
jedziemy do babci na Marki.
Temat:

Zmiana trasy 160

Kategorie: Targówek
Szanowni Państwo,
Chcę dołożyć swój głos do opinii osób niezadowolonych w związku z
wprowadzeniem zmian trasy autobusu 160 po uruchomieniu drugiej nitki
metra.
Dojeżdżam z Bródna do przystanku Plac Bankowy. Wcześniej było świetne
połączenie bezpośrednie 527, duży plus bo autobus był pośpieszny, ale
zostało zlikwidowane na rzecz otwarcia metra Trocka. Został autobus 160,
mimo że ma wydłużoną trasę to jednak łączy Targówek z Dworcem Centralnym.
Ten autobus też jest w planach do likwidacji na rzecz nowej stacji metra.
Nie rozumiem dlaczego.
Proszę rozważyć zmiany, które Państwo chcecie wprowadzić i wziąć pod
uwagę osoby, które z różnych powodów, obaw nie chcą, bądź nie mogą
korzystać z metra.
Temat:

E-9

Kategorie: Białołęka
Witam,
Proszę o pozostawienie linii E-9. Do II linii metra jest aż 17 autobusów.
Do I linii metra tylko 132, które jeździ o wiele dłużej od E-9. Proszę
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również o połączenie Okrągła - Berensona, Skarbka z Gór - tak jak obecnie
jeździ na zmienionej trasie 120.
Pozdrawiam,
Temat:

Linia 177

Kategorie: Ursus
Dzień dobry,
W związku z zaproponowana zmiana trasy lini 177, chciałabym wyrazić
sprzeciw. Autobus jest niezbędny żeby dowieźć dziecko do przedszkola,
skrócenie trasy całkowicie uniemożliwi rodzicom dojazd do Ursusa.
Pozdrawiam
Temat:
zmiany w komunikacji na Bemowie, związane z otwarciem nowych
stacji metra
Kategorie: Bemowo
Szanowni Państwo,
mieszkam na Bemowie i pracuję na Bemowie w Wojskowej Akademii Technicznej
i zaproponowane przez Państwa zmiany są ukierunkowane tylko i wyłącznie
na dojazdy do i z metra, a my mieszkańcy, żeby przejechać z punktu A do
punktu B musielibyśmy dojeżdżać dwoma lub trzema środkami lokomocji.
Moje uwagi:
1. Autobus 122, który teraz zabiera z Żoliborza i Bemowa pasażerów,
którzy pracują na WAT-cie, jest też dobry nim dojazd z WAT do przychodni
WIML-u przy ul. Krasińskiego, gdzie pracownicy WAT mają Medycynę pracy.
Skracając linię 122 do Nowego Bemowa, powodują Państwo to, że trzeba się
przesiadać, co generuje dodatkowy czas, który szczególnie rano jest
bardzo cenny. Wiem, że ma być 220 z Nowego Bemowa, który będzie objeżdżał
WAT, ale to nie załatwia powyższego problemu.
2. W imieniu studentów WAT-u, którzy mieszkają w akademikach przy ul.
Kaliskiego - tak naprawdę, od kiedy zabrano linię 109 z pętli Stare
Bemowo, to nie mają połączenia z Dworcem Centralnym (a są to przede
wszystkim studenci spoza Warszawy). Stacje metra nie są obok Dworca
Centralnego, więc, żeby dojechać, to trzeba się w sumie 2 razy
przesiadać, mając ciężkie bagaże.
3. Linia 112 - proponuję, aby końcowy przystanek nie był na Nowym
Bemowie, lecz dojeżdżał do stacji metra Ratusz Bemowo.
Temat: propozycje 160 i 527 - NIE zawsze działa
Kategorie: Białołęka
Witam !!!
Metro nie zawsze działa lub są wypadki w metrze lub windy są zepsute i co
wtedy ???? Ha
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Dotyczy: Otwarcia nowych stacji metra na Bródnie
O mnie: jestem mieszkańcem osiedla Derby 16, Skarbka z Gór, Warszawa
Proponuję:
160 tak jak do tej pory do Dworca Centralnego, uzasadnienie: z dogodną
przesiadką i dojazd do Dworca Zachodniego, Ochoty i Ursusa i Włoch,
dojazd do Dworca Wileńskiego, do ZOO i do Zamku Królewskiego i na
Krakowskie Przedmieście, Dojazd do M1, pierwsza linia metra (na Młociny)
i Ratusz Arsenał (przesiadka na Żoliborz), dojazd do tramwajków
(bimbajów).
MUSI BYĆ taka linia autobusowa która jedzie przez całe miasto, proponuję
160, tak jak do tej pory
527 dojazd do metra Kondratowicza, zawrotka na około Szpitala
Bródnowskiego i Powrót na Derby
Odnośnie innych linii nie wypowiadam się bo nie jeżdżę (120, 415, E-9)
Temat: - propozycje 160 i 527 - NIE zawsze działa
Kategorie: Białołęka
Witam !!!
Metro nie zawsze działa lub są wypadki w metrze lub windy są zepsute i co
wtedy ???? Ha
Dotyczy: Otwarcia nowych stacji metra na Bródnie
O mnie: jestem mieszkańcem osiedla Derby 16, Skarbka z Gór, Warszawa
Proponuję:
160 tak jak do tej pory do Dworca Centralnego, uzasadnienie: z dogodną
przesiadką i dojazd do Dworca Zachodniego, Ochoty i Ursusa i Włoch,
dojazd do Dworca Wileńskiego, do ZOO i do Zamku Królewskiego i na
Krakowskie Przedmieście, Dojazd do M1, pierwsza linia metra (na Młociny)
i Ratusz Arsenał (przesiadka na Żoliborz), dojazd do tramwajków
(bimbajów).
MUSI BYĆ taka linia autobusowa która jedzie przez całe miasto, proponuję
160, tak jak do tej pory
527 dojazd do metra Kondratowicza, zawrotka na około Szpitala
Bródnowskiego i Powrót na Derby
Odnośnie innych linii nie wypowiadam się bo nie jeżdżę (120, 415, E-9)
Temat: propozycje 160 i 527 - działa
Kategorie: Białołęka
Witam !!!
Metro nie zawsze działa lub są wypadki w metrze lub windy są zepsute i co
wtedy ???? Ha
Dotyczy: Otwarcia nowych stacji metra na Bródnie
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O mnie: jestem mieszkańcem osiedla Derby 16, Skarbka z Gór, Warszawa
Proponuję:
160 tak jak do tej pory do Dworca Centralnego, uzasadnienie: z dogodną
przesiadką i dojazd do Dworca Zachodniego, Ochoty i Ursusa i Włoch,
dojazd do Dworca Wileńskiego, do ZOO i do Zamku Królewskiego i na
Krakowskie Przedmieście, Dojazd do M1, pierwsza linia metra (na Młociny)
i Ratusz Arsenał (przesiadka na Żoliborz), dojazd do tramwajków
(bimbajów).
MUSI BYĆ taka linia autobusowa która jedzie przez całe miasto, proponuję
160, tak jak do tej pory
527 dojazd do metra Kondratowicza, zawrotka na około Szpitala
Bródnowskiego i Powrót na Derby
Odnośnie innych linii nie wypowiadam się bo nie jeżdżę (120, 415, E-9)

Temat:
Warszawski Transport Publiczny: wiadomość z formularza
kontaktowego
Pasażer wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych
rodzaj sprawy: Skarga
tematyka: Inne
tytuł: Zmiana organizacji jazdy autobusów linii 112 na Bemowie
treść: Jako mieszkaniec Jelonek i Bemowa nie wyrażam zgody na żadne
zmiany komunikacji miejskiej na Bemowie a w szczególności na zabieraniu
nam mieszkańcom linii numer 112 jest to jedyny autobus łączący Bemowo z
Brodnem a budowa dalszej części 2 lini metra nie jest żadną alternatywa
,ponieważ coraz więcej bloków powstaje na Bemowie .Pozdrawiam
Temat:

zmiany komunikacji linia 112 oraz 197

Kategorie: Ursus; Bemowo
Wnoszę o nieskracanie linii 112 tylko do Bemowa . Mieszkam na Jelonkach w
okolicy ul. Szeligowskiej i Połczyńskiej (przystanki Drzeworytników,
Sternicza). Linia 112 jest jedyną bezpośrednią linia łączącą Jelonki z
dalszym Bemowem (choćby Ratusz Bemowo) Bielanami i Bródnem.
Dzieci i
młodzież jeżdżą na Bielany do szkoły, do pracy na dalsze Bemowo, Bielany
oraz oczywiście Bródno (Targówek). Mój syn wybrał np. szkolę na Bielanach
z uwagi na bezpośredni dojazd jednym autobusem właśnie 112 zamiast na
Mokotowie - gdzie miałby dwie przesiadki pomimo że Metrem.
I co najważniejsze my z Jelonek jeździmy linią 112 do szpitala na Bródnie
- jedną, bezpośrednią linią bez przesiadek. To bardzo wygodne połączenie.
Przed pandemią mój sąsiad przebywał w szpitalu Bródnowskim blisko miesiąc
i jego żona (oboje już w starszym wieku tak po 70tce) jeździła dzień w
dzień do niego właśnie linią 112 - BEZ PRZESIADEK!! BEZPOŚREDNIO!!!
Planowane zmiany zmuszą nas do kilku przesiadek- choćby tylko żeby
dojechać do naszego Ratusza na ul. Powstańców. TAK SI Ę NIE ROBI!!! Jakie
to niby ułatwienie ???
Państwa argument do zmiany to opóźnienia na trasie S8, ale proponowane
zmiany nie usuną tych opóźnień a i tak pozbawią Jelonki bezpośredniego
połączenia z innymi dzielnicami.
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Jest na to prosty sposób a i sposobność idealna.
Z praktyki wiem, bo regularnie jeżdżę linią 112 do centrów handlowych M1,
Ikea, że największy problem to wyjechanie właśnie z centrum handlowego na
trasę S8 (wąskie uliczki, kilka rond, mnóstwo samochodów a przez to
ogromne korki w których 112 musi stać jak każdy inny pojazd). Jak już
się wyjedzie na trasę S8 to autobus w miarę szybko jedzie (no chyba że
jest wypadek ale na to nie ma rady). Więc skrócenie 112 do Bemowa, ale z
jednoczesnym pozostawieniem początku trasy w CH Marki, nie rozwiąże
problemu opóźnień, o których mówicie. Przecież te opóźnienia nie powstają
już na etapie Bemowa i Jelonek tylko właśnie na terenie CHMarki .
112 powinno zaczynać się na Karolinie (niektórzy twierdzą nawet że na
Ursusie Niedźwiadek) i kończyć pod Szpitalem Bródnowskim. Do CH Marki
dajcie jakiś lokalny busik właśnie z Bródna. Linii 112 powinna mieć
chociaż 2 przystanki z takim nowym busikiem do CHMarki, żeby można było
się łatwo przesiąść. Skrócenie 112 do szpitala Bródnowskiego usunie te
największe problemy powodowane korkami na terenie CHMarki. Nowy busik z
Bródna to nie kłopot ,bo i tak zmieniacie komunikacje na Targówku z
powodu Metra.
Linia 112 zostanie nadal wygodnym, bezpośrednim środkiem dla Jelonek i
Bemowa. Można rozważyć czy w zamian nie przedłużyć jej do Ursus
Niedźwiadek. Ursus też jeździ do szpitala Bródnowskiego. Może nie byłoby
konieczności wprowadzania tych nowych linii Bemowo-Ursus (177???)
Linia 197
Proszę o pozostawienie tak jak jest obecnie. Z miejsca gdzie mieszkam to
jedyny bezpośredni autobus na Wolę. Jeździmy nim regularnie do naszych
przychodni (Elekcyjna, Ciołka), do biblioteki (Redutowa) a mój młodszy
syn do szkoły na Redutowej oraz na basen (Nowa Fala - Garbińskiego).
Starszy z kolei na basen na Ursus (na Orląt Lwowskich) oraz halę sportową
na Redutowej- jeżdżą sami bo mają bezpośredni środek transportu. Po
zmianach żeby dostać się na Wolę trzeba będzie się przesiadać. To nie
jest ułatwienie - to jest utrudnianie mieszkańcom życia.
Wnoszę o
pozostawienie linii 197 bez zmian.
Temat:

Konsultacje 24.04 g. 11

Dzień dobry,
Poproszę o link do konsultacji on-line.
Pozdrawiam
Temat:

Linia 25 jest bardzo potrzebna

Kategorie: Praga-Północ
Szanowni Państwo,
jestem mieszkanką Pragi Północ, konkretnie okolic pl. Hallera - ul.
Namysłowskiej. W kontekście linii 25 korzystam z przystanku
"Inżynierska".
Nie wyobrażam sobie naszej okolicy bez tramwaju nr 25! Umożliwia on
dojazd bez przesiadek w okolice ronda de Gaulle'a, na dworzec Centralny
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(często z bagażami, dlatego to tym bardziej ważne, że bez przesiadek) i
dalej na Ochotę. Zdarza mi się korzystać z niego, kiedy wybieram się w
daleką podróż - aż na Banacha czy do Och Teatru. Wyprawa w te rejony bez
linii 25 wiązałaby się w moim przypadku z dwoma przesiadkami...
Tramwaj nr 25 jest też bardzo potrzebny, by dojechać w okolice położone
znacznie bliżej od Nowej Pragi, jak Teatr Powszechny czy rondo
Waszyngtona. W godzinach szczytu autobus kursujący w tym kierunku - 166 stoi w gigantycznych korkach i ma nieraz ponad pół godziny opóźnienia...
W kierunku Annopola podróżuję rzadziej, jednak i tę część trasy uważam za
bardzo istotną. Jeśli nie zwiększy się częstotliwość pozostałych linii
kursujących w tym kierunku, to komunikacja z tym obszarem będzie - z
mojej perspektywy - gorsza.
Apeluję o pozostawienie linii w dotychczasowym przebiegu. Metro nie może
zastąpić komunikacji z wieloma obszarami, może być jedynie ważnym
uzupełnieniem.
Temat:

Propozycje zmian autobusów prawobżezna Warszawa

Kategorie: Białołęka
Dzień dobry,
Zapoznałam się z propozycjami i uważam, że zmiana linii 134 jest pomyłką.
Ulica Ostródzka jest i tak uboga w komunikację, szczególnie w weekend.
Dodatkowo chcą Państwo zabrać 132. Proszę wziąć pod uwagę, że żeby
dojechać z Bielan nie ma alternatywy. Sporo osób korzysta z tego
połączenia, bo można dotrzeć do dużego węzła przesiadkowego na
Marymoncie, do bazarku. Rozmawiając z wieloma osobami wśród starszych
osób ta zmiana budzi wiele emocji. Proszę nie robić tego co na Bielanach
po uruchomieniu metra, bo nie każdy chce i potrzebuje z tego metra
korzystać.
Z poważaniem,
Temat:

Konsultacje Bialoleka

Kategorie: Białołęka
Dzień dobry,
przeglądając projekt zmian po otwarciu M2 na Białołęce natknąłem się na
jedną dość niezrozumiałą decyzję. Autobus linii 134 ma mieć część kursów
skróconych tylko do przystanku Mańki-Wojdy. Uważam iż słabym pomysłem
jest skrócenie ich tylko do tego przystanku patrząc na to że główny
okoliczny generator ruchu czyli osiedle zielona dolina i przystanek
Zdziarska znajduje się dosłownie 2 przystanki dalej, kurs skrócony w
aktualnym planie „zalicza” odcinek z zabudową głównie jednorodzinną
(Olsztyńska-Mańki Wojdy) aby następnie skończyć trasę kawałek przed
wielkimi osiedlami. Powinno zostać rozważone poprowadzenie tych kursów
jako wariantowych, kończących na zawrotce Augustów. Taka zmiana umożliwi
zwiększenie popytu takich kursów skróconych i zwiększy podaż autobusów na
ul.Zdziarskiej, gdzie obecne 134 w godzinach szczytu jeździ przepełnione.
W trakcie konsultacji przedstawiono też ciekawy pomysł połączenia linii
234 i 204. Mam nadzieje że zostanie też zaplanowane skomunikowanie
autobusów 132 i 134, lub linia 132 zostanie wydłużona wgłąb Białołęki (na
północny wschód). Jeżeli projekt się zmieni warto uwzględnić właśnie to
że aktualnie osiedla w tej części rozwijają się głównie na wschód od
przystanku Zdziarska.
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Z poważaniem,
Temat:

Likwidacja lini 25 - sprzeciw

Kategorie: Praga-Północ
Witam,
Nawiązując do planów zlikwidowania linii 25 chciałabym wyrazić
zdecydowany sprzeciw w imieniu swoim i wielu moich sąsiadów.
Linia 25 jest bardzo wygodnym połączeniem, z którego korzysta wiele osób
(tramwaj jest zawsze pełen). Likwidacja tej linii byłaby ogromnym
utrudnieniem komunikacyjnym dla mieszkańców Pragi.
Dziękuję i liczę, że linia 25 nadal pozostanie na mapie środków
komunikacji miasta ułatwiając życie wielu mieszkańcom.
Pozdrawiam
Temat:

Konsultacje społeczne kursowania autobusów

Kategorie: Ursus
Szanowni Państwo,
Zmiana kursowania Lini 177 będzie bardzo niekorzystna dla mieszkańców
nowych osiedli wzdłuż ulicy Posagu 7 Panien. Jak państwo wiedzą, na tym
terenie nie ma szkół podstawowych i przedszkoli państwowych oraz żłobków.
Większość rodziców dowozi swoje dzieci do miejsc które są zlokalizowane
przy trasie 177 a więc:
Żłobek nr 48 ul czerwona droga
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 Orłów Piastowskich 47
Szkoła Podstawowa nr 11 dojście od ulicy warszawskiej
Następnie dojeżdża w ulice Walerego Sławka w okolicy której są:
Przedszkole Nr 200
Szkoła Podstawowa nr 4
Przedszkole nr 194
Przedszkole Publiczne 439
Dodatkowo autobus dojeżdża na stację PKP Ursus, ważny węzeł
komunikacyjny.
Wydłużenie trasy do stacji metra jest jak najbardziej korzystne, ale nie
kosztem utraty połączenia z tak ważnymi miejscami.
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Pozdrawiam
Temat:

Uwagi do projektów zmian

Kategorie: Ochota; Targówek; Bemowo
Dzień dobry!
Poniżej przedstawiam zestaw uwag do projektów zmian w układzie
komunikacyjnym Warszawy po wydłużeniu linii metra na Bemowo i Bródno.
Pozdrawiam,
Zmiany w układzie tras tramwajowych:
1.
Zmiana linii 41 w kursy wariantowe linii 17 do krańca Tarchomin
Kościelny jest rozwiązaniem znakomitym.
2.
Słusznym posunięciem jest kasacja linii 25. Wobec uzasadnionego
zmniejszenia liczby kursów tramwajowych w relacji z Bródna do Dw.
Wileńskiego, linia 25 w pierwszej kolejności kwalifikuje się do wycofania
z tego odcinka. W żadnej mierze zmiana taka nie powinna dotykać linii 3.
3.
W związku z kasacją linii 25 proponuję dodatkowo następujące
zmiany w układzie linii tramwajowych:
a.
Skrócenie linii 7 do pętli Banacha w celu zachowania
stopniowania podaży miejsc z Ochoty w Al. Jerozolimskie.
b.
Wydłużenie do pętli P+R Al. Krakowska linii 1 w całości (zarówno
z Banacha, jak i z Pl. Narutowicza);
c.
Uruchomienie linii 49 kursującej w godzinach szczytu na trasie
Banacha – Al. Jerozolimskie – Waszyngtona – Wiatraczna w celu zachowania
podaży miejsc w al. Jerozolimskich oraz wzmocnienia obsługi al.
Waszyngtona.
4.
Zmiana krańców linii 6 i 28 na prawym brzegu Wisły, dzięki czemu
w relacji Gocławek-Dw. Wileński nie musiałyby kursować wagony pojedyncze
o zdecydowanie zbyt małej pojemności dla tej relacji.
Zmiany w układzie tras autobusowych na Bemowie:
1.
Zachowanie w relacji Torwar-Śródmieście numeru 171 zamiast
proponowanego 109 jako dłużej związanego z tym rejonem miasta.
2.

Zachowanie obecnej trasy linii 122 do krańca Os. Górczewska.

3.
Przejęcie przez linię 154 obecnej trasy linii 167 na Woli do
krańca Znana w celu zachowania połączenia ul. Jana Olbrachta z linią
tramwajową w ul. Wolskiej.
4.
Kompleksowa przebudowa połączenia Bemowo-Bielany-Bródno wg
następującej propozycji:
a.
112 – skierowanie od ul. Żeromskiego ul. Kasprowicza do krańca
Metro Młociny z częstotliwością co 15 minut przez cały tydzień;
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b.
205 – utworzona w miejsce proponowanej linii 171 na trasie Os.
Górczewska – Lazurowa – Człuchowska – Powstańców Śląskich – Wrocławska –
Żołnierzy Wyklętych – Powstańców Śląskich – al. Reymonta – Żeromskiego –
Metro Marymont.
c.

Przejęcie obsługi relacji Chomiczówka-Bemowo przez linię 220.

5.
Skierowanie linii 177 od stacji Bemowo ul. Górczewską i Deotymy
do pętli Koło. Pozwoli to na zachowanie lokalnej relacji z Jelonek do CH
Wola Park oraz zachowanie obsługi ul. Deotymy z wyższą częstotliwością
niż rzadkie i narażone na korki 129.
6.
Zdecydowanie poparcie dla skierowania linii 190 do krańca Znana
z wysoką częstotliwością na całej trasie.
7.
Zachowanie relacji 171 Marszałkowska – Al. Solidarności poprzez
skierowanie linii 520 od Pl. Bankowego po trasie al. Solidarności –
Okopowa – Esperanto (dwukierunkowo przez ul. Okopową);
Zmiany w układzie tras autobusowych na Bródnie:
1.
Uzgodnienie częstotliwości linii 145, 199 oraz 245, by możliwe
było zapewnienie koordynacji rozkładów jazdy w relacji Bródno-Ząbki, w
szczególności linii 145 oraz 245.
2.
Przekształcenie linii 500 w linię 269 na trasie BródnoPodgrodzie – Rondo Radosława (ul. Chodecką na całej jej długości do ul.
Matki Teresy z Kalkuty) z częstotliwością co 15 minut przez cały tydzień
(z uwzględnieniem linii 409). Analogiczna zmiana trasy dotyczyłaby linii
409 (wraz z uruchomieniem przystanków Niwa, Rogowska oraz Namysłowska).
3.
Wyprostowanie trasy linii 120 i skierowanie jej zamiast przez
Targówek Mieszkaniowy ul. Św. Wincentego oraz 11 listopada w celu
skrócenia czasu przejazdu z Białołęki na Pragę z zachowaniem proponowanej
częstotliwości.
4.
Skierowanie linii 169 przez Targówek Mieszkaniowy (obecną trasą
linii 120) z częstotliwością co 15 minut przez cały tydzień jako
zastępstwo za linie 120 i 160. Linia ta pełniłaby uzupełnienie dla
przedłużonej linii metra w relacjach lokalnych, dla których metro z racji
wydłużonego czasu dojścia (w tym zejście/wyjście na poziom peronu/terenu)
nie będzie atrakcyjnym połączeniem. Jednocześnie zapewnione zostanie
bezpośrednie połączenie Bródna i Targówka Mieszkaniowego z Dw. Wschodnim
i pociągami dalekobieżnymi.
5.
Absolutnie słusznym jest połączenie linii 160 oraz 527 w jedną
linię z os. Derby do najbliższej stacji metra z możliwie wysoką
częstotliwością. Biorąc pod uwagę fakt, że taka linia przyspieszona
omijałaby tylko jeden przystanek na żądanie (CH Targówek 03 i 04),
proponuję nadać jej numer 160 i uruchomić ww. przystanki.
6.
Połączenie linii 176 i 204 w jedną w celu zachowania przesiadki
z Zielonej Białołęki do tramwajów wzdłuż ul. Rembielińskiej z
częstotliwością 15/20/20 oraz dodatkowymi kursami co 15 minut w godzinach
szczytu na trasie skróconej Grodzisk – Metro Bródno.
7.
Utworzenie z linii 156 linii lokalnej na trasie PKP Zacisze
Wilno – Rozwadowskiego – Trocka – Unicka – Handlowa – Ossowskiego –
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Kołowa – Borzymowska – Metro Trocka zapewniając dowóz os. Wilno do
najbliższej stacji metra, obsługę relacji lokalnych w obrębie Targówka
oraz zachowując połączenie z metrem ZP Kołowa. Proponowana częstotliwość:
15/20/20.
8.

Zmiana linii 512 w linię zwykłą 290.

9.

Zamiast uruchamiania linii 356:

a.
Przez ul. Kijowską skierować linię 338 z częstotliwością co 20
minut przez cały dzień;
b.
Zwiększyć częstotliwość linii 170 do poziomu 10/15 w dzień
powszedni z zachowaniem częstotliwości kursów do pętli Elsnerów na
obecnym poziomie.
Temat:

lokwidacja linii 25 na Ochocie.

Kategorie: Ochota
Z Ochoty zniknęły już linie 2,.20,32.autobus 150, skrócono 517..Teraz
likwidacja 25. Pytanie co zabierzecie mieszkańcom Ochoty w najbliższym
czasie.? Nie mamy metra a pozbawianie nas dogodnego bezpośredniego
dojazdu do innych dzielnic nie ma żadnego uzasadnienia ;oprócz widzimisię
kolejnego racjonalizatora ztm.
Temat:

Likwidacja 197 i 112 na odcinku Bemowo - Karolin - Ursus

Kategorie: Ursus; Bemowo
Witam serdecznie,
zadam pytanie: jaki wpływ ma otwarcie nowych stacji II linii metra na
Bemowie na komunikację na trasie Bemowo – Karolin, a dalej Ursus?
Odpowiedź ŻADNEGO!!! Z tras, gdzie kursują dwa autobusy (197 i 112)
zabieranie tych autobusów jest działaniem szkodliwym i antyspołecznym. Po
zmianach właściwie nie będzie JAKIEJKOLWIEK KOMUNIKACJI W TYM REJONIE.
Jeden autobus podmiejski 716 (nota bene podmiejski w dużej mierze
kursujący w mieście) jeżdżący 2 razy na godzinę to nie jest zapewnienie
komunikacji do szkoły i pracy. Ponadto 197 dojeżdżało do stacji PKP
Niedźwiadek i było to dobre połączenie przesiadkowe z KM i SKM. Tu
mieszkają ludzie, którzy utrzymują ze swoich podatków także ZTM! Czy my
mieszkamy w stolicy Polski czy na końcu świata? Pod pretekstem
reorganizacji związanej z otwarciem metra próbuje się po cichu likwidować
inne połączenia, na które metro nie ma ŻADNEGO wpływu. No może jak widać
jedynie negatywny. O likwidacji 112 można będzie mówić wtedy, kiedy metro
dotrze do Karolina, a to nie stanie się raczej prędko natomiast dzieci i
młodzież z tego rejonu muszą mieć szanse skorzystania z komunikacji
miejskiej dowożącej je do szkół i na studia. To nie jest fanaberia, tu
nie ma do wyboru autobusu, tramwaju i metra. Ktoś się chyba trochę
pośpieszył z tą likwidacją. Mam nadzieję, że to tylko pomyłka.
Pozdrawiam serdecznie.
Temat:

ZTM Warszawa: wiadomość z formularza kontaktowego
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Kategorie: Białołęka
tytuł: Konsultacje dotyczące zmiany trasy autobusu 176 ,po otwarciu metra
na Bródnie .
treść: Stanowczo protestuję przeciwko zmianie trasy autobusu linii 176 po
otwarciu metra .Jestem osobą starszą ,emerytką ,mieszkam w Choszczówce .
176 jest autobusem który bezpośrednio dowozi mnie i wszystkie inne
starsze osoby na cmentarz Bródnowski i do linii tramwajowych .Dalej mamy
krótszy i lepszy dojazd do ZUS na 11Listopada ,do Urzędu Skarbowego i do
przychodni na Pl. Hallera .Bardzo proszę o wzięcie pod mojego głosu .
Temat:
Warszawski Transport Publiczny:
kontaktowego
tytuł: Likwidacja lini25
treść: Czy w ogóle ktoś sprawdził ilu ludzi
jadąc przesiadać się kilka razy by dojechac
będzie awaria metra porozmawiajcie z ludźmi
wszystkim pasuje metro
Temat:

wiadomość z formularza
jeździ ta linia a będę musiał
do ronda Waszyngtona a co jak
zanim głupotę zrobicie nie

Konsultacje społeczne

Kategorie: Białołęka
Dzień dobry. Szanowni Państwo brdzo proszę o przychylenie się do
propozycji powstania nowej linii autobusowej, która by prowadziła od
Olesina przez ul. Mochtynska, Ostródzka do metra Marymont. Prośbę swą
motywuje tym, iż na tej trasie nie ma takiego połączenia osoby z ulicy
Mochtynskiej, Ostródzkiej, Przejezdnej nie mają jak dojechać do pierwszej
linii Metra. Dodatkowo było by to dobre połączenie z Pocztą Polską i
szkoła muzyczną, które są na Ostródzkiej 119 i nie ma jak tam dojechać
autobusem oraz sklepami spożywczymi takimi jak Biedronka . Jeśli te
argumenty nie są przekonywujące to jako kolejny argument jest dojazd do
pracy, szkoły, centrum miasta, rodziny, znajomych, kin teatrów, cent
handlowych. Dojazd do linii M1 daje różne możliwości do dojechania w
krótkim czasie w jak najmniejszych ilościach przesiadek do miejsc pracy
w kierunku Mokotowa czy Ursynowa, szkół podstawowych i liceum a nawet
uczelni wyższych do których trzeba dojechać w dzień powszedni a nawet w
weekndy, czy teatrow na śródmieściu i centrum Warszawy. Bardzo proszę o
rozpatrzenie tego pomysłu pozytywnie. Poparcie takiego rozwiązania
napewno spotka się z entuzjazmem wśród mieszkańców tej części Białołęki.
Bardzo prosimy o danie nam szansy połączenia się z innymi dzielnicami po
przez linie autobusowe w wielu kierunkach z jak najmniejszą ilością
przesiadek. Nowa linia o której wspomniałem powyżej, na pewno taka
będzie.
Temat:

Konsultacje ul. Mochtynska, Ostródzka

Kategorie: Białołęka
Dzień dobry, bardzo dziękuję za dodanie 2 linii autobusowych 134 oraz 234
które zatrzymują się na przystanku " Przejezdna". Dzięki temu mogą
Państwo zobaczyć jak wielkie zapotrzebowanie jest na linie która jedzie
przez ten przystanek do linii M1. Mam nadzieję że linia ta zostanie tutaj
na zawsze, lub powstanie nowa która miała taką samą trasę od olesina
przez mochtynska, ostródzka do metra Marymont. Liczę iż wszelkie sugestie
zostaną rozpatrzone i kierować się będą państwo dobrem mieszkańców.
Ponieważ mieszkańcy chcą aby linii przybywało i doprowadzały nas w każdym
kierunku bez przesiadek.

214
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Temat:

Mylące informacje w projekcie zmian w komunikacji miejskiej

Dzień dobry,
Proszę o sprostowanie informacji w projekcie zmian. Zgodnie z paczkami
rozkładów dostępnymi na Państwa serwerze, dnia 2 marca 2019 wprowadzono
stałe zmiany – zaznaczono to poprzez „NOWA TRASA”, a także w kierunku
trasy (przykładowo dla linii 145: TP-FSO, czyli trasa podstawowa w
kierunku Żerania FSO; sprawa ma się podobnie z innymi liniami, których
trasa uległa wówczas zmianie). W projekcie zmian wspomniane jest na
przykład (o linii 145): „obecna trasa byłaby w większość stałą trasą tej
linii”. Proszę o poprawę mylących informacji.
Pozdrawiam,
Temat:
C19-C21

Nowy przebiegi tras ZTM w związku z budową stacji metra Bródno

Kategorie: Białołęka
Zgłaszam prośbę o zaktualizowanie trasy dla linii 126 tak aby połączyć
Osiedle Wiśniewo tj. z przystanku Polfa 01 z metrem Bródno.
Taka trasa w ogóle nie pojawiła się w propozycjach a komunikacja między
Wisniewem a metrem jest tragiczna.
Temat:

Apel o pozostawienie linii tramwajowej 25

Kategorie: Targówek
Szanowni Państwo,
zwracam się z prośbą o zmianę decyzji dotyczącej likwidacji linii
tramwajowej 25 po otwarciu nowych stacji metra linii M2 na Bródnie.
Tramwaj linii 25 jest bezpośrednim i najszybszym dostępnym środkiem
transportu na codzienny dojazd do pracy dla osób pracujących w obszarze
Śródmieścia. Czas dojazdu wynosi 20 minut.
Ponadto wyłącznie tramwajem linii 25 można bezpośrednio przemieścić się z
ulicy Rembielińskiej bezpośrednio do Dworca Centralnego, Ronda Romana
Dmowskiego oraz Ronda gen. Charles`a de Gaulle`a.
Co więcej likwidacja tego połączenia oznacza brak możliwości
bezpośredniego dojazdu tramwajem z Saskiej Kępy w okolice Dworca
Wileńskiego skaznie mieszkańców na zatłoczoną i stojącą w korkach linię
509.
Ten tramwaj jest niepodważalnie potrzebny mieszkancom Bródna.
Komunikacja miejska powinna odpowiadać potrzebom osób w różnym wieku i o
różnym stopniu sprawności. Jest wielu pasażerów, którzy wolą nawet jechać
dłużej, ale za to bez konieczności uciążliwego przesiadania się.
Bardzo proszę i pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
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Temat:

Skarga zmiana trasy 716

Kategorie: na zachód od Bemowa
Dzień dobry,
Bardzo proszę o uwzględnienie sytuacji mieszkańców Piastowa, w procesie
podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie trasy autobusu linii 716. Jest
to linia bardzo oblegana przez pasażerów. Autobusy na tej linii kursują
obecnie i tak ze zbyt małą częstotliwością, a zmiana trasy spowoduje
spore utrudnienia dla pasażerów podróżujących do PKP Ursus, jak również
dla osób dojeżdzących na co dzień do pracy do Factory oraz do Włoch.
Znacznie wydłuży to czas dojazdu, zmuszając nas do przesiadania się do
innych linii, w tym 194, którego trasa już dawno została zmieniona(jeździ
okrężną drogą w stosunku do linii 716). Spowoduje także konieczność
dokupienia kolejnego biletu, w przypadku osób, które do tej pory
korzystają z biletu 20-minutowego. Dodam także, że odprowadzam podatki w
US w Warszawie, korzystam z Karty Warszawiaka i codziennie zawoże dziecko
do przedszkola przy ul. Wojciechowskiego. W związku powyższym proszę o
uwzględnienie mojej skargi.

Temat:

- propozycje 160 i 527

Kategorie: Białołęka
Witam !!!
Dotyczy: Otwarcia nowych stacji metra na Bródnie
O mnie: jestem mieszkańcem osiedla Derby 16, Skarbka z Gór, Warszawa
Proponuję:
160 tak jak do tej pory do Dworca Centralnego, uzasadnienie: z dogodną
przesiadką i dojazd do Dworca Zachodniego, Ochoty i Ursusa i Włoch,
dojazd do Dworca Wileńskiego, do ZOO i do Zamku Królewskiego i na
Krakowskie Przedmieście, Dojazd do M1, pierwsza linia metra (na Młociny)
i Ratusz Arsenał (przesiadka na Żoliborz), dojazd do tramwajków
(bimbajów).
MUSI BYĆ taka linia autobusowa która jedzie przez całe miasto, proponuję
160, tak jak do tej pory
527 dojazd do metra Kondratowicza, zawrotka na około Szpitala
Bródnowskiego i Powrót na Derby
Odnośnie innych linii nie wypowiadam się bo nie jeżdżę (120, 415, E-9)
Do:

konsultacje

Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie
po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie
częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
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wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do
Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do
najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z intensywnie
rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie
częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Temat:

Petycja - linia 228

Kategorie: Ursus

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w
Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie
częstotliwości linii 228 która
będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej
najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do
najbliżej stacji metra na Mokotowie
a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na
terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie
częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Temat:
Stanowisko w sprawie ulepszenia komunikacji miejskiej po
uruchomieniu nowych stacji metra M2 na Bródnie.
Kategorie: Ochota
Z niepokojem przyjęłam informację odnośnie rozważanego zlikwidowania
tramwaju numer 25 po otwarciu nowych stacji metra linii M2 na Bródnie.
Trasa wyżej wspomnianego tramwaju przebiega przez wiele dzielnic Miasta
Stołecznego Warszawy i łączy wiele ważnych punktów komunikacyjnych w
mieście. Ważnym aspektem jest, iż tramwaj ten ma swoją trasę tuż przy
kilku szpitalach m.in. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Banacha. Dzięki tramwajowi numer 25
pacjenci mogą bezpośrednio dostać się do wspomnianego szpitala, oraz w
pobliże innych szpitali, nawet z odległych dzielnic. Jest to szczególnie
ważne z aspekcie poruszania się przez osoby w podeszłym wieku czy też
osoby z niepełnosprawnościami, dla których wiele przesiadek może stanowić
bardzo poważny problem oraz sprawiać wiele bólu lub niebezpieczeństw w
dotarciu do placówki medycznej.
Po otwarciu nowych stacji metra, tramwaj ten będzie również służył jako
środek transportu do najbliższej stacji metra.
Dlatego zwracam się z prośbą o porzucenie pomysłu likwidacji linii
tramwajowej nr 25.
Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Temat:

komunikacji tramwajowej lini 25 i 41
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Kategorie: Targówek
Szanowni Państwo,
zgłaszam swój sprzeciw dotyczący anulowania połączeń tramwajowych 25 i 41
związanych z otwarciem nowych stacji metra linii M2 na Bemowie i
Bródnie..
Linie te są potrzebne w codziennym dotarciu do pracy. Dotarcie do metra
Kondratowicza i dojazd metrem w moim przypadku wydłużyłby jeszcze czas w
dojeździe do pracy

Temat:

komunikacji tramwajowej

Kategorie: Targówek
Szanowni Państwo,
zgłaszam swój sprzeciw dotyczący anulowania połączeń tramwajowych 25 i
41.
Linie te są potrzebne w codziennym dotarciu do pracy. Dotarcie do metra
Kondratowicza i dojazd metrem w moim przypadku wydłużyłby jeszcze czas w
dojeździe do pracy
Od:
Do: ztm@ztm.waw.pl
Temat: ZTM Warszawa: wiadomość z formularza kontaktowego
Data: 2022-03-29 08:46
tematyka: Punktualność
tytuł: Spóźnienie autobusu 314
treść: W dniu dzisiejszym 29.03 autobus 314 (nr. Kierowcy 1218) z godziny
8:21 (Przystanek Warzelnicza-Szkoła) spóźniony 20 minut...spóźnienie nie
jest spowodowane korkiem a późnym wyjazdem kierowcy. Tym sposobem nie
zdążyłam na przesiadkę do tramwaju i do pracy...nie dość że w tej okolicy
ciężko z autobusami to jeszcze są notorycznie spóźnione...dodatkowo są
bardzo małe autobusy i często zatłoczone...coraz więcej osób zamieszkuje
Białołękę więc może w końcu wypadałoby zadbać o lepszy komfort
dojazdów...

Temat:

konsultacje w sprawie zmian komunikacji

DW:
Konsultacje w sprawie zmian komunikacyjnych związanych z uruchomieniem
nowych stacji metra.
Wniosek generalny: zmiany nie mogą powodować pogorszenia komunikacji w
żadnym rejonie miasta, również odległym od metra, a przeciwnie powinny
powodować poprawę komunikacji w dostosowaniu do rozwoju miasta i
powstającej nowej zabudowy. W szczególności należy uwzględnić fakt nowej
zabudowy nie tylko na Białołęce Wschodniej, ale i w innych szybko
rozwijających się rejonach Białołęki.
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Wnioski szczegółowe:
1/ Protestuję przeciw wycofaniu linii 126 z ulicy Mehoffera, w które
rejonie powstają liczne nowe domy. Stwierdzenie ZTM, że pokrętna linia
233 z Kępy Tarchomińskiej poprawi tu komunikację , jest marnym żartem.
Zabranie stąd linii 126 pozbawi ten rejon połączenia przede wszystkim z
Ratuszem Białołęki ( również punkt przesiadkowy), a również Polfą,
Centrami Handlowymi
Kupiecka i Targówek oraz Bródnem i Targówkiem.
Proponuję utrzymanie tej linii w tej części trasy w niezmienionej
postaci, bądź jeśli skrócenie linii 314 z nieznanych mi powodów jest
niezbędne, skierowanie 126 od Mehoffera przez Światowida do krańca
Tarchomin.
2/Wnioskuję skierowanie linii 233, przekształconej zgodnie z propozycją
ZTM z 333 , od Hanki Ordonówny ulicami: Mehoffera, Fletniową ( powrót
Orchowiecką), Klasyków, Waluszewską do Ołówkowej (powrót Bohaterów).
Linia ta skomunikuje dużą część dzielnicy ze Stacją PKP Płudy. Z
niezrozumiałych względów władze miasta nie wykorzystują linii SKM do
poprawy połączenia Białołęki z resztą Warszawy generując liczne korki
szczególnie w okolicach mostów. Najpierw stację PKP Choszczówka
odsunięto o potencjalnego punktu przesiadkowego na wiadukcie Mehoffera,
następnie nie skierowano żadnej linii autobusowej do PKP Choszczówka oraz
nie wykorzystano możliwości przesiadek na PKP Płudy ( Brak tu również
parkingu). Na mój wniosek o skierowanie innej linii autobusowe z
Nowodworów do PKP Płudy dostałem wyjaśnienie z ZTM, że linia zastępcza
kursująca w okresie budowy wiaduktu z Nowodworów do PKP Płudy nie była
wykorzystana. Jest to argument absurdalny. Przystanek krańcowy był
wówczas odległy od stacji, dojście prowadziło przez budowę ( błoto!!!).
Obecnie przystanek jest zlokalizowany na wiadukcie i połączony windami
bezpośrednio z peronami. Dlaczego tak marnie wykorzystywać tę inwestycję?
Ponadto nowa trasa 233 łączyłaby bardzo rozwijające się rejony ulic Hanki
Ordonówny , Mehoffera/ Fletniowa i Waluszewska/ Polnych Kwiatów z
lokalnym centrum handlowym przy skrzyżowaniu Modlińska/ Mehoffera (
Kaufland, Biedronka, Rossman, Pepco , apteka, paczkomaty itp.).
3/ Proponuję skierowanie linii 41 po trasie linii 17 ze Służewca do pętli
Tarchomin Kościelny z równoczesną likwidacją słabiej wykorzystywanych
skróconych kursów do Marymontu. Linia 17 jest obecnie wyjątkowo obciążoną
linią i wymaga zdecydowanego wzmocnienia, szczególnie w przypadku
proponowanej likwidacji 41
Temat:

Odp: Automatic reply: Linia 134

Kiedy będą konsultacje z mieszkańcami? Mam datę 24 kwietnia 2022 r. w
szkole na
ul. Głębockiej 66 o godz. 11.00, ale to jest niedziela. Czy to prawidłowa
data?

Temat:

Linia 134

Kategorie: Białołęka

219
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Witam,
uprzejmie proszę o pozostawienie linii 134 na dotychczasowej trasie,
ponieważ wiele osób korzysta z tej linii, aby dojechać na Bielany,
Żoliboz, do Łomianek itp.
Korzystamy z targowiska Wolumen, który jest doskonale zaopatrzony w
warzywa, owoce
i wszelkie inne artukuły spożywcze i do gospodarstwa domowego. A poza tym
ceny są tam przystępne.
Nie wyobrażam sobie jeżdżenia z Białołęki na Bielany, najpierw do metra
na Bródnie, potem do stacji Swiętokrzyska i dopiero metrem na Bielani,
czyli dookoła...
Bardzo proszę o wnikliwą analizę w temacie przemieszczania się z
Białołęki na Bielany. Linia 134 jest najkrótszą i najwygodniejszą
w tamte miejsca.

trasą

Temat:

Konsultacje społeczne dotyczące kursowania linii 197 - uwagi

Ważność:

Wysoka

Kategorie: Ursus
Dzień dobry.
Wspólnie z sąsiadami stanowczo protestujemy przeciwko likwidacji
połączenia linią 197 przystanków Warszawska-Metro Księcia Janusza. Jest
to jedyne i najszybsze połączenie naszego osiedla z metrem. Z tego
połączenia z przystanku Warszawska korzysta bardzo wielu mieszkańców
Osiedla Rakuszanki, na którym mieści się około 500 mieszkań.
Temat:

przeciw likwidacji linii 160

Kategorie: Białołęka
Dzień dobry,
protestuję przeciw likwidacji linii 160 po budowie metra na Bródnie. Jest
to dobre połączenie z Zieloną Białołęką. Jeżeli nie będzie tam tramwaju,
który obiecywał prezydent Trzaskowski, likwidacja połączenia
autobusowego z Białołęką jest nieuzasadniona. Likwidacja byłaby bardzo
uciążliwa zwłaszcza dla osób starszych udających się do Urzędu Dzielnicy,
jak i niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. Ponadto wszystkie
połączenia kierowane są w stronę Tarchomina, nie mówiąc już o Bródnie,
które ma autobusy, tramwaje i jeszcze będzie miało metro. Natomiast w
stronę Zielonej Białołęki nie ma nic, nawet planów obiecanego tramwaju.
Z poważaniem
Temat:

Linia 132 i 134

Kategorie: Białołęka
W związku z informacjami zamieszczonymi na stronie ZTM na temat zmian
komunikacyjnych po uruchomieniu metra na Targówku i związanymi z tym
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konsekwencjami skutkującymi likwidacją lub zmianami linii autobusowych
132 i 134 w ciągu ulicy Ostródzkiej, stanowczo wyrażam negatywną opinię
odnośnie proponowanych zmian.
W rejonie ulicy Ostródzkiej na przestrzeni lat 2020 – 2022 powstało
szereg osiedli mieszkaniowych z zabudową wielorodzinną. Część inwestycji
jest już zamieszkana, część na ukończeniu lub w toku budowy, np.
„Pastelowa Ostródzka”, „Apartamenty Ostródzka” (etap I i II), „Ostródzka
Park” (etap I i II). Powyższe oznacza znaczny wzrost zapotrzebowania na
transport zbiorowy, zarówno w chwili obecnej, jak i w niedalekiej
przyszłości.
W proponowanej wersji, zarówno mieszkańcy domów jednorodzinnych przy
ulicy Ostródzkiej, jak i jej bocznych ulic zostaliby odcięci od
połączenia komunikacyjnego bezpośrednio do linii tramwajowej przy trasie
Toruńskiej (na kładce) i zmuszeni do tego, aby dotrzeć do niej z co
najmniej półgodzinnym opóźnieniem, spowodowanym albo przesiadką, albo
krążeniem przez osiedle Derby.
Dojazdy i powroty z pracy powodowałyby krążenie przez osiedle Derby,
zamiast bezpośrednio z i na ulicę Ostródzką, co wiąże się z dodatkowym
czasem spędzonym w autobusie.
Mając powyższe na uwadze niezbędne i konieczne jest pozostawienie w ciągu
ulicy Ostródzkiej obu dotychczasowych linii autobusowych – 132 i 134, aby
zapewnić dojazd do tramwajów bez dłuższego oczekiwania, a także
bezpośredni dojazd do domów.
Linia 132 powinna zostać utrzymana na dotychczasowej trasie do Marymontu,
zapewniając połączenie do linii tramwajowej w ciągu ulicy Annopol –
Rembielińska – Odrowąża oraz linii tramwajowej w ciągu ulicy
Jagiellońskiej, co stanowi dogodne połączenie w rejony miasta do których
nie dochodzi metro oraz pozwala na dogodne przemieszczenie się w rejon
Żoliborza i Marymontu, gdzie znajdują się szkoły średnie oraz miejsca
pracy. Licealna młodzież dojeżdża do szkół, skupionych nie tylko wokół
metra, a linii tramwajowych, w związku z czym dzieci zmuszone byłyby do
uciążliwych dojazdów, najpierw w przeciwnym kierunku do zamierzonego,
przez osiedle Derby, zbierając osoby z innych osiedli, a następnie
kolejnych przesiadek. Czas dojazdu do szkół wydłużyłby się. W obecnej
sytuacji, dojeżdżają pod szkoły bezpośrednio tramwajem, a w okolicy nie
ma żadnych stacji metra.
W takim przypadku, gdy linia 132 pozostanie na dotychczasowej trasie,
linia 134 może zostać skierowana do nowej stacji metra, co pozwoli na
dogodną komunikację w każdym kierunku. Wobec konieczności dojazdu do
tramwajów do trasy Toruńskiej obecnie zamieszkałych osób oraz gwałtownie
zwiększającej się liczby mieszkańców, jest to w pełni uzasadnione.
W innej sytuacji konieczne będą opóźniające i utrudniające dojazd,
przesiadki. Zmiany wydłużą codzienny dojazd do pracy tysięcy osób.
Spowoduje to, w niektórych przypadkach, rezygnację z komunikacji
miejskiej na rzecz samochodów, co spowoduje wzrost, i tak ogromnych
korków w tej okolicy, zarówno w rejonie ul. Ostródzkiej, jak i trasy S8,
a w innych przypadkach ogromne utrudnienia w przemieszczaniu się,
przesiadki, tłok w komunikacji osób z ulicy Ostródzkiej i pobocznych z
tymi, którzy na co dzień mają już wiele autobusów kursujących przez ul.
Skarbka z Gór i Głębocką. Czas dojazdów wydłuży się.
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Mając powyższe na uwadze, wnoszę o utrzymanie na ulicy Ostródzkiej obu
linii autobusowych 132 i 134, w celu zapewnienia efektywnego i sprawnego
dojazdu dla mieszkańców.
Przede wszystkim niezbędne jest utrzymanie dojazdu ul. Ostródzkiej
bezpośrednio do linii tramwajowej na trasie Toruńskiej.
Temat:
Nowa linia autobusowa Targówek Mieszkaniowy - Osiedle Wilno Dw. Wschodni
Załączniki: Załącznik 2.jpg; Załącznik 1.jpg
Kategorie: Targówek
W nawiązaniu do prowadzonych konsultacji społecznych przekładam
propozycje modyfikacji przebiegu linii zgłoszonej przez Urząd Dzielnicy
Targówek w zakresie połączenia Targówka Fabrycznego - Osiedla Wilno Dworca Wschodniego. Propozycja Urzędu Dzielnicy stanowi załącznik nr 1,
propozycja korekty stanowi załącznik nr 2.
Korekta polega na:
1. Niewielkiej zmianie przebiegu trasy na Targówku Mieszkaniowym w celu
zwiększenia dostępności do punktów usługowych zlokalizowanych przy ulicy
Borzymowskiej.
2. Utrzymanie przebiegu autobusu ul. Zamkową, co pozwoli na zmniejszenie
opóźnienień w szczególności w kierunku Osiedla Wilno (ominięcie ronda
Rzeczna/Swojska - w przypadku budowy zespołu przystankowego na ul.
Przecławskiej skomunikowanie nowych terenów.
3. Zjazd kieszeniowy na PKP Zacisze Wilno - powiązania z linia kolejową tworzenie punktu przesiadkowego.
4. Rozwożenie zmiany przebiegu lub kursów wariantowych Księcia Ziemowita
/ Rzeczna. W przypadku przebiegu ul. Rzeczną możliwość obsługi terenów
przemysłowych dla pracowników dojeżdżających z zewnątrz - linia
wołomińska i dw. wschodni - może większe potoki ruchu na linii w obu
kierunkach. W tym wypadku przystanek Siarczana (centrum aktywności i
kultury jest nadal obsłużone).
Temat:

konsultacje ztm

Kategorie: Tarcho-Nowodwory
Dzień dobry,

Zwracam się z prośbą o utrzymanie trasy linii autobusowej 126 na odcinku:
ul. Mehoffera.
Jest to jedyny bezpośredni autobus, którym można dojechać na cmentarz
tarchomiński.
Zabranie linii na tym odcinku będzie bardzo uciążliwe i kłopotliwe.
Ponadto postuluję o zwiększenie częstotliowości kursowania autobusu 126.
Początek przekazywanej wiadomości:
Temat: linia 109 i 520
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Dotyczy konsultacji w sprawie zmian po uruchomieniu nowych stacji
linii M2.

Szanowna Pani Dyrektor,
napisałem tę wiadomość w sprawie linii autobusowych 109 i 520.

LINIA 109
Od roku 2020 linia 109 jeździ z Osiedla Górczewska do Torwaru.
Linia na tej trasie, a przynajmniej na Śródmieściu i Woli, bardzo się
sprawdza i jest potrzebna wielu mieszkańcom, co widać po wielu zajętych
miejscach w autobusach. Linia 109 łączy m.in. Powiśle z Dworcem
Centralnym, z drugą linią metra oraz z wieloma szkołami, sklepami i
kilkoma specjalistycznymi przychodniami (m.in. Przychodnia SPZOZ przy
Chmielnej 14, Przychodnia Attis przy Śliskiej 5, Przychodnia SPZOZ przy
Grzybowskiej 54, Przychodnia Rehabilitacyjna Multi Med przy Prostej 69,
Szpital Wolski, Przychodnia SPZOZ przy Elekcyjnej 54 oraz Przychodnia
Attis przy Górczewskiej 89). Warto przy tym zaznaczyć, że przychodnia
przy Elekcyjnej 54 wykonuje specjalistyczne badania laboratoryjne w
ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, również takie, których
nie można wykonać w innych przychodniach i właśnie tam wielu pacjentów
jest odsyłanych ze Śródmieścia.

O ile linia 171 na obecnej trasie nie jest przydatna, ponieważ stoi
w korkach na Marszałkowskiej, a i do Placu Bankowego niewiele osób z
Powiśla potrzebuje dojechać, o tyle linia 109 w obecnym kształcie jest
przydatna, również dla mnie oraz dla wielu osób, które deklarują, że chcą
z niej korzystać. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośba o
zachowanie trasy linii 109 w obecnym kształcie, ewentualnie zachowanie
dotychczasowego przebiegu trasy na obszarze Śródmieścia i Woli, żeby
przynajmniej dojeżdżała z Torwaru do ulicy Górczewskiej.
LINIA 520
Z rejony skrzyżowania Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej nie ma
dogodnego dojazdu do Dworca Centralnego. Zarazem na tym odcinku jeżdżą
autobusy linii 520, jednak przewożą bardzo mało pasażerów i zazwyczaj są
puste. W związku z tym proszę o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia
korekty trasy linii 520 w taki sposób, aby autobusy Od Placu bankowego
jeździły w obie strony ulicą Świętokrzyską, Emilii Plater, Alejami
Jerozolimskimi i Marszałkowską (w stronę Marysina), dzięki czemu wiele
osób z rejonu skrzyżowania Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej (stacja
metra Świętokrzyska) dojedzie do Dworca Centralnego bez przesiadek, a
autobusy linii 520 będą wtedy przewoziły więcej pasażerów, a to
spowoduje, że więcej osób wybierze Warszawski Transport Publiczny w
planowaniu dojazdów do Dworca Centralnego i taka zmiana przyniesie
korzyść wielu osobom. Proszę o przenalizowanie możliwości wprowadzenia
podjazdów linii 520 do Dworca Centralnego.
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Z wyrazami szacunku,
Temat:

Re:

Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie
po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie
częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do
Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do
najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z intensywnie
rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie
częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Pozdrawiam

Temat:

Fwd: Pd: Fwd: 228

Kategorie: Włochy

> Szanowni Państwo,
>
>> w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie
>> po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie
>> częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
>> 716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
>> wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
>> następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do
>> Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do
>> najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z intensywnie
>> rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
>> czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie
>> częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Temat:

Petycja w sprawie 228

Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo,
>
>> w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie
>> po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie
>> częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
>> 716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
>> wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
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>>
>>
>>
>>
>>
>>

następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do
Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do
najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z intensywnie
rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie
częstotliwości przez cały tydzień linii 228.

Dzień dobry. Jestem zainteresowana konsultacjami społecznymi w dniu 24
kwiecień o godz 11. Proszę o link do spotkania. Pozdrawiam
Temat:

Konsultacje 24.04

Dzień dobry, chciałbym wziąć udział w konsultacjach online, które odbędą
się 24 kwietnia.
Temat:

autobus 190

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry
Prosimy o nie skracanie linii 190 do pętli przy ul. Znanej. Przecież
autobus ten obsługuje ruch z ul. Człuchowskiej i Hali Wola w kierunku
Wola Parku - dużego centrum handlowego. Bez przerwy jesteśmy skazani na
przesiadki. Nie można dostać się do centralnych punktów miasta bez
przesiadek. Okolice Rotundy czy ronda de gaulle - przesiadka (był kiedyś
tramwaj nr 8) Dworzec zachodni - przesiadka (kiedyś autobus 184) okolice
uniwersytetu czy ul. Kasprzaka - przesiadka (kiedyś autobus 506). Teraz
jeszcze krótka odległość do Auchan przy Górczewskiej - przesiadka do
metra (1 stacja). Argument że 190 jeździ nad linią metra do nas nie
przemawia bo właściwie i tak jedzie przy dw. wileńskim i stacji Młynów
nad metrem. Tak jak była propozycja likwidacji tramwajów jadących ul.
Marszałkowską po otwarciu I linii metra. I co metro jeździ i tramwaje
też (wcale nie puste).
z poważaniem
Temat:

Pd: Fwd: 228

Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie
po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie
częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż
Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i
do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już
dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w
związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie
dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Temat:

Zwiększenie częstotliwości linii 228

225
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Temat:

linia 109 i 520

Kategorie: Bemowo
Dotyczy konsultacji w sprawie zmian po uruchomieniu nowych stacji linii
M2.
Szanowna Pani Dyrektor,
napisałem tę wiadomość w sprawie linii autobusowych 109 i 520.
LINIA 109
Od roku 2020 linia 109 jeździ z Osiedla Górczewska do Torwaru. Linia na
tej trasie, a przynajmniej na Śródmieściu i Woli, bardzo się sprawdza i
jest potrzebna wielu mieszkańcom, co widać po wielu zajętych miejscach w
autobusach. Linia 109 łączy m.in. Powiśle z Dworcem Centralnym, z drugą
linią metra oraz z wieloma szkołami, sklepami i kilkoma specjalistycznymi
przychodniami (m.in. Przychodnia SPZOZ przy Chmielnej 14, Przychodnia
Attis przy Śliskiej 5, Przychodnia SPZOZ przy Grzybowskiej 54,
Przychodnia Rehabilitacyjna Multi Med przy Prostej 69, Szpital Wolski,
Przychodnia SPZOZ przy Elekcyjnej 54 oraz Przychodnia Attis przy
Górczewskiej 89). Warto przy tym zaznaczyć, że przychodnia przy
Elekcyjnej 54 wykonuje specjalistyczne badania laboratoryjne w ramach
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, również takie, których nie można
wykonać w innych przychodniach i właśnie tam wielu pacjentów jest
odsyłanych ze Śródmieścia.
O ile linia 171 na obecnej trasie nie jest przydatna, ponieważ stoi w
korkach na Marszałkowskiej, a i do Placu Bankowego niewiele osób z
Powiśla potrzebuje dojechać, o tyle linia 109 w obecnym kształcie jest
przydatna, również dla mnie oraz dla wielu osób, które deklarują, że chcą
z niej korzystać. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośba o
zachowanie trasy linii 109 w obecnym kształcie, ewentualnie zachowanie
dotychczasowego przebiegu trasy na obszarze Śródmieścia i Woli, żeby
przynajmniej dojeżdżała z Torwaru do ulicy Górczewskiej.
LINIA 520
Z rejony skrzyżowania Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej nie ma dogodnego
dojazdu do Dworca Centralnego. Zarazem na tym odcinku jeżdżą autobusy
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linii 520, jednak przewożą bardzo mało pasażerów i zazwyczaj są puste. W
związku z tym proszę o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia korekty
trasy linii 520 w taki sposób, aby autobusy Od Placu bankowego jeździły w
obie strony ulicą Świętokrzyską, Emilii Plater, Alejami Jerozolimskimi i
Marszałkowską (w stronę Marysina), dzięki czemu wiele osób z rejonu
skrzyżowania Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej (stacja metra
Świętokrzyska) dojedzie do Dworca Centralnego bez przesiadek, a autobusy
linii 520 będą wtedy przewoziły więcej pasażerów, a to spowoduje, że
więcej osób wybierze Warszawski Transport Publiczny w planowaniu dojazdów
do Dworca Centralnego i taka zmiana przyniesie korzyść wielu osobom.
Proszę o przenalizowanie możliwości wprowadzenia podjazdów linii 520 do
Dworca Centralnego.
Temat:
Konsultacje spoleczne - komunikacja po otwarciu nowych stacji
II linii metra
Kategorie: Targówek
Szanowni Panstwo,
Chciałabym poniżej odnieść się do Państwa propozycji zmian w
komunikacji publicznej po otwarciu kolejnych stacji metra II linii.
Postuluję:
1. Pozostawienie linii tramwajowej 25. Likwidacja utrudni
dojazd do pl. Waszyngtona, Mostu Poniatowskiego, Dworca Centralnego,
szpitala przy Banacha. Linia jest dogodna dla korzystających z rodzinnych
ogrodów zlokalizowanych przy rondzie Żaba. Pasażerami tramwaju są zarówno
mieszkańcy Targówka, Pragi Północ, jak i Pragi Południe (Kamionka). Linia
II metra w żaden sposób nie pokrywa się z trasą tramwaju 25.
2. Pozostawienie linii 160. Likwidacja utrudni dojazd do
Szpitala Praskiego, Zoo, Starego Miasta, Sądu oraz Dworca Centralnego.
Mieszkańcy okolic przystanka Targówek Mieszkaniowy (Witebska) korzystają
właśnie z linii 160 i obecnie nie przesiadają się na Dw.Wileńskim, a po
zmianach nie mieliby żadnej alternatywy. Dodatkowo jest to dogodne
połączenie dla mieszkańców Pragi Północ.
Pokładam nadzieję,

że moje postulaty zostaną wzięte po uwagę.

Temat:
Warszawski Transport Publiczny: wiadomość z formularza
kontaktowego
rodzaj sprawy: Skarga
tematyka: Inne
tytuł: Linia tramwajowa 20
treść: Szanowni Państwo,
podczas prowadzonych aktualnie konsultacji w sprawie tras komunikacji
miejskiej po otwarciu nowych stacji linii M2, chwalą się Państwo, iż
komunikacja tramwajowa na Bemowie została już wzmocniona - zupełnie nie
jest to zgodne z rzeczywistością.
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Po otwarciu pętli „os. Górczewska” mniejsza ilość pojazdów przejeżdża
chociażby odcinkiem Bemowo Ratusz - Radiowa.
Ponadto, po raz kolejny na większość kursów na linii tramwajowej 20
zostały skierowane najmniejsze pojazdy tramwajowe - 134N „Jazz”. Dlaczego
ZTM uporczywie kieruje na linię 20, która jako jedyna obsługuje odcinek
od przystanku „Marynin” do przystanku „Boernerowo”, tak małe i często
przepełnione wagony?
Dodatkowo w zasadzie we wszystkich pojazdach 134N „Jazz” nie działa
wizualna informacja pasażerska. Problem ten jest szczególnie uporczywy po
zmroku dla osób starszych? Czy nie jest to wstyd dla ZTM, że nie jest w
stanie naprawić wyświetlaczy w danych pojazdach?
Dodatkowo wagony te (134N „Jazz”) są bardzo często psujące się, co
osobiście doświadczyłem w miniony piątek (8 kwietnia 2022) przed godziną
21 na ulicy Obozowej w kierunku „Koło” gdy pojazd na linii 20 zespuł się,
pasażerowie musieli go opuścić, a on zjeżdżał do zajezdni. Bardzo mało
komfortowe jest oczekiwanie na kolejny rozkładowy pojazd linii 20, prawie
20 minut nocą w deszczu. Zaznaczam, iż nie ma żadnej innej alternatywnej
linii, aby dostać się w miejsce przeznaczenia.
Z uwagi na powyższe, iż ZTM ciągle nie widzi w tym problemu i na linie 20
kieruje pojazdy obniżonej jakości, czy również można od ZTM żądać
obniżenia kosztów przejazdu linią tramwajową 20 w takich słabych
warunkach?
Czy wedle Państwa (ZTM) opinii pasażerowie linii tramwajowej 20 nie
zasługują na godne korzystanie z komunikacji miejskiej? Czy uważają
Państwo i pogarszanie standardów komunikacji publicznej pomaga w
ograniczeniu korzystania z prywatnych samochodów w Warszawie?

Temat:
Nowe stacje metra M2 na Targówku – propozycje zmian w
Warszawskim Transporcie Publicznym
Kategorie: Targówek
Szanowni Państwo,
chciałbym przekazać poniższe uwagi do zaproponowanej organizacji
komunikacji publicznej po otwarciu nowych stacji metra na Bródnie i
Zaciszu:
1. Stacja metra Zacisze jest bardzo słabo skomunikowana. Skutkuje to
następującymi problemami:
a) stacja będzie niedostatecznie wykorzystana, a inne stacja nadmiernie
obciążone,
b) spora część Zacisza nie otrzyma żadnych dodatkowych linii dowozowych
do metra,
c) linia 512 wydaje się być źle poprowadzona i może być niewykorzystana w zasadzie dubluje metro albo prowadzi "pod prąd" tras, którymi ma
"spływać" ruch m.in. do stacji M Kondratowicza.
2. Całe południowe Bródno (obszar między Bartniczą-Wyszgrodzką a
cmentarzem) staje się białą plamą. Co prawda pozostają tramwaje, ale
wycofanie jakiejkolwiek komunikacji publicznej z ulicy Matki Teresy z
Kalkuty (odcinka między Rembielińską a św. Wincentego) uważam za błąd.
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Proszę wziąć pod uwagę także rozbudowujące się osiedla wzdłuż ulicy Matki
Teresy z Kalkuty.
3. Na Bródnie nie wprowadzono żadnych dowozowych linii ("dwusetek"),
dowożących do metra. (Jest przekierowanie 204, ale o niej w oddzielnym
punkcie.) Zamiast tego, linie "przelotowe" - 112, 156, 145 - krążą
częściowo po osiedlu, jak mniemam, aby zbierać mieszkańców Bródna do
metra - nie wrócą one na swoje podstawowe trasy sprzed budowy metra.
Dlaczego?
4. Linię 204 obcięto z południowego Bródna, odcinając stację PKP Praga od
komunikacji publicznej. A przecież z tej stacji oraz stacji PKP Toruńska
powinny prowadzić linie dowozowe do metra (inna sprawa, że metro nie
powinno kończyć się na Bródnie, tylko przynajmniej docierać na Żerań...).
W ten sposób odcięto możliwość przesiadki kolej-autobus-metro,
pogarszając i tak słabą w tym rejonie "interoperacyjność" środków
transportu, ale przy okazji
pogorszono komunikację na południowym Bródnie.
5. Nie wykorzystano potencjału stacji Bródno i połączenia jej z lewym
brzegiem Wisły. Pozostaje linia 112, 114 i 156, ale każda biegnie sobie a
muzom, jeśli chodzi o połączenie z metrem na Bródnie: 112 zabiera
pasażerów ze stacji Bródno, 156 z Kondratowicza, a 114 - biegnie sobie
korytarzem ul. Chodeckiej, kompletnie w oderwaniu od nowych stacji.
Absurd! Proszę sobie wyobrazić mieszkańca Zacisza, który chce dostać się
na Bielany (np. okolice "serka bielańskiego"). Czy naprawdę chcemy, żeby
jechał metrem do Świętokrzyskiej i tam przesiadał się do M1?
6. Nie zrobiono nic, aby budować nowe korytarze transportowe lub łatać
dziury w siatce połączeń. O białej plamie w ciągu ul. Matki Teresy z
Kalkuty wspominałem wyżej (a przecież w przyszłości to ma być ciąg z
mostu Krasińskiego! Może warto już teraz, w oparciu o autobusy, budować
tam ciąg wschód-zachód?). To samo mamy w ciągu ulicy Wysockiego między
Bartniczą a Matki Teresy z Kalkuty. Proszę sobie wyobrazić mieszkańca
okolic ronda Żaba, który chce dojechać do DK Świt, mieszczącego się
nieopodal skrzyżowania Bartniczej i Wysockiego. Jakie są możliwości?
Dojechać tramwajem do przystanku Budowlana i stamtąd iść pieszo odległość
mniej-więcej dwóch przystanków lub jechać dalej do przystanku
Rembielińska i tam Bartniczą wracać na zachód. (Jeśli mówimy o domach
kultury, to podobny problem mamy z DK Zacisze - aż się prosi o autobus
łączący tę placówkę z M Zacisze...).
Wobec powyższego postuluję rozważenie takich zmian:
1. Skierowanie np. 245 do stacji Zacisze i dalej albo tylko na Gilarską,
albo właśnie Matki Teresy z Kalkuty na Bródno-Podgrodzie. Dzięki temu
"rozładowujemy" ruch z Ząbek i Lewinowa na dwie stacje metra.
2. Linia 512 w obecnym przebiegu nie ma sensu - należy ją zlikwidować.
Jeśli mamy metro, to nie potrzebujemy lekko przyspieszonej linii w ciągu
Radzymińskiej (dzięki buspasowi tę sprawę załatwiają linie zwykłe: 140,
190; a jak ktoś potrzebuje jechać dalej, to ściągnijmy go do metra). No i
po co osoby ze "zlewni" stacji Zacisze wysyłać okrężną drogą przez
Młodzieńczą, skoro i tak wybiorą metro.
3. Potrzebujemy linii dowozowych do metra na Zaciszu - mam na myśli dowóz
do M Zacisze, zwłaszcza po likwidacji 512. Nie podam tu konkretnych tras,
ale wskażę ciągi, które mogłyby być obsłużone: Codzienna, Krośniewicka,
Blokowa, Bohuszewiczówny, Samarytanka, Rolanda itp.
4. Wprowadzić autobusy stricte dowozowe ("dwusteki") na Bródnie, zamiast
sprawiać, że autobusy przelotowe krążą po osiedlu.
5. Tak samo przywrócić (w ramach linii dowozowych do metra na Bródnie),
dojazd autobusowy do stacji PKP Praga.
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Temat:

zwiekszenie częstotliwości linii 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Dzień dobry
Zwracam się z zapytaniem o kursowanie autobusu linii 104 po otwarciu
metra . Czy wróci na poprzednią trasę przed zamknięciem Kondratowicza ,a
dalej Bazyliańska Wysockiego, czy pozostanie na datychczasowej na Trasie
Toruńskiej.
Pozdrawiam
Temat:

przywrócenie autobusu

Kategorie: ogólne - niedopasowane
Dzien Dobry Pani - My mieszkancy dolnego mokotowa bardzo prosimy
i przywrócenie autobusu lini 195 przy ul. mangalie bo tj
utrudnianie nam wszstkim zycia codziennego bardzo oto prosimy bo
nie polaczenie wlasnie z urysynowem.
pozdrawiam
Temat:

konsultacje społeczne- metro na Bemowie

Kategorie: Ursus
Dzień dobry
Jako mieszkanka Ursusa mam uwagi co do zmiany przebiegu autobusów w
związku z otwarciem nowych stacji metra na Bemowie.
Zmiany w linii 177 powodują likwidację połączenia dwóch części Ursusa.
Utrudnia to dojazd do Urzędu Dzielnicy z Czechowic i Skoroszy, dodatkowo
ogromnym problemem będą korki przy CH Factory. Lepszym rozwiązaniem
będzie dojazd do metra ulicą Gierdziejewskiego a następnie Połczyńską.
Skrócenie kursowania linii 197 do Cm Wolskiego jest również złym
pomysłem. Nie każdemu mieszkańcowi zależy na dojeździe do metra.
Skrócenie trasy 197 spowoduje że osobiście zrezygnuje z komunikacji
miejskiej i przesiądę się w auto gdyż szybciej z pracy czy do pracy będę
mogła przejść na piechotę. Autobus 716 jeżdżący z proponowaną
częstotliwością w zamian za 197 jest nieakceptowalny. Więc moja
propozycja jest taka aby zostawić 197 tak jak jest w tym momencie lub
skrócenie trasy 197 ale w odwrotnym kierunku czyli Ursus Niedźwiadek Cm. Wolski.
Po Państwa propozycjach widzę że Ursus jest karany za otwarcie metra na
Bemowie. Proszę nie obniżać częstotliwości kursowania autobusów na Ursus.
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Temat:

Konsultacje dotyczące zmian linii autobusowych - Ursus

Dzień dobry,
Czy z wczorajszego spotkania konsultacyjnego będzie udostępnione
nagranie?
Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska.
ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na
Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na
terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Temat:

likwidacja linii tramwajowej nr 25

Kategorie: Praga-Północ
Dzień dobry,
piszę do Państwa w związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi
likwidacji linii tramwajowej nr 25. To jest, z mojego punktu widzenia,
decyzja bardzo niezrozumiała, gdyż stacje M2 nie pokrywają cię z
przystankami T25 (a przecież powodem takiej decyzji jest właśnie oddanie
do użytku nowych stacji M2).
Tak wygląda mój dojazd do pracy teraz:
tak będzie wyglądał po zabraniu T25:
Może to nie jest drastyczna różnica czasowa, ale "spacerki" w niepogodę
nie należą do najprzyjemniejszych. I w podobnej do mnie sytuacji jest
dosyć sporo osób mieszkających na Pradze2, dla których 25 jest głównym
środkiem transportu do pracy. A dodać jeszcze trzeba, że dojazd do innych
miejsc również będzie trudniejszy.
Uprzejmie proszę o pozostawienie tej linii w dotychczasowym kształcie
z poważaniem
Temat:

Prośba o zwiększenie częstotliwości linii 228

Kategorie: Ursus
Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
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wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:
Pd: Konsultacje spoleczne - komunikacja po otwarciu nowych
stacji II linii metra
Adresat:
ztm@ztm.waw.pl
DW:
Szanowni Panstwo,
Chciałbym poniżej odnieść się do Państwa propozycji zmian w komunikacji
publicznej po otwarciu kolejnych stacji metra II linii.
Postuluję:
1. Pozostawienie linii tramwajowej 25. Likwidacja utrudni dojazd do pl.
Waszyngtona, Mostu Poniatowskiego, Dworca Centralnego, szpitala przy
Banacha. Linia jest dogodna dla korzystających z rodzinnych ogrodów
zlokalizowanych przy rondzie Żaba. Pasażerami tramwaju są zarówno
mieszkańcy Targówka, Pragi Północ, jak i Pragi Południe (Kamionka). Linia
II metra w żaden sposób nie pokrywa się z trasą tramwaju 25.
2. Pozostawienie linii 160. Likwidacja utrudni dojazd do Szpitala
Praskiego, Zoo, Starego Miasta, Sądu oraz Dworca Centralnego. Mieszkańcy
okolic przystanka Targówek Mieszkaniowy (Witebska) korzystają właśnie z
linii 160 i obecnie nie przesiadają się na Dw.Wileńskim, a po zmianach
nie mieliby żadnej alternatywy. Dodatkowo jest to dogodne połączenie dla
mieszkańców Pragi Północ.
Pokładam nadzieję,
Temat:

że moje postulaty zostaną wzięte po uwagę.

Autobus 197 Ursus

Kategorie: Ursus; Wola
Witam,
Piszę w sprawie planowanych zmian tras autobusowych w Ursusie.
Nie może być tak, że autobus 197 zostanie zabrany z Ursusa. Jest to dobre
i szybkie połączenie Ursusa z Wolą. Autobus 716 nie może go zastąpić z
taką częstotliwością z jaką jeździ teraz. Kursy co 20 min to zdecydowanie
za rzadko. Z kolei autobus 177 będzie jeździł do metra ale dla wielu osób
które jeżdżą do Fortu wola dojazd do metra jest zupełnie zbędny. Jazda
metrem jest w wielkości przypadków nieopłacalna dla mieszkańców Ursusa.
Na Wolę i Bemowo szybciej jest dojechać 197 w obecnym układzie a do
centrum najszybciej SKM.
Uważam też, że kursy co 15 min autobusu 197 są zdecydowanie za rzadkie. W
godzinach szczytu powinien jeździć przynajmniej co 10 min.
Temat:

Konsultacje ZTM

Kategorie: ogólne - niedopasowane
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Szanowni Państwo,
zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie kursowania linii 500 z rondo
"Radosława" do zajezdni Powązki-Cm.Wojskowy.
Łącze wyrazu szacunku i pozdrowienia,
Temat:

Komunikacja Wlochy

Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra, zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza, a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami, aby linia kursowała Żwirki i Wigury,
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno, a dalej najlepiej do
Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej
stacji metra na Mokotowie, a w związku z intensywnie rozwijającymi się
osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym
Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień
linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Propozycja linii na Ursus

Kategorie: Ursus
Dzień dobry,
Jak wielu mieszkańców Warszawy, czekam na otwarcie kolejnych stacji
Metra. Te po Zachodniej stronie będą dla mnie jako mieszkańca Ursusa
dobrą alternatywą dla linii kolejowej w codziennych podróżach do pracy po
praskiej stronie Wisły.
Rano kolej jest bezkonkurencyjna (pod warunkiem braku opóźnień, awarii
oraz nie patrząc na warunki, jakie dają niezmiennie przepełnione do
granic możliwości pociągi) - pół godziny na Dworzec Wschodni. Jednak w
podróżach po pracy metro daje dostęp do wielu miejsc, o które można
zahaczyć w drodze do domu.
Skrócenie linii 197 do Cmentarza Wolskiego w Państwa propozycji
zrekompensowane jest ciekawą linią 177, które z niemałą częstotliwością
zapewnia popołudniowe cele podróży i umożliwia w miarę szybkie połączenie
od nowej stacji Bemowo w kierunku Ursusa.
Niestety połączenie nie zdaje egzaminu w porannych podróżach, kiedy cenna
jest każda minuta. Proponowana linia przebiega przez Posag 7 Panien,
dalej ul. Szamoty i fatalne pod względem przepustowości, czytelności i
bezpieczeństwa ruchu skrzyżowanie z ul. Traktorzystów, al. 4 Czerwca i
ul. Świerszcza. To przesądza o wielominutowych (w warunkach porannego
pośpiechu graniczących z wiecznością) stratach czasu.
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Dlatego daję pod rozwagę pomysł utworzenia połączenia z pętli Niedźwiadek
przez Keniga, Warszawską i Gierdziejewskiego do skrzyżowania przy
bemowskim ratuszu (w godzinach szczytu częstotliwość 10 minut). Idealnym
rozwiązaniem byłoby stworzenie linii ekspresowej przez drogę ekspresową
S8. Jednak optymalnie funkcję taką mogłaby spełniać tak przedłużona linia
171 z Państwa propozycji lub też w razie braku zmiany linia 112, biorąc
pod uwagę że gros przystanków i tak jest na żądanie.
Dojazd do stacji Metra w dwadzieścia kilka minut byłby dla mnie zachętą
do wybrania takiego połączenia w celu większego komfortu podróży, jak
również w przypadku, gdy na tablicy odjazdów pociągów dominuje kolor
czerwony mówiący o opóźnieniach. W przypadku nierzadkich awarii niestety
jedyną sensowną czasowo alternatywą jest na tą chwilę mój samochód.
Ponadto trwa remont Dworca Zachodniego, który powoduje dodatkowe
opóźnienia, odwołane kursy i większy tłok w pozostałych pociągach. A na
horyzoncie jest remont średnicy...
Dlatego bardzo proszę o przeanalizowanie takiego połączenia, nie patrząc
na istnienie linii 177, która i tak powinna być wykorzystywana przez
nowych mieszkańców Ursusa z okolic byłych zakładów produkcyjnych. I
proszę o choćby minutę refleksji nad trasą wytyczoną po ekspresówce,
przynajmniej w porannym szczycie.
Temat:

Konsultacje SPOŁECZNE

Kategorie: Ursus
Dzień dobry.
Kiedy zaczną Państwo działać w temacie metra w Ursusie? Dzielnica
rozrasta się ekspresowo, z roku na rok przybywa tysiące mieszkańców.
Pociągi nie udźwigną w przyszłości natłoku ludzi, już obecnie są tłumy w
pociągach.
Jako mieszkaniec Ursusa mam bardzo duże uwagi co do zmiany przebiegu
linii 177. Linia ta jako połączenie dowozowe do metra nie ma sensu – po
pierwsze, likwiduje się w ten sposób jedyne bezpośrednie połączenie obu
części Ursusa (w tym dojazd do Urzędu Dzielnicy z Czechowic i Skoroszy).
Po drugie, autobusy będą utykały w korku przy Factory. Dużo lepszy dojazd
do metra jest przez ulice Gierdziejewskiego i Połczyńską, gdzie korków
praktycznie nie ma i autobusy nie muszą tracić cennych minut na czekanie
do lewoskrętu.
Podzielenie 177 na dowozówkę do metra i 207 w drugiej części dzielnicy
sprawia, że mieszkańcy chcący dostać się do szkół w południowej części
dzielnicy (okręg szkolny dla Szamotów wypada na Skoroszach) będą musieli
się przesiadać. Podobnie z mieszkańcami południa Ursusa chcącymi dojechać
do Urzędu Dzielnicy. Linie 177 i 207 nie będą miały nawet wspólnego
przystanku. Jak zatem osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy rodzice
z dziećmi mają poruszać się po dzielnicy – przechodząc tunelem pod torami
i robiąc sobie kilkaset metrów spaceru do Urzędu?
Kategorycznie sprzeciwiam się takiej fragmentaryzacji i likwidacji
jedynego bezpośredniego połączenia między ważnymi punktami dzielnicy,
takimi jak szkoły, urzędy i przychodnie. Jeżeli miasto chce zapewnić
lepszy dojazd do metra, niech organizuje go za pomocą innej linii. Próba
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zmiany autobusu 177 w dojazdówkę do metra to karanie mieszkańców Ursusa
za to, że na Bemowie otworzyli metro.
Temat:

Zmiany komunikacji miejskiej na Bródnie

Kategorie: Targówek
Dzień dobry,
chciałabym złożyć wniosek o nieograniczanie komunikacji miejskiej w
rejonach Bródna, gdzie metra nie będzie i praktycznie nie ma ono dla tych
rejonów znaczenia, gdyż podróż tramwajem do pierwszej stacji metra to 10
minut, a do dworca Wileńskiego 13 minut.
Chodzi o obszar ulic Wysockiego, Palestyńska, Budowlana, Pożarowa.
Obszarom tym odebrano prawie połowę funkcjonującej komunikacji - autobus
204, 176, tramwaj 25, a nie dano nic w zamian.
Praktycznie nic nie jeździ ulicą Wysockiego. Za domem kultury Świt
powstają nowe bloki, zupełnie nieskomunikowane np. z Rondem Żaba oraz
chociażby nowootwartym przedszkolem w bloku komunalnym. W jaki sposób z
tych miejsc dojechać chociażby do Arkadii albo na Rondo Starzyńskiego?
Coś tą Wysockiego powinno jeździć i zwozić ludzi do tramwaju przy
Budowlanej ew. do PKP praga.
Kolejna sprawa to tramwaj 25. Ten rejon Bródna nagle traci dojazd do
Saskiej Kępy oraz Dworca Centralnego. Rozumiem, że można się kilka razy
przesiadać, ale pojawienie się metra tutaj akurat nic nie zmienia.
Temat:

Zamiany linii 190

Kategorie: ogólne - niedopasowane
Witam,
Bardzo proszę o nie zmienianie trasy autobusu 190. Mieszkam przy Wola
ratusz i jest to najdogodniejsze dla mnie połączenie z Markami i Bemowem.
Metro nas ominęło. Zmiany w trasie 190 zmuszą mnie i moją rodzinę do
korzystania z samochodu. A nie taki jest cel i kierunek miasta. Preferuje
zbiorkom
Z poważaniem
Temat:

Nowe stacje – konsultacje społeczne zmian w komunikacji

Kategorie: Wola; Bemowo
Dzień dobry,
Chciałabym zgłosić moje uwagi do proponowanego przez Państwa układu
komunikacji po otwarciu nowych stacji metra na Bemowie:
Nie rozumiem tego dlaczego chcecie Państwo zlikwidować wszystkie
połączenia naziemne autobusowe do centrum z Bemowa i Woli. Są to nadal
rozwijające się dzielnice, przybywa mieszkańców i potrzeb przemieszczania
się. Dlatego niezrozumiałe jest dla mnie likwidowanie połączeń jeżdżących
w okolicach skrzyżowania Prymasa Tysiąclecia i Kasprzaka, gdzie tuż obok
powstało wielkie osiedle JW Construction na 11 tys osób, które zaraz będą
potrzebowały przemieszczać się w różnych kierunkach do centrum i nie
tylko. Sama budowa tramwaju która właśnie trwa na Kasprzaka i potrwa 2
lata nie załatwi wszystkich potrzeb w tym zakresie.
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Proponuję zostawić dotychczasowy przebieg linii 109 z Bemowa na Torwar i
154 z Okęcia na Bemowo.
Ewentualnie, zamiast 109 przywrócenie tego żeby linia 105 jeździła do
Centrum, tak jak kiedyś w okolice Pl. Trzech Krzyży.
Temat:

Konsultacje odnośnie zmian w Ursusie

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.

Temat:

autobus 240 do metra

Kategorie: na wschód od Targówka
Dzień dobry,
Linia 240 już teraz jest strasznie zatłoczona, a jak będzie jeździła do
metra to nie będzie możliwości wejścia no chyba, że na dach, ale to
kierowca nie pozwolili. Ponieważ skracacie mu trasę, co jest oczywiście
słuszne, to może w szczycie znajdzie się jeden więcej kurs linii 240.
Niech w szczycie jeździ co 10 minut, błagam. 240 to autobus szkolny na
trasie ulicy Głębokiej w Warszawie, czy Kościuszki, Sosnowej w Markach,
którym rano uczniowie dojeżdżają do szkoły, ale jak tu jechać, jak się
nie wciśnie. Autobusami 240 po południe też później wracają, ale będą
zatłoczone są bowiem krótkie, nie przegubowe. Ludzie na Skarbka będą
mieli co 4 minuty dłuuuuuuuuuuga limuzynę, a Ci z Głębockiej i Lewandowa
czekali i czekali i czekali i czekali na krótki maluch. Zabieracie 412 i
nie dajecie nic w zamian, no 256 też jeździć będzie tak jak jeździło. A
czymś do roboty trzeba dojechać. Trasa S8 powiększona to i zatłoczona.
Dzień bez wypadku, stłuczki na trasie to dzień szczęśliwy, bo nie stoi w
korku cała Zielona Białołęka.
Zmiłujcie się nad ludźmi. Przemyślcie to i dajcie 240 częściej w
szczycie.
Pozdrawiam serdecznie i życzę na święta zadumy i przemyślenia sytuacji.
Oczywiście lanego poniedziałku i smacznego jajeczka również.
Wy jesteście jak Bogowie decydujecie o przyszłości tak wielu ludzi w
niedalekiej przyszłości. Dobrze, że doczekamy otwarcia metra, szkoda, że
nie po stronie Zielonej ( już betonowej) Białołęki.
Temat:

Autobusem do metra dla zielonej bialoleki- ratunku
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Dzień dobry,
Linia 240 już teraz jest strasznie zatłoczona, a jak będzie jeździła do
metra to nie będzie możliwości wejścia no chyba, że na dach, ale to
kierowca nie pozwolili. Ponieważ skracacie mu trasę, co jest oczywiście
słuszne, to może w szczycie znajdzie się jeden więcej kurs linii 240.
Niech w szczycie jeździ co 10 minut, błagam. 240 to autobus szkolny na
trasie ulicy Głębokiej w Warszawie, czy Kościuszki, Sosnowej w Markach,
którym rano uczniowie dojeżdżają do szkoły, ale jak tu jechać, jak się
nie wciśnie. Autobusami 240 po południe też później wracają, ale będą
zatłoczone są bowiem krótkie, nie przegubowe. Ludzie na Skarbka będą
mieli co 4 minuty dłuuuuuuuuuuga limuzynę, a Ci z Głębockiej i Lewandowa
czekali i czekali i czekali i czekali na krótki maluch. Zabieracie 412 i
nie dajecie nic w zamian, no 256 też jeździć będzie tak jak jeździło.
Zmiłujcie się nad ludźmi. Przemyślcie to i dajcie 240 częściej w
szczycie.
Pozdrawiam serdecznie i życzę na święta zadumy i przemyślenia sytuacji.
Oczywiście lanego poniedziałku i smacznego jajeczka również.
Wy jesteście jak Bogowie decydujecie o przyszłości tak wielu ludzi w
niedalekiej przyszłości. Dobrze, że doczekamy otwarcia metra, szkoda, że
nie po stronie Zielonej ( już betonowej) Białołęki.
Temat:

Zwiększenie częstotliwości linii 228

Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z uprzejmą prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza, a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami tak, aby linia kursowała przez Żwirki i
Wigury, następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno, a dalej najlepiej
do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej
stacji metra na Mokotowie, a w związku z intensywnie rozwijającymi się
osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym
Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień
linii 228. Z poważaniem,
Temat:

Linia 177 absurdalne zmiany!

Kategorie: Ursus
Dzień dobry,
Jako mieszkaniec Ursusa mam bardzo duże uwagi co do zmiany przebiegu
linii 177. Linia ta jako połączenie dowozowe do metra nie ma sensu – po
pierwsze, likwiduje się w ten sposób jedyne bezpośrednie połączenie obu
części Ursusa (w tym dojazd do Urzędu Dzielnicy z Czechowic i Skoroszy).
Po drugie, autobusy będą utykały w korku przy Factory. Dużo lepszy dojazd
do metra jest przez ulice Gierdziejewskiego i Połczyńską, gdzie korków
praktycznie nie ma i autobusy nie muszą tracić cennych minut na czekanie
do lewoskrętu.
Podzielenie 177 na dowozówkę do metra i 207 w drugiej części dzielnicy
sprawia, że mieszkańcy chcący dostać się do szkół w południowej części
dzielnicy (okręg szkolny dla Szamotów wypada na Skoroszach) będą musieli
się przesiadać. Podobnie z mieszkańcami południa Ursusa chcącymi dojechać
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do Urzędu Dzielnicy. Linie 177 i 207 nie będą miały nawet wspólnego
przystanku. Jak zatem osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy rodzice
z dziećmi mają poruszać się po dzielnicy – przechodząc tunelem pod torami
i robiąc sobie kilkaset metrów spaceru do Urzędu?
Kategorycznie sprzeciwiam się takiej fragmentaryzacji i likwidacji
jedynego bezpośredniego połączenia między ważnymi punktami dzielnicy,
takimi jak szkoły, urzędy i przychodnie. Jeżeli miasto chce zapewnić
lepszy dojazd do metra, niech organizuje go za pomocą innej linii. Próba
zmiany autobusu 177 w dojazdówkę do metra to karanie mieszkańców Ursusa
za to, że na Bemowie otworzyli metro.
Jeśli nie wysłuchają Państwo głosów mieszkańców, będziemy protestować!
Temat:

Linia autobusowa 177

Kategorie: Ursus
Dzień dobry. Jako mieszkaniec Ursusa mam bardzo duże uwagi co do zmiany
przebiegu linii 177. Linia ta jako połączenie dowozowe do metra nie ma
sensu – po pierwsze, likwiduje się w ten sposób jedyne bezpośrednie
połączenie obu części Ursusa (w tym dojazd do Urzędu Dzielnicy z
Czechowic i Skoroszy). Po drugie, autobusy będą utykały w korku przy
Factory. Dużo lepszy dojazd do metra jest przez ulice Gierdziejewskiego i
Połczyńską, gdzie korków praktycznie nie ma i autobusy nie muszą tracić
cennych minut na czekanie do lewoskrętu.
Podzielenie 177 na dowozówkę do metra i 207 w drugiej części dzielnicy
sprawia, że mieszkańcy chcący dostać się do szkół w południowej części
dzielnicy (okręg szkolny dla Szamotów wypada na Skoroszach) będą musieli
się przesiadać. Podobnie z mieszkańcami południa Ursusa chcącymi dojechać
do Urzędu Dzielnicy. Linie 177 i 207 nie będą miały nawet wspólnego
przystanku. Jak zatem osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy rodzice
z dziećmi mają poruszać się po dzielnicy – przechodząc tunelem pod torami
i robiąc sobie kilkaset metrów spaceru do Urzędu?
Kategorycznie sprzeciwiam się takiej fragmentaryzacji i likwidacji
jedynego bezpośredniego połączenia między ważnymi punktami dzielnicy,
takimi jak szkoły, urzędy i przychodnie. Jeżeli miasto chce zapewnić
lepszy dojazd do metra, niech organizuje go za pomocą innej linii. Próba
zmiany autobusu 177 w dojazdówkę do metra to karanie mieszkańców Ursusa
za to, że na Bemowie otworzyli metro.

Kategorie: Białołęka
Szanowni Państwo,
W mojej ocenie autobus linii 412 nie powinien być zlikwidowany w związku
z uruchomieniem metra.Jego trasa nie pokrywa się z trasą linii metra,
jest to autobus przyspieszony, którym można szybko dotrzeć z Białołęki do
dworca Wileńskiego.Jeżdze tym autobusem regularnie i mimo uruchomienia
metra nadal chciałabym nim jeździć.
Temat:

Linia 228 oraz biletomat Rakowska 01

Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo,
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W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, aby
linia kursowała Żwirki i Wigury, następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno, a dalej najlepiej do Metra Wilanowska.
ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na
Mokotowie, a w związku z bardzo intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Dodatkowo przydałby się choć jeden biletomat przy ul. Instalatorów
(najlepiej przy przystanku Rakowska 01).

Temat:

linia 197

Kategorie: Ursus
Dzień dobry,
proszę o pozostawienie trasy linii autobusowej nr 197.
Linia ta łączy Ursus z Bemowem, Wolą oraz Bielanami, ponadto dzięki tej
linii jest najszybszy sposób na dotarcie do metra.
Temat:

petycja w sprawie skrócenia trasy przejazdu autobusu linii 197

Kategorie: Ursus
Dzień dobry,
proszę o nieskracanie trasy autobusu 197 i niezabieranie z Ursusa.
Autobusem jeździ z Ursusa Gołąbek, Posagu 7 Panien, Niedźwiadka każdym
kursem codziennie klikadziesiąt osób do pracy, do szkoły, zabranie
autobusu 197 z obszaru Ursusa znacznie utrudni przemieszczanie się osób
na Bemowo i Wolę, Bielany a nawet Centrum od strony ul.
Gierdziejewskiego. Zabranie tej linii spowoduje brak dojazdu autobusem do
ul. Połczyńskiej od ul. Gierdziejewskiego dla mieszkańców Ursusa
Niedźwiadka, Gołąbek, nowo powstałego osiedla przy ul. Posagu 7 Panien.
Akurat ja wysiadam na przystanku Krańcowa, a chodzenie szczególnie zimą
na nogach przez całą ulicę Gierdziejewskiego nie jest optymistyczną
perspektywą.
Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.
Z poważaniem
Temat:

konsultacje dotyczące zmian w Ursusie

Kategorie: Ursus
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza, a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska.
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ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na
Mokotowie, a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na
terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Konsultacje online 13 kwietnia

Dzień dobry
Poproszę link do spotkania
13 kwietnia (środa), Ośrodek Kultury Arsus, ulica Traktorzystów 14, w
godz. 17.00-20.00
Temat:
Konsultacje spoleczne - komunikacja po otwarciu nowych stacji
II linii metra
Kategorie: Praga-Północ
Szanowni Panstwo,
Chciałabym poniżej odnieść się do Państwa propozycji zmian w komunikacji
publicznej po otwarciu kolejnych stacji metra II linii.
Postuluję:
1. Pozostawienie linii tramwajowej 25. Likwidacja utrudni dojazd do pl.
Waszyngtona, Mostu Poniatowskiego, Dworca Centralnego, szpitala przy
Banacha. Linia jest dogodna dla korzystających z rodzinnych ogrodów
zlokalizowanych przy rondzie Żaba. Pasażerami tramwaju są zarówno
mieszkańcy Targówka, Pragi Północ, jak i Pragi Południe (Kamionka). Linia
II metra w żaden sposób nie pokrywa się z trasą tramwaju 25.
2. Pozostawienie linii 160. Likwidacja utrudni dojazd do Szpitala
Praskiego, Zoo, Starego Miasta, Sądu oraz Dworca Centralnego. Mieszkańcy
okolic przystanka Targówek Mieszkaniowy (Witebska) korzystają właśnie z
linii 160 i obecnie nie przesiadają się na Dw.Wileńskim, a po zmianach
nie mieliby żadnej alternatywy. Dodatkowo jest to dogodne połączenie dla
mieszkańców Pragi Północ.
Pokładam nadzieję,

że moje postulaty zostaną wzięte po uwagę.

Temat:
Warszawski Transport Publiczny: wiadomość z formularza
kontaktowego
treść: Wyrażam swój sprzeciw i protest wobec przedstawionych planowanych
zmian tras linii 177 i 178 oraz 220. Pomysł na wyłączenie komunikacyjne
osiedla Czechowice jest niedorzeczny.
W obecnej formie linia 177 jest linią dzielnicową, łączy północną i
południową część dzielnicy, z trasą przystanków przy ważnych punkach
dzielnicy:
- urząd dzielnicy,
- PKP Ursus Płn.,
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- bazar - jedyny na terenie Ursusa,
- PKP Ursus,
- CH Skorosze i Leroy Merlin - jedyny market budowlany na terenie Ursusa,
- WKD Opacz - najbliższa stacja Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
Autobus jedzie przez dzielnicę łącząc osiedla Gołąbki, Niedźwiadek,
Szamoty, Stary Ursus, Czechowice, Skorosze z ww. przystankami. W
planowanej formie linia ma łączyć wyłącznie Szamoty z metrem na Bemowie a
południowe osiedla zostaną odcięte. To jest nonsens! Mieszkańcy Ursusa
potrzebują linii wewnętrznej dzielnicowej. Połączenie z metrem na Bemowie
owszem, jest trafnym pomysłem, obecnie dojazd w okolice pętli osiedla
Górczewska z przesiadką na Włochach w 189 jest czasochłonny i skoro
pojawia się stacja metra stosunkowo blisko to korzystnym będzie dla
Ursusa połączenie, ale NOWĄ LINIĄ powstałą w tym celu, linia ta powinna
łączyć z metrem całą dzielnicę a nie wyłącznie nowe deweloperskie
osiedla.
Dodatkowo usunięcie przystanku linii 220 przy WKD Opacz całkowicie
pozbawia Ursusa możliwości skorzystania z Warszawskiej Kolei Dojazdowej,
co zawiera się przecież w cenie Warszawskiej Karty Miejskiej i Karty
Warszawiaka.
Linia 178 już od kilku lat sprawiała mieszkańcom Czechowic problem tym,
że większość połączeń była realizowana do Skoroszy. Obecny plan
całkowitego zlikwidowania dalszych przystanków kompletnie uniemożliwi
mieszkańcom Czechowic (zwłaszcza starszym) dojazdu tym autobusem do
cmentarza parafialnego przy ul. Ryżowej, gdzie pochowani są parafianie z
ul. Piastowskiej i ul. Cierlickiej lub na Stare Miasto. Wiele
warszawskich linii autobusowych sukcesywnie ma skracane trasy, co zmusza
mieszkańców stolicy do przesiadek, które znacząco wydłużają czas podróży.
Autobusy jadą 2 razy na godzinę (linia 177 i 178 mają taki rozkład) a
dodając do tego korki, wiadomo, że ten czas na przesiadkę może się
wydłużyć. Jest to duże utrudnienie dla wszystkich korzystających z
komunikacji miejskiej.
Podsumuję to pogłębiającą się od kilku lat przykrą refleksją, że miasto,
które deklaruje, że chce by jak najwięcej ludzi przesiadło się z
samochodów do komunikacji miejskiej, zamiast ułatwiać ten proces poprzez
większą ilość linii, przystanków, większą częstotliwość połączeń, to
zniechęca i to skutecznie odbierając połączenia i narzucając większą
liczbę przesiadek, co sprawia że komunikacją jedzie się dużo dłużej niż
samochodem.
Temat:

Linia 228

Kategorie: Ursus
Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z serdeczną prośbą o zwiększenie
częstotliwości linii 228 oraz korektę jej trasy zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami, aby linia kursowała Żwirki i Wigury, następnie Woronicza i
do stacji metra Wierzbno, a dalej najlepiej do Metra Wilanowska.
Bardzo długo trwa dojazd z rejonu Rakowa w okolice np. Starego Mokotowa,
a ze względu na brak wygodnego połączenia komunikacyjnego, mieszkańcy
decydują się na częstsze korzystanie z samochodów czy taksówek. To
dodatkowo zanieczyszcza powietrze i zwiększa niepotrzebnie natężenie
ruchu. Dlatego zwracam się z ogromną prośbą, aby ZTM zrealizował już
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dawno obiecane wydłużenie linii 228 do najbliższej stacji metra na
Mokotowie. W związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na
terenie dzielnicy Włochy, niezbędne jest również zwiększenie
częstotliwości kursowania przez cały tydzień linii 228. Z miesiąca na
miesiąc dzielnica Włochy i Ursus mają coraz więcej mieszkańców, zadbajmy,
aby komunikacja miejska, w przemyślany sposób pomagała mieszkańcom w
sprawnych dojazdach do pracy, szkoły, a jednocześnie pozwoliła
zrezygnować z częstego korzystania z samochodów.
Temat:

Ursus 177, 178, 220 planowane zmiany

Kategorie: Ursus
Szanowni Państwo,
Wyrażam swój sprzeciw i protest wobec przedstawionych planowanych zmian
tras linii 177 i 178 oraz 220. Pomysł na wyłączenie komunikacyjne osiedla
Czechowice jest niedorzeczny.
W obecnej formie linia 177 jest linią dzielnicową, łączy północną i
południową część dzielnicy, z trasą przystanków przy ważnych punkach
dzielnicy:
- urząd dzielnicy,
- PKP Ursus Płn.,
- bazar - jedyny na terenie Ursusa,
- PKP Ursus,
- CH Skorosze i Leroy Merlin - jedyny market budowlany na terenie Ursusa,
- WKD Opacz - najbliższa stacja Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
Autobus jedzie przez dzielnicę łącząc osiedla Gołąbki, Niedźwiadek,
Szamoty, Stary Ursus, Czechowice, Skorosze z ww. przystankami. W
planowanej formie linia ma łączyć wyłącznie Szamoty z metrem na Bemowie a
południowe osiedla zostaną odcięte. To jest nonsens! Mieszkańcy Ursusa
potrzebują linii wewnętrznej dzielnicowej. Połączenie z metrem na Bemowie
owszem, jest trafnym pomysłem, obecnie dojazd w okolice pętli osiedla
Górczewska z przesiadką na Włochach w 189 jest czasochłonny i skoro
pojawia się stacja metra stosunkowo blisko to korzystnym będzie dla
Ursusa połączenie, ale NOWĄ LINIĄ powstałą w tym celu, linia ta powinna
łączyć z metrem całą dzielnicę a nie wyłącznie nowe deweloperskie
osiedla.
Dodatkowo usunięcie przystanku linii 220 przy WKD Opacz całkowicie
pozbawia Ursusa możliwości skorzystania z Warszawskiej Kolei Dojazdowej,
co zawiera się przecież w cenie Warszawskiej Karty Miejskiej i Karty
Warszawiaka.
Linia 178 już od kilku lat sprawiała mieszkańcom Czechowic problem tym,
że większość połączeń była realizowana do Skoroszy. Obecny plan
całkowitego zlikwidowania dalszych przystanków kompletnie uniemożliwi
mieszkańcom Czechowic (zwłaszcza starszym) dojazdu tym autobusem do
cmentarza parafialnego przy ul. Ryżowej, gdzie pochowani są parafianie z
ul. Piastowskiej i ul. Cierlickiej lub na Stare Miasto. Wiele
warszawskich linii autobusowych sukcesywnie ma skracane trasy, co zmusza
mieszkańców stolicy do przesiadek, które znacząco wydłużają czas podróży.
Autobusy jadą 2 razy na godzinę (linia 177 i 178 mają taki rozkład) a
dodając do tego korki, wiadomo, że ten czas na przesiadkę może się
wydłużyć. Jest to duże utrudnienie dla wszystkich korzystających z
komunikacji miejskiej.
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Podsumuję to pogłębiającą się od kilku lat przykrą refleksją, że miasto,
które deklaruje, że chce by jak najwięcej ludzi przesiadło się z
samochodów do komunikacji miejskiej, zamiast ułatwiać ten proces poprzez
większą ilość linii, przystanków, większą częstotliwość połączeń, to
zniechęca i to skutecznie odbierając połączenia i narzucając większą
liczbę przesiadek, co sprawia że komunikacją jedzie się dużo dłużej niż
samochodem.
data i czas: 2022-04-13 13:19:18
tytuł: Rozwiązania komunikacyjne na ul. Kasprzaka
treść: Szanowni Państwo,
Korzystając z okazji chciałabym zwrócić uwagę na układ połączeń
komunikacyjnym na tym odcinku ul. Kasprzaka, która była kiedyś jedną z
najlepiej skomunikowanych ulic Warszawy. Dziś ten układ komunikacyjny
praktycznie nie istnieje. Wszystkie połączenia są podporządkowane linii
metra, a to, choć jest błogosławieństwem dla miasta, nie dociera
wszędzie.
W imieniu mieszkańców tego rejonu proszę o przywrócenie przystanku linii
autobusowej 109 przy Dworcu Centralnym (przystanek pod Hotelem Marriott,
bez względu na nazwę NIE JEST przystankiem przy Dworcu Centralnym) oraz
zwiększenie częstotliwości jej kursowania. Wydłużenie trasy tej linii
jest pewnie uzasadnione, ale jej celem było, przede wszystkim,
zapewnienie mieszkańcom Woli dojazdu do Dworca Centralnego. Argumentacja,
że oto właśnie powstaje największy w Polsce Dworzec Zachodni, niczego nie
zmienia - większość mieszkańców, szczególnie tych starszych, woli proste
rozwiązania.
Proszę także o rozważenie przywrócenia linii 105 na Powiśle ( jej trasy
przez ul. Grzybowską, jak to mialo miejsce przed ostatnią zmianą) i linii
tramwajowej 11 na Żoliborz.
Może dobrze by było, aby w przyszłości o ew. zmianach przebiegu linii
decydowali ludzie którzy z nich korzystają a nie urzędnicy poruszający
się samochodami, na co wskazują ostatnie decyzje. Nic nie pomogą
najpiękniejsze nawet hasła reklamowe, jeśli komunikacja miejska nie
będzie dopasowana do potrzeb mieszkańców.
Życzę powadzenia w licznych inwestycjach.
Z pozdrowieniami,
Temat:

Otwarcie metra na Bemowie - głos w sprawie zmian

Kategorie: Ursus
Szanowni Państwo,
w ramach konsultacji społecznych chciałbym przekazać swój głos a propos
propozycji zmian układu komunikacyjnego w Ursusie i na Bemowie.
Nadchodzące otwarcie stacji metra Bemowo stwarza dobrą okazję na lepsze
połączenie komunikacyjne Ursusa z Bemowem.
Propozycja realizacji tego połączenia linią 177 w nowym kształcie wygląda
na niezłą, ale niewystarczającą. Karkołomny wyjazd z ul. Szamoty w
kierunku al. 4 Czerwca 1989r. szybko spowoduje, że autobusy utkną w
ogromnych korkach.
Większy potencjał widzę tu w wykorzystaniu ul. Traktorzystów.
Proponuję dodatkowo zmianę trasy linii 194, tak aby po przejechaniu ul.
Dźwigowej jechała dalej prosto ul. Powstańców Śląskich do metra Bemowo,
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zamiast do pętli Cmentarz Wolski. Dojazd do Cmentarza Wolskiego zapewnia
linia 716.
Temat:

Metro - Klaudyn

Kategorie: na zachód od Bemowa
Dzień dobry,
niniejszym zgłaszamy zapotrzebowania bezpośredniego dojazdu do nowej
stacji metra na Bemowie z Klaudyna (gm. Stare Babice). W tej chwili
częstotliwość kursowania jedynych autobusów L6 oraz 712 (raz na godzinę!)
bardzo utrudnia życie mieszkańcom Klaudyna, a już szczególnie młodzieży,
która dojeżdża do szkół średnich.
Z góry dziękujemy!
Z poważaniem,
Temat:

Linia 177.

Kategorie: Ursus
Dzień dobry. Jako mieszkaniec Ursusa mam bardzo duże uwagi co do zmiany
przebiegu linii 177. Linia ta jako połączenie dowozowe do metra nie ma
sensu – po pierwsze, likwiduje się w ten sposób jedyne bezpośrednie
połączenie obu części Ursusa (w tym dojazd do Urzędu Dzielnicy z
Czechowic i Skoroszy). Po drugie, autobusy będą utykały w korku przy
Factory. Dużo lepszy dojazd do metra jest przez ulice Gierdziejewskiego i
Połczyńską, gdzie korków praktycznie nie ma i autobusy nie muszą tracić
cennych minut na czekanie do lewoskrętu.
Podzielenie 177 na dowozówkę do metra i 207 w drugiej części dzielnicy
sprawia, że mieszkańcy chcący dostać się do szkół w południowej części
dzielnicy (okręg szkolny dla Szamotów wypada na Skoroszach) będą musieli
się przesiadać. Podobnie z mieszkańcami południa Ursusa chcącymi dojechać
do Urzędu Dzielnicy. Linie 177 i 207 nie będą miały nawet wspólnego
przystanku. Jak zatem osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy rodzice
z dziećmi mają poruszać się po dzielnicy – przechodząc tunelem pod torami
i robiąc sobie kilkaset metrów spaceru do Urzędu?
Kategorycznie sprzeciwiam się takiej fragmentaryzacji i likwidacji
jedynego bezpośredniego połączenia między ważnymi punktami dzielnicy,
takimi jak szkoły, urzędy i przychodnie. Jeżeli miasto chce zapewnić
lepszy dojazd do metra, niech organizuje go za pomocą innej linii. Próba
zmiany autobusu 177 w dojazdówkę do metra to karanie mieszkańców Ursusa
za to, że na Bemowie otworzyli metro.
Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
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jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska.
ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na
Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na
terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:
metra.

Konsultacje w sprawie zmian do uruchomieniu nowych odcinków

Kategorie: na zachód od Bemowa
Dzień dobry,
Chciałabym wyrazić gorącą prośbę o usprawnienie dojazdu z Klaudyna na
Bemowo (np do pętli Stare Bemowo, gdzie można przesiąść się w 523).
Droga przez las bemowski jest najkrótszą drogą z Klaudyna na Bemowo,
dokąd dzieci (np moje) dojeżdżają do szkoły. Ja również dojeżdżam do
pracy na Ochotę właśnie przez Bemowo. Obecnie na tym kierunku mamy do
dyspozycji autobus l6, kursujący najczęściej raz na godzinę. Poprawienie
komunikacji na tym kierunku na pewno skłoniłoby więcej osób do wyboru
komunikacji zbiorowej jako alternatywy dla auta.
Pozdrawiam serdecznie,
Temat:

Nowy rakow - linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Temat:
konsultacje linia 177
Załączniki: rejonizacja.jpg
Kategorie: Włochy
Dzień dobry, jest to moje pierwsze zgłaszanie uwag do zmian jakie Państwo
próbujecie wprowadzić w rozkład a dokładnie trasę jedynego autobusu,
który jeździ ulicą Posag 7 Panien. Jestem mieszkańcem Ursusa, wcześniej
Skoroszy teraz Szamot dokładnie mieszkam przy ul Posag 7 Panien 11 i
doszły mnie słuchy, że jedyny autobus jeżdżący po tej ulicy już nie
będzie jeździł na druga stronę torów co dla mnie i pewnie nie tylko
będzie dużym problemem. Mam dzieci w wieku szkolnym, które chodzą do
szkoły po "tamtej" stronie torów ponieważ wynika to z rejonizacji
obwodowej. I jedyny autobus, który jeździł na tamta stonę zostanie
wycofany? Proszę mi powiedzieć jak dzieci z P7P mają dojeżdżać do tych
szkół? Jak dzieci mają uczyć się samodzielności po co im w ogóle karty
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miejskie jak nie będą miały czym jeździć. Propozycja nowej trasy 177 jest
również niedorzeczna, czy ktoś to planując wyjeżdżał w porannych
godzinach ze skrzyżowania koło Faktory? Myślałem, że rozbudowa ulicy P7P
i osiedla na Szamotach spowoduje chociaż zwiększenie częstotliwości jazdy
tym jedynym autobusem a wy państwo chcecie mu całkowicie zmienić trasę!
Kategorycznie jako mieszkaniec Ursusa się na takie rozwiązanie nie
zgadzam. W załączeniu przesyłam rejonizację szkół w naszej dzielnicy bo
mam wrażenie, że ktoś planując takie nowe trasy w ogóle czegoś takiego
nie bierze pod uwagę no bo po co.
Temat:

linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

metro Kondratowicza

Kategorie: na wschód od Targówka
Kategoria: Publiczne
Dzień dobry,
W ramach konsultacji związanych z nowymi stacjami metra chcę
zaproponować, aby:
1)
Co najmniej jeden autobus z Marek, np. 340 dojeżdżał do stacji
Metra Kondratowicza – skróciłoby to znacznie czas dojazdu do metra.
Obecnie są duże korki na ul. Radzymińskiej w okolicy Trockiej,
szczególnie w godzinach rannych.
2)
Autobus 112 miał przystanek na ul. Wiejskiej w Markach w kierunku
CH M1. Obecnie autobus ten ma przystanek na ul. Wiejskiej w stronę
Karolina, lecz nie ma go w powrotnej drodze, co utrudnia sprawny dojazd
do Marek, gdzie jest wiele bloków/domów (i ciągle powstają nowe). Należy
zauważyć, że nie wszyscy jadą tylko do CH. Ta niewielka korekta w trasie
tego autobusu znacznie ułatwiłaby połączenia z Targówka, Żoliborza,
Bemowa, a także dojazd do Metra Kondratowicza. Duże znaczenie ma to dla
osób starszych, dzieci dojeżdżających do szkół, ale także dla pozostałych
osób dojeżdżających do pracy. Dojście spod sklepu IKEA do osiedli w
bliskich Markach jest bardzo kłopotliwe.
Temat:

Kursowanie linii 228

Kategorie: Włochy
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Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Temat:
Uwagi nt. planowanych zmian dzielnica Targówek
Załączniki: 278394641_383119633822865_7567876548001418951_n.jpg
Kategorie: Targówek
Szanowni Państwo,
Przekazuję 2 uwagi dotyczące planowanych zmian w kursowaniu komunikacji
publicznej po uruchomieniu nowych stacji metra na Bródnie. Obie dotyczą
dzielnicy Targówek.
(1)
W kontekście planowanej trasy linii 356 - zasadnym wydaje się
przedłużenie jej trasy do stacji kolejowej Warszawa Zacisze-Wilno trasą
(...) ks. Ziemowita-Swojska-Wierna-Warszawa-Zacisze Wilno-Wierna-SwojskaRozwadowskiego (...). Pozwoliłoby to mieszkańcom prężnie rozwijającego
się osiedla Wilno na dobrą komunikację zarówno z Dw. Wschodnim, jak i ze
stacją metra Trocka. Konieczne byłoby jednak zwiększenie częstotliwości
jazd tej linii z planowanych 30/30 na przynajmniej 15/15.
(2)
W internecie pojawiają się propozycje wysuwane przez część radnych
Dzielnicy Targówek dot. dotychczasowej linii 256 (które są zbieżne, co do
zasady, z przedstawioną przez ZTM trasą 356). Propozycja radnych (zdjęcie
w załączeniu) bazuje też na idei połączenia Dw. Wschodniego przez osiedle
Wilno ze stacjami metra Trocka i Targówek Mieszkaniowy. Sama idea takiego
połączenia jest słuszna, natomiast w tym kontekście chciałbym stanowczo
wyrazić sprzeciw wobec postulowanej przez radnych propozycji kursowania
linii przez ulicę Zamkową oraz Przecławską (obie os. Wilno). Po pierwsze,
ulica Zamkowa jest ulicą wąską, często zastawioną parkującymi na
światłach awaryjnych samochodami dostawczymi (sklepy, restauracje i
przedszkola). Ponadto, na ulicę Zamkową wychodzi kilka wjazdów/wyjazdów
do garaży podziemnych. W porannym szczycie na wyjazd z garażu czeka się
nawet kilka minut. Po trzecie, na ulicy Zamkowej nie ma infrastruktury do
budowy przystanków - nie ma zatoczek, są tylko miejsca parkingowe. Po
czwarte, na tę ulicę (w dosyć bliskiej odległości) wychodzą okna wielu
mieszkań. Dodatkowo, rondo na skrzyżowaniu
Zamkowej/Przecławskiej/Bukowieckiej jest małe, zbyt małe dla autobusów.
Ulica Przecławska jest kręta. Wyjazd z Przecławskiej w prawo w
Rozwadowskiego nie jest dostosowany do kursowania autobusów - jest to
trudne miejsce, na którym również czeka się po kilka minut na skręt w
lewo, czy w prawo. Przejazd jakiejkolwiek linii po ulicy Zamkowej i
Przecławskiej jest niewskazany.
Z poważaniem,
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Temat:

zmiana trasy 177

Kategorie: Ursus
Dzień dobry.
Jako mieszkaniec Ursusa jestem przeciwny zmianie przebiegu linii 177,
likwiduje się w ten sposób jedyne bezpośrednie połączenie obu części
Ursusa (w tym dojazd do Urzędu Dzielnicy z Czechowic i Skoroszy).
Podzielenie 177 na dowozówkę do metra i 207 w drugiej części dzielnicy
sprawia, że mieszkańcy chcący dostać się do szkół w południowej części
dzielnicy (okręg szkolny dla Szamotów wypada na Skoroszach) będą musieli
się przesiadać. Podobnie z mieszkańcami południa Ursusa chcącymi dojechać
do Urzędu Dzielnicy. Linie 177 i 207 nie będą miały nawet wspólnego
przystanku. Jak zatem osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy rodzice
z dziećmi mają poruszać się po dzielnicy – przechodząc tunelem pod torami
i robiąc sobie kilkaset metrów spaceru do Urzędu?
Obecnie jest to też ważne połączenie dla całej Dzielnicy z dwiema liniami
kolejowymi oraz z linią WKD w Opaczy.
Kategorycznie sprzeciwiam się likwidacji bezpośredniego połączenia między
ważnymi punktami dzielnicy, takimi jak transport publiczny, szkoły,
urzędy i przychodnie.
Dojazd do metra powinien być zapewniony przez inną - nową - linię
autobusową.
Temat:

Trasa 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Temat:

Konsultacje ztm - linia 326

Kategorie: Białołęka
Szanowni Państwo,
w ramach prowadzonych konsultacji zgłaszamy prośbę o zmianę linii 326 na
linię regularną kursującą również poza godzinami szczytu i w weekendy taka zmiana umożliwi dotarcie do naszej placówki rodzicom zamieszkałym
po drugiej stronie kanału czyli w okolicach ul.Płochocińskiej w
godzinach południowych, jak również na dodatkowe wydarzenia weekendowe.
Obecne godziny kursowania autobusu ograniczają dostępność do naszej
placówki.
Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej prośby.
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Z wyrazami szacunku

Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem

Temat:

Linia 177 Ursus

Kategorie: Ursus
Dzień dobry. Jako mieszkaniec Ursusa mam bardzo duże uwagi co do zmiany
przebiegu linii 177. Linia ta jako połączenie dowozowe do metra nie ma
sensu – po pierwsze, likwiduje się w ten sposób jedyne bezpośrednie
połączenie obu części Ursusa (w tym dojazd do Urzędu Dzielnicy z
Czechowic i Skoroszy). Po drugie, autobusy będą utykały w korku przy
Factory. Dużo lepszy dojazd do metra jest przez ulice Gierdziejewskiego i
Połczyńską, gdzie korków praktycznie nie ma i autobusy nie muszą tracić
cennych minut na czekanie do lewoskrętu.
Podzielenie 177 na dowozówkę do metra i 207 w drugiej części dzielnicy
sprawia, że mieszkańcy chcący dostać się do szkół w południowej części
dzielnicy (okręg szkolny dla Szamotów wypada na Skoroszach) będą musieli
się przesiadać. Podobnie z mieszkańcami południa Ursusa chcącymi dojechać
do Urzędu Dzielnicy. Linie 177 i 207 nie będą miały nawet wspólnego
przystanku. Jak zatem osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy rodzice
z dziećmi mają poruszać się po dzielnicy – przechodząc tunelem pod torami
i robiąc sobie kilkaset metrów spaceru do Urzędu?
Kategorycznie sprzeciwiam się takiej fragmentaryzacji i likwidacji
jedynego bezpośredniego połączenia między ważnymi punktami dzielnicy,
takimi jak szkoły, urzędy i przychodnie. Jeżeli miasto chce zapewnić
lepszy dojazd do metra, niech organizuje go za pomocą innej linii. Próba
zmiany autobusu 177 w dojazdówkę do metra to karanie mieszkańców Ursusa
za to, że na Bemowie otworzyli metro.
Pozdrawiam
Temat:

Konsultacje komunikacji na Bemowie po otwarciu M2

Kategorie: Bemowo
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Dzień dobry,
w związku z przedstawioną propozycją zmian komunikacji na Bemowie po
otwarciu drugiej linii metra, jestem mocno zaniepokojona kierunkiem zmian
oraz próbą ograniczenia połączeń przystanku Widawska z innymi częściami
miasta - komunikacja miejska nie polega jedynie na połączeniu z Centrum i
M2 - mieszkańcy jeżdżą też w inne kierunki (Bielany, Żoliborz, Bródno), a
liczne przesiadki utrudniają codzienne funkcjonowanie osób z małymi
dziećmi. W związku z tym przekazuję następujące uwagi i wnioski:
- linia 112 - wydłużenie do pętli os. Górczewska (skręt w prawo z
Powstańców Śląskich w Górczewską). ew. do pętli Stare Bemowo (skręt w
prawo z Powstańców Śląskich w Radiową) - utrzymanie tej linii pozostawi
połączenie mieszkańców z obszaru między ul. Wrocławska/Himalajska z
Bielanami (Bielany Ratusz, os. Potok) i Bródnem (Szpital Bródnowski),
skrócenie trasy do Nowego Bemowa odetnie tę część dzielnicy.
- linia 122 - wydłużenie do pętli Stare Bemowo (trasa Powstańców
Śląskich, Wrocławska, Radiowa, pętla Stare Bemowo - wydłużenie trasy tej
linii (względem propozycji) pozostawi połączenie z Boernerowem, Centrum
handlowym Bemowo, Placem Wilsona)
- linia 167 - skierowanie do pętli Nowe Bemowo (trasa: Górczewska,
Powstańców Śląskich, Wrocławska, Powstańców Śląskich, Nowe Bemowo) połączenie z częścią Bemowo w okolicach Lazurowej.
- linia tramwajowa (dowolna) łącząca przystanek Orlich Gniazd z Ratuszem
Bemowo - przywrócenie bezpośredniego połączenia (po zmianie m.in. linii
11) z Ratuszem dzielnicy Bemowo, przychodnia na Czumy (nocna pomoc
lekarska)
- linia autobusowa (dowolna) łącząca przystanek Widawska z Centrum
handlowym Wola Park (przesiadka do metra z wózkiem, żeby przejechać 1
stację to dodatkowe 10 minut)
Liczę na wysłuchanie głosów mieszkańców i nieograniczenie komunikacji
miejskiej w rejonie ulicy Wrocławskiej (przystanek Widawska) - zarówno w
odniesieniu do sąsiednich dzielnic, punktów usługowo-handlowych, jak i w
obrębie dzielnicy Bemowo. Poruszanie się po Bemowie, patrząc na
zaproponowane zmiany, będzie wymagało licznych przesiadek, co w przypadku
osób z małymi dziećmi jest dodatkowo uciążliwe, a przesiadka do metra z
wózkiem dziecięcym zajmuje o wiele więcej czasu niż przesiadka między
liniami naziemnymi - proponuję sprawdzić.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
Z poważaniem,
Temat:

linia 177

Kategorie: Ursus
Dzień dobry,
pisze do Państwa w sprawie zmiany kursowania linii 177. Pomysł zmiany
jest niedorzeczny.
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Linia 177 jest linią lokalną łączącą jedną stronę Ursusa z drugą. Wiele
dzieci dojerzdza nią do szkoły. Również osoby pracujące w Urusie
korzystaja z tej linii.
Starsze osoby często korzystają z tej linii aby podjechać do Urzędu czy
na miejscowy bazarek ktory znajduje się na ulicy Gierdziejewskiego.
Ta

trasa tej

linii powinna pozostac w niezmienionej formie.

z poważaniem
Temat:

linia 197

Kategorie: Ursus
witam
prosze o pozostawienie linni w Ursusue, nie wyobrazam sobie dojazdów bez
niej.

Temat:

197 do Ursusa

Kategorie: Ursus
Drodzy Państwo,
proszę o pozostawienie linii autobusowej 197 w Ursusie na jej obecnej
trasie. Jest to jedyna opcja dostania się komunikacją zbiorową
bezpośrednio z Ursusa do drugiej linii metra oraz wygodne połączenie z
Bemowem, w tym nowobudowanymi osiedlami mieszkaniowymi w okolicy
skrzyżowania Lazurowej i Połczyńskiej. Autobusy jeżdżą wypełnione, nawet
w środku dnia ciężko znaleźć miejsce siedzące wsiadając w Ursusie.
Z wyrazami szacunku,

Temat:

Opinia o skróceniu trasy 197

Kategorie: ogólne - niedopasowane
Nie podoba mi się
Nie podoba się również osobom w moim najbliższym otoczeniu
Kiepski pomysł
Pozdrawiam
Do:

konsultacje

Kategorie: Tarcho-Nowodwory
Dzień dobry,
piszę do Państwa w sprawie tramwaju 17. Jeżdżę nim codziennie do pracy
około godziny czasu. Wsiadając na przystanku Mehoffera/ Tarchomin
Kościelny rano, ledwo da się wejść bo tramwaj jedzie od Winnicy. Usiąść
już się nie da, można tylko pomarzyć bo miejsca siedzące są tylko na
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Winnicy. Ścisk niesamowity nawet w czasie pandemii, duszno, człowiek stoi
prawie na człowieku, ludzie się kłócą, na dalszych przystankach ledwo
można wejść. Ludzie czekający na moście na wejście do tramwaju, czekają
dalej bo nie ma miejsca żeby weszli (bo tramwaj jest wypchany do końca).
Proponuję więc takie rozwiazanie:
* 17 skrócić ze Służewca tylko na Tarchomin Kościelny i od Tarchomin
Kościelny na Służewiec (dawna trasa) , a na Winnice dać dodatkową linię
do miasta. Takie rozwiązanie znacznie poprawiło by komfort jazdy i w
ogóle umożliwiło jazdę tramwajem nr 17 ludziom wsiadającym z dalszych
przystanków
Pozdrawiam,
Temat:

Linia 177

Kategorie: Ursus
Dzień dobry. Jako mieszkaniec Ursusa mam bardzo duże uwagi co do zmiany
przebiegu linii 177. Linia ta jako połączenie dowozowe do metra nie ma
sensu – po pierwsze, likwiduje się w ten sposób jedyne bezpośrednie
połączenie obu części Ursusa (w tym dojazd do Urzędu Dzielnicy z
Czechowic i Skoroszy). Po drugie, autobusy będą utykały w korku przy
Factory. Dużo lepszy dojazd do metra jest przez ulice Gierdziejewskiego i
Połczyńską, gdzie korków praktycznie nie ma i autobusy nie muszą tracić
cennych minut na czekanie do lewoskrętu.
Podzielenie 177 na dowozówkę do metra i 207 w drugiej części dzielnicy
sprawia, że mieszkańcy chcący dostać się do szkół w południowej części
dzielnicy (okręg szkolny dla Szamotów wypada na Skoroszach) będą musieli
się przesiadać. Podobnie z mieszkańcami południa Ursusa chcącymi dojechać
do Urzędu Dzielnicy. Linie 177 i 207 nie będą miały nawet wspólnego
przystanku. Jak zatem osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy rodzice
z dziećmi mają poruszać się po dzielnicy – przechodząc tunelem pod torami
i robiąc sobie kilkaset metrów spaceru do Urzędu?
Kategorycznie sprzeciwiam się takiej fragmentaryzacji i likwidacji
jedynego bezpośredniego połączenia między ważnymi punktami dzielnicy,
takimi jak szkoły, urzędy i przychodnie. Jeżeli miasto chce zapewnić
lepszy dojazd do metra, niech organizuje go za pomocą innej linii. Próba
zmiany autobusu 177 w dojazdówkę do metra to karanie mieszkańców Ursusa
za to, że na Bemowie otworzyli metro.
Z poważaniem

Temat:

Linia 177

Kategorie: Ursus
Dzień dobry. Jako mieszkaniec Ursusa mam bardzo duże uwagi co do zmiany
przebiegu linii 177. Linia ta jako połączenie dowozowe do metra nie ma
sensu – po pierwsze, likwiduje się w ten sposób jedyne bezpośrednie
połączenie obu części Ursusa (w tym dojazd do Urzędu Dzielnicy z
Czechowic i Skoroszy). Po drugie, autobusy będą utykały w korku przy
Factory. Dużo lepszy dojazd do metra jest przez ulice Gierdziejewskiego i
Połczyńską, gdzie korków praktycznie nie ma i autobusy nie muszą tracić
cennych minut na czekanie do lewoskrętu.
Podzielenie 177 na dowozówkę do metra i 207 w drugiej części dzielnicy
sprawia, że mieszkańcy chcący dostać się do szkół w południowej części
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dzielnicy (okręg szkolny dla Szamotów wypada na Skoroszach) będą musieli
się przesiadać. Podobnie z mieszkańcami południa Ursusa chcącymi dojechać
do Urzędu Dzielnicy. Linie 177 i 207 nie będą miały nawet wspólnego
przystanku. Jak zatem osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy rodzice
z dziećmi mają poruszać się po dzielnicy – przechodząc tunelem pod torami
i robiąc sobie kilkaset metrów spaceru do Urzędu?
Kategorycznie sprzeciwiam się takiej fragmentaryzacji i likwidacji
jedynego bezpośredniego połączenia między ważnymi punktami dzielnicy,
takimi jak szkoły, urzędy i przychodnie. Jeżeli miasto chce zapewnić
lepszy dojazd do metra, niech organizuje go za pomocą innej linii. Próba
zmiany autobusu 177 w dojazdówkę do metra to karanie mieszkańców Ursusa
za to, że na Bemowie otworzyli metro.
Temat:

Prosba o zwiekszenie czestotliwosci linii 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:
Targówek

opinia na temat zmian w ruchu komunikacji miejskiej - Bródno i

Kategorie: Targówek
Dzień dobry!
Chciałabym zgłosić swoją opinię na temat propozycji zmian w ruchu
komunikacji miejskiej na Targówku i Bródnie.
W moim odczuciu proponowane zmiany w wielu miejscach spowodują odcięcie
mieszkańców od sprawnego dojazdu do Dworca Centralnego, Placu
Konstytucji, Metra Politechnika czy Saskiej Kępy.
Ad.1. Likwidacja linii tramwajowej 25 powoduje bardzo duże utrudnienia
dla mieszkańców nie tylko Targówka ale także Pragi. Ta linia jest
mieszkańcom niezbędna do płynnego poruszania się i stanowi jeden z
lepszych środków transportu aby dostać się np. na most Poniatowskiego czy
Saską kępę (stacja metra Stadion Narodowy jest od nich naprawdę w dużej
odległości, aby pokonać drogę pieszo). Linią 25 jeżdżą również turyści.
Likwidacja naziemnej komunikacji szynowej na Targówku spowoduje
przeciążenie w innych środkah transportu oraz pozbawi mieszkańców
alternatywy i sprawi że liczba przesiadek będzie jeszcze większa.

253
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Ad.2. Skrócenie linii 118 spowoduje ogromny problem dla mieszkańców
Bródna, ponieważ:
- utrudni dostanie się do przystanku czy choćby FSO np. Cytadela czy Most
Gdański,
-utrudni dostanie się do placu Konstytucji, Pl Trzech Krzyży. M2 będzie
dojeżdżało na Świętokrzyską, aby stamtąd dostać się na pl. Konstytucji
mieszkańcy będą musieli pokonać korki piesze w metrze, aby następnie
złapać tramwaj.
- ta linia stanowi kluczowy środek transportu dla osób które potrzebują
dostać się np. na Wilanów czy na ul. Sobieskiego. Ja sama dojeżdżam na
ul. Klimczaka z pętli Bródno Podgrodzie. Wilanów Targówek obecnie są ze
sobą fatalnie skomunikowane - dojazd do pracy zajmuje mi 100 minut (w
jedną stronę) przy korzystaniu z linii 118 oraz 519.
Jeśli 118 zostanie skrócone czeka mnie dojazd o 30-40 min dłuższy i
dodatkowe przesiadki (z Bródna Podgrodzie do M2, z M2 na Świętokrzyskiej
będzie należało pokonać korki piesze i jakieś 1000 m, aby dostać się na
przesiadkę do autobusu 519, który kursuje co 30-40 min.
Dla porównania - autem na Wilanów jestem w stanie dojechać w ciągu 30
minut, w korkach na Toruńskiej max w ciągu 50 (w porach o których jeżdżę
dłużej się nie zdarzyło). Skrócenie liniii 118 skutecznie zniechęci
mieszkańców którzy muszą pojechać dalej niż na Świętokrzyską do
korzystania z transportu zbiorowego. Wystarczy spojrzeć na to jak bardzo
zapakowany jest autobus 118 jadący z pl. Trzech Krzyży w kierunku Bródna
Podgrodzie.
- Na spotkaniu konsultacyjnym padło, że linia 500 jest alternatywą dla
118 - no nie jest tak. Wystarczy spojrzeć na trasy. Linią 500 nie
dojedziemy do pl. Trzech Krzyży czy choćby na Książęcą.
-Pętla autobusowa Bródno Podgrodzie w zaproponowanym planie jest
pomijana. Mieszkańcy tej części Bródna są sukcesywnie odcinani od
komunikacji miejskiej. Będą zmuszani do przesiadania na M2 za wszelką
cenę, choć nie zawsze będzie to dla nich szybszy i wygodniejszy sposób
komunikacji. Przykładowo - linie 112 czy 120 pomijają od zawsze pętlę
Bródno Podgrodzie, choć mógłby zabierać stąd mieszkańców bez większego
uszczerbku dla reszty trasy. Likwidacja 269 to kolejny argument
potwierdzający pomijanie w planie mieszkańców tej części Warszawy.
Podsumowując - M2 nie może być jedyną formą komunikacji dla mieszkańców.
Stanowi potrzebne uzupełnienie i genialną alternatywę. Nie można jednak
sprawiać, że przesiadka na metro będzie dla mieszkańców oznaczała
uciążliwości (znaczne zwiększenie liczby przesiadek, zwiększenie czasu
potrzebnego na dotarcie do szkoły czy pracy, konieczność pokonywania
długich odległości do kolejnego punktu przesiadkowego).Metro powinno
zachęcać obywateli do poruszania się transportem publicznym. Niestety
sporo z zaproponowanych zmian spowoduje, że ludzie z niego zrezygnują i
wybiorą auto.

Temat:

Przebieg linii 177
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Kategorie: Ursus
Dzień dobry.
Jako mieszkanka Ursusa mam bardzo duże zastrzeżenia co do zmiany
przebiegu linii 177. Linia ta jako połączenie dowozowe do metra nie ma
sensu – po pierwsze, likwiduje się w ten sposób jedyne bezpośrednie
połączenie obu części Ursusa (w tym dojazd do Urzędu Dzielnicy z
Czechowic i Skoroszy). Po drugie, autobusy będą utykały w korku przy
Factory. Dużo lepszy dojazd do metra jest przez ulice Gierdziejewskiego i
Połczyńską, gdzie korków praktycznie nie ma i autobusy nie muszą tracić
cennych minut na czekanie do lewoskrętu.
Podzielenie 177 na dowozówkę do metra i 207 w drugiej części dzielnicy
sprawia, że mieszkańcy chcący dostać się do szkół w południowej części
dzielnicy (okręg szkolny dla Szamotów wypada na Skoroszach) będą musieli
się przesiadać. Podobnie z mieszkańcami południa Ursusa chcącymi dojechać
do Urzędu Dzielnicy. Linie 177 i 207 nie będą miały nawet wspólnego
przystanku. Jak zatem osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy rodzice
z dziećmi mają poruszać się po dzielnicy – przechodząc tunelem pod torami
i robiąc sobie kilkaset metrów spaceru do Urzędu?
Kategorycznie sprzeciwiam się takiej fragmentaryzacji i likwidacji
jedynego bezpośredniego połączenia między ważnymi punktami dzielnicy,
takimi jak szkoły, urzędy i przychodnie. Jeżeli miasto chce zapewnić
lepszy dojazd do metra, niech organizuje go za pomocą innej linii. Próba
zmiany autobusu 177 w dojazdówkę do metra to karanie mieszkańców Ursusa
za to, że na Bemowie otworzyli metro.
Pozdrawiam,
Temat:

autobus 197, przystanek Warszawska

Kategorie: Ursus
Jeszcze chciałam dodać, że przystanek autobusu 197 o nazwie Warszawska
zabiera dużą ilość osób pracujących na Bemowie, Woli oraz osób, które
robią zakupy na Targu znajdującym się na rogu ulicy Warszawskiej i
Gierdziejewskiego. Autobusem tym jeżdżą na Bemowo również z targu osoby
starsze, które często mają problem z chodzeniem i noszenie dużej ilości
zakupów z tego targu na inny dalej położony przystanek czy to Przy Posagu
7 Panien lub inny jest dla tych osób uciążliwe.
z poważaniem
Temat:

FW: nowe linie autobusowe na Zaciszu linia 262.

Kategorie: Zacisze
Szanowny Panie,
Dziękuję za odpowiedź.
Chciałabym złożyć sprzeciw przeciwko lokalizacji przystanku miejscu
posesji nr 12 i 13:
1.
Bliskość skrzyżowania, kościeliskiej i krośniewickiej oraz spójni
2.
Brak chodników po tych stronach posesji, okolica pięknych drzew
sosen kilkuletnich
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3.
Lokalizacja oddalona od miejsca gdzie mieszka w tej okolicy
największa ilość osób czyli osiedle czerwona jarzębina
4.
Jakie są aspekty za tym aby przystanek był usytuowany w tym
miejscu?

Wg mnie i sąsiadów lepsza lokalizacją jest miejsce na wysokości osiedla
czerwona jarzębina oraz posesja krośniewicka 7, przy osiedlu jest
chodnik oraz miejsce na przystanek, dodatkowo usytuowanie osiedla i
oddalenie od skrzyżowania.

W oczekiwaniu na odpowiedź .
Z poważaniem

Temat: RE: nowe linie autobusowe na Zaciszu linia 262.

Szanowna Pani,

Zgodnie z projektem organizacji ruchu przedstawionym nam przez Urząd
Dzielnicy Targówek nowe przystanki na trasie linii 262 będą znajdowały
się na wysokości posesji nr 12 i 13.
Z poważaniem,

Subject: nowe linie autobusowe na Zaciszu linia 262.

Dzień dobry,
Zwracam się z prośbą o podanie informacji w którym miejscu na ulicy
krośniewickiej planowane są przystanki autobusowe dla nowej linii numer
262.

Pozdrawiam serdecznie / Kind regards,

Temat:

Linia 500 po otwarciu M2

Kategorie: Targówek
Szanowni Państwo.
W ostatnich dniach media obiegła informacja o proponowanych trasach po
otwarciu stacji metra na Bródnie. Po zapoznaniu się z nimi okazało się,
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że w komunikatach przekazywanych w serwisach medialnych podawane są inne
i formacje, niż na przedstawionych schematach.
Chodzi konkretnie o przebieg trasy linii 500. Przekazywana jest
informacja, że linia zostaje na OBECNEJ trasie (Chodecka, Matki Teresy z
Kalkuty, św. Wincentego). Tymczasem na schemacie obsługi komunikacja
naziemna stacji Kondratowicza widnieje również linia 500, co oznacza jej
powrót na wcześniejszą trasę (Chodecka, Kondratowicza, św. Wincentego).
Biorąc pod uwagę to, że linia 500 nadal ma pozostać jako łącznik między
Bródnem, a linia M1 i Powązkami uważam, że powinna być całkowicie
wyłączona o obsługi linii M2, a co za tym idzie, że powinna pozostać na
OBECNEJ trasie. Należy też zwrócić uwagę, że linia ta (w połączeniu z
409) tworzy spójną całość łączącą dwa (a w weekendy trzy cmentarze).
Dołączenie do tej linii osób dojeżdżających przez kilka przystanków do
stacji Kondratowicza sprawi że stanie się na skrajnie niewydolna na
Bródnowskim odcinku a co za tym idzie przestanie spełniać swoją funkcję
skutecznego dowozu do linii M1 i w okolice Powązek. Należy też wziąć pod
uwagę wiecznie zakorkowany odcinek ulicy Świętego Wincentego pomiędzy
Kondratowicza a matki Teresy z Kalkuty, co przy poprzednim przebiegu
linii powodowało dużo większe jej opóźnienia niż ma to miejsce obecnie.
Z Poważaniem
Temat:

zachowanie linii tramwajowe nr 25

Kategorie: Targówek
Witam,
niniejszym wyrażam swoja dezaprobatę dla planów ZTM dotyczących linii 25.
Ta linia umożliwia bezpośredni dojazd do Dworca Centralnego w każdy dzień
tygodnia, jest ważnym połączeniem Bródna z Nową Pragą oraz Kamionkiem i
Saską Kępą. Nie wszyscy mieszkańcy Bródna mają bliski dostęp do stacji
Metra, więc likwidacja tej linii w związku z planowanym otwarciem nowych
stacji Metra jest chybionym pomysłem
Z poważaniem

Temat:

Re: ZTM Warszawa: wiadomość z formularza kontaktowego

Jeszcze chciałam dodać, że przystanek autobusu 197 o nazwie Warszawska
zabiera dużą ilość osób pracujących na Bemowie oraz osób, które robią
zakupy na Targu znajdującym się na rogu ulicy Warszawskiej i
Gierdziejewskiego. Autobusem tym jeżdżą na Bemowo również z targu osoby
starsze, które często mają problem z chodzeniem i noszenie dużej ilości
zakupów z tego targu na inny dalej położony przystanek czy to Przy Posagu
7 Panien lub inny jest dla tych osób uciążliwe.
z poważaniem

Temat:
ZTM Warszawa: wiadomość z formularza kontaktowego
tytuł: podanie o nieskrócenie trasy autobusu 197
treść: Dzień dobry,
proszę o nieskracanie trasy autobusu 197 i niezabieranie z Ursusa.
Autobusem jeździ z Ursusa Niedźwiadka każdym kursem codziennie
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klikadziesiąt osób do pracy, do szkoły. Zabranie tej linii spowoduje brak
dojazdu autobusem do ul. Połczyńskiej od ul. Gierdziejewskiego. Akurat ja
wysiadam na przystanku Krańcowa, a chodzenie szczególnie zimą na nogach
przez całą ulicę Gierdziejewskiego nie jest optymistyczną perspektywą.
Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.
Z poważaniem

Temat:
ZTM Warszawa: wiadomość z formularza kontaktowego
tematyka: Zmiany w komunikacji
tytuł: podanie o nieskrócenie trasy autobusu 197
treść: Dzień dobry,
proszę o nieskracanie trasy autobusu 197 i niezabieranie z Ursusa.
Autobusem jeździ z Ursusa Niedźwiadka każdym kursem codziennie
klikadziesiąt osób do pracy, do szkoły. Zabranie tej linii spowoduje brak
dojazdu autobusem do ul. Połczyńskiej od ul. Gierdziejewskiego. Akurat ja
wysiadam na przystanku Krańcowa, a chodzenie szczególnie zimą na nogach
przez całą ulicę Gierdziejewskiego nie jest optymistyczną perspektywą.
Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.
Z poważaniem

Temat:
ZTM Warszawa: wiadomość z formularza kontaktowego
tematyka: Inne
tytuł: Likwidacja linii 25 i 41
treść: Po uruchomieniu metra bródno planowane jest zlikwidowanie linii 25
ktora dowozi do ronda de Gaulle przy palmie , gdzie nie ma innego tam
połączenia z Białołęki.
Likwidacja tej trasy jest absurdala, bo jest to trasa absolutnie
konieczna dla mieszkańców Białołęki i Bródna.
Druga linia 41 dowozi do dworca Centralnego, przecież metro nie dowiezie
do centralnego dworca Warszawy.
Poza tym czas jazdy metrem do stacji Daszyńskiego z Bródna trasą naokoło
zajmie aż 30 min. Zaledwie 8 km. To jest udogodnienie ?
Kategorie: Bemowo
Witam
jestem mieszkanka jelonek od 40 lat, nie wyobrażam sobie transportu na
Jelonkach bez linii 112, Mieszkam przy Irzykowskiego, metro ode mnie jest
spory kawałek drogi jeśli polikwidujecie linie z ulicy Człuchowskiej to
dla nas będzie to katastrofa, u nas na Irzykowskiego i Wyki mieszka dużo
starszych osób dla nich bedzie to kłopotliwa sytuacja, prosze o
zostawienie linii 112 i 190, są nam bardzo potrzebne

Kategorie: Ursus
Dzień dobry.
Jako mieszkaniec Ursusa mam bardzo duże uwagi co do proponowanej zmiany
przebiegu linii 177.
Linia ta jako połączenie dowozowe do metra nie ma sensu – po pierwsze,
likwiduje się w ten sposób jedyne bezpośrednie połączenie obu części
Ursusa (w tym dojazd do Urzędu Dzielnicy z Czechowic i Skoroszy).
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Po drugie, autobusy będą utykały w korku przy Factory. Dużo lepszy dojazd
do metra jest przez ulice Gierdziejewskiego i Połczyńską, gdzie korków
praktycznie nie ma i autobusy nie muszą tracić cennych minut na czekanie
do lewoskrętu.
Podzielenie 177 na dowozówkę do metra i 207 w
drugiej części dzielnicy sprawia, że mieszkańcy chcący dostać się do
szkół w południowej części dzielnicy (okręg szkolny dla Szamotów wypada
na Skoroszach) będą musieli się przesiadać. Podobnie z mieszkańcami
południa Ursusa chcącymi dojechać do Urzędu Dzielnicy.
Linie 177 i 207 nie będą miały nawet wspólnego przystanku. Jak zatem
osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy rodzice z dziećmi mają
poruszać się po dzielnicy – przechodząc tunelem pod torami i robiąc sobie
kilkaset metrów spaceru do Urzędu?
Kategorycznie sprzeciwiam się takiej fragmentaryzacji i likwidacji
jedynego bezpośredniego połączenia między ważnymi punktami dzielnicy,
takimi jak szkoły, urzędy i przychodnie.
Jeżeli miasto chce zapewnić lepszy dojazd do metra, niech organizuje go
za pomocą innej linii.
Próba zmiany autobusu 177 w dojazdówkę do metra to karanie mieszkańców
Ursusa za to, że na Bemowie otworzyli metro.
Pozdrawiam,
Temat:
tramwaje z Tarchomina
Kategorie: Tarcho-Nowodwory; ogólne - niedopasowane
Dzień dobry
W ramach zgłaszania swoich opinii chciałabym wskazać problem z poranną
komunikacją tramwajową z Tarchomina. Mnóstwo ludzi jedzie wtedy do pracy,
mnóstwo dzieci na 8 do szkoły, niektórzy chcą dojechać tylko do metra wszyscy oni tłoczą się co rano w niesamowitym ścisku w zatłoczonych
tramwajach linii 2 i 17.
Przydałoby się zwiększyć ilość tych tramwajów przynajmniej między godz.
7:00, a 8:30.
pozdrawiam serdecznie
Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
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Z poważaniem,
Temat:

Prośba o

o zwiększenie częstotliwości linii 228.

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z wyrazami szacunku,

Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

częstotliwości linii 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Prośba o zwiększenie częstotliwości linii 228
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Kategorie: Włochy
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.

Z wyrazami szacunku,
Temat:
metra

konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po otwarciu stacji

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem

Temat:

Autobus 228, komunikacja ulica instalatorów

Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo,
W związku z zagęszczeniem nowych osiedli mieszkaniowych na Warszawskim
Rakowie oraz z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,

Temat:

Otwarcie metra na Bemowie - nowe trasy autobusów
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Kategorie: Bemowo
Szanowni Państwo,
Bardzo proszę nie zapominać o mieszkańcach Chrzanowa podczas planowania
zmienionych tras autobusów po otwarciu nowych stacji metra. Mieszkańców
Chrzanowa nieustannie przybywa. Niezbędny będzie autobus dający możliwość
dotarcia z okolic planowanej stacji metra C2 Chrzanów do stacji metra C4
Bemowo Ratusz. Moim zdaniem najkorzystniejsze byłoby przedłużenie trasy
autobusu 249 do skrzyżowania Powstańców Śląskich i Górczewskiej oraz
zwiększenie w godzinach szczytu częstotliwości jego kursowania do
maksymalnie 15 minut.
Uprzejmie proszę o zarejestrowanie mojego wniosku.
Pozdrawiam

Temat:

Linia 177

Kategorie: Ursus
Dzień dobry.
Jako mieszkaniec Ursusa mam bardzo duże uwagi co do zmiany przebiegu
linii 177. Linia ta jako połączenie dowozowe do metra nie ma sensu – po
pierwsze, likwiduje się w ten sposób jedyne bezpośrednie połączenie obu
części Ursusa (w tym dojazd do Urzędu Dzielnicy z Czechowic i Skoroszy).
Po drugie, autobusy będą utykały w korku przy Factory. Dużo lepszy dojazd
do metra jest przez ulice Gierdziejewskiego i Połczyńską, gdzie korków
praktycznie nie ma i autobusy nie muszą tracić cennych minut na czekanie
do lewoskrętu.
Podzielenie 177 na dowozówkę do metra i 207 w drugiej części dzielnicy
sprawia, że mieszkańcy chcący dostać się do szkół w południowej części
dzielnicy (okręg szkolny dla Szamotów wypada na Skoroszach) będą musieli
się przesiadać. Podobnie z mieszkańcami południa Ursusa chcącymi dojechać
do Urzędu Dzielnicy. Linie 177 i 207 nie będą miały nawet wspólnego
przystanku. Jak zatem osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy rodzice
z dziećmi mają poruszać się po dzielnicy – przechodząc tunelem pod torami
i robiąc sobie kilkaset metrów spaceru do Urzędu?
Kategorycznie sprzeciwiam się takiej fragmentaryzacji i likwidacji
jedynego bezpośredniego połączenia między ważnymi punktami dzielnicy,
takimi jak szkoły, urzędy i przychodnie. Jeżeli miasto chce zapewnić
lepszy dojazd do metra, niech organizuje go za pomocą innej linii. Próba
zmiany autobusu 177 w dojazdówkę do metra to karanie mieszkańców Ursusa
za to, że na Bemowie otworzyli metro.
Pozdrawiam,

Temat:

Konstultacja - linia 228

Kategorie: Ursus
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować
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716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem

Temat:

Przedłużenie linii 228 do Metra Wierzbno.

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a przede wszystkim, korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami, aby linia kursowała 1Sierpnia >Żwirki i
Wigury następnie Woronicza do stacji metra Wierzbno. Obecnie kurs do
przystanku Sasanki nic nie rozwiązuje, bo to kolejna czasowa przesiadka
oraz dublowanie linii 154. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do
najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z intensywnie
rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty
w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały
tydzień linii 228.
Z poważaniem

Temat:
FW: Brak zgody na likwidację linii tramwajowej 25.
Załączniki: Brak zgody na likwidację linii tramwajowej 25.
Kategorie: Targówek
Dzień dobry,
przesyłam zgodnie z kompetencjami kolejną uwagę w ramach konsultacji,
które wpłynęła na nasze adres e-mail, a powinna do Państwa.

Subject: Brak zgody na likwidację linii tramwajowej 25.
Witam!
Absolutnie nie ma mojej zgody na likwidację tramwaju 25, jest to jedyna
linia do Centrum i w żaden sposób nie pokrywa się z metrem. W związku z
powyższym brak jest mojej zgody na jej likwidację, po otwarciu metra na
Targówku.
Pozdrawiam

Temat:

Linia autobusowa 228
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Kategorie: Włochy
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała 1Sierpnia>następnie
Żwirki i Wigury>Woronicza i do stacji metra Wierzbno. ZTM już dawno
obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w
związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie
dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem

Temat:

Konsultacje w sprawie otwarcia stacji metra na Bemowie

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
Na wstępie chciałabym zauważyć, ze metro, w obecnym stanie, nie
rozwiązuje problemów komunikacyjnych stolicy. Komunikacja publiczna w
stolicy powinna być wygodna i szybka, a niestety mam wrażenie, że
otwieranie kolejnych stacji działa na niekorzyść mieszkańców.
Tereny Batalionów Chłopskich, Lazurowa, Szeligowska, Połczyńska są już w
tej chwili fatalnie skomunikowane z Centrum i innymi dzielnicami, a po
proponowanych zmianach zostaną odcięte od świata.
Ze względu na chorobę każdy dodatkowy czas spędzony na czekaniu,
przesiadkach lub w trasie jest dla mnie ogromnym utrudnieniem. Obecnie
jeżdżę z okolic Połczyńska/Lazurowa do pracy na Mokotowskiej (okolice
skrzyżowania Mokotowska/Krucza/Piękna). Dojazd w 1 stronę zajmuje 1.5
godziny i część trasy idę, bo jest szybciej niż się przesiadać.
Proponowane zmiany jeszcze utrudnią mi dojazd.
Autobus 171 - tylko w części trasa pokrywa się z metrem. Jego likwidacja
spowoduje konieczność nawet kilku przesiadek. Jedzie z Chomiczówki na
Torwar przez Pl. Bankowy i Centrum, tym samym zostanie zlikwidowane
bezpośrednie połączenie Bemowa z tymi 2 ważnymi lokalizacjami. Należy
zwiększyć częstotliwość kursowania tego autobusu.
Autobus 112 - jedyny autobus łączący Lazurową/Połczyńską z resztą Bemowa.
Korzystanie ze 105 i 220 będzie znów wymuszało przesiadki. Trasa zupełnie
nie pokrywa się z II linią metra, a co więcej jest jedynym autobusem,
który będzie stanowił bezpośredni dojazd do stacji metra przy Ratuszu dla
dużej liczby mieszkańców Bemowa. Już usunięto autobusy z Powstańców
Śląskich i właściwie w komunikacji od Połczyńskiej do lotniska Bemowo
jest tylko 1 tramwaj. Należy zwiększyć częstotliwość kursowania tego
autobusu i zacząć pilnować, żeby przyjeżdżał, bo zdarza się, że jeździ co
drugi.
Autobus 109 - podobnie jak 171, jego trasa pokrywa się nieznacznie z
trasą metra, a łączy Bemowo z centrum bez konieczności przesiadania się.
Dla mnie był to ostatni w miarę dogodny środek transportu do pracy.
Zlikwidowanie go dodatkowo wydłuży czas mojego dojazdu, który i tak jest
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wyjątkowo długi na stolicę kraju. Należy zwiększyć częstotliwość
kursowania tego autobusu.
Autobus E2 - powinien wrócić na trasę na Bemowo.
Dodatkowe połączenie z okolic Lazurowej, Połczyńskiej Batalionów
Chłopskich, Szeligowskiej - uważam, że należy puścić dodatkową linię
autobusową łączącą te rozwijające się tereny bezpośrednio z centrum
miasta. Kiedy 105 jeździło dalej, ale obecnie trasa jest skrócona do
Ronda Daszyńskiego i na tym kończy się w miarę szybki i dogodny transport
publiczny.
Moja trasa zaczyna się od 105, które jeździ dość szybko i często.
Niestety na Rondzie Daszyńskiego muszę się przesiąść. Na 109 czekam nawet
20 minut. I kolejne 15-20 jadę do Centrum. To już daje ponad godzinę
drogi do pracy. Dodatkowo z Centrum muszę się dostać na Piękną. Oznacza
to albo przesiadkę do 107 na Kruczej (107 jeździ co 30 minut) albo
przejście przez Rondo i podjechanie czymś do pl. Konstytucji. Oba
warianty zajmują więcej czasu niż przejście tego kawałka pieszo. Łącznie
od wyjścia z domu do wejścia do biura, bez dodatkowych przystanków, tracę
około 1.5 godziny. Oczywiście powrót nie jest krótszy. Oznacza to 3
godziny dziennie w komunikacji miejskiej.
Przesiadka w metro na 2 stacje i potem w tramwaj na kolejne 4 przystanki
nie jest ani szybsza, ani wygodniejsza.
Dodatkowym problemem jest likwidacja bus pasów i zwężanie ulic - tak jak
zrobiono w Górczewską. Ścieżka rowerowa nie jest najpotrzebniejszą rzeczą
przy głównych ulicach miasta, można ją poprowadzić gdzieś z boku.
Dla porównania koleżanka z Ząbek do Ronda Daszyńskiego ma 40 minut, inna
z Piastowa na Mokotowską też około 40 minut. Nawet z Mińska Mazowieckiego
można dotrzeć do Centrum szybciej niż z Bemowa. Z Bemowa do Centrum Łodzi
samochodem jedzie się poniżej 1,5 godziny. Chyba nie tak powinna wyglądać
komunikacja miejska w stolicy, biorąc dodatkowo pod uwagę, że Warszawa
wcale nie jest takim dużym miastem i jest miastem, które walczy ze
smogiem i powinno zachęcać do rezygnacji z samochodu, a nie zmuszać do
dojazdów własnym środkiem transportu.
Pozdrawiam,

Temat:

Zabranie linii 177

Kategorie: Ursus
Szanowni Państwo,
Mieszkam w okolicach WKD opacz. Linia 177 zapewniała mi i mojemu dziecku
BEZPOŚREDNI dostęp do lecznicy oraz Urzędu Dzielnicy Ursus.
Rozumiem, że częściowo zastępuje to linia 220 jednak, trzeba przejść
kawał drogi aby tam dotrzeć.
Całe Skorosze zostaną odcięte od drugiej storny Ursusa.
POzdrawiam,
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Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie, po
otwarciu stacji metra, zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować linię 716 wzdłuż
Świerszcza, a jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami aby linia kursowała przez Żwirki i Wigury następnie ulicą
Woronicza i do stacji metra Wierzbno, a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie, a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w Północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Dziękuję i pozdrawiam
Temat:

Poprawa komunikacji dzielnicy Włochy

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra* zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 *która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem

Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
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Z poważaniem

Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem

Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Pozdrawiam,

Temat:
Stanowisko w sprawie ulepszenia komunikacji miejskiej
Załączniki: Konsultacje społeczne ws. zmian w komunikacji miejskiej po
uruchomieniu nowych stacji metra M2.docx
Kategorie: ogólne - niedopasowane
Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie moich sugestii, które
uwzględniłam w załączonym piśmie
Z poważaniem,

Temat:
Konsultacje ws. zmian linii komunikacji zbiorowej na Targówku
oraz na Bemowie
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Kategorie: Ursus; Praga-Północ
Dzień dobry,
Piszę do Państwa jako mieszkaniec Pragi-Północ oraz przyszły mieszkaniec
Ursusa. W związku z tym chciałbym się wypowiedzieć w sprawie dwóch linii,
które mają zostać "okaleczone" przez zmiany w komunikacji zbiorowej.
Zacznę od tramwaju nr 25 - jestem kategorycznie przeciwny likwidacji tego
połączenia. O ile rozumiem chęć wzmocnienia brygad tramwajowych jadących
z Wiatracznej do centrum, likwidacja tego połączenia sprawi, że podróżni
jadący z Nowej Pragi będą musieli polegać na niewygodnych przesiadkach na
przeskalowanych i niewygodnych węzłach. Ta zmiana uderzy najmocniej w
rodziców z dziećmi w wieku szkolnych oraz seniorów i osoby z
ograniczeniami w poruszaniu się, czyli te, które już na starcie są
poszkodowane gdy trzeba skorzystać z przesiadek na metro. Trasa "25"
pokrywa się z metrem tylko na 2 przystankach, więc trudno uznawać M2 jako
wygodne zastępstwo. Tramwaj jest też wygodnym dojazdem do wielu szkół
oraz największej placówki opieki zdrowotnej w stolicy - szpitala
uniwersyteckiego na Banacha.
Jako konstruktywną kontrpropozycję proponuję skrócenie trasy tramwaju do
pętli Czynszowa i ograniczenie jego taktu, jednocześnie dbając o to, aby
godziny pasowały do godzin dojazdu do szkół (początku lekcji).
Jeżeli chodzi o odcinek Bemowski, mam bardzo duże uwagi co do zmiany
przebiegu linii 177. Linia ta jako połączenie dowozowe do metra nie ma
sensu - po pierwsze, likwiduje się w ten sposób jedyne bezpośrednie
połączenie obu części Ursusa (w tym dojazd do Urzędu Dzielnicy z
Czechowic i Skoroszy). Po drugie, autobusy będą utykały w korku przy
Factory. Dużo lepszy dojazd do metra jest przez ulice Gierdziejewskiego i
Połczyńską, gdzie korków praktycznie nie ma i autobusy nie muszą tracić
cennych minut na czekanie do lewoskrętu.
Podzielenie 177 na dowozówkę do metra i 207 w drugiej części dzielnicy
sprawia, że mieszkańcy chcący dostać się do szkół w południowej części
dzielnicy (okręg szkolny dla Szamotów wypada na Skoroszach) będą musieli
się przesiadać. Podobnie z mieszkańcami południa Ursusa chcącymi dojechać
do Urzędu Dzielnicy. Warto zauważyć, że 177 i 207 nie będą miały nawet
punktu stycznego! Jak zatem osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy
rodzice z dziećmi mają poruszać się po dzielnicy - przechodząc tunelem
pod torami i robiąc sobie kilkaset metrów spaceru do Urzędu?
Kategorycznie sprzeciwiam się takiej fragmentaryzacji i likwidacji
jedynego bezpośredniego połączenia między ważnymi punktami dzielnicy,
takimi jak szkoły, urzędy i przychodnie. Jeżeli miasto chce zapewnić
lepszy dojazd do metra, niech organizuje go za pomocą innej linii. Próba
zmiany autobusu 177 w dojazdówkę do metra to karanie mieszkańców Ursusa
za to, że na Bemowie otworzyli metro.
Pozdrawiam,

Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
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Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Temat:

2 linia metra - konsultacje

Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Dzielnicy
Ursus po otwarciu stacji metra, zwracam się z prośbą o zwiększenie
częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować linię 716
wzdłuż ulicy Świerszcza.
Jednocześnie sugeruję korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami, tak aby linia 228 kursowała ulicą Żwirki i Wigury,
następnie Woronicza do stacji metra Wierzbno, a dalej być może nawet do
Metra Wilanowska. Byłoby to zgodne z deklaracjami złożonymi wcześniej
przez ZTM, dotyczącymi wydłużenia trasy do stacji metra na Mokotowie.
W związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami na terenie dzielnicy
Włochy (m.in. wzdłuż ulicy Instalatorów) oraz Dzielnicy Ursus (np.
Osiedle Szamoty) potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały
tydzień linii 228.
Z poważaniem,

Temat:

Wydłużenie linii 228

Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośba o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do metra Wilanowska. Z moich informacji wynika
ze ZTM obiecał wydłużenie linii do najbliższej stacji metra na Mokotowie
a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie
dzielnicy Włochy czy osiedla Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem

269
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228
Z poważaniem,

Temat:

Konsultacje - linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem

Temat:

Metro Bródno

Kategorie: Białołęka
Dzień dobry,
Zwracam się z zapytaniem i propozycją w związku z uruchomieniem linii np.
z przystanku Białołęka Dworska przez przystanek Ogrody Przyjaciół (ulica
Cieslewskich) w kierunku Metro Bródno. We wszystkich propozycjach brana
jest pod uwagę wielokrotnie okolica ulic Białołęckiej i
Ostródzkiej, a nieopodal po drugiej stronie ulicy Plochocinskiej znajduje
się osiedle domów jednorodzinnych jak i duża zabudowa z segmentów m. in
ulice Ogrody Przyjaciół, Piknikowa (stan zamieszkania cały czas rośnie).
Obecnie uruchomiona linia 152 jeździ bardzo rzadko, więc ciężko znaleźć
dobre połączenie w dojazdach do dalszych części Warszawy.
Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie propozycji.
Będę wdzięczna za jakąkolwiek odpowiedź.
Pozdrawiam,
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Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza, a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, aby
linia kursowała Żwirki i Wigury, następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno (a dalej najlepiej do Metra Wilanowska). ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliższej stacji metra na Mokotowie, a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami (Raków na terenie dzielnicy
Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie) potrzebne jest zwiększenie
częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza, a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, aby
linia kursowała Żwirki i Wigury, następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno, a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliższej stacji metra na Mokotowie, a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Autobusy po otwarciu metra na Bemowie

Kategorie: Bemowo; Wola
Dzień dobry,
chciałbym napisać o mojej propozycji skierowania linii autobusowych na
Woli i Bemowie, ponieważ w Państwa wizualizacjach zabrakło niektórych
ważnych elementów, które znacznie poprawiłyby komunikację w tych
rejonach.
Moją propozycją jest skierowanie linii 129 bezpośrednio ulicą Powstańców
Śląskich do Metra Bemowo z zawrotką na wysokości ulicy Kazubów lub w
relacji:
PKP URSUS - ... - Powstańców Śląskich - Górczewska - METRO BEMOWO 01 (dla
wysiadających) - Górczewska - Konarskiego (postój) - Powstańców Śląskich
- Górczewska - METRO BEMOWO 01 (dla wsiadających) - Górczewska Konarskiego - Powstańców Śląskich - ... - PKP URSUS
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Wraz z wyłączeniem ulicy Strąkowej z ruchu tranzytowego można by utworzyć
linię autobusową zwykłą 155 lub linię autobusową okresową 355 obsługiwaną
autobusami o długości 12 metrów na trasie:
OSIEDLE GÓRCZEWSKA - Górczewska - Powstańców Śląskich - Człuchowska Kruszyńska - Strąkowa (powrót: Strąkowa - Plac Kasztelański) Boznańskiej - Olbrachta (powrót: Stroma) - Redutowa - Kasprzaka (powrót:
Ordona - Wolska) - Prosta - Świętokrzyska - Emilii Plater - zawrotka na
wysokości ulicy Siennej - Emilii Plater - EMILII PLATER 02
Taka linia m.in. pomogłaby
• szybciej dotrzeć do metra mieszkańcom Osiedla Znana;
• zostawić linię autobusową w relacji: Jana Olbrachta (po Zachodniej
stronie ul. Redutowej) - Redutowa;
• pozostawić trzecią linię na ul. Redutowej;
• połączyć Odolany bezpośrednio z Centrum;
• mieszkańcom Bemowa i Woli szybko dotrzeć na Stadion Legii/ Halę Torwar
dzięki połączeniu z linią 109 na ulicy Emilii Plater.
To już wszystko. Mam nadzieję, że Państwo wezmą pod uwagę lub zainspirują
się tą propozycją.
Z poważaniem
Temat:

Konsultacje - częstotliwość i trasa linii 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:

Rozkład jazdy Lini 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała 1Sierpnia>następnie
Żwirki i Wigury>Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do
Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej
stacji metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się
osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym
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Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień
linii 228.
Z poważaniem

Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała 1Sierpnia>następnie
Żwirki i Wigury>Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do
Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej
stacji metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się
osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym
Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień
linii 228.
Z poważaniem

Temat:

Komunikacja - Nowy Raków

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.

Kategorie: Włochy
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Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem

Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.

Z poważaniem,

Temat:

Linia 228
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Kategorie: Włochy

Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem

Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra, zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza, a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, aby
linia kursowała przez Żwirki i Wigury, następnie Woronicza i do stacji
metra Wierzbno, a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno
obiecał wydłużenie linii do najbliższej stacji metra na Mokotowie, a w
związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie
dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem

Temat:

linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
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Temat:

Linii 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem

Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

autobus 228, wydłużenie trasy
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Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza, a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, aby
linia kursowała Żwirki i Wigury; następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno, a dalej najlepiej do Metra Wilanowska.
ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na
Mokotowie, a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na
terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Dziękuję za rozważenie zmiany trasy.
Z poważaniem
Temat:

Wydłużenie linii 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem

Temat:

Zwiększenie częstotliwości linii 228

Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Linia 228
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Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza, a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie,a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Częstotliwość kursowania linii 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:

Konsultacje - wniosek dotyczący linii 326

Kategorie: Białołęka
> ?Zwracam się z wnioskiem o przekształcenie linii 326 w linię regularną
kursującą również poza godzinami szczytu oraz w weekendy.
> Taka zmiana jest bardzo potrzebna - zarówno uczniom szkół
ponadpodstawowych w ogromnej większości uczących się w szkołach średnich
na terenie Żoliborza i Bielan dojeżdżących na zajęcia i wracających z
nich również poza godzinami szczytu, dorosłym pracującym w weekendy oraz
poza godzinami szczytu, parafianom kościoła przy ul. Kobiałka
zamieszkałym przy ul. Płochocińskiej, nie mającym w niedziele i święta
żadnego połączenia komunikacyjnego ze swoim kościołem parafialnym przy
ul. Kobiałka.
> Wniosek składam w imieniu swoim oraz mieszkańców osiedli przy ul.
Kobiałka i przyległych ulic a także proboszczem parafii przy ul.
Kobiałka.
> Z poważaniem
Temat:

Linia 228
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Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Mój adres do korespondencji to
Z poważaniem
Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Mój adres do korespondencji to: bernadetazadlo@gmail.com
<mailto:bernadetazadlo@gmail.com>
Z poważaniem
Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza, a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno, a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie, a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
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Z poważaniem
Temat:

częstotliwość i trasa linii 228

Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228,
która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie
korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała
Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej
najlepiej do Metra Wilanowska.
ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na
Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na
terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Konsultacje linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:

Nowe stacje – konsultacje społeczne zmian w komunikacji

Kategorie: na zachód od Bemowa
Witam, bardzo prosze o wydłużenie linii 713 i 743 aby umożliwić dojazd do
linii metra. Z Ozarowa ciężko sie dojeżdża, autobus jeździ rzadko, stoi w
korku na Poznaskiej przy S8 bo nie ma slimaka do zjadu tylko krotkie
swiatla i samochody blokuja ruch, nie ma bus pasa. Pozdobnie przejazd
przy Starostwie. Swiatla sa tak ustawione ze uteudniaja poruszanie po
Poznanskiej a ulatwija wyjazd ze Starsotwa urzednikom. Ożarów rozrasta
sie w blyskawicznym tempie a komunikacja nie nadąża za tym wzrostem.
Dodatkowo jest przebudoqa pkp co utrudnia komunikacje.
Z poważaniem,
Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo,
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w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza, a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, aby
linia kursowała Żwirki i Wigury, następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno, a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie, a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:

Kursy linii 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:
Kursowanie linii 228
Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

228

Kategorie: Włochy
Szanowni Sąsiedzi, jeżeli chcemy mieć wpływ na lepszą komunikację Rakowa
przy okazji zmian dotyczących otwarcia metra na Bemowie mamy szansę
wywalczyć lepszą częstotliwość i trasę do metra Wierzbno naszej linii
228. Zachęcam do przesłania poniższej treści w wiadomości email wraz z

281
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

danymi do korespondencji (adres mailowy do odpowiedzi elektronicznej) na
adres : konsultacje@ztm.waw.pl <mailto:konsultacje@ztm.waw.pl>
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:
Komunikacja miejska
Kategorie: Włochy
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:
petycja w sprawie linii 117 i innych
Kategorie: ogólne - niedopasowane
Zwracam się z prośbą o przywrócenie linii 117 na Mokotów (była wycofana
czasowo z związku z kryzysem gospodarczym i urywa się ciągle na Dworcu
Centralnym). Byłoby także wskazane na przywrócenie linii 130 na całość
dawnej trasy. Postuluję także przywrócenie linii 222 jej tradycyjnego
numeru czyli 144. Generalnie apeluje o nie czynienie rewolucji w
trasach, w szczególnie w dzielnicach które się nie rozbudowują i nie ma w
nich potrzeby wywracania linii autobusowych do góry nogami co jakiś czas,
jak to lubią Państwo czynić.
z poważaniem,
Temat:
Linia 228
Kategorie: Włochy
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
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Z poważaniem
Temat:
Wniosek dot. częstotliwości linii 228
Kategorie: Włochy
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

prośba

Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra, zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza, a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, aby
linia kursowała ulicą Korotyńskiego, następnie Wołoską lub Żwirki i
Wigury do Woronicza i dalej, do stacji metra Wierzbno. ZTM już dawno
obiecywał wydłużenie linii, ja sam zgłaszałem odpowiednią prośbę - bez
skutku, bez odpowiedzi. Intensywnie rozwijające się osiedla na Rakowie,
na terenie dzielnicy Włoch,y czy Szamoty w północnym Ursusie, potrzebują
zwiększenia częstotliwości kursowania przynajmniej linii 228.
Z poważaniem,
Temat:
228 - dojazd do metra oraz zwiększenie częstotliwości
Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra, zwracamy się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza, a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno, a dalej najlepiej do Metra Wilanowska.
ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliższej stacji metra na
Mokotowie, a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na
terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie, potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
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Z poważaniem,
Temat:
Konsultacje dotyczące dojazdu z okolic Ożarowa linia 743 do
stacji Metra
Kategorie: na zachód od Bemowa
Dzień dobry,
Jestem mieszkanką Kręczek koło Ożarowa Mazowieckiego a jednocześnie mamą
dwóch nastolatków i dziecka niebawem rozpoczynającego edukację w szkole
podstawowej.
W związku z planowanym oddaniem stacji metra Bemowo chciałabym zabrać
głos w sprawie jedynej linii autobusowej 743, która dojeżdża z okolic
Ożarowa do Warszawy.
Bardzo proszę o rozważenie przedłużenia trasy linii 743 do stacji Metra.
Do samego Ożarowa dojeżdża 713 ale tylko właśnie 743 zapewnia połączenie
i do Ożarowa i okolicznych osiedli i przedmieść dla młodzieży codziennie
dojeżdżającej do szkół średnich i na studia.
W tej chwili aby dostać się do metra które jako jedyne gwarantuje
powtarzalny czasowo i najszybszy w godzinach szczytu przejazd w dalsze
części Warszawy.
Poza technikami i szkołami zawodowymi i podstawowymi nie ma w Ożarowie
możliwości kształcenia .
Codziennie w godzinach szczytu do Warszawy i po południu z Warszawy
bardzo dużą grupa ludzi młodych podróżuje komunikacją miejską. Liczne
przesiadki utrudniają transport i go wydłużają.
Uczniowie i studenci to grupa, która nie ma wyboru między komunikacją
miejską a własnym samochodem.
Osoby ze starszych grup wiekowych wolą często podróż swoim samochodem
zamiast kilku przesiadek.
Gdyby linia 743 miała połączenie ze stacją metra Bemowo lub Księcia
Janusza sama chętnie przesiadłabym się z auta w autobus.
Proszę o wzięcie pod uwagę moich sugestii.
Z wyrazami szacunku,
Temat:
Linia 228
Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
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Temat:

228 linia

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:
Linia 228
Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:
zwiększenie częstotliwości linii 228
Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:
konsultacje społeczne po otwarciu nowych stacji II linii metra
Ważność:

Wysoka

Kategorie: Żoliborz
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Dzień dobry,

Piszę do Państwa w związku z konsultacjami społecznymi zmian
komunikacyjnych po otwarciu nowych stacji linii metra. Potrzebuję co raz
częściej dojeżdżać do chorego ojca od Siebie z Chomiczówki na Targówek
(ul. Goławicka). O ile w weekend jest to w miarę komfortowe (linia 409 i
przesiadka) o tyle w dni powszednie jest problem. Ostatnio od Siebie z
Chomiczówki na Goławicką na Targówek przejechałem wolnym tempem rowerem w
50 minut. Komunikacją miejską z przesiadkami zajmuje mi dojazd w dni
powszednie godzinę 15-20 minut, pomimo, że to odległość 11 km. Mój
znajomy radny z Chomiczówki Marcin Włodarczyk, wielokrotnie podnosił, że
mieszkańcy Chomiczówki chcieli by całotygodniowe połączenie linii 409.
Mam kilka propozycji do przeanalizowania w tym zakresie. 409
całotygodniowe, co wzmocniło by relację Chomiczówki z metrem Młociny
(obecnie jedynie 114). Ewentualnie uruchomienie nowej całotygodniowej
linii np. 309 lub 300 lub 370 z Bielan jadącej ciągiem ul. Conrada –
Kochanowskiego (lub alternatywnie Powstańców Śląskich – Maczka) –
Powązkowska – Most Gdański i dalej przez Rondo Żaba – Św. Wincentego –
Ossowskiego i albo na Targówek albo do Os. Wilno albo ze Starzyńskiego w
Szwedzką i Stalową do metra Szwedzka (pętla niegdyś 460 przy Tesco).
Czytałem swego czasu artykuły, że ztm planuje wydłużyć linię 500 do cm.
Wojskowego na Powązkach, celem lepszej obsługi nowych osiedli na
Powązkowskiej. W ostateczności linia z Cm. Wojskowego na Powązkach np. na
Targówek to wówczas przesiądę się ze 180 w nową linię na Powązkowskiej.
Tam gdzie jest powyżej jednej przesiadki podróż staje się długa i
uciążliwa. Obecnie z Chomiczówki na Targówek muszę jeździć na około.
Analizowałem i zastanawiałem się co mi da otwarcie nowych stacji linii
metra na Bródnie i że może będę jeździł 114 i na Bródnie się przesiądę w
metro, ale w Państwa propozycjach nie ma korekty linii 114 na Bródnie,
aby zatrzymywała się przy stacji II linii metra na Bródnie.

Pozdrawiam,
Temat:

Autobus linii 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:
Komunikacja Raków
Kategorie: Włochy
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Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,

Temat:

prośba o zwiększenie częstotliwości linii 228

Szanowni państwo,

W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z Wyrazami Szacunku,
Temat:

Prośba dot. linii 228

Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska.
ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na
Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na
terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Do:
konsultacje
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
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wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:
wniosek
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

228

Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:
Prośba o zwiększenie częstotliwości kursowania oraz wydłużenie
linii 228
Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:
228
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Zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości przejazdu linii 228,
przez stację nowy Raków w szczególności od godz 13-20.
Trzeba czekać pół godziny na 228.

Temat:

Podanie

Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Linia 228

Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Linia 228

Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Raków

Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby

289
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:

Prośba o zwiększenie częstotliwości linii 228

Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra, zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza, a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, tak
aby linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno, a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie, a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

prośba o zwiększenie częstotliwości linii 228

Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Prośba o zwiększenie częstotliwości kursowania linii 228

Szanowni państwo
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Linia 228
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Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:
Prośba o zwiększenie częstotliwości linii 228.
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra, zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza, a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, aby
linia kursowała Żwirki i Wigury, następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie, a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie, potrzebne jest zwiększenie
częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:
Zwiększenie częstotliwości linii 228
Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska.
ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na
Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na
terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:
Linia 228
Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra, zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż ul. Świerszcza.
Proszę jednocześnie o rozważenie korekty trasy zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami - tzn. aby linia kursowała Żwirki i Wigury, następnie
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Woronicza i prowadziła do stacji metra Wierzbno, a dalej prowadziła
najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do
najbliżej stacji metra na Mokotowie, a w związku z intensywnie
rozwijającymi się osiedlami (Raków na terenie dzielnicy Włochy czy
Szamoty w północnym Ursusie), potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Linia 228

Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:
Konsultacje społeczne linia 228
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Sebastian Ryczkowski.
Temat:

Zapotrzebowanie komunikacyjne Rakowa

Szanowni państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Warszawa Włochy: zwiększenie częstotliwości linii 228
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Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała ul. Żwirki i Wigury, następnie ul. Woronicza do stacji
metra Wierzbno a dalej do Metra Wilanowska.
ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na
Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami na
Rakowie w dzielnicy Włochy potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Pozdrawiam,
Temat:
Linia 228
Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra, zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż ul. Świerszcza i
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - tzn.
aby linia kursowała Żwirki i Wigury, następnie Woronicza i prowadziła do
stacji metra Wierzbno, a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już
dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie, a
w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami (Raków na terenie
dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie) potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

linia 228

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Autobus 228 - zwiększenie częstotliwości

Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
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Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem

Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:

Zwiększenie częstotliwości kursowania linii 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.

Z poważaniem
Temat:

Zwiększenie częstotliwości linii 228

Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z uprzejmą prośbą o zwiększenie
częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż
Świerszcza, a jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami tak, aby linia kursowała przez Żwirki i Wigury następnie
Woronicza i do stacji metra Wierzbno, a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska.
ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na
Mokotowie, a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na
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terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:

Prośba o zwiększenie częstotliwości linii 228

Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:

Zwiększenie częstotliwości linii 228

Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z uprzejmą prośbą o zwiększenie
częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż
Świerszcza, a jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami tak, aby linia kursowała przez Żwirki i Wigury następnie
Woronicza i do stacji metra Wierzbno, a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska.
ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na
Mokotowie, a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na
terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:

Linia 228

Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Zwiększenie częstotliwości linii 228
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Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z uprzejmą prośbą o zwiększenie
częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż
Świerszcza, a jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami tak, aby linia kursowała przez Żwirki i Wigury następnie
Woronicza i do stacji metra Wierzbno, a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska.
ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na
Mokotowie, a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na
terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:

Zwiększenie częstotliwości linii 228

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z uprzejmą prośbą o zwiększenie
częstotliwości linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż
Świerszcza, a jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami tak, aby linia kursowała przez Żwirki i Wigury następnie
Woronicza i do stacji metra Wierzbno, a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska.
ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na
Mokotowie, a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na
terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:

Linia 228

Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem

Temat:

Linia 228

Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza, a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, aby
linia kursowała Żwirki i Wigury, następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno, a dalej najlepiej do Metra Wilanowska.
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ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na
Mokotowie, a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na
terenie dzielnicy Włochy, czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,

Temat:

Konsultacje-zwiększenie częstotliwości kursowania linii 228

Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,

Temat:

konsultacje linia autobusowa 228

Szanowni państwo,

w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra* zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 *która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:

Konsultacje

Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra, zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza, a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, aby
linia kursowała Żwirki i Wigury, następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno, a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
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wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie, a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy
Włochy, czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie
częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Zwiększenie częstotliwości linii 228

Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:

Linia 228

Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

228

Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Pozdrawiam
Temat:

Konsultacje nt. linii 228
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Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Ronda Unii Europejskiej. ZTM już dawno
obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie, a w
związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie
dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Pozdrawiam serdecznie,
Temat:

Konsultacje linia 228

Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:

Kursowanie 228

Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Linia 228 - prosba mieszkańców o rozważenie zmian

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami, które dotyczą zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra, zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, a także o korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami.

299
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Po pierwsze, linia 228 będzie jako jedyna zastępować linię 716 na ulicy
Świerszcza, co tłumaczy potrzebę większej częstotliwości przejazdów.

Po drugie, linia 228 może kursować ulicą Żwirki i Wigury, następnie
Woronicza do stacji metra Wierzbno, a dalej aż do metra Wilanowska. ZTM
od dawna obiecuje wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na
Mokotowie, a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami (np.
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie)
potrzeby mieszkańców rosną.

Będę wdzięczna za zwiększenie częstotliwości przejazdów linii 228 przez
cały tydzień oraz wydłużenie jej do stacji metra na Mokotowie.

Z poważaniem,
Adrianna Szymańczyk

Temat:

konsultacje linia 228

Dzień dobry,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
pozdrawiam,

Temat:

Linia 228

Kategorie: Włochy
Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
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Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem Dominik Gapiński
Temat:

Korekta linii 228

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

linia 228

Dzień dobry,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,

Temat:
Bemowie

Zmiany w komunikacji miejskiej po uruchomieniu Metra na

Szanowni Państwo,
Zwracam się z prośbą o nie wprowadzanie tak wielu zmian tras linii
autobusowych, jakie proponujecie po wydłużeniu linii M2 do Bemowa.
Przede wszytskim apeluję o pozostawienie autobusu 109 - jest to jedyny
autobus, którym ja i wiele osob dojeżdża do pracy itd. z Górczewskiej
bezpośrednio w rejony Elekcyjnej, Ordona, Kasprzaka czy Szpitala
Wolskiego. Korzysta z niego spora ilość osób- część podjeżdża do metra z
pętli Górczewska, ale takze spora grupa osób właśnie z metra przesiada
się do 109 by dojechać do ww ulic. W moim przypadku będzie to o tyle duże
utrudnienie, że po dojechaniu do metra Płocka pozostaje mi jedynie dojazd
autobusem 103 - który niestety jest bardzo niepunktualny, lub dojscie do
pracy 4 przystanki piechotą- na co nie zawsze jest czas czy warunki.
Dodatkowo - ze względu na lekką klaustrofobię i chorobę lokomocyjną,
metro czy tramwaje powodują u mnie spory dyskomfort, dlatego wybieram je
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w ostateczności. A wiem z różnych źródeł, że nie jestem jedyną osobą,
która z podobnych względów nie korzysta z metra.
Druga sprawa zmiana trasy autobusu 112 - jest niezrozumiała. Ten autobus
idealnie łączy stare i nowe Bemowo z Jelonkami.
Kolejna zmiana - zmiana trasy 154...znowu kolejny autobus, ktory
mieszkańcom rejonu WAT, ale i osiedla Gorczewska pozwalał bezposrednio
dojechać w okolice dworca Zachodniego, na Ochotę i dalej. Dla wielu osób
również alternatywna opcja dojazdu w rejon Ordona czy do Prymasa
Tysiąclecia.
Bardzo proszę zastanowić się i rozważyć pozostawienie tych autobusów tak
jak były, metro oczywiście jest dużym udogodnieniem, ale po pierwsze
trzeba też mieć czym do niego dojechać, po drugie nie wszyscy po prostu
mogą korzystać z metra, o czym.wspominałam powyzej.
Z poważaniem
Temat:

228

Szanowni państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

linia 228

Szanowni państwo,
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228, która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza, a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury, następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno, a dalej najlepiej do Metra Wilanowska.
ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na
Mokotowie, a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na
terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:

Wniosek o zwiększenie czestotliwosci jazdy linii 228

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
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jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:

Linia 228

Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem

Temat:

Linia 228

Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,

Temat:

Konsultacje

Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
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Z poważaniem,

Temat:

Konsultacja linii 228

Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Do:

konsultacje

Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:
metra

Konsultacja społeczna w sprawie lini 228 po otwarciu stacji

Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Sugestie do trasy linii autobusowej 228

Szanowni Państwo,
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w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Linia 716

Dzień Dobry,
Piszemy do Państwa jak rodzice , jako opiekunowie, jak i ich dzieci ,
abyście Państwo powstrzymali zmianę LINII AUTOBUSU 716.
Jest to kluczowa linia , która jedzie bezpośrednio do Piastowa, oraz do
takich dzielnic jak Warszawa Ursus i Warszawa Włochy.
Nie likwidujcie , Nie zabierajcie nam obecnych przystanków, które są
stałe od tylu lat, korzystamy z PKP URSUS, kolejna część Korzysta z PKP
Włochy.
To są bardzo potrzebne przystanki, kluczowe, które ułatwiają nam dojazdy
, do szkoły, przychodni, nie zabierajcie tych przystanków.
Nie każcie nam jeździć na okrągło wedle tego co byłoby po nowemu, to
straszne ograniczenie, to bardzo duża uciążliwość, ogromna strata czasu.
Potrzebujemy komunikacji z nie kombinowania, czekania na autobusy z
dziećmi przesiadania się, to jest straszne. I tak ta linia jest bardzo
oblegana ludzie potrzebują tego połączenia 716 jakie jest obecnie ,ale
nie innego, nie na okrągło.
Od strony ciepłowni Woli, jest mnóstwo możliwości przesiadkowych żeby
dostać się do linii metra na Bemowie.

Do:

konsultacje

Szanowni Państwo
W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Częstotliwości linii nr. 228

Szanowni państwo,
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w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Do:

konsultacje

Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem,
Temat:

Zmiany w Ursusie - konsultacje

Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.

Z poważaniem,
Temat:

228

Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
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metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Zwiększenie kursowani linii 228

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza, a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno, a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie, a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem

Temat:

Fwd: LINIA 228

Dzień dobry
Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska.
ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na
Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na
terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Linia 228

Szanowni państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmian w Ursusie po
otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości
linii 228 która będzie jako jedyna zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a
jednocześnie korektę trasy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami aby
linia kursowała Żwirki i Wigury następnie Woronicza i do stacji metra
Wierzbno a dalej najlepiej do Metra Wilanowska. ZTM już dawno obiecał
wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na Mokotowie, a w związku z
intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na terenie dzielnicy Włochy
czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest zwiększenie częstotliwości
przez cały tydzień linii 228.
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Z poważaniem,
Temat:
metra

Prośba konsultacje dot. zmian w Ursusie po otwarciu stacji

Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska.
ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji metra na
Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami Raków na
terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie potrzebne jest
zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem
Temat:

Konsultacje dot. zmian w Ursusie

Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z wyrazami szacunku
Do:

konsultacje

Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem

Temat:

Zwiększenie częstotliwości kursowania linii 228

Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi
zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą o
zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna zastępować
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716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.
Z poważaniem

Temat:

Linia 249 po uruchomieniu nowych stacji linii metra na Bemowie

Dzień dobry,
mieszkańcy Chrzanowa i okolic są zasmuceni, że ich okolice zostały
zapomniane przez osoby planujące komunikację po uruchomieniu nowych
stacji metra na Bemowie.
Okolice Chrzanowa potrzebują bezpośredniego dojazdu do stacji metra
Bemowo, ponieważ w chwili obecnej jedyną możliwością dojazdu jest dojazd
z przesiadką. Optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich byłoby przedłużenie
linii 249 do stacji metra Bemowo.
Chciałem jeszcze zaznaczyć, że linia 249 obsługuje przychodnię na ul.
Coopera do której dojeżdżają osoby z całego Bemowa.
Bardzo proszę o uwzględnienie potrzeb mieszkańców naszej okolicy.

Szanowni Państwo
Kiedy będą otwarte nowe stacje metra na Bródnie i Bemowie kiedy jest
termin zakończenia budowy oraz termin otwarcia ?
Kiedy jest termin rozpoczęcia budowy kolejnych stacji metra ??
Bardzo serdecznie dziękuję za metro w Warszawie, które jest jedyne w
Polsce i dziękuję za budowę metra.
Ja mam też nadzieję, że po otwarciu metra na bródnie oraz Bemowie będzie
w Warszawie lepszy transport oraz mam nadzieję, że po otwarciu metra nie
będzie gorszego transportu oraz mam nadzieję, że tramwaje bądź autobusy
po otwarciu nowych stacji metra nie zostaną zlikwidowane . Jestem za tym
by był dogodny dojazd autobusem lub tramwajem do nowych stacji metra i
mam największe zastrzeżenia i podczas konsultacji chciałbym to zgłosić
mianowicie nie zgadzam się na skrócenie autobusu lub tramwaju bo będzie
taka sytuacja, że ktoś jechał do miejsca docelowego jednym transportem
autobusem lub tramwajem a po otwarciu nowych stacji metra mają autobusy i
tramwaje skrócone . Informuje, że do tej pory jak ktoś jechał dalej to
jechał jednym środkiem transportu autobus bądź metro a po otwarciu nowych
stacji metra jak kto będzie jechał w dalsze miejsce to będzie musiał
jechać dwoma środkami transportu czyli w pierwszej kolejności będzie
jechał autobusem lub tramwajem a po jakimś czasie będzie musiał się
przesiąść w drugi autobus lub tramwaj co jest mało komfortowe bo z jednej
strony rozumiem, że ktoś jedzie jednym środkiem transportu autobus bądź
tramwaj i dojedzie do nowych stacji metra i przesiądzie się do metra tym
bardziej, że metro jest szybszym środkiem transportu i nie ma na trasie
korków i to zrozumiem, że ktoś z autobusu bądź tramwaju przesiądzie się
do drugiego środka transportu jakim jest metro a nie rozumiem tego jeśli
jego linia tramwajowa bądź autobusowa zostanie skrócona czyli pasażer
będzie jechał jednym środkiem transportu autobus bądź tramwaj by po
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pewnym czasie przesiąść się w drugi środek transportu autobus lub tramwaj
by dojechać na miejsce docelowe a wcześniej przed otwarciem metra jechał
pasażer jednym środkiem transportu i na to nie wyrażam zgody oraz mam
nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze lepsze metro i będzie to szybki
transport publiczny czyli mam nadzieję, że metro będzie szybsze bo teraz
metro jest bardzo wolne biorąc pod uwagę prędkość i proszę wziąć to pod
uwagę oraz proszę wziąć pod uwagę podczas konsultacji, że nie wyrażam
zgody na skrócenie linii autobusu bądź tramwaju bo przez to będzie gorszy
dojazd bo ktoś będzie musiał jechać dwoma autobusami lub tramwajami
zamiast jednym co jest ogromnym utrudnieniem i obciążeniem .
Bardzo serdecznie dziękuję
Z Poważaniem
Temat: Trasówki
PS. Co do naszych rozważań na spotkaniu konsultacyjnym dotyczących
nieszczęsnej linii 167 - jest jeszcze jedna alternatywna opcja:
143. SZCZĘŚLIWICE - Szczęśliwicka - Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Grójecka
- Wawelska - ... - REMBERTÓW-KOLONIA.
187. URSUS..... - Kopińska - Wawelska - trasa 167 - Czerniakowska - .....
517. URSUS..... - Kopińska - Wawelska - al. Armii Ludowej - METRO
POLITECHNIKA (PL. KONSTYTUCJI?).
nowe 109. DW. CENTRALNY - ... - Czerniakowska - Bartycka - SIEKIERKISANKTUARIUM.
Opcjonalnie acz ryzykownie:
168. SZCZĘŚLIWICE - Szczęśliwicka - Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Grójecka
- Wawelska - trasa 167 - Rakowiecka - ..... - WITOLIN.
187. URSUS... - obecna trasa - Czerniakowska - Bartycka - SIEKIERKISANKTUARIUM (razem z pakietem wilanowskim, z tym, że mam obawy o
tworzenie kolejnego potwora;) . Plus taki, że zostają przeguby i szybki
dojazd do metra, ale czy regularny? Poza tym, żeby uzyskać rozsądną
częstotliwość trzeba wtedy ożenić tym samym 187 z 517...)

tytuł: linia 228
treść: Szanowni państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami
dotyczącymi zmian w Ursusie po otwarciu stacji metra zwracam się z prośbą
o zwiększenie częstotliwości linii 228 która będzie jako jedyna
zastępować 716 wzdłuż Świerszcza a jednocześnie korektę trasy zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami aby linia kursowała Żwirki i Wigury
następnie Woronicza i do stacji metra Wierzbno a dalej najlepiej do Metra
Wilanowska. ZTM już dawno obiecał wydłużenie linii do najbliżej stacji
metra na Mokotowie a w związku z intensywnie rozwijającymi się osiedlami
Raków na terenie dzielnicy Włochy czy Szamoty w północnym Ursusie
potrzebne jest zwiększenie częstotliwości przez cały tydzień linii 228.

310
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Temat:

Konsultacje

Szanowni Państwo, korzystając z okazji wycofania 716 z Świerszcza proszę
o zwiększenie częstotliwości kursowania 228 które to będzie na tej ulicy
jedyną linią autobusową. Zwiększenie częstotliwości jest bardzo potrzebne
także na pozostałym odcinku trasy przede wszystkim wzdłuż Instalatorów na
której kursuje stanowczo za rzadko. Proszę jednoczenie o wyduzenie trasy
na Mokotów przez Woronicza do stacji metra Wierzbno i na pętlę Metro
Wilanowska.
Na Rakowie przydałby się nam częsty autobus jadący do metra i na Mokotów.
Z poważaniem

Temat:

kursowanie 176

Witam serdecznie,
pisze do Państwa w sprawie autobusu linii 176. na ul. Marywilskiej
powstało bardzo dużo osiedli i ciągle się budują, Przystanek Marcelin
jest na żądanie o 6.41 wsiada do już zatłoczonego autobusu 10 osób,
brakuje miejsc stojących bo autobusy są krótkie. Proszę rozważyć częstsze
kursowanie tej linii. proszę się po prostu przejechać od przystanku
Budowlana do końca trasy i zobaczyć ile ludzi jeździ szczególnie w
godzinach poronnych jak i po pracy od 16....ej.
Z Poważaniem
Temat:

Przeciw likwidacji 160

Dzień dobry
cholera. Jest nienormalny likwidacji nr 160
pytam dlaczego nie ma nr 160. Dla mnie ważne nawet bardzo ważne. Jak
numer z nowy na starym mieście albo do dw. Centralnego ? Wiem tylko nr
160 bo zawsze korzystam. Niedługo już nie ma. Nienormalny… proszę powrót
na miejscu. Z niwy nr 120 do dw wschodniego jest a nr 160 z niwy do dw
centralnego nie ma. Dlaczego likwidacji? Stupid
Temat:

Zachowanie autobusu 190 i 112

Dzień dobry,
Zgłaszam stanowczy sprzeciw w kwestii skrócenia linii 190 i 112 na
Jelonkach. Obecnie Osiedle Jelonki posiada już niewiele autobusów.
Zabrano nam 184, 509,E2 i inne. Z ulicy Człuchowskiwj na której przybywa
mieszkańców mamy tylko 3 autobusy, nie lepiej jest z Chrzanowa. Metro nic
nie rozwiąże , gdyż konieczne będzie kilka przesiadek .Teraz na Pragę i
Stare Miasto dojedziemy jednym autobusem, a po likwidacji 190 konieczne
będą przesiadki. Nie można kosztem jednej dzielnicy uszczęśliwić inne.
Natomiast autobus 112 to jedyny autobus na Bielany i tamten kierunek.
Ponadto nie każdy mieszka przy samym metrze A z rano w drodze do pracy
liczy się każdą minuta. Zgłaszam stanowczy sprzeciw.
Temat:

PROTEST! - w sprawie linii 177 i 178 Ursus

Witam,
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Jako mieszkańcy ul. Bodycha i Prawniczej w dzielnicy Ursus, protestujemy
przeciwko zmianie trasy kursowania linii 177 i 178. Bez nich zostaniemy
zupełnie odcięci od świata!, gdzie obecnie i tak mamy utrudniony dojazd
gdziekolwiek, bo wszędzie jest daleko! W tej okolicy zamieszkuje bardzo
dużo starszych osób, którzy nie będą mieli jak się dostać do centrum
Ursusa, Przychodni na ul. Sosnkowskiego, Gminy, czy kolejki WKD Opacz.
Poza tym na ul. Bodycha powstało nowe Osiedle Ursusdom i ludzie z małymi
dziećmi muszą się jakoś przemieszczać. Zmiana kursowania ww linii jest
niedopuszczalna.
Z poważaniem,
Temat:

likwidacja linii 109,112,171

Dzień dobry
Warszawa to miasto ludzi w różnym wieku .Mieszka w niej sporo
staruchów.Dla tych ludzi jazda metrem to żadna frajda.Nieraz czytam o
uszkodzonych windach na różnych stacjach metra.
a wtedy często pozostają tylko schody.Argument ze z Bemowa na Powiśle
można się dostać metrem zupełnie do mnie nie przemawia.Jadąc autobusem
widzę jak Warszawa pięknieje
widzę świat drzewa kwiaty to jest jak wycieczka .A metrem? metro jest
dobre dla tych co się śpieszą do pracy co gnają na złamanie karku aby
szybciej.Autobusy 109 i 171 to linie którymi można dojechać do wielu
miejsc do których metro nie dojeżdża przychodnia na Lesznie szpital
Orłowskiego .Dla osób starszych każda przesiadka stanowi problem.Nie
zawsze pasażerami są ludzie uprzejmi którzy ustąpią miejsca.A linia
112,komu ona przeszkadza .Linia ta umożliwia dojazd do przychodni na
Czumy.do hali Wola do selgrosa ,do przyszłego zamiennika Tesco.Ułatwia
bardzo życie mieszkańcom Bemowa.
Mam nadzieje że te linie ocaleją bo metro nie dla wszystkich jest super
wygodnym środkiem transportu.
Z poważaniem
Temat:

Nowa komunikacja Białołęka

Dzień dobry,
W odpowiedzi na Państwa propozycję nowego układu komunikacyjnego z
Białołęki bardzo proszę:
1. Dołożenie autobusu z ul. Ostrodzkiej ( przystanek Piasta Kolodzieja)
do Metra ( wg. Państwa propozycji pozostaje wyłącznie linia 134).
Pozostawienie tylko jednej linii w znaczący sposób ogranicza komunikację
do miejsc pracy w Centrum Miasta.
2. Pozostawienie linii 132 . Dziecko codziennie kursuje autobusem z ul.
Ostrodziej (przystanek- Piasta Kolodzieja) do SP 112 przy Zaułku.
Skasowanie jedynego autobusu będzie powodować ze córka będzie musiała
pokonywać tak duży odcinek pieszo co zajmie jej ok 50 minut.(!!!)
Bardzo proszę o przestawienie relanych propozycji biorących pod uwagę
potrzeby wszystkich mieszkańców dzielnicy. Ta propozycja jest nie do
przyjęcia.
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Pozdrawiam
Temat:

Konsultacje Ursus

Dzień dobry
Piszę w imieniu osób zamieszkujących w pobliżu przystanku na żądanie 178
Prażmowska oraz Kuźnicy Kołłątajowskiej. Jesteśmy osobami starszymi
dbającymi o środowisko i nie korzystamy z samochodów. Do tej pory
mogliśmy skorzystać z linii 178 i dojechać do centrum Ursusa (przychodnie
przy ul. Sosnkowskiego, Skoroszewskiej) oraz do stacji PKP Ursus
(pętla). Na ulicy Regulskiej od ul. Kompanii Kordian do pętli PKP Ursus
jest to jedyny przystanek i jedyny autobus, który pozwala nam korzystać z
komunikacji miejskiej. Osoby zamieszkujące w okolicy to osoby, które
często mają kłopoty z poruszaniem się i dojazd do stacji czy przychodni
jest wybawieniem. Są tu też dwa bloki, w których mieszkają osoby
skierowane do lokali będących w gestii m.st <http://m.st> . Warszawy.
Również osoby wracające lub jeżdżące do kościoła korzystają z tych
przystanków. Dlatego proszę o uwzględnienie naszych próśb i zachowanie
przystanku na żądanie 178 Prażmowska lub skierowanie innego autobusu na
trasę umożliwiającą połączenie centrum Ursusa z tym przystankiem. Dla
starszych osób, a jedną z nich jestem ja, proszę o uwzględnienie naszego
postulatu. Rozmawiałam ze starszymi sąsiadami, którzy stwierdzili, że
obsługa poczty elektronicznej sprawia im trudność i takiej informacji nie
potrafią do Państwa przesłać, a przyjść i siedzieć pewnie ze 3 godziny
minimum nie będą w stanie. Dlatego proszę o przyjście nam z pomocą i
uwzględnienie naszej prośby. Chyba to nie jest uzależnione od ilości
próśb tylko od stanu faktycznego.
Pozdrawiam
Temat:

Linia 118

Witam.
1.
Mam zapytanie w związku ze skróceniem trasy linii 118 do Powiśla.
Jakie rozwiazanie Państwo przewidujecie na szybki dojazd na Żerań FSO z
okolic ul Dobrej? Linia 118 - to najszybsze połączenie z Żeraniem,
zapewniające sprawną przesiadkę do pociągów, autobusów i tramwajów.
To chyba jedyna Linia z Żerania, która ma tak szybką i atrakcyjną trasę,
łączy mosty, miejsca rekreacyjne, szpitale, centrum miasta, itp.
Jestem przeciwna jej skróceniu.
Dobrym rozwiazaniem byłoby pociągnięcie jej trasy i z planowanego końca
na Powiślu - utworzenie krańca właśnie na Żeraniu, jeśli byłyby takie
możliwości.
2.
Jestem przeciwna likwidacji linii 160.
Trasa tej linii jest mega uniwersalna. Stanowi świetną alternatywę dla
awarii metra.
Łączy też różne punkty przesiadkowe nie generując dodatkowych przesiadek.
W moim przypadku metro nie skraca czasu dojazdu, gł chodzi o pracę, czy
córki do szkoły(tu gł likwidacja linii E9, pomimo utrudnień przejazdu
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przez most Grota), ponieważ wymusza kilka przesiadek - 2 lub 3 do
autobusów czy tramwaju, a to powoduje nieraz dojazd okrężną trasą.
Niestety mamy na razie tylko dwie Linie metra.
Szkoda, że trasa Linii M2 nie dotarła na Grodzisk. Łatwiej byłoby dowieź
świetnie skomunikowane Bródno do metra na Kondratowicza, niż całą
Zieloną Białołękę.
Rewolucja autobusowa w tej części dzielnicy ponownie spowoduje, że część
mieszkańców przesiądzię się do samochodów.
Pozdrawiam serdecznie
Temat:

Autobusy na Bemowie dotyczy 190 i 112

Szanowni Państwo
W związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi otwarcia linii M2 na
Woli i Bemowie pragnę przedstawić stanowisko wobec proponowanych zmian
rozkładu jazdy linii autobusowych i tramwajowych zaproponowanych przez
ZTM do konsultacji społecznych.
Przeglądając portale natrafiłem na informacje na stronach TUWOLA.PL
niesamowite i nieprawdopodobne informacje dotyczące zmian tras autobusów
linii 112 i 190 .Mieszkam przy przystanku Raginisa na Jelonkach Pd. To
bowiem ten przystanek jest świadkiem fatalnych decyzji o zmianach tras a
co najważniejsze o likwidowaniu wielu numerów tras autobusów które mimo
zapewnień Państwa ZTM nigdy w życiu nie zostały zrealizowane. Na
przestrzeni kilku lat została całkowicie zniszczona infrastruktura linii
autobusowych ja Jelonkach. Zniszczeń tych dokonywano sukcesywnie w ramach
jakiś nie zrozumiałych i dziwnych decyzji które zawsze miały w podstawie
uzasadniający fakt że gdzieś otwarto kolejną linie metra albo że otwiera
się linia tramwajowa czy poszerza jakaś ulica . Na przestrzeni lat ten
właśnie przystanek Raginisa pokazuje jak Państwo działacie w sposób
burzący dobro społeczne i pomimo konsultacji i tak Państwo działacie
wbrew bardzo ważnemu interesowi publicznemu i społecznemu. Na
przestrzeni lat pozbawiono nas linii 309 potem 149 ( z Człuchowskiej) 163
potem 463 ... potem 406 w zamian było 506 . Mało tego zlikwidowano nam na
Jelonkach linie 184.
A przecież obiecywaliście Pastwo przywrócenie linii 506
.- I znowu to samo! Jak likwidowano 406, to mówiono o zawieszeniu linii,
która miała wrócić. Z 506 tak samo. Te linie zastępcze nie są pospieszne.
Chcemy koniecznie powrotu 506 - żąda pan Marek, mieszkaniec osiedla
Przyjaźń, który codziennie jeździł do pracy autobusem 506 na Targówek z
przystanku naprzeciwko ratusza Bemowo.
i dalej ktoś pisze w 2018 r na
portalu TY.BEMOWO.PL Kiedy zaczynano budowę metra obiecano,że 506
zabrane będzie tylko na czas jej budowy a teraz co nasze głosy się nie
liczą, nagle zabrakło taboru, to śmieszne po prostu.. Masie nas pasażerów
za nic nasze zdanie się nie liczy... ..Polecam ku pamięci ten link
dotyczący 506 https://radiokolor.pl/wiadomosci/n/5523/chca-powrotu-linii506-jest-petycja-i-odpowiedz-ztm-u. Bezwzględność ZTM w stosunku do ludzi
którzy walczyli o przywrócenie 506 było uważam działaniem skierowanym
dokładnie tak jak to się opisuje w art. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 1964
r. Kodeks Cywilny. Art. 5. [Nadużycie prawa podmiotowego]
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami
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współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie
jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.
Jak słucham i czytam powyższego linku jak ludzie w niewyobrażalny sposób
walczyli o przywrócenie linii 506 i fakt bez sporny że ZTM obiecywał
przywrócenie tej linii nawet kosztem 112 ( jak obecnie ta linia przebiega
chodzi o połączenie jakiekolwiek autobusowe pomiędzy Bemowem -Jelonki Bródno- Białołęka w dalszym kontekście) i nie zaprzeczanie ze jest metro
na tej trasie z Bemowa na Bródno. Tu chodzi o szybką linię autobusową
nawet w formie "E" idącej ze środka osiedla Jelonki i Górczewska oraz
Laurowa ( a zatem ulicy Człuchowskiej) na Bródno trasą nie idącą
bezpośrednio nad metrem tylko powrót 506 lub jakiegoś autobusu w typie E
łączącego Bemowo i Bródno. Owszem istnieją jeszcze inne ważne kierunki
jak Okęcie czy Gocław ale tu już mamy też dziwną rzecz że zlikwidowano
autobus 507 który chodził z Bemowa na Gocław. Nie no to jest zbyt poważne
i zbyt lekceważące trochę od strony ZTM że obiecane przywrócenie linii
po zbudowaniu metra na Bemowie jak 506 , 507 i 501 kompletnie zostały
pominięte jakby nie było problemu. Trochę na zasadzie wykorzystującej
moment przyzwyczajenie i faktu że "ludzie krzyczeli o te linie na Bemowie
a obecnie zapomnieli i niech tak będzie .... To działania sprzeczne
społecznym charakterem działalności ZTM - społecznym w znaczeniu
oczywiście znaczenia jakie posiada ZTM dla systemu ludzkiego i
komunikacyjnego m. st. Warszawy
Likwidacja 106 mimo że mnóstwo ludzi korzyatło młodzieży z tego autobusu
z Jelonek do Liceum na Bema czy Rogalińską . Wycofanie 106 całkowicie z
Jelonek . Potem słynne 407 a anstępnie 501 zlikwidowane z Jelonek . Na
przestrzeni jakis 8 lat no może i 10 zlikwidowano nam spod przystanku
Raginisa 4 lini autobusowych 407, 501, 506, 106 nie dając nic w zamian,
Nie poczynając nic w kierunku udrożenia połaczenia tramwoajowego np z
pętla na Okęciu naet ostanio 11 zamiast przedłużyc ją do Okęcia to nie
zatrzymuje się na Narutowicza i koniec . Tramwaj zawsse jedzdzi prawie
pusty no może poza jakimiś szczytowymi godzinami ale też widzialrem ze
puty jest . Ale ok . To co bulwersuje to fakt że na przestrzeni lat
zlikwidowano nam z przystanku Raginisa a zatem ze srodka Jelonek aż 4
linie autobusowe. 407 106 . 506 , 501 w zamian 407 . Powstaje pytanie po
co . Dlaczego . Mało tego objacywał ZTM że przywróci linię 506 o która
tak bardzo ludzie walczyli czy 501 ... Nic takiego się nie stało .
Przychodzi uruchamianie kolejnych stacji metra i znowu zaczyna się
nagminna już poliotyka komunikacyjna polegajaca na sprowadzeniu
komunikacji do metra . Bez zastanowienia się nad tym dlaczego i po co .
Przedewszystkim ZTM nie chce wyjśc na przeciw ludziom jktorzy z jakiś
względów nie mogą korzystać z metra . Są tacy ludzie . Nawet ja siedo
nich zaliczam . Nioe mozemy korzystać z metra z różnych powdów . Dokonuje
się próby likwidowania dwóch autobusów z Człuchowskiej lub zaczyna się
majstrować orzy modufiakcji ich przebiegu.
112 . Wspaniała linia Czyżby nie mkożna było skomunikować tą linią Włoch
i Jelonek przez metro Ratusz Bemowo i dalej po swojej linii obecnej do
Bródno Podgrodzie lub nawet po trasie obencje czyli Kondratowicza Szpital
potem do Matki tresy z Kaluty i dalej Malborską faktycznie albo na
Podgrodzie lub na te Marki tylko po co dublować te Marki skoro jedzie tam
już 190 . Ale rozumien że mozna by było np przedłużyć trase nie na Marki
tylko Grodzisk tu na Białolęce tej bliskiej Białolęce . Czy nie mozna
zmodyfikować trasy 112 spod pętli Nowe Włochy ulicą Nowolazurową lub od
Pętli dużej Petli Ratusz Ursus koło Factory na Ursusie przez Ursus PN by
zabierać ludzi z linii Sochaczewskiej do metra Ratusz Bemowo ?
Tłumaczenie ZTM że aytobus 112 jeżdzi pusty i że nie moze mieć gdzie

315
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

indziej pęyli jest całkowicie chybione . Wszak przecież po to została
otwrta trasa NowoLazurowa aby połączyć skomunikować Ursus Włochy z
Jelonkami i Bemowem ... Nie uwierze w żadne zapenwienie że tegio sie znie
zrobi albo ze waidukt nad torami się zawali z powodu za dużej ilości
autobusów które i tak tam ajdą bo zadje sie tam gdzieś jest zajednia w
polbliżu. Tych zman jak widzę będzie sporo . Zastąpienie istniejących
linii "podrobkami" linii innych oraz wprowadzenie numerów linii od dawna
kojarzonych z innym przebiegiem jest bardziej niż karygodne. Wtedy kiedy
jak słyszałem Prezydent Warszawy myślał o likwidacji wielu linii lub
ograniczenia czestotliwości kursowania powduje się rozczłonowanie linii
istenjących po kawałku na linie które jakby z załozenia będą mogly
dojechać tylko do metra Bemowo od strony Jelonek i koniec . Nie będa mógł
jako osoba majaca niestety lęki przed metrem dojechać w żaden sposób do
centrum lub na żoliborz a nawet dalej na Brodno
Mając przed sobą teraz ze strony Nowe Stacje metra M2 na Woli ze strony
wtp.waw. pl odnoszę się do poszczególnych zmian w jakiś sposób istotny
dla komunikacji tak w sensie stricte spolecznym uwzględaijacycm
faktycznie utrudnienia jakie można napotkać jako pasażerowie po
wrowadzeniu zmian a miało tego iuważam ze i roztrwonieniem bazy
pojazdowej komumikacji naziemnej góenie autobusowej .

Temat:

Propozycja

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
Chciałabym się wypowiedzieć w sprawie proponowanych zmian dotyczących
linii 190. Linia jak najbardziej powinna zostać w obecnej postaci i
jedynie powinno zwiększyć się częstotliwość jej kursowania. Jest to dobra
linia ze względu dobrego i bezpośredniego dojazdu z Bemowa do Dworca
Wileńskiego.
Dziękuję
Temat:
Spotkanie konsultacyjnie do tyczące zmian komunikacji
miejskiej po otwarciu nowych stacji metra.
Do Szanownych Państwa,
chciałbym wziąć udział w spotkaniu 10.04.2022. Ponawiam prośbę, ponieważ
dalej nie otrzymałem kodu na spotkanie Zoom.
Z uszanowaniem
Temat:

Spotkanie 10 kwietnia godzina 11:00

Dzień dobry chciałbym uzyskać dostęp do spotkania w dniu 10 kwietnia o
godzinie 11:00
Temat:

Konsultacje online w sprawie metra na Bemowie

Dzień Dobry,
Chciałabym wziąć udział w dzisiejszych konsultacjach o godz 11:00.
Z poważaniem,
Temat:

Zmiana trasy kursowania linii 167
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Kategorie: Wola
Szanowni Państwo,
W ramach konsultacji społecznych planowanych zmian w komunikacji
miejskiej w związku z otwarciem nowych stacji metra na Woli i Bemowie
chciałbym stanowczo zaprotestować przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu
mieszkańców Ulrychowa (okolic ulic Znanej i Jana Olbrachta), w
szczególności zmiany trasy linii 167.
Na Ulrychowie cały czas powstają nowe osiedla, tymczasem wprowadzenie
proponowanych zmian oznaczałoby, że komunikacja autobusowa tej okolicy
jest gorsza nie tylko od obecnej (pętla 201 dowożącego do metra i 167
dowożącego do ul. Wolskiej, Kasprzaka i dalej na Ochotę i Pragę oraz
autobus 129 jeżdżący co pół godziny na Koło), ale również wobec sytuacji
sprzed 10 lat, kiedy osiedli mieszkaniowych było dużo mniej.
Proponowaną zmianę trasy linii 190, zapewniającą dojazd z pętli Znana do
stacji metra Księcia Janusza przy deklarowanej częstotliwości (7,5 min. w
godz. szczytu i 10 min. poza szczytem) można uznać za równoważną
likwidowanej linii 201, ale dojazd do metra nie wyczerpuje potrzeb
mieszkańców Urlychowa.
Proszę o zmianę trasy linii 167, tak aby utrzymać połączenie ul. Znanej
ze szkołą podstawową na ul. Redutowej oraz dojazd do tramwajów na ul.
Wolskiej (jako uczeń jest to dla mnie i moich kolegów szczególnie ważne),
najlepiej poprzez utrzymanie pętli na ul. Znanej. Jeżeli jednak akurat ta
linia koniecznie ma realizować kursy na Stare Bemowo, alternatywnie
możliwe jest jej poprowadzenie ul. Jana Olbrachta i Strąkową do ul.
Powstańców Śląskich. To dużo sensowniejsze niż powielanie trasy metra ul.
Górczewską. Uważam za niedopuszczalne, aby trasy z Bemowa były dublowane
ul. Górczewską, podczas gdy mieszkańcy Ulrychowa pozbawieni są możliwości
dojazdowych.
Z poważaniem,

Temat:

Konsultacje

Kategorie: ogólne - niedopasowane
Warszawa, 10.04.2022
Szanowni Państwo
Kiedy będą otwarte nowe stacje metra na Bródnie i Bemowie kiedy jest
termin zakończenia budowy oraz termin otwarcia ?
Kiedy jest termin rozpoczęcia budowy kolejnych stacji metra ??
Bardzo serdecznie dziękuję za metro w Warszawie, które jest jedyne w
Polsce i dziękuję za budowę metra.
Ja mam też nadzieję, że po otwarciu metra na bródnie oraz Bemowie będzie
w Warszawie lepszy transport oraz mam nadzieję, że po otwarciu metra nie
będzie gorszego transportu oraz mam nadzieję, że tramwaje bądź autobusy
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po otwarciu nowych stacji metra nie zostaną zlikwidowane . Jestem za tym
by był dogodny dojazd autobusem lub tramwajem do nowych stacji metra i
mam największe zastrzeżenia i podczas konsultacji chciałbym to zgłosić
mianowicie nie zgadzam się na skrócenie autobusu lub tramwaju bo będzie
taka sytuacja, że ktoś jechał do miejsca docelowego jednym transportem
autobusem lub tramwajem a po otwarciu nowych stacji metra mają autobusy i
tramwaje skrócone . Informuje, że do tej pory jak ktoś jechał dalej to
jechał jednym środkiem transportu autobus bądź metro a po otwarciu nowych
stacji metra jak kto będzie jechał w dalsze miejsce to będzie musiał
jechać dwoma środkami transportu czyli w pierwszej kolejności będzie
jechał autobusem lub tramwajem a po jakimś czasie będzie musiał się
przesiąść w drugi autobus lub tramwaj co jest mało komfortowe bo z jednej
strony rozumiem, że ktoś jedzie jednym środkiem transportu autobus bądź
tramwaj i dojedzie do nowych stacji metra i przesiądzie się do metra tym
bardziej, że metro jest szybszym środkiem transportu i nie ma na trasie
korków i to zrozumiem, że ktoś z autobusu bądź tramwaju przesiądzie się
do drugiego środka transportu jakim jest metro a nie rozumiem tego jeśli
jego linia tramwajowa bądź autobusowa zostanie skrócona czyli pasażer
będzie jechał jednym środkiem transportu autobus bądź tramwaj by po
pewnym czasie przesiąść się w drugi środek transportu autobus lub tramwaj
by dojechać na miejsce docelowe a wcześniej przed otwarciem metra jechał
pasażer jednym środkiem transportu i na to nie wyrażam zgody oraz mam
nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze lepsze metro i będzie to szybki
transport publiczny czyli mam nadzieję, że metro będzie szybsze bo teraz
metro jest bardzo wolne biorąc pod uwagę prędkość i proszę wziąć to pod
uwagę oraz proszę wziąć pod uwagę podczas konsultacji, że nie wyrażam
zgody na skrócenie linii autobusu bądź tramwaju bo przez to będzie gorszy
dojazd bo ktoś będzie musiał jechać dwoma autobusami lub tramwajami
zamiast jednym co jest ogromnym utrudnieniem i obciążeniem .
Bardzo serdecznie dziękuję
Z Poważaniem
Temat:

171, 190

Kategorie: ogólne - niedopasowane
Dzień dobry.
Zmiana tras przejazdu linii 171 i 190 jest bardzo krzywdząca dla
pasażerów. Proszę wziąć pod uwagę, że nie każdy mieszka przy stacji
metra. Jestem osobą starszą i z ograniczeniem ruchowym. Po otwarciu
stacji metra na woli nie pomyślano o takiej organizacji ruchu by dobrze
połączyć mieszkańców z najbliższą stacją metra. Myślę, że duże
zatłoczenie autobusów linii 171 i 190 świadczy o tym, że te trasy są
bardzo potrzebne pasażerom.
Pasażerka linii 171, 190
Temat:

Metro Bródno a Marcelin (Żerań)

Kategorie: Białołęka
Szanowni Państwo,
Odnosząc się do propozycji ZTM w sprawie komunikacji rejonu Marcelina z
nowopowstałą stacją metra Bródno, apeluję o przekształcenie linii 176
mającej (słusznie) łączyć te dwa miejsca w linię przyspieszoną, która na
odcinku między osiedlami przy przystankach Marcelin i os. Marywilska a
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stacją metra pomijałaby mało wykorzystywane przystanki (jak np.
Marywilska Las, Daniszewska, Fabryka Pomp czy Chłodnia). Istotnie
usprawniłoby to dojazd mieszkańców osiedli położonych przy ul.
Marywilskiej do metra. Jednocześnie muszę zauważyć, że proponowana przez
ZTM częstotliwość kursowania autobusów mających łączyć Marcelin z drugą
linią metra jest stanowczo niewystarczająca. W związku z tym apeluję o
zwiększenie planowanej częstotliwości. Przykładowo proponowana przeze
mnie linia przyspieszona mogłaby kursować między Bródnem a Marcelinem
wykorzystując jezdnię serwisową ul. Marywilskiej w rejonie Marcelina do
zawracania i kursować pomiędzy standardowymi kursami autobusu 176.
Z poważaniem,

Temat:

Linia 112

Kategorie: ogólne - niedopasowane
Bardzo proszę o pozostawienie Lini 112 na dotychczasowej trasie.
Dziękuję
Temat:
Linia 25
Kategorie: Praga-Północ
Szanowni Państwo,
Przeczytałem artykuł w którym mowa o usunięciu linii 25. Chciałbym
zgłosić sprzeciw temu przedsięwzięciu. mieszkam na Pradze północ od wielu
lat i tramwaj 25 jest niezastąpionym łącznikiem między innymi z Centrum
Warszawy. Metro dla takiej podróży lub pociąg to kiepska alternatywa ze
względu na ilość przesiadek lub problemy z koleją. Uważam że linie na
takich trasach jak 25 są potrzebne jak autostrady w Polsce, które mimo że
są długie to jednak pozwalają szybko i łątwo przemieszczać się przez
ważniejsze miejsca.
Prosiłbym o zaniechanie usunięcia linii 25
Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby
Temat:

Otwarcie metra Ursus

Kategorie: Ursus; Włochy
Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o dołączenie do projektu zmian na
terenie Ursusa linii 228. Linia będzie jedynym autobusem jadącym
Świerszcza (przystanek Przepiórki obsługuje m.in. okoliczną szkołę
podstawową) do tego z intensywnie rozwijającego się osiedla Szamoty jest
duże zapotrzebowanie na autobus jadący do pierwszej linii metra i
Służewca biurkowego (obecnie 189 i 401 są przepełnione). Jednocześnie
rejon Rakowa we Włochach został zamieszkany przez setki mieszkańców a
kolejne bloki w okolicy Instalatorów i Szybkiej powstają. Na Instalatorów
również potrzeba jednej częstej linii która dowiezie do punktów
przesiadkowych jak i metra. Jakiś czas temu Państwo obiecali w
przyszłości połączenie Żwirki i Wigury z Woronicza i metrem Wierzbno.
Wszystkie te powyższe postulaty może zrealizować linia 228 która tylko
przez swoją częstotliwość i końcówkę trasy na Sasanki jest niedoceniana
przez pasażerów.
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Chciałbym zaproponować trasę 228 z Ursus Ratusz przez Traktorzystów,
Gierdziejewskiego, Posag 7 Panien, Szamoty, lub z Niedźwiadka przez
Wojciechowskiego i dalej Lalki do Gierdziejewskiego, Posag 7 panien ,
Szamoty , Świerszcza dalej obecną trasą 228 do Instalatorów, Grójecką,
Korotyńskiego, Mołdawską (tak jak dotychczas Z28) , Jasielską, Racławicką
, Żwirki i Wigury (P: Pruszkowska, Pawińskiego, Dickensa, Grójecka)
Woronicza, Puławska - Metro Wilanowska. Linia w przyszłości gdy zostanie
dokończona Racławicka między Grójecką a Żwirki i Wigury mogłaby pojechać
bezpośrednio w obie strony Racławicką zapewniając obsługę południowego
Rakowca. Skierowanie do Metra Wilanowska umożliwi ekspediowanie i
regularność linii natomiast dzięki obsłudze Metra Wierzbno stałaby się
szybkim połączeniem Rakowca, Rakowa i Szamot z pierwszą linią Metra.
W przypadku oporu pewnych grup mieszkańców na Jadwisinie w zastępstwo za
nią proponował bym 328 ( częstotliwość idealna na potrzeby socjalne)
skierowane od DHL... Żwirki i Wigury, 1 Sierpnia , Grójecką,
Instalatorów, Szybką, Al.Jerozolimskimi, Popularną, Techników,
Cegielnianą, Sympatyczną, Potrzebną do Wagonowni i likwidację 206.
Wówczas linia 328 obsłuży lokalne potrzeby mieszańców Jadwisina a 206
będzie mogło być zlikwidowane ( jedna brygada 206 idealnie wystarczy na
wydłużenie 328).
Bardzo proszę o wykorzystanie okazji i wzmocnienie wraz z wydłużeniem do
metra 228 przy najbliższych zmianach na terenie dzielnicy Ursus.
Z poważaniem,
Temat:

Spotkanie z dnia 10.04.2022

Dzień dobry,
jestem mieszkanką Bemowa i w związku z organizacją spotkania z propozycją
zmian w lewobrzeżnej Warszawie, proszę o przesłanie linka aktywacyjnego
do spotkania.
Z poważaniem,
Temat:
Zmiany w naziemnej komunikacji po otwarciu linii metra M2 do
stacji Bemowo.
Kategorie: ogólne - niedopasowane
Tramwaje:
5 - NOWA LINIA
RONDO DASZYŃSKIEGO-PROSTA-TOWAROWA-WOLSKA-POŁCZYŃSKA-POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICHAL.REYMONTA-WÓLCZYŃSKA-NOCZNICKIEGO-MOST PÓŁNOCNY-TRAKT NADWIŚLAŃSKISTARE ŚWIDRY
Nowa linia nr 5 na Woli zastąpiłaby zlikwidowaną 105-kę i 184-kę i
skróconą 112-kę. Byłaby też rekompensatą za przekierowaną do Winnicy
linię 27. Częstotliwość co 7,5 minuty w szczycie, poza nim i w soboty co
10 minut, a niedziele i święta co 15 minut
Linia 10 :
WYŚCIGI-...-POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-GÓRCZEWSKA-OS.GÓRCZEWSKA
Powrót linii na poprzednią trasę i zwiększenie częstotliwości kursowania
linii do 10 minut w szczycie, 12 poza nim oraz 12-15 w weekendy oraz 15 w
święta. Po wycofaniu 105 z Jelonek tramwaje i inne linie dowoziły by
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mieszkańców tego osiedla i miejscowości podwarszawskich do metra i
Centrum.
Linia 11 :
PL.NARUTOWICZA-...-POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-AL.REYMONTA-WÓLCZYŃSKANOCZNICKIEGO-METRO MŁOCINY
11-ka powróciła by na Młociny w zamian za skrócone do Piasków 22 i
zlikwidowane 184. W szczycie jeździłaby co 10 minut, poza nim i w soboty
10-12 minut. W niedziele i święta co 15 minut.
Linia 26 :
WIATRACZNA-...-POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-GÓRCZEWSKA-OS.GÓRCZEWSKA
Skrócenie trasy z Młocin do Jelonek nie będzie wymuszać wycofywania linii
190 z tego wciąż bardzo intensywnie rozbudowującego się osiedla. Trasa do
pętli os. Górczewska pozwoli na większą punktualność linii, czyli powrót
do stanu sprzed budowy M2 na Woli. Proponowana częstotliwość
5/7,5(szczyt) - 7,5(poza szczytem) - 10(soboty) - 12/15(niedziele i
święta)
Linia 28 :
DW.WSCHODNI(KIJOWSKA)-...-BRONIEWSKIEGO-AL.REYMONTA-POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICHGÓRCZEWSKA-OS.GÓRCZEWSKA
Taka trasa zapewni obwodowe połączenie Jelonek z Pragą przez Piaski i
Sady Żoliborskie. Ponadto po skróceniu linii 112 do Nowego Bemowa
przejęłaby rolę tej linii do skrzyżowania Powstańców Śląskich/Górczewska.
W szczycie i soboty co 10 minut, w godzinach poza -szczytowych co 12
minut, a w niedziele i święta co 15 minut.
AUTOBUSY:
Linia 105 - likwidacja linii,
Linia 109 : RONDO DASZYŃSKIEGO-KASPRZAKA-ELEKCYJNA-GÓRCZEWSKA-CIOŁKAOBOZOWA-DYWIZJONU 303-RADIOWA-POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-GÓRCZEWSKA-LAZUROWAPOŁCZYŃSKA-DŹWIGOWA-GLOBUSOWA-ŚWIERSZCZA-URSUS RATUSZ
Linia kursowała by na nowej trasie zastępując skrócone 112, zlikwidowane
105 i 184 oraz 716, które zostało przekierowane na Karolin. Linia
kursowała by co 12 minut w szczycie, między szczytem i w soboty co 15
minut, a w niedziele i święta co 20 minut.
Linia 112 : C.H.MARKI - TORUŃSKA - GEODEZYJNA - GŁĘBOCKA - ŚW.WINCENTEGO
- KONDRATOWICZA - CHODECKA - ŁOJEWSKA - ŁABISZYŃSKA - BAZYLIAŃSKA WYSOCKIEGO - TORUŃSKA - ... --ŻEROMSKIEGO-PRZYBYSZEWSKIEGO-KASPROWICZAAL.REYMONTA-WÓLCZYŃSKA-CONRADA-CHOMICZÓWKA
Poprawa punktualności na S8 i zwiększenie liczby kursów. Do M1 i M2
dowiozą tramwaje nowej linii 5 wraz z jeżdżącymi tędy 11 i 28 oraz
autobusów 122 i 171. Na Chomiczówce zastąpiłaby linię 114, a na
Przybyszewskiego i w Alei Reymonta zlikwidowaną linię 184. Częstotliwość
co 10 w szczycie, poza nim co 12/15 minut, w weekendy i święta co 15/20
minut.
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Linia 122 - trasa bez zmian ze zwiększoną częstotliwością.
Linia 129 : OS.GÓRCZEWSKA-PEŁCZYŃSKIEGO-POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-WROCŁAWSKAWIDAWSKA-KSIĘCIA BOLESŁAWA-KSIĘCIA JANUSZA-OBOZOWA-DEOTYMY-GÓRCZEWSKAJANA OLBRACHTA-...-WAŁOWICKA-POTRZEBNA-ODOLANY-POTRZEBNA-SYMPATYCZNA-...CHROBREGO-SOLIPSKA-BATALIONU WŁOCHY-AL.4-go CZERWCA 1989 R.-SZAMOTYPL.CZERWCA 1976 R.-HENNELA-TRAKTORZYSTÓW-JAGIEŁŁY-LALKI-CIERLICKAKOŚCIUSZKI-SPISAKA-REGULSKA-PKP URSUS
Trasa 129-tki zostałaby zmodyfikowana w ten sposób, że mieszkańcy dotąd
nie obsługiwanych komunikacją miejską i wciąż rozbudowywanych osiedli na
Górcach zyskaliby drugą linię-obok 177- dojeżdżającą do przystanków
przesiadkowych, placówek sportowych, edukacyjnych, ośrodków zdrowia i
urzędów. Podobną rolę pełniłaby w północno-wschodniej części dzielnicy
Włochy. Autobusy tej linii podjeżdżałyby do Wagonowni Odolany i
obsługiwałaby osiedle Solipse-Fasolowa zatrzymując się m.in. przy L.O.
im. Sobieskiego. Następnie dojechałaby do centrum handlowego "Ursus
Factory" i urzędu dzielnicowego. Dalej skierowałaby się na Hennela, gdzie
znajdują się nowo oddane do użytku budynki mieszkalne i Dom Kultury
"Arsus". Wzdłuż Traktorzystów zastąpiłaby 194, co pozwoli na zachowanie
punktualności mimo znacznej korekty przebiegu trasy. Częstotliwość w
ciągu dnia roboczego wynosiłaby 15 minut w szczycie i 20 minut między
szczytami rannym i popołudniowym. Natomiast w soboty na przystanki
podjeżdżałaby co 20 minut. W godzinach wczesnorannych, późnowieczornych,
niedziele i święta kursowałby co 30 minut.
Linia 149 i 207 - połączenie w jedną linię 149
GROTY-...-GÓRCZEWSKA-POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-CZŁUCHOWSKA-LAZUROWAGIERDZIEJEWSKIEGO-BALICKA-LALKI-CIERLICKA-BOHATERÓW WARSZAWY-PUŻAKASOSNKOWSKIEGO-BODYCHA-SPISAKA-KOMPANII KORDIAN-REGULSKA-REGULSKA(PĘTLA)
Celem wyznaczenia takiej trasy jest poprawa skomunikowania Ursusa
Południowego z Bemowem. Linia kursowała by co 12 minut w szczycie, co 15
minut w między-szczycie i weekendy oraz co 20 minut w święta.
Linia 154 : P&R AL.KRAKOWSKA -...-ORDONA-KASPRZAKA-REDUTOWA-JANA
OLBRACHTA-GÓRCZEWSKA-POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-CZŁUCHOWSKA-LAZUROWA-GÓRCZEWSKAOS.GÓRCZEWSKA
Połączenie obu środkowych części Jelonek z szpitalem przy Górczewskiej
oraz metrem. Ta linia pozwoli połączyć różne wydziały Urzędu Dzielnicy
Bemowo rozlokowane w budynku przy Górczewskiej z oddziałami zamiejscowymi
w rejonie Szczęśliwickiej/Grzymały-Sokołowskiego i Niemcewicza. Akademiki
z ośrodkami wykładowo-badawczymi i obiektami sportowymi dwóch uczelni:
APS i WUM w taki sam sposób będą
bezpośrednio skomunikowane. Oprócz tego nowe osiedla na Jelonkach zyskają
bezpośrednie połączenie z zagłębiem biurowym przy ZP Novotel. Ponadto na
ob. przystanku Bemowo-Ratusz będzie możliwa przesiadka do linii 190 w
kier. C.H. Marki. Częstotliwość byłaby zwiększona do 12 minut w szczycie,
15 minut w pozostałe pory dnia i tygodnia.

Linia 167 : SIEKIERKI-SANKTUARIUM -...-ORDONA-ELEKCYJNA-GÓRCZEWSKAPOWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-RADIOWA-STARE BEMOWO
Wydłużenie trasy 167 do Starego Bemowa uatrakcyjni tę linię na wolskobemowskim odcinku i pozwoli to na przywrócenie bezpośredniego połączenia
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między Bemowem a Górnym Mokotowem. Część osiedli wojskowych znajdujących
się wzdłuż trasy miałyby połączenie z przychodniami i administracją
mieszkaniową na Mokotowie. Celem również jest zapewnienie
punktualniejszego kursowania 523 między Olszynką a Wolą. Częstotliwość
167 byłaby co 10 minut w szczycie, 12 poza nim i weekendy oraz 15 w
święta.
Linia 171 :
CHOMICZÓWKA-CONRADA-POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-PIASTÓW ŚLĄSKICH-ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH-WROCŁAWSKA-RADIOWA-POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-GÓRCZEWSKA-LESZNOAL.SOLIDARNOŚCI-PL.BANKOWY-MARSZAŁKOWSKA-EMILII PLATER-AL.JEROZOLIMSKIENOWY ŚWIAT-KSIĄŻĘCA-ROZBRAT-GÓRNOŚLĄSKA-ŁAZIENKOWSKA-TORWAR
Autobusy tej linii kursowały by co 7,5 w szczycie, poza nim co 10/12, w
weekendy co 12/15 minut, a w święta co 15-20 minut wspomagając metro,
tramwaje i 190. Na terenie Mirowa, Śródmieścia i Powiśla byłaby to
alternatywa dla podróżujących własnym autem. Ponadto bez przesiadki
umożliwiałby ludziom o słabszej kondycji i mobilności przemieszczanie się
szpitalami ogólnym i rehabilitacji "Centrum Attis", Pulmonologicznym i
Chorób Płuc na Górczewskiej, im. św. Zofii przy Żelaznej oraz im.
Kruczkowskiego przy Czerniakowskiej róg Rozbrat oraz Centrum
Głuchoniemych i Niedosłyszących na Placu Trzech Krzyży.
Linie 177 i 249 zostałaby przekształcone w jedną, często kursującą linię
177 na trasie:
LEGNICKA-WIOSNY LUDÓW-PKP URSUS-KOŚCIUSZKI-DZIECI WARSZAWY-RYŻOWAPRYSTORA-SKOROSZEWSKA-SKŁADKOWSKIEGO-STARODĘBY-AL.JEROZOLIMSKIE-RYŻOWABODYCHA-SPISAKA-PKP URSUS-SOSNKOWSKIEGO-PUŻAKA-BOHATERÓW WARSZAWYCIERLICKA-LALKI-BALICKA-WARSZAWSKA-ORŁÓW PIASTOWSKICH-CZERWONA DROGAPOSAG 7 PANIEN-SZAMOTY-ŚWIERSZCZA-OBYWATELSKA- 4. CZERWCA 1989 R.LAZUROWA-SZELIGOWSKA-GEN.RAYSKIEGO-GEN. COOPERA-(powrót bezpośrednio
Lazurową)-PEŁCZYŃSKIEGO-KONARSKIEGO-METRO BEMOWO
Zadaniem 177 na nowej trasie byłoby lepsze skomunikowanie Ursusa
Południowego i Północnego z Nowymi Włochami, Chrzanowem i Górcami, gdzie
szybko powstają nowe osiedla mieszkaniowe. Linia zapewniała by szybki
dojazd do stacji WKD Opacz, PKP Ursus, urzędów dzielnicowych w Ursusie i
na Bemowie, w okolicy którego kończyłaby trasę umożliwiając przesiadkę do
linii metra M2. W szczycie jeździłaby co 10 minut, poza nim i w weekendy
co 12/15, a w święta co 20 minut.
Linia 178 PKP URSUS-RONDO DASZYŃSKIEGO
Przekierowanie na odcinek wolsko-śródmiejsko-nowomiejskim linii 255.
Pozwoli to na uzyskanie lepszej punktualności 178-ki bez konieczności
wycofywania jej z odcinka Skorosze-PKP Ursus
Linia 190 : C.H. MARKI - GÓRCZEWSKA - OS.GÓRCZEWSKA.
Wycofanie linii z Człuchowskiej i Lazurowej. Pozwoli to na utrzymanie
wysokiej częstotliwości z jednoczesnym zachowaniem komunikacji
autobusowej po utworzeniu nowego przebiegu trasy linii 109. Na powyższych
ulicach zastąpi ją 154-ka
Linia 194 : CM.WOLSKI-...WAŁOWICKA-POTRZEBNA-ŚWIERSZCZA-RYBNICKAKS.CHRÓŚCICKIEGO-AL.4-go CZERWCA 1989 R.-RYŻOWA-DZIECI WARSZAWY-WALEREGO
SŁAWKA-BOHATERÓW WARSZAWY-KOŚCIUSZKI-CIERLICKA-LALKI-JAGIEŁŁYWOJCIECHOWSKIEGO-...-PKP GOŁĄBKI.
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Korekta trasy, która zamienia odcinki trasy 129 i 194 w rejonie
Traktorzystów i Skoroszy. Ma to na celu wyeliminowanie zbyt dużej liczby
linii kursujących tą samą ulicą w identyczne rejony tych samych osiedli.
Linia 197 : GWIAŹDZISTA -...FORT WOLA-CM.WOLSKI
Pozostawienie linii na obecnej trasie skróconej. Na ulicy
GIERDZIEJEWSKIEGO i POŁCZYŃSKIEJ zastąpi ją 716. Podwojenie
częstotliwości kursowania na całej trasie. W szczycie podjeżdżał by co 8
minuty, poza nim co 12 minut, a w weekendy i święta co kwadrans.
Linia 201 : NOWE BEMOWO -POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-PIASTÓW ŚLĄSKICH-OSMAŃCZYKA...-KSIĘCIA JANUSZA-OBOZOWA(powrót: NEWELSKA)-CIOŁKA-GÓRCZEWSKA-DEOTYMYOBOZOWA-AL.PRYMASA TYSIĄCLECIA-KASPRZAKA-ORDONA-WSCHOWSKA
Trasa o tej konstrukcji pozwoli mieszkańcom osiedli Koło oraz Olszyny i
Leśnego na Bemowie pozwoli na sprawny dojazd do metra M2, urzędów,
obiektów edukacji i sportowych i linii tramwajowej wzdłuż ulicy Obozowej.
Połączy także dwa oddziały przychodni przyszpitalnych szpitala "Centrum
Attis". Natomiast dla mieszkańców nowych osiedli przy Kasprzaka i Ordona
w rejonie Wschowskiej będzie miała charakter dowozowy do wszystkich
środków transportu zbiorowego. Będzie dodatkowo kolejnym autobusem
dowozowym w Alei Prymasa Tysiąclecia. Częstotliwość kursowania wyniosłaby
10 minut w szczycie, 12-15 poza szczytem i weekendy oraz 20-30 minut w
święta.
Linia 228 : PKP GOŁĄBKI-ST.LESZCZYŃSKIEGO-W.KADŁUBKA-BOLESŁAWA ŚMIAŁEGOHENRYKA POBOŻNEGO-BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO-KRÓLOWEJ BONY-RAKUSZANKIWARSZAWSKA-WŁ.HERMANA-KRÓLÓW POLSKICH-MAGNACKA-HENRYKA BRODATEGO-ZAGŁOBYWOJCIECHOWSKIEGO-TRAKTORZYSTÓW-PL.CZERWCA 1976 R.-ŚWIERSZCZA-...INSTALATORÓW-GRÓJECKA-KOROTYŃSKIEGO-SIERPIŃSKIEGO-RACŁAWICKA-SĄCHOCKAGORLICKA-JANKOWSKA-BALEYA- (POWRÓT:OKIŃSKIEGO)-MOŁDAWSKA-RACŁAWICKAMIŁOBĘDZKA-ETIUDY REWOLUCYJNEJ-RACJONALIZACJI-KONSTRUKTORSKA-SUWAKDOMANIEWSKA-POSTĘPU-CYBERNETYKI-RZYMOWSKIEGO-RONDO UNII EUROPEJSKIEJ
Nowe, całotygodniowe i całodniowe połączenie dzielnicy Ursus przez Włochy
i Ochotę z Mokotowem. Linia zapewni komunikację między nowymi i starymi,
ale wciąż dość chętnie wybieranymi do zamieszkania osiedlami, które to do
tej pory nie były objęte komunikacją miejską w stopniu zadowalającym.
Jednak nie byłoby już podjazdów ulicą Potrzebną do Wagonowni. Tak ułożona
trasa będzie alternatywą dla mieszkańców Ursusa i Starych Włoch do tej
przez Raków, Okęcie.
Proponowana częstotliwość będzie następująca: 15 minut w szczycie, poza
nim i w soboty, a niedziele i święta 20-30 minut
Linia 255 : CM.WOLSKI-...-RONDO DASZYŃSKIEGO-PROSTA-ŚWIĘTOKRZYSKAKRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE-MIODOWA-BONIFRATERSKA-MURANOWSKA-KONWIKTORSKA
Zamiana odcinkiem wolsko-śródmiejsko-nowomiejskim z linią 178. Pozwoli to
na uzyskanie lepszej punktualności 178-ki bez konieczności wycofywania
jej z odcinka Skorosze-PKP Ursus
Linia 523 : PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA-...-GÓRCZEWSKA-JANA OLBRACHTA-ZNANA
Skrócenie trasy do pętli Znana zachowa połączenie z metrem przy Księcia
Janusza, pozwoli na lepszą punktualność linii między Ulrychowem a
szpitalem przy Szaserów, czyli najbardziej obleganymi odcinkami. Nowy
końcowy odcinek na Ulrychowie znów będzie miał bezpośrednie połączenie z
Politechniką i Trasą Łazienkowską przy zachowaniu obecnej częstotliwości
5/7,5 minut w szczycie, 10 poza nim i w soboty oraz 15 w niedziele i
święta.
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Linie 714,719,729 - przystanek końcowy przy bemowskim Ratuszu.
Linia 716 : Przekierowanie na ciąg ulic: Warszawska- Orląt Lwowskich Keniga- Warszawska- Czerwona Droga- Orłów PiastowskichGierdziejewskiego- Połczyńska. Proponowany takt autobusów linii 716 to 10
minut. w szczycie, poza nim i w soboty co 12/15, a w niedziele i święta
co 15/20-30 minut. Brak 716 na Warszawskiej między Keniga a Orląt
Lwowskich zapewnią autobusy linii 228 na nowej trasie.
Temat:

Autobus 118

Kategorie: Powiśle-Solec
Dzień dobry
Chciałabym zgłosić zażalenie na proponowaną trasę 118 , gdyż jest to
jedyny autobus do Żerań FSO ,gdy jest się pacjentem lub pracownikiem
szpitala Karowa,Solec, Czerniakowski to dojście do metra jest olbrzymim
problemem żeby dojechać na Bródno.
Proszę zobaczyć jak wiele osób jeździ tym autobusem, rano w jest wręcz
zatłoczony , więc chyba jest potrzebny na tej trasie co jest

Temat:

Częstotliwość kursów 176

Kategorie: Białołęka
Witam .Mam nadzieję że rozpatrzycie Państwo częstotliwość kursowania
linii 176.Odnośnie linii 126 czy nie może jakiegoś przystanku na moście
przy PKP Żerań jadąc od strony Bródna.Przystanek Marywilska las i dopiero
na Kupieckiej to spory kawałek.A nie wszyscy jadą do hall na
Marywilską.Dzieci czy ludzie starsi wolą wyjść wcześniej niż jechać do
hall.Kiedyś była mowa że będzie jeżdziłam przez chyba Kaczorową aby nie
stać w korkach na Płochocińskiej.Pozdrawiam.
Do:

konsultacje

Kategorie: na zachód od Bemowa
Dzień dobry,
zgłaszam poparcie dla pozostawienia bezpośredniego połączenia komunikacji
miejskiej z miejscowości Borzęcin Duży (linie 719 i 729) z centrum
handlowym Wola Park po otwarciu stacji metra przy Ratuszu Bemowo.
Zabranie bezpośredniego połączenia wydłuży i utrudni podróż z
podmiejskich miejscowości do wcześniej podanego miejsca. Na komfort jazdy
komunikacji miejskiej składa się możliwość jazdy bez zbędnych przesiadek.
Często czekanie na autobus by podjechać 3 przystanki trwa dłużej niż
dojazd do celu. Również zwracam uwagę na brak parkingów po otwarciu
nowych stacji na Bemowie. Obecnie częstotliwość autobusów 719 i 729 nie
jest wystarczająca i jeśli ktoś może podjechać do granic miasta i tam
zostawić samochód by dalej jechać metrem/ autobusem to potrzebny jest
parking. Merto w naszej części miasta to duży plus ale nie gwarantuje
dojazdu w każde miejsca, obecnie mamy więcej możliwości by dojechać w
różne strony miasta. Połączenie opcji metro plus autobusy jak do tej pory
to dobry pomysł. Dotychczasowe linie autobusowe powinny zostać, nie
powinno się skracać lub likwidować ich tras.
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Temat:

190 oraz 112 na Jelonkach musi zostać

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry, zgłaszam sprzeciw w związku z informacją dotyczącą zabrania
linii 190 oraz 112 z Jelonek. Na Jelonkach północnych mamy i tak bardzo
kiepska komunikację. Tu metro nie będzie dojeżdżało, poza tym zabierają
Państwo jedyna komunikację chociażby z pod czluchowskiej , do wola parku
czy do dawnego Tesco, jest tam jeszcze Bricoman. Chcą Państwo zabrać
autobusy które są i tak nieliczne, a zapewniają komunikację w miejsca
gdzie metra nie ma. Na czluchowskiej j jeżdżą obecnie tylko 3 autobusy,
chcą Państwo je zabrać. Ciekawe jak wtedy ludzie z Jelonek będą mieli się
przemieszczać. Pomysły zabierania autobusów, bo powstaje metro to jakiś
absurd. Metro nie będzie dojeżdżało do większości miejsc gdzie.dojezdzaja
wymienione autobusy.
Proszę o zostawienie tych linii autobusowych, są podstawą komunikacji na
Jelonkach.
Z poważaniem,
Temat:

249 Chrzanów

Kategorie: Bemowo
Szanowni Państwo, proszę uwzględnić fakt, że rejon Szeligowskiej,
Coopera, to nowe osiedla z młodymi ludźmi a tym samym z małymi dziećmi. W
momencie, kiedy Miasto Stołeczne Warszawa chce ograniczyć ruch
samochodowy stwarzacie Państwo sytuację w której z tego rejonu Bemowa nie
będzie bezpośredniego połączenia z metrem. Proponuję zwiększenie
częstotliwości kursowania autobusu 249 oraz korektę trasy, tak aby jadąc
z pętli przy ul. Górczewskiej skręcał autobus w kierunku Ratusza a
następnie w ulicę Powstańców Śląskich, Człuchowską, Lazurową,
Szeligowską, Rayskiego, Coopera, Górczewską i dojeżdżał do metra przy
Ratuszu. co ustalony kurs zjeżdżałby na pętlę przy Górczewskiej ale to
pozwoliłoby sprawić, że młode osiedla miałyby dostęp do metra.
Z poważaniem

Temat:

METRO TARGOWEK

Kategorie: Białołęka
Dzień dobry;
wysylam wiadomosc ponownie, ponieważ nie dostałem żadnej odpowiedzi;
mieszkam na kątach grodziskich i nie podobaja mi się zmiany wprowadzone
na Białołęce:
120
Chwalenie się ze będzie jezdzil ze zwiekszona częstotliwością co 15 minut
to zart dolozyliscie państwo jeden autobus na godzinę. Polecam aby któryś
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z pracowników przejechał się rano 120 lub o godzinie 16. Jeden autobus na
tak olbrzymie osiedle jak greenwood jest niedopuszczalne autobus jeździ
praktycznie zawsze nieprzegubowy i ja na przystanku atrakcyjna nie jestem
wejsc do autobusu. Dzisiaj o godzinie 13 wracałem z 11 listopada i po
podjechaniu 169 na cmentarz bródnowski przesiadłem się w 120 które było
zapchane może nie jak rano ale miejsca siedzącego nie było nawet jednego
a stojących ludzi było z 10 wiec można sobie wyobrazić co dzieje się w
godzinach szczytu. Również zostawienie 120 na targowku to porazka krąży
po tych rondach zakrętach można sie zrzygac po prostu i to jest bezsensu
lepsze byłoby przywrócenie starej trasy gilarska i jorskiego szybsza i
bardziej optymalna nie potrzebny jest ten autobus na targowku i trockiej
po otwarciu metra kondratowicza.
160
Nie podoba mi się usunięcie tej linii fajnie by było aby jezdzil chociaż
co 20 minut. Czesto wracam z dworca centralnego około 22 i fajnie jest
wejsc w 160 i jechać na katy grodziskie niż isc ze złotych tarasów do 2
linii metra.
234
Co to w ogole jest za linia jeszcze jak zostanie usunięte 41 który jest
fajnym tramwajem korzystam z niego żeby dojechać do galerii mokotow to
ten autobus wiecznie będzie jezdzil pusty.
25
Pętla annopol największa pętla w Polsce jest budowana a chcecie zostawic
3 tramwaje na Bródnie naprawdę. Nie umiem tego skomentowac po prostu się
nie zgadzam.
E-9
Super linia bardzo lubiłem nią wracać dopóki jeździła co 10 minut od
wakacji jeździ co 15 i nie była już to trasa optymalna. Nie rozumiem
połączenia jej ze 132 ponieważ on ma przystanki na trasie toruńskiej i
jeśli trafił się fajny kierowca który jezdzil E-9 trasa wewnętrzna ulica
to autobus wypruwał i to była najbardziej komfortowa podroz.
412
Jesli 120 zostanie na nowej
jest 412 wystarczy spojrzeć
minuty przed 412 a dojezdza
jest jasna jazda 412 jest 8
targowku kręci po rondach i

trasie przez trocka i targowek to potrzebne
na rozkład jeśli na przystanku 120 jest 4
na wschodnia 4 minuty po 412 to odpowiedz
minut krótsza przez to ze 120 buja się po
zrzygac się można

Podsumowując i licząc ze zostanie to wzięte pod uwagę to zwiększenie 120
do 6 autobusów na godzinie co 10 minut i wszystkie przegubowe lub
utworzenie nowej linii która jeździłaby z greenwooda przez katy grodzskie
do metra kondratowicza można przedłużyć 256 albo 527 wydaje mi się ze
nowe rondo na zdziarskiej umożliwia zawrócenie autobusu skoro jest
propozycja zawrotki 134 a jeśli nie to jeszcze inna opcja może być
utworzenie autobusu który z metra kondratowicza jechałby glebocka
berensona aż do ostródzkiej pozniej ostrodzka w kierunku olesina aż do
nowego ronda skręcałby w zdziarska i w katy grodziskie i dalej berensona
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i glebocka do metra kondratowicza. Zamierzam walczyć o komunikacje na
katach grodziskich powstaje tam za dużo mieszkań do komunikacji. Derby
maja póki co 160 i 527 co 5 minut wszystkie przegubowe a katy 120 co 20
minut nieprzegubowe. Derby są dwukrotnie większe niż greenwood wiec skoro
na derbach autobusy jezdza co 5 minut to na katach powinny jezdzic co 10.
Pozdrawiam
Kategorie: Tarcho-Nowodwory
Dzień dobry. W nawiązaniu do propozycji wysuniętych przez ZTM dotyczących
komunikacji w Warszawie na ulicę Kępa Tarchomińska chciałbym zwrócić
uwagę że ta okolica to nie jest kurort wczasowy gdzie komunikacja jest
potrzebna w określonych dniach. Kiedyś to była głęboka wieś, dzisiaj jest
nieco inaczej, okolica się rozwija poprzez co wzrasta ilość potencjalych
pasażerów. Ja wiem że ZTM i przewoźnicy borykają się z brakiem kierowców
ale zamiast uruchamiać nową linię optuję za tym żeby przedłużyć linię 211
na Kępę Tarchomińską. Wiem że wiąże się z tym zmiana rozkładów jazdy ale
jest to do zrobienia przy odrobinie dobrej woli. Szczere wyrazy szacunku
dla państwa ciężkiej pracy.
Pozdrawiam
Temat:
sprzeciw wobec likwidacji lini tramwajowej nr 25
Kategorie: Praga-Północ
Dzień dobry,
zgłaszam mój stanowczy sprzeciw wobec likwidacji linii tramwajowej nr 25.
Chcę, aby Warszawa była miastem wolnym od samochodów, dlatego połączenia
telekomunikacją publiczną muszą być na najwyższym poziomie, z dużą
częstotliwością i szerokim dostępem do metra oraz autobusów czy tramwajów
na przeplatających się trasach.
Z niepokojem obserwuję rzeczywistość, w której rozbudowa metra idzie
niestety w parze z likwidacja połączeń autobusowych oraz tramwajowych.
Pamietajmy, że stacje metra są rozstawione rzadziej niż przystanki
tramwajowe czy autobusowe - NIE KAZDY MiESZKA PRZY SATCJI METRA.
Na skutek rozbudowy II linii metra ucierpiał komfort mieszkańców
korzystających z połączeń linii autobusowej nr 169. Odjazdy co 20 min dla
linii 169, która obsługuje dojazd na dworzec kolejowy to porażka. Nikt
nie zaryzykuje bowiem spóźnienia się na pociąg, a wystarczy, że jeden
autobus "wypadnie" z kursu i dojazd na dworzec na czas legnie w gruzach.
Wcześniej połączenia dla 169 były co 10min i były idealnym rozwiązaniem.

Chciałabym, aby mój głos liczył się w debacie o obronę linii 25,
łącze pozdrowienia,
mieszkanka Pragi-Północ
Temat:

Zmiany na Osiedlu Wilno, Targowek

Kategorie: Targówek; Zacisze
Dzień dobry,

328
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

W związku z pomysłem uruchomienia linii autobusowej przez ulicę Zamkową
jaki wrzuciła jedna radna na forum Osiedla Wilno, a także z licznymi
protestami mieszkańców ulicy Zamkowej i morzem argumentów przeciwko takim
zmianom, chciałabym przekazać kilka konkretnych informacji, które
poruszane są na ww. forum:

Ulica Zamkowa była projektowana z założeniem że nie będą się po niej
poruszały autobusy, pod infrastrukturę autobusową była projektowana ulica
Wierna, którą aktualnie uruchomiona jest komunikacja miejska.

Ulica Wierna:
- jest szeroka (większa odległość między budynkami) i jest na niej lepsza
widoczność (nie ma zatoczek parkingowych)
- posiada nasadzenia i małą architekturę która wpływa na wyciszenie
- nie ma mieszkań parterowych, lokale parterowe są lokalami usługowymi
dla których ruch jest mniej uciążliwy
- posiada zatoczki autobusowe
- jest bardzo blisko dworca w związku z czym w przypadku opóźnienia
autobusu można dogodnie zmienić plan podróży
- jest mniej ruchliwa (korzysta z niej mniej samochodów osobowych)
- jest usytuowana w samym centrum osiedla w związku z czym każdy ma
względnie blisko do węzła komunikacyjnego

Ulica Zamkowa:
- bloki przy tej ulicy są w bliskiej od siebie odległości
- bloki posiadają mieszkania parterowe
- nie ma zatoczek co wymagałoby inwestycji w istniejącą infrastrukturę
kosztem likwidacji miejsc parkingowych których na osiedlu
zawsze brakuje
- wszystkie wyjazdy z garaży podziemnych wychodzą bezpośrednio na ulicę
Zamkową
- jest ulicą z wieloma problemami jak widoczność przy wyjeździe z garaży,
dostawy do lokali usługowych, kurierzy, śmieciarki i nagminnie
pozostawione na światłach awaryjnych samochody osobowe
- jest ulicą na której w godzinach szczytu tworzą się korki
- jest ulicą z największą ilością miejsc parkingowych

329
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Biorąc pod uwagę duży sprzeciw mieszkańców ulicy Zamkowej zwracam się z
uprzejmą prośbą o rozważenie odstąpienia od tej propozycji która zarówno
dla ZTM jak i dla mieszkańców generuje więcej strat niż korzyści.

Mieszkańcy:
- odczują skutki nadmiernego hałasu
- stracą miejsca postojowe
- obniżą swoje bezpieczeństwo podczas wyjazdu z garaży
- staną w korkach które będą jeszcze większe z uwagi na konieczność
usytuowania zygzaków przystankowych na ulicy, oraz faktu że osiedle w
dalszym ciągu się rozrasta

ZTM:
- poniesie ogromne koszty związane z przygotowaniem infrastruktury od
zera (brak przystanków, brak zatoczek, zmiana organizacji ruchu)
- wydłuży czas przejazdu pasażerom (w związku z już istniejącymi na ulicy
Zamkowej korkami, a także koniecznością jazdy slalomem która towarzyszy
mieszkańcom na co dzień)
- liczne
wątpliwą
uwagi na
Zamkowej

skargi mieszkańców którzy przez kilka miesięcy w roku 2014 mieli
przyjemność sprawdzenia tego rozwiązania na własnej skórze z
uruchomioną na kilka miesięcy tymczasową linię autobusową na
(przed oddaniem do użytku ulicy Wiernej)

- dodatkowo nasuwa się pytanie czy ZTM będzie pokrywał koszty wymiany
szyb w mieszkaniach, które w przeszłości pokrywał deweloper z uwagi na
pękające w skutek silnego rezonowania szyby

Powyższe argumenty zostały skonstruowane na podstawie zebranych od
mieszkańców Zamkowej informacji i są realnymi obawami mieszkańców przed
zaproponowaną przez panią radną rozwiązaniami, które rzekomo mają ułatwić
mieszkańcom osiedla komunikację. Z toczącej się na forum dyskusji,
argumentów ”za” proponowaną zmianą nie ma, a przygotowana ankieta jest
skonstruowana w sposób narzucający odpowiedź, w związku z czym jej wyniku
nie należy tratować poważnie (jak to z badaniem rynku przez media
społecznościowe które nie trafiają do najbardziej zainteresowanych
odbiorców, których proponowana zmiana bezpośrednio dotknie).

Będę wdzięczna za przeanalizowanie tego materiału i podjęcie decyzji
która nie utrudni życia osobom które nabyły mieszkania na Zamkowej z
zapewnieniem że nie będzie
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Temat:

Dotyczy autobusu linii 112 oraz tramwaju 25

Kategorie: Targówek
Proszę o nie usuwanie tych linii. W skrócie wyjaśnię, że mój syn uczy się
na bemowie i czuje się bezpieczniej jeśli nie musi się przesiadać, 25tka
dotyczy mnie- to jest bezpośredni tramwaj na saską kępę gdzie pracuje.
Jest to dla mnie udogodnienie.
To, że będzie metro, nie znaczy, że trzeba likwidować te linie, są one
bardzo potrzebne.
Z poważaniem
Temat:
metra

Konsultacje ws. przebiegu autobusów na Bemowie po wydłużeniu

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
chciałabym zaopiniować negatywnie planowane zmiany w zakresie komunikacji
miejskiej na Jelonkach po otworzeniu kolejnych stacji metra.
Zaproponowane zmiany skrócenia lub zmiany tras autobusów aktualnie
jeżdżących ulicą Człuchowską spowodują odcięcie tej części Bemowa od
komunikacji innej niż dojazdowa do stacji metra oraz wyłączenie połączeń
bezpośrednich z innymi dzielnicami miasta. Bez bezpośrednich połączeń
mieszkańcy Bemowa będą skazani na częste przesiadki oraz zdani na
niezawodność metra ze względu na brak alternatyw. Wyłączenie linii 112 i
190 na odcinku ul. Człuchowskiej spowoduje brak alternatyw dojazdu do
innych środków transportu, w tym tak promowanego metra. Podobna sytuacja
będzie miała miejsce na ul. Lazurowej, gdzie główne połączenia autobusowe
(przy braku alternatywy w postaci tramwajów) zostaną zlikwidowane a
dojazd do metra wydłużony.
Dodatkowo, zamiast połączenia bezpośredniego z Jelonek na Bielany i Żerań
linią 112 konieczne będzie kilkukrotne przesiadanie się na różne środki
komunikacji miejskiej na tej trasie, albo jechanie dwoma liniami metra
przez centrum. Ta część Bemowa utraci również połączenie ze Szpitalem
Bródnowskim czy CH Marki. Z ulicy Człuchowskiej nie da się bez przesiadki
dojechać do centrum handlowego Wola Park, na tak krótkim 10 minutowym
odcinku będzie konieczna przesiadka. Chciałabym również Państwu
przypomnieć, że nie wszyscy mieszkańcy Bemowa pracują na linii metra.
Metro ma być nowoczesnym i szybkim rozwiązaniem transportu, przestaje
jednak pełnić taką funkcję w przypadku, gdy mieszkańcy ze względu na brak
alternatyw są skazani na jego używanie i częste przesiadki. Wielu
mieszkańców Warszawy (w tym osoby starsze, czy niepełnosprawne) ceni
sobie możliwość dojazdu do celu jednym środkiem transportu, bez
konieczności przesiadek. A przesiadki na wielu trasach spowodują
wydłużenie czasu podróży zamiast ich skrócenia, więc w takim przypadku
metro jako środek transportu traci wszelkie promowane korzyści.
Dlatego apeluję o pozostawienie linii 112 i 190 wg ich aktualnej trasy.
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Postuluję również o wstrzymanie pomysłu kierowania autobusów na Osiedle
Przyjaźń, które jest ostatnią spokojną oazą na Bemowie. Ze względu na
bliskość stacji metra nie widzę konieczności kierowania autobusów na te
tereny.
Dziękuję za wysłuchanie mojego głosu.
Pozdrawiam
Temat:
szkoły

Ursus - komunikacja. Zapewnijmy dzieciom bezpieczny dojazd do

Kategorie: Ursus
Dzień dobry,
jestem mieszkanką Ursusa (Szamoty). Chciałabym dodać swoją opinię
odnośnie zmian w komunikacji miejskiej.
1. Dojazd do szkoły obwodowej dla mieszkańców ul. Posag 7 Panien
Dla nieparzystych numerów ulicy szkoła obwodowa znajduje się pod adresem:
Szkoła Podstawowa nr 360 w Warszawie, ul, Dzieci Warszawy 42A, 02-495
Warszawa
Jest to totalny absurd, a do tego niestety dzieci nie mają tam sensownego
dojazdu. Przesiadki lub przejście przez kładkę nad torami nie należy do
bezpiecznych. Aktualnie mamy jeden autobus (177) który nawet do tej
szkoły nie dojeżdża. Zapewnijmy dzieciom bezpieczny dojazd do szkoły.
2. Zmiana trasy 177 i poprowadzenie do metra w ogóle odcina ulicę Posag 7
Panien od tzw. Starego Ursusa. Z każdym tygodniem oddawane są do użytku
kolejne inwestycje. Mieszkańców i punktów usługowych przybywa z dnia na
dzień. Potrzeba jest tu zatem zarówno dojazdu do metra jak i połączenia
ze Starym Ursusem jak i Niedzwiadkiem (np. Placem Tysiąclecia gdzie także
jest dużo punktów usługowych, przychodnie, parki, szkoły, przedszkola,
żłobki). Nie każdy pracuje na linii metra, nie jest to codzienny cel
wszystkich mieszkańców Warszawy. Owszem jest ważny, ale mieszkańcy mają
dzieci, rodziny, sprawy bieżące (poczta, lekarz itp) i mogą także
pracować w innych stronach gdzie metro nie dojeżdża więc komunikacja w
innych kierunkach także jest nam bardzo potrzebna.
Wysłałam kiedyś zapytanie odnośnie częstotliwości kursowania 177.
Otrzymałam informację, że autobus nie ma obłożenia. Czy ktoś to sprawdzał
na miejscu? Dzień w dzień autobus który kursuje co poł godziny jest
zatłoczony prawie na początku swojego kursu. Co by było gdyby kursował
częściej i można byłoby z niego "bezpiecznie" korzystać? Ja rezygnuję
często z niego ponieważ... rzadko kursuje i nie mogę na nim polegać.
Dziękuję i mam nadzieję, że dzieci z ulicy Posag 7 Panien będą miały
bezpieczny dojazd do szkoły.
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Pozdrawiam
Temat:

Konsultacje społeczne dot.transportu na Ursusie

Kategorie: Ursus
Szanowni Państwo,
W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi transportu w dzielnicy
Ursus, zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości kursowania linii
220 pomiędzy Ursusem a Bemowem. Mieszkam w Ursusie a pracuję na Bemowie i
jedynym moim środkiem dojazdu do pracy jest komunikacja miejska.
Wspomniana przeze mnie linia 220 kursuje zdecydowanie za rzadko.
Dzielnica Ursus i Bemowo ma bardzo słabo rozwiniętą sieć połączeń
komunikacyjnych między dzielnicami, a patrząc na ogromny rozwój zabudowy
wielorodzinnej w ww.dzielnicach problem z dojazdem jest duży, zwłaszcza w
godzinach porannych.
Z poważaniem
Temat:
GŁOS OBYWATELA - Ograniczenia w komunikacji miejskiej po
otwarciu kolejnych stacji metra na Pradze Pn.
Kategorie: Targówek; na wschód od Targówka
Witam Państwa
Jestem całkowicie przeciwna likwidacji linii autobusowej nr 160!!!
Pracuję w Centrum Warszawy a mieszkam w Radzyminie. Nie korzystam z Linii
metra M1, ponieważ wracam z pracy linią 160 do Metra Trocka a następnie
autobusem 738, bo niestety tylko ta jedna linia dojeżdża do Radzymina
(szkoda, ze tylko jedna !?). Likwidacja linii 160 sprawi, że będę
zmuszona "łatać" ten dojazd linią 190 lub 171, następnie M1 i M2, żeby
dojechać do Metra Trocka i 738.
Dodam, że jestem osobą niemal 60-letnią, mam problem z kolanami i trudno
mi chodzić, dlatego staram się skracać sobie marszrutę i ograniczać
przesiadki, które sprawiają mi dodatkowy problem.
Reasumując NIE KAŻDY KORZYSTA Z METRA I NIE KAŻDEMU LIKWIDACJA LINII
SŁUŻY!!! Już i tak zmieniliście Państwo tracę linii 738, skierowujac ja
do Metra Trocka, co było dużym błędem, podobnie jak linie z Marek!
Radzymińską na Wolę jedzie tylko jeden autobus - 190 i to nie każdy
kurs!!! A to uczęszczana linia i kierunek!!! Teraz jeszcze pomysł
likwidacji linii 160!!! Kto to wszystko wymyśla!??
Bardzo proszę o rozsądek i zachowanie linii 160!
Pozdrawiam i wierzę, że oszczędności z likwidacji linii autobusowych nie
przesłonią dobra obywateli i komfortu ich przemieszczania się po
Warszawie ( w końcu nie każdy obywatel posiada samochód).
Temat:
Zmiana trasy 190
Kategorie: Bemowo
Dzień dobry, chciałabym wyrazić swój sprzeciw na skrócenie tarsy 190 i
usunięcie jej z Jelonek
Temat:
Zapisy na konsultacje online oraz propozycje zmian do
projektów w związku z otwarciem M2 na Targówku i Bemowie
Kategorie: Białołęka; Targówek
Dzień dobry,
Chciałbym się zapisać na konsultacje on-line 10.04.2022 o godz. 11:00
oraz 24.04.2022 o godz. 11:00.
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Również proponuje moje poprawki co do projektu który jest opublikowany na
stronie WTP.
Linie 527 bym zlikiwdował a w zamian zostawił 160 na pełnej trasie z
kursami skróconymi GRODZISK - METRO KONDRATOWICZA. Częstotliwość: na
odcinku GRODZISK - METRO KONDRATOWICZA: 4/10/10 a na odcinku METRO
KONDARATOWICZA - DWORZEC CENTRALNY 12/20/20
Linie 204 za Metrem Kondratowicza poprowadził Rembielińską, Bartniczą,
Wysockiego, Odrowąża i Pożarową do PKP Praga. Oraz zamiast kierować ją na
Zaułek Szkoła skierowałbym ją na Grodzisk
Linie 256 zostawiłbym z Zaułek Szkoła i bym narazie zostawił do METRO
KONDRATOWICZA natomiast po wydłużeniu ulicy Zielone Zacisze oraz gdyby
wygrał projekt w BO na budowę pętli przy szkole SP398 linię 256 bym
poprowadził: Zaułek Szkoła -...- Św. Wincentego - Zielone Zacisze Gilarska - Samarytanka - Rembrandta - (Pętla przy Szkole SP398)
Linie 314 z Żerania Wschodniego poprowadziłbym dalej do Metra
Kondratowicza.
Linie 356 po wybudowaniu pętli przy SP398 z projektu BO wydłużył Korzona,
Samarytanką i Rembrandta do pętli prz szkole SP398
Linie 25 zostawiłbym.
Co do
Linia
Linia
Linia

Temat:

zmian na Bemowie
109 wydłużenie do Ronda ONZ
112 zostawienie na Karolinie
190 zostawienie na Osiedle Górczewska

Uwagi WAT - zmiany na Bemowie

Kategorie: ogólne - niedopasowane
Dzień dobry,

W imieniu Samorządu Studenckiego Wojskowej Akademii Technicznej chciałbym
zgłosić nasze uwagi do proponowanych zmian komunikacyjnych na Bemowie.
Czy moglibyśmy liczyć na indywidualne spotkanie on-line albo stacjonarne?

Z wyrazami szacunku

Temat:

Sprzęcie Linia 190 Jelonki

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry, zgłaszam sprzeciw w związku z informacją dotyczącą zabrania
linii 190 z Jelonek. Na Jelonkach polnocnych mamy i tak bardzo kiepska
komunikację. Tu metro nie będzie dojeżdżało, poza tym zabierają Państwo
jedyna komunikację chociażby z pod hali wola, do wola parku. Chcą Państwo
zabrać autobusy które są i tak nieliczne a zapewniają komunikację w
miejsca gdzie metra nie ma.
Temat:
Autobusy Zielona Białołęka
Kategorie: Białołęka
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Szanowni Państwo
Ponownie proszę o rozważenie zmian proponowanych przez Państwa w momencie
otwarcia kolejnych stacji metra:
- pozostawienie linii 256 do pętli Zaułek- Szkoła. Jest to jedyny autobus
dojeżdżający bezpośrednio pod szkołę podstawową na Zaułku i jedyny
autobus w który bezpiecznie mogą wsiąść dzieci mieszkające na
ul.Glebockiej /Lewandowie/Oknickiej/Chudoby i dojechać do szkoły bez
konieczności przechodzenia przez jezdnię. Wielu rodziców odprowadza
dzieci na przystanek i wie że bezpiecznie dotrą do szkoły bo jest to
ostatni przystanek na pętli pod samą szkołą. Skierowanie linii jedynie na
pętlę na Grodzisku spowoduje,że zarówno dzieci jak i rodzice stracą
możliwość bezpośredniego połączenia ze szkołą jak i przedszkolem
znajdującym się po drugiej stronie Zaułka.
- pozostawienie linii E9 jako linii przyspieszonej - jest to jedyna linia
która łączy się z Zoliborzem i pierwsza linia metra a zarazem pozwala w
porannych godzinach szczytu dojechać tam z dużą oszczednoscia czasu. Ze
względu na fakt że kursuje tylko w jedną stronę i tylko w godzinach
szczytu nie jest takim obciążeniem dla zorganizowania trasy.
Metro rozwiązuje i przyspiesza czas.dojazdu ale nie jest rozwiązaniem na
wszystko: w przypadku awarii stacji dojazd do innych punktów Warszawy
jest znacząco utrudniony. Taka sama kwestia jest związana z licznymi
przesiadkami jakie czekają mieszkancow Białołęki aby dostać się na
Żoliborz czy np do Centrum. Są to dodatkowe utrudnienia dla osób
niepełnosprawnych,osób starszych czy rodziców z dziećmi i wózkami.
Pozdrawiam,
Kategorie: Wola
Proszę o zostawienie autobusu 109 na trasie monte cassino szpital wolski
Temat:

Linia 112 - sprzeciw wobec skróceniu

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry
Apeluję o pozostawienie linii 112,
Linia 112 jest jedyna linią, która łączy całe Bemowo.
Jeśli już stanowi problem to można by ją skrócić, żeby jeździła z
Karolina na Bielany, ale nie likwidować. Musi nadal zostać i łączyć całe
Bemowo.
Metro nie jest argumentem, bo jeśli ktoś mieszka na Jelonkach, przy
Lazurowej, Sterniczej to i tak nie będzie korzystał z metra.
Linia 112 to jedyna linia która bezpośredni też dowozi mieszkańców
Jelonek Południowych z Bemowem Ratusz. Korzystają z niej starsi ludzi,
którzy dojeżdżają załatwić sprawy w bemowskim ratuszu, czy do przychodni
przy Hali Wola. Dla starszych ludzi metra nie wchodzą w grę a tym
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bardziej jakiekolwiek przesiadki. 112 jeździ też dużo mam z dziećmi do
przychodni przy Hali Wola, na zajęcia do poradni pedagogicznopsychologicznej, gdzie też odbywają się terapie dla dzieci która też jest
obok Hali Wola, Do Domu Asa (Oświatowa, przystanek Plac Kasztelański).
Niełatwo jest matkom czy osobom starszym przesiadać się.POnadto dużo osób
112 dojeżdża codziennie do pracy z Bemowa na Bielany, na Bródno (Do
szpitala Bródnowskiego). Także kwestia ta dotyczy różnych grup
społecznych.
Pozdrawiam
Temat:

Uwagi do reorganizacji ruchu na Bemowie w związku z M2

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
Pisze do Państwa żeby wyrazić swoje niezadowolenie wywołane proponowanymi
zmianami w trasach autobusów po otworzeniu nowych stacji M2 na Bemowie.
Mieszkam na Jelonkach. Najczęściej korzystam z przystanków Czumy oraz
Klemensiewicza.
Poniżej przesyłam moje uwagi. Proszę o potwierdzenie że zostały przyjęte.
Nie podoba mi się propozycja skrócenia linii 112, z której korzystam
regularnie żeby dostać się na Bielany w okolice przystanku Perzyńskiego
lub Bielany ratusz (odwiedzam tam starszych dziadków) oraz okazjonalnie
żeby pojechać do Ikeii na Targówku. Chciałbym żeby trasa 112 pozostała
bez zmian.
Jestem też niezadowolony ze zmian w trasie linii 149 z której korzystam
żeby dostać się na przystanek Deotymy gdzie mieszkają moi teściowie. Z
mojego punktu widzenia można to połączenie zastąpić tramwajem który
skręcał by z Dywizjonu 303 na południe w Powstańców Śląskich do pętli
przy ciepłowni zamiast na Nowe Bemowo. Potrzebuję tego bezpośredniego
połączenia.
Linia 154 to moje jedyne bezpośrednie połączenie z dworcem zachodnim i
chciałbym nadal mieć możliwość się tam dostać. Zastąpienie jej linią 167
jest dla mnie niezadowalające ponieważ 167 nie skręca w Powstańców
Śląskich. Przydatne było by też bezpośrednie połączenie z Włochami. Jeden
z autobusów kursujących z Włochów do Lazurowej lub w kierunku Znana
mógłby obsługiwać moje przystanki.
Dziękuję prosząc o wzięcie moich uwag pod uwagę.
Pozdrawiam,
Temat:
Autobus 154
Kategorie: Włochy; Bemowo
Piszę, by podkreślić konieczność utrzymania linii autobusowej nr 154,
nawet po oddaniu stacji metra na Bemowie. Jest to jedyne bezpośrednie
połączenie Bemowa z Okęciem, z którego korzysta wielu pracowników
lotniska.
Anna Wielogórska
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Temat:

Udzial w konsultacjach 10/4 11:00

Dzien dobry,
Prosze o dostep do konsultacji online
Mieszkam Na ul Czluchowskiej

Temat:

Konsultacje- metro Kondratowicza

Kategorie: Białołęka
Dzień dobry,
Od lipca 2021 jestem mieszkanką nowopowstałego osiedla przy ul.
Szlacheckiej na Białołęce. Jednym z największych problemów mieszkańców
jest bardzo słabe skomunikowanie osiedla z resztą miasta. Niestety po
zapoznaniu się z proponowanymi zmianami w komunikacji, w związku z
otwarciem metra na Bródnie, muszę przyznać, że dojazd do najbliższej
stacji Kondratowicza będzie bardzo uciążliwy. Pominięto w tych planach
zupełnie dojazd z naszych osiedli, tj. przystanek Szlachecka, z którego
licznie korzystają mieszkańcy.
Proszę zatem, tak jak inni mieszkańcy osiedla (ul. Szlachecka,
Daniszewska, Włodkowica) o przedłużenie tras autobusów 314 i 234 do metra
(Kondratowicza).
Przy okazji chciałabym poruszyć kwestię usunięcie linii tramwajowej nr.
41 - duża część mieszkańców i pracowników okolicznych firm dojeżdża nią
codziennie do pracy- usunięcie tej linii będzie ogromnym utrudnieniem dla
nas, zwłaszcza jeśli brak będzie bezpośredniego dojazdu do metra
autobusami 314 i 234.
Proszę o uwzględnienie interesów mieszkańców Białołęki Brzeziny w
następnych planach, ponieważ jest nas coraz więcej (osiedle znacznie się
rozbudowało), a obecne połączenia są niewystarczające.
Pozdrawiam,
Temat:

autobusy na bemowie

Kategorie: Bemowo
Mieszkam na Bemowie II i tak jak inni mieszkańcy Bemowa,II i IV z którymi
dyskutujemy o trasach nie wyobrażamy sobie,że ktoś wpadł na szatański
pomysł zlikwidowania nam jednego autobusu dowożącego bezpośrednio do
centrum handlowego Wola i dalej do śródmieścia bez przesiadek.Linia 171
jeżdżąca ul Widawską dowozi dzieci do szkół a są trzy na naszym
terenie,dzieci do przedszkoli,a są trzy na naszym terenie,dowozi do ZUSu/przystanek przy Widawskiej i do dwóch przychodni.Wymienione
szkoły,przedszkola ,ZUS i przychodnie wszystkie są w zasięgu linii 171/
przystanki Orlich Gniazd,Widawska,Wrocławska/.Tylko ktoś kto nie zna tego
terenu mógł skasować linię 171.,Linia do metra to ogromne utrudnienia
przesiadkowe dla ludzi starych ,matek z wózkami i inwalidów.Bemowo to
osiedle starych ludzi i małych dzieci dowożonych przez rodziców do
przedszkoli.i szkól.Jeśli trzeba więcej informacji to jestem do
dyspozycji.Sytuacja:wsiadam w autobus do metra :jadę 3
przystanki,przesiadam się do metra ,jadę 3 przystanki i jestem w centrum
handlowym i powrót z bagażami.Mam dziecko,bagaże i skaczę po stopniach
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przystankach,zamiast wsiąść i jechać.Tak to będzie po nieprzemyślanych
zmianach.
Temat:
Dojazd do szkoły
Kategorie: Białołęka
Czy od 1.09.2022 można zwiększyć częstotliwość albo dołożyć kolejna linię
autobusową do Szkoły Podstawowej Nr 361 w Warszawa, ul. Ruskowy Bród 19.
Przez kąty Grodziskie, ostródzka, juranda ze Spychowa...
W okolicy przybywa bloków jak grzybów po deszczu a do szkoły kursuje 134
który jeździ sporadycznie. Dlaczego ta część zielonej bialoleki jest tak
źle skomunikowana?
A przy okazji czy można coś zrobic z rozkładem linii 120. O której
godzinie człowiek by nie jechał średnie opóźnienie to jest prawie 10min i
w stronę olesina i w stronę dworca wschodniego....
Temat:

Proponowane zmiany komunikacyjne

Kategorie: Białołęka
Bardzo proszę w imieniu swoim oraz innych osób w wieku nieprodukcyjnym o
pozostawienie linii autobusowej 160 w rozkładzie trasy jazdy jak
dotychczas. Jest to jedyny środek komunikacji bezpośredniej bardzo ważny
dla osób starszych. Dla takich osób kilkakrotna przesiadka byłaby bardzo
dużym utrudnieniem a takie osoby też chciałyby odwiedzić lub czasem
muszą pojechać do Centrum.
Bardzo proszę o wzięcie tego pod uwagę. Na
Białołęce żyją równie osoby starsze.
Z poważaniem
Osoba starsza z okolicy Skarbka
Temat:

z Gór

Częstotliwość lini 177 z Bemowa

Kategorie: Ursus
Dzień dobry, popieram połączenie nowej stacji metra na Bemowie z Ursusem
linią 177. Uważam jednak, że autobus ten powinien jeździć częściej (co 57 min.).
Codziennie dojeżdżam z Bemowa do Ursusa. Z góry dziękuję za rozpaczenie
propozycji zwiększenia częstotliwości autobusu.
Temat:
FW: sprawa zmian na linii 177
Ważność:

Wysoka

Kategorie: Ursus
Szanowni Państwo
Dzień dobry
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Siedziba Urzędu Dzielnicy Ursus znajduje się na uboczu, z dala od
centrum, dynamicznie rozwijającej się, dzielnicy. W budynku mieści się
także Urząd Stanu Cywilnego, Ośrodek Pomocy Społecznej, Klinika
HIPOKRATES, Punkt Paszportowy i kilka pomniejszych by o siedzibie Straży
Miejskiej nie wspomnieć. Siedziba urzędu to także miejsce pracy Zarządu
Dzielnicy oraz Radnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w posiedzeniach
sesyjnych (ogólnodostępne) i komisji

Zdając sobie sprawę, że Urząd Dzielnicy to nie instytucje kościoła,
teatru, domu kultury czy marketu, które z założenia będą częściej
odwiedzane niż siedziba urzędu, niemniej pozbawianie możliwości, w miarę
bezpośredniego, komunikacyjnego dotarcia do urzędu, szczególnie w
godzinach jego otwarcia dla mieszkańca potrzebującego pomocy jest
nieuprawnionym komunikacyjnym upośledzeniem społecznym

Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursus dbając m.in. o starszych,
niepełnosprawnych mieszkańców tzw. ”starego” Ursusa jak również o dobro
mieszkańców, najemców lokali komunalnych tj. osób zamieszkujących w
mieszkaniach m.st. Warszawy uważa, że w takich planach zmian
komunikacyjnych w Ursusie pominięto bardzo ważną sprawę bezpośredniego
dotarcia z tzw. ”starego” Ursusa do Urzędu Dzielnicy Ursus przy placu
Czerwca 1976 roku
nr 1.

Na terenie starego Ursusa stoi kilkaset bloków deweloperskich i
wspólnotowych także budynki z mieszkaniami komunalnymi (z najmu m.st.
Warszawy) w ilości ponad 700 lokali mieszkalnych (w każdym mieszka
średnio 3-4 osoby), które są zamieszkałe przez rodziny wielodzietne, w
tym osoby starsze i niepełnosprawne.

Osoby te zmuszone będą do przyjazdu do urzędu m.in. w sprawach
mieszkaniowych, czynszowych, dodatku mieszkaniowego, meldunków itp.
Ponadto osoby starsze, schorowane oraz wielodzietne korzystają często z
pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus i przychodni
Hipokrates, znajdujące się, o czym pisaliśmy, w tym samym budynku co
urząd. Likwidacja możliwości bezpośredniego dotarcia do urzędu, o czym
wspominaliśmy, będzie dla wielu jak i tych osób zupełnie niezrozumiała.

Sugerowane prace nad zmianami komunikacyjnymi w Ursusie spowodują
całkowite odwrócenie możliwości dotychczasowego bezpośredniego dotarcia
obywateli tej części dzielnicy do urzędu, w godzinach jego pracy, niejako
zmuszając ich, z konieczności do korzystania z komunikacji łączonej.

Dla osób z tej części dzielnicy, ludzi starszych, niepełnosprawnych, (jak
to się ma do założenia Przyjazne Miasto), także najemców zasobu m.st.
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Warszawy bardzo ważny jest dogodny dojazd i do Urzędu i instytucji
mających siedzibę w budynku Urzędu.

Przecież to Urząd Miasta, głosząc w swej misji i wizji, ma być przyjazny
dla mieszkańców i mieć wpływ na polepszanie życia osób w nim
zamieszkujących, także w Dzielnicy Ursus.

Wielu spraw nie da się załatwić drogą elektroniczną, ponieważ wymagają
osobistego złożenia dokumentów z potwierdzeniem własnoręcznego podpisu,
przez urzędnika, w chwili składania. Jak wspominaliśmy najemcy komunalni
są przeważnie osobami starszymi, mającymi kłopoty z poruszaniem i
potrzebują by dojechać bezpośrednio do urzędu to samo dotyczy matek z
małymi dziećmi (przesiadki z wózkami) .

Co bardzo ważne, gros najemców komunalnych (700 lokali) może nie przyjść
na proponowane przez Państwa spotkania konsultacyjne, ze względu na
wspomniane przypadłości wiekowe i zdrowotne, mając także braki w
umiejętności skorzystania z internetu, dlatego też, racjonalnie
rozpatrując, niejako w ich imieniu (a jest to znaczna grupa) prosimy o
wzięcie tej uwagi Wydziału Zasobów Lokalowych w Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy, nie upośledzania komunikacyjno-społecznego tej grupy, ”starego”
Ursusa, mieszkańców Dzielnicy i uwzględnienie jej potrzeb, bezpośredniego
dotarcia do Urzędu w godzinach jego otwarcia, przy planowaniu nowych
kursów linii 177.

Z pozdrowieniem serdecznym
Z poważaniem

Temat:

autobus linii 112

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
chciałbym wyrazić swój sprzeciw przeciwko skróceniu trasy autobusu 112.
Mieszkam na Jelonkach (okolice przystanku Sternicza) a pracuję na
Annopolu. W tej chwili 112 jest jedynym autobusem, którym mogę dojechać
do pracy w mniej niż godzinę i to bez przesiadek.
Piszę również w imieniu moich sąsiadek, starszych Pań bez dostępu do
Internetu, którym też nie podoba się pomysł zabrania 112 z Jelonek. W tej
chwili 112 to jedyny autobus, którym mogą bezpośrednio dojechać do
przychodni przy ul. Powstańców Śląskich czy przy Czumy.
Pozdrawiam,
Temat:
Konsultacje - sprzeciw w sprawie propozycji puszczenia
autobusu ul. Zamkową
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Kategorie: Targówek; Zacisze
Dzień dobry,
W związku z pomysłem uruchomienia linii autobusowej przez ulicę Zamkową
jaki wrzuciła jedna radna na forum Osiedla Wilno, a także z licznymi
protestami mieszkańców ulicy Zamkowej i morzem argumentów przeciwko takim
zmianom, chciałabym przekazać kilka konkretnych informacji, które
poruszane są na ww. forum:

Ulica Zamkowa była projektowana z założeniem że nie będą się po niej
poruszały autobusy, pod infrastrukturę autobusową była projektowana ulica
Wierna, którą aktualnie uruchomiona jest komunikacja miejska.

Ulica Wierna:
- jest szeroka (większa odległość między budynkami) i jest na niej lepsza
widoczność (nie ma zatoczek parkingowych)
- posiada nasadzenia i małą architekturę która wpływa na wyciszenie
- nie ma mieszkań parterowych, lokale parterowe są lokalami usługowymi
dla których ruch jest mniej uciążliwy
- posiada zatoczki autobusowe
- jest bardzo blisko dworca w związku z czym w przypadku opóźnienia
autobusu można dogodnie zmienić plan podróży
- jest mniej ruchliwa (korzysta z niej mniej samochodów osobowych)
- jest usytuowana w samym centrum osiedla w związku z czym każdy ma
względnie blisko do węzła komunikacyjnego

Ulica Zamkowa:
- bloki przy tej ulicy są w bliskiej od siebie odległości
- bloki posiadają mieszkania parterowe
- nie ma zatoczek co wymagałoby inwestycji w istniejącą infrastrukturę
kosztem likwidacji miejsc parkingowych których na osiedlu
zawsze brakuje
- wszystkie wyjazdy z garaży podziemnych wychodzą bezpośrednio na ulicę
Zamkową
- jest ulicą z wieloma problemami jak widoczność przy wyjeździe z garaży,
dostawy do lokali usługowych, kurierzy, śmieciarki i nagminnie
pozostawione na światłach awaryjnych samochody osobowe
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- jest ulicą na której w godzinach szczytu tworzą się korki
- jest ulicą z największą ilością miejsc parkingowych

Biorąc pod uwagę duży sprzeciw mieszkańców ulicy Zamkowej zwracam się z
uprzejmą prośbą o rozważenie odstąpienia od tej propozycji która zarówno
dla ZTM jak i dla mieszkańców generuje więcej strat niż korzyści.

Mieszkańcy:
- odczują skutki nadmiernego hałasu
- stracą miejsca postojowe
- obniżą swoje bezpieczeństwo podczas wyjazdu z garaży
- staną w korkach które będą jeszcze większe z uwagi na konieczność
usytuowania zygzaków przystankowych na ulicy, oraz faktu że osiedle w
dalszym ciągu się rozrasta

ZTM:
- poniesie ogromne koszty związane z przygotowaniem infrastruktury od
zera (brak przystanków, brak zatoczek, zmiana organizacji ruchu)
- wydłuży czas przejazdu pasażerom (w związku z już istniejącymi na ulicy
Zamkowej korkami, a także koniecznością jazdy slalomem która towarzyszy
mieszkańcom na co dzień)
- liczne
wątpliwą
uwagi na
Zamkowej

skargi mieszkańców którzy przez kilka miesięcy w roku 2014 mieli
przyjemność sprawdzenia tego rozwiązania na własnej skórze z
uruchomioną na kilka miesięcy tymczasową linię autobusową na
(przed oddaniem do użytku ulicy Wiernej)

- dodatkowo nasuwa się pytanie czy ZTM będzie pokrywał koszty wymiany
szyb w mieszkaniach, które w przeszłości pokrywał deweloper z uwagi na
pękające w skutek silnego rezonowania szyby

Powyższe argumenty zostały skonstruowane na podstawie zebranych od
mieszkańców Zamkowej informacji i są realnymi obawami mieszkańców przed
zaproponowaną przez panią radną rozwiązaniami, które rzekomo mają ułatwić
mieszkańcom osiedla komunikację. Z toczącej się na forum dyskusji,
argumentów ”za” proponowaną zmianą nie ma, a przygotowana ankieta jest
skonstruowana w sposób narzucający odpowiedź, w związku z czym jej wyniku
nie należy tratować poważnie (jak to z badaniem rynku przez media
społecznościowe które nie trafiają do najbardziej zainteresowanych
odbiorców, których proponowana zmiana bezpośrednio dotknie).
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Będę wdzięczna za przeanalizowanie tego materiału i podjęcie decyzji
która nie utrudni życia osobom które nabyły mieszkania na Zamkowej z
zapewnieniem że nie będzie to droga dla autobusów.

Pozdrawiam serdecznie
Temat:
Propozycje zmian dotyczą m.in. autobusów linii 177, 178, 197,
207, 220, 716
Kategorie: Ursus
Jako mieszkanie starej części Czechowic stanowczo protestuję w sprawie
zmiany przebiegu linii 177 i 178
Dla wielu osób szczególnie starszych linia 178 jest bezpośrednim
połączeniem z Centrum Miasta i Starym Miastem. Z kolei linia 177 jest
jedynym bezpośrednim połączeniem z bazarem przy ulicy Gierdziejewskiego
oraz Urzędem Dzielnicy Ursus . Pozbawienie Starszych mieszkańców
możliwości bez przesiadkowej komunikacji z tymi dwoma bardzo ważnymi
miejscami jest po prostu nieludzkie i żadna ekonomia nie może tego
tłumaczyć.
Z poważaniem
Temat:
Metro na Bródnie
Kategorie: Targówek
W związku z konsultacjami w sprawie przebiegu linii autobusowych w
związku z otwarciem metra M2 na Bródnie składam wniosek:
- nie likwidować linii 160.
W uzasadnieniu do planów likwidacji tej linii wskazano, że dla
mieszkańców Białołęki główną linią dojazdową do metra będzie linia 527.
Tylko, że linia 160 od zawsze łączyła Targówek Mieszkaniowy z Dw.
Centralnym. Jej wydłużenie na Białołękę miało miejsce niedawno, po
otwarciu stacji Targówek Mieszkaniowy i Trocka.
Linia 160 powinna zostać zachowana w dawnym kształcie, tj łączyć Targówek
Mieszkaniowy i Dw. Centralny.
Zapewnia bezpośrednie połączenie ze Szpitalem Praskim, Starówką, Pl.
Bankowym, okolicami Kina Femina oraz Dw. Centralnym.
Metro przebiega inną trasą i wymaga przesiadek. Zresztą nawet po otwarciu
metra na Targówku linia 160 dalej jest bardzo popularna.
Z poważaniem,
Temat:
Konsultacje ws metra na Bródnie
Kategorie: Targówek
W związku z konsultacjami w sprawie przebiegu linii autobusowych w
związku z otwarciem metra M2 na Bródnie składam wniosek:
- nie likwidować linii 160.
W uzasadnieniu do planów likwidacji tej linii wskazano, że dla
mieszkańców Białołęki główną linią dojazdową do metra będzie linia 527.
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Tylko, że linia 160 od zawsze łączyła Targówek Mieszkaniowy z Dw.
Centralnym. Jej wydłużenie na Białołękę miało miejsce niedawno, po
otwarciu stacji Targówek Mieszkaniowy i Trocka.
Linia 160 powinna zostać zachowana w dawnym kształcie, tj łączyć Targówek
Mieszkaniowy i Dw. Centralny.
Zapewnia bezpośrednie połączenie ze Szpitalem Praskim, Starówką, Pl.
Bankowym, okolicami Kina Femina oraz Dw. Centralnym.
Metro przebiega inną trasą i wymaga przesiadek. Zresztą nawet po otwarciu
metra na Targówku linia 160 dalej jest bardzo popularna.
Z poważaniem,
Temat:
Linia 177 - konsultacje społeczne
Kategorie: Ursus
Dzień dobry,
Chciałbym wyrazić swoją opinię na temat zaproponowanych zmian w trasie
linii 177.
Postuluję, aby linia ta nie została całkowicie usunięta z obszaru Starego
Ursusa.
Przede wszystkim osoby zamieszkujące tę część Ursusa również potrzebują
mieć możliwość skorzystania z linii metra. Stacja kolejowa PKP Ursus jest
bardzo mocno obciążona zwłaszcza w godzinach szczytu, wiec alternatywa
jest po prostu niezbędna. Dodatkowo pociągi często zjeżdżają się falami,
co powoduje, że ciągu kilku - kilkunastu minut pojawiają 2-3 pojazdy a
później przez 30-40 minut nie ma żadnego odjazdu w stronę Warszawy
Wschodniej.
Proszę również zwrócić uwagę na ciąg ulic Dzieci Warszawy -> Ryżowa - >
Kleszczowa / Popularna. Wieczne korki, które będą jeszcze się potęgować,
bo deweloperzy nie ustają w podejmowaniu kolejnych inwestycji. Jazda
linią 517 do pracy zawsze daje dreszczyk emocji - zdążę, czy będę stać
przez godzinę w bezruchu?
Kolejna rzecz, połączenie z bazarem. Duża grupa (w tym osoby starsze,
których jest u nas na dzielnicy bardzo dużo) korzysta z tej linii, aby
dotrzeć tam na zakupy. Wiem, że bazar ma być przeniesiony w okolice
ratusza, nie mniej jednak umożliwienie mieszkańcom tej części Ursusa
dotarcie do niego (niezależnie od lokalizacji) jest dosyć istotnym
aspektem społecznym.
Dlatego proponuję, aby linia 177 nie została całkowicie usunięta z naszej
części dzielnicy. Idealnym rozwiązaniem byłoby utrzymanie linii na trasie
do stacji WKD (dodatkowa alternatywa na wydostanie się z Ursusa, z
wysokim współczynnikiem sprawności taboru i punktualnością). Opcjonalnie
proponuję, aby linia kończyła się na przystanku / pętli Skorosze 04,
czyli w tym miejscu z którego ruszają autobusy linii 178 na skróconej
trasie. Pojawienie się autobusu przy ul. Sosnkowskiego byłoby również
dodatkowym atutem, gdyż w jej ciągu mamy stadion sportowy wraz z basenem
(OSIR), szkołę podstawową, przychodnię lekarską, a także posterunek
policji.
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Pozdrawiam
Temat:

Propozycja dotycząca trasy autobusu 112

Ważność:

Wysoka

Kategorie: Bemowo
Szanowni Państwo,
w mojej ocenie autobusy linii 112 powinny rozpoczynać/kończyć trasę na
pętli Os. Górczewska. Dzięki temu trasa autobusu zgodnie z założeniem
zmian zostanie skrócona, ale jednak zapewni dobre połączenie zarówno dla
mieszkańców Jelonek z okolic wskazanej pętli jak i osób, które mogłyby
się przesiąść przy Ratuszu na Bemowie.
Z poważaniem
Temat:

Konsultacje zmian w trasach na Bemowie - Piotr Sobolewski

Kategorie: Bemowo
Dzień Dobry, chciałbym zwrócić uwagę na szybko rosnące osiedla na
Chrzanowie powstające przy Batalionów Chłopskich, Rayskiego,
Szeligowskiej, Coopera. Oczywiście mieszkańcy bloków bliżej ul. Lazurowej
mogą korzystać z tamtejszych przystanków, jednak spora część osiedli
położonych dalej od ul. Lazurowej (zamieszkałych najczęściej przez
młodych rodziców z dziećmi) ma jedynie autobus 249, który dojeżdża
jedynie do Os. Górczewska. Z tego punktu widzenia dla zwiększenia siatki
połączeń, umożliwienia bezpośredniego dojazdu do metra, a także dla
zwiększenia popularności linii 249 proponuję wydłużenie trasy do Metra
Bemowo. Taki autobus mógłby wracać ul. Powstańców Sląskich, Człuchowską,
Lazurową, Szeligowską, Rayskiego… lub też po prostu wracać ul. Górczewską
i potem Lazurową, Szeligowską, Rayskiego…

Będę wdzięczny za uwzględnienie tego głosu przy trwających konsultacjach.

Pozdrawiam,
Mieszkaniec Chrzanowa
Temat:
Nowe stacje – konsultacje społeczne zmian w komunikacji Bemowo
Kategorie: Bemowo
Dzień dobry:
Linia 112-przedłużenie chociaż do pętli os. Górczewska-pozbawiacie
mieszkańców bezpośredniego połączenia z Żoliborzem
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Linia 109-metro nie dojeżdża do Dworca Centralnego -ta linia zapewnia
najszybsze połączenie ze śródmieściem miasta
Temat:

Konsultacje

Dzień dobry,
Chciała bym wziąć udział w konsultacjach w dniu 10.04.2022
Wysłano:
piątek, 8 kwietnia 2022 11:16
Temat:
Autobus 160 i 527
Kategorie: Targówek
Szanowni Państwo,
jestem mieszkanka Targówka mieszkaniowego, aktywnie korzystająca ze
środków komunikacji miejskiej, w szczególności obu linii autobusowych
narażonych na niepowetowane zmiany, a zwlaszcza linii 160.
Niniejszym wyrażam swój wyraźny sprzeciw wobec planowanych zmian. Zarówno
linia 160 jak i 527 w dotychczasowym przebiegu jest potrzebna mieszkańcom
Targówka jak i sąsiadujących dzielnic, a planowane otwarcie nowych stacji
metra tego Nam nie zagwarantuje, tzn. takich samych połączeń w
komunikacji miejskiej.
W konsekwencji uprzejmie proszę o nie likwidowanie linii 160 i nie
dokonywanie zmian w przebiegu linii 527.
Z poważaniem,
Temat:
zgłoszenie chęci udziału w konsultacjach on-line
Dzień dobry,
Zgłaszam chęć udziału w konsultacjach on-line dotyczących zmian w
transporcie zbiorowym w niedzielę o godz. 11
Dzień dobry,
Jestem za utrzymaniem linii 160 na Targówku -codziennie dojeżdżam do
pracy i metro nie rozwiąże kwestii dojazdu .Autobus 160 jest bardzo
potrzebny -dojazd do dworca Centralnego bezpośredni jest konieczny .
Z poważaniem
Temat:
Opinia dotycząca zmian w komunikacji miejskiej w dzielnicy
Ursus
Kategorie: Ursus
Dzień dobry,
Jako kilkudziesięcioletnia mieszkanka dzielnicy Ursus, osiedla
Czechowice, postanowiłam zabrać głos w sprawie planowanych zmian w
zakresie komunikacji miejskiej.
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Zacznę od tego, ze przez wiele lat ta część Ursusa (mam na myśli okolice
ulicy Spisaka) pozbawiona była komunikacji miejskiej. Kiedy
przyzwyczailiśmy się do istnienia linii 177 i 178 postanowiono nam je
zabrać.
Trzeba zaznaczyć, że ta część Ursusa to w zdecydowanej większości domy
jednorodzinne, zamieszkałe przez osoby starsze, rzadko posiadające własne
samochody (mało jest tu zabudowy wielorodzinnej, nie ma wielkich osiedli
mieszkaniowych typu Skorosze). Zmieniając trasy linii 177 i 178
pozbawiacie Państwo te osoby dostępu do miejsc/usług, które są dla nich
kluczowe m.in. sklepów, przychodni i lekarzy, kościoła, cmentarza oraz
bezpośredniego połączenia autobusowego do Urzędu Dzielnicy. Osoby starsze
to osoby mające często problemy z poruszaniem się – likwidując
bezpośrednie połączenia do najczęstszych destynacji tychże osób
sprawiacie, że stają się poniekąd wykluczone społecznie. Osoba starsza,
schorowana, nie będzie mogła pozwolić sobie na dojście kilku kilometrów
do np. lekarza czy podróż z przesiadkami do urzędu dzielnicy, która
potrwa znacznie dłużej niż dotychczas.

Poza tym nie bardzo rozumiem argumentu o powiązaniu mieszkańców Ursusa z
dostępem do linii metra na Bemowie. Od lat słyszę argument, ze
mieszkańcom Ursusa niepotrzebne jest metro gdyż mają kolej (SKM i
pociągi) oraz WKD (w bliskim sąsiedztwie). Dotąd mieszkańcy Czechowic do
stacji kolejowej mogą dostać się bezpośrednio liniami 177 i 178, a do
kolejki WKD linią 177. Zmiany zaproponowane przez Państwa sprawią, że i
te możliwości znikną, no ale pojawią się nowe – z przesiadkami będziemy
mogli dotrzeć do metra na Bemowo!!! Zamiast wprowadzać radykalne zmiany
komunikacyjne w dzielnicy Ursus, która z metrem nie ma i nie będzie mieć
nic wspólnego, warto zmienić/zlikwidować połączenia na Bemowie?

Odnoszę też wrażenie, że myśląc Ursus wszyscy mają w głowie jedynie
Skorosze i teren nowych osiedli na dawnych Zakładach i wszyscy robią
wszystko by tylko poprawić komfort życia mieszkańców tych terenów, często
kosztem wieloletnich mieszkańców dzielnicy.

Warto zaznaczyć, że teren tzw. Starego Ursusa jest bardzo słabo
skomunikowany z centrum Warszawy - istnieje tylko jedna bezpośrednia
linia 517, która - oczywiście - jedzie z osiedla Niedźwiadek i często
przyjeżdża niepunktualnie. Zdecydowana większość linii autobusowych jest
z Ursusa Niedźwiadka, bardzo często są one opóźnione z uwagi na korki
jakie tworzą się przy przejeździe pod torami PKP.

Zaproponowane przez Państwa zmiany tras linii 177, 178 i 207 bardzo
utrudnią funkcjonowanie wielu mieszkańcom dzielnicy, nie ulepszą
komunikacji między dzielnicami i spowodują pogorszenie komfortu życia
wielu osób.
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Temat:
Wniosek w sprawie zmian komunikacji miejskiej po otwarciu
nowych stacji metra na Woli i Bemowie
Kategorie: Bemowo; Wola; Ursus
Szanowni Państwo,
Poniżej przesyłam swoje propozycje i uwagi do zmian w komunikacji
miejskiej po otwarciu kolejnych stacji metra na Woli i Bemowie. Niektóre
zmiany są oczywiste z punktu widzenia miasta, niektóre niestety powodują
duże utrudnienia dla mieszkańców (szczególnie tych starszych). Są również
poruszone problemy organizacji ruchu drogowego, przez które np. linia 201
straci w oczach mieszkańców (w tym moich, ponieważ często poruszam się tą
linią).
Poruszam tutaj kwestie dla całego rejonu, ponieważ jest mi bardzo dobrze
znany. Nie przedstawiam tutaj kwestii "życzeniowych". Poniższe uwagi są
poparte znajomością rejonu oraz podkreślam również niektóre wady układu
drogowego, które będą wpływać na jakość nowych linii. Liczę, że poniższe
uwagi zostaną przeczytane i wzięte pod uwagę przy finalnej zmianie
organizacji komunikacji.

Grupa linii 109, 171 – nie popieram pomysłu zabrania linii 109 z Bemowa i
Woli. Na obecnej trasie co prawda pokrywa się z trasą metra, jednak
likwidacja trasy linii 109 z rejonu Bemowa i Woli powoduje brak
bezpośredniego połączenia z Dw. Centralnym oraz Szpitalem Wolskim. Przy
planowanej budowie trasy tramwajowej na Kasprzaka / Wolska dojazd do
Dworca oraz w rejony Szpitala Wolskiego znacznie się utrudni (brak
bezpośrednich połączeń lub trasa linii 10 będzie zbyt kręta, żeby było to
wartościowe zastępstwo). Ewentualnie zamiana numeracji w Państwa
propozycji – 109 zostaje na Bemowie i trasa według proponowanych zmian
dla linii 171. Natomiast linia 171 po trasie z czasów budowy metra na
Woli. Skrócenie na tej trasie wskazane po wybudowaniu trasy tramwajowej
na Kasprzaka.

Linia 112 – ponowna próba skrócenia trasy. Myślę, że skrócona trasy
byłaby optymalna gdyby pętla znajdowała się na Os. Górczewska. Skrócenie
tej trasy w ten sposób ma swoje plusy - dodatkowy autobus do metra dla
mieszkańców Bemowa, nie krążący przez ul. Wrocławską. Ewentualne stałe
zastępstwo w przypadku awarii tramwajów, zapewnienie bezpośredniego
połączenia Bemowa z Żeraniem i Bielanami w rejonie ul. Żeromskiego

Grupa linii 122, 220 – nie rozumiem idei skracania tej linii 122, nie
znajduję jakichkolwiek podstaw do tego ruchu. Ponowne skierowanie linii
220 na trasę Radiowa – Wrocławska – Żołnierzy Wyklętych nie rozwiąże tego
problemu. Z linii 122 korzystają głównie osoby, które z Bemowa chcą się
dostać w kierunku północnym. Jeżeli mamy coś ograniczyć i skracać to z
moich obserwacji linia 220 nie ma takiego obłożenia na Bemowie i tutaj
szukałbym oszczędności.
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Grupa linii 129, 149 i 201 – Niestety nie jestem zadowolony z
zaproponowanych zmian. Tak jak wspomniałem linia 201 to moja główna linia
dojazdowa do metra więc traktuję te zmiany osobiście ale również widzę
inne negatywne skutki zaproponowanych zmian. Należy pamiętać, że Wola i
rejony Koła to miejsca gdzie mieszkańcami są z reguły starsze osoby. Z
tej trójki linii najmniej potrzebne w rejonie Woli i Bemowa wydaje się
linia 129 zarówno ze względu na trasę jak i częstotliwość kursowania – to
tutaj widzę możliwość skrócenia np. do Fortu Wola albo Znanej, i
pokierowanie ul. Redutową, żeby umożliwić mieszkańcom okolicznych osiedli
na dojazd do tramwaju na ul. Wolskiej. 149 na swojej obecnej trasie w
części wolskiej spełnia bardzo dużo wymagań mieszkańców Woli. Idealne
połączenie dla starszych osób, które bezpośrednio i bez przesiadki mogą
poruszać się na bazarek na Kole oraz do Wola Park. Świetne połączenie dla
uczniów do szkoły przy ul. Deotymy. Połączenie z okolicą szpitala przy
Górczewskiej/Elekcyjnej. Linia 201 – najbardziej niezrozumiałe dla mnie
jest kierowanie na ul. Deotymy. Na obecnej trasie jest to idealny,
najszybszy środek do metra z rejonów Osmańczyka/Obrońców Tobruku (po
części z 197). Kierowanie linii na ul. Deotymy spowoduje niepotrzebne
krążenie autobusu + do tego kierowanie go w uciążliwe miejsce jakim jest
skrzyżowanie Obozowej i Deotymy. Po wprowadzeniu zmian związanych z
poprawą bezpieczeństwa dla pasażerów tramwajów korzystających z
okolicznych przystanków niestety powstały korki co wiąże się ze znacznym
wydłużeniem dojazdu do metra. Odnośnie zmiany trasy 201 na odcinku
bemowskim to należy pamiętać, że linia realizuje również dojazd dla
uczniów do szkoły przy Zachodzącego Słońca. Z innej strony to prawdę
mówiąc dla pasażera jest korzystniejsza właśnie trasa „na około” - wiąże
się również z wygodniejszą przesiadką do tramwajów na ul. Powstańców
Śląskich (niezbyt korzystna lokalizacji przystanku w stronę ul.
Wrocławskiej). Dodatkowo cykl świateł na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich
/ Piastów powoduje, że skręt w lewo w godzinach szczytu lub w weekendy
jest znacznie wydłużony. 201 od strony Woli można przedłużyć do pl.
Kasztelańskiego w zamian za wyżej proponowane skrócenie linii 129.
Jedynym problemem pozostaje przejazd kolejowy, który może utrudnić w
uzyskaniu wysokiej częstotliwości kursowania

Grupa linii 154, 167 – nie umiem odnaleźć sensu tej zmiany, która na
odcinku bemowskim głównie zakłada zmianę numerację linii. Wydłużenie 167
nie idzie w parze z często powtarzaną maksymą, żeby skrócić trasę dla
poprawienia punktualności. Oczywiście zgadzam się, że zarówno na 154 jak
i 167 jest problem z utrzymaniem rozkładu jazdy, natomiast to taka zmiana
dla „sztuki” – jedyny plus, że Bemowo zyskałoby przegubowe autobusy. Nie
mówię nie, nie mówię tak.

W przypadku podmiejskich linii autobusowych 714 719 729 nie mam uwag pod
warunkiem, że faktycznie pętla znajdzie się na osiedlu Przyjaźń co do
takiego pomysłu podobno są wysyłane skargi. W przypadku gdyby nie udało
się przeforsować tego pomysłu trzeba pamiętać, że powyższe linie muszą
dojeżdżać do metra – nie wyobrażam sobie skrócenia ich do pętli na os.
Górczewska i stamtąd pasażerowie musieliby się przesiadać na autobus /
tramwaj do metra. Może Wola Park udostępni teren na zawrotkę? Z tyłu
sklepu jest dużo miejsca na takie rozwiązanie.
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Liczę również na to, że częstotliwość kursowania będzie znacznie
niektórych przypadkach niż to co zaproponowano. 716 co 20 min? W
sposób ta linia ma zastąpić 197? 201 w weekend co 30 min? Ludzie
bardziej zrezygnują z komunikacji na rzecz samochodu. W weekendy
okresie wiosna-jesień bardzo dużo osób odwiedza Fort Bema.

wyższa w
jaki
tym
w

Odnośnie pozostałych linii brak uwag. Ewentualnie dodatkowa zmiana –
wydłużenie 249 do metra. Może wtedy ta linia zyskałaby na jakości.

Pozdrawiam
Temat:

Organizacja transpotu miejskiego na Białołęce

Kategorie: Białołęka
Witam

Na Bródnie nie długo oddacie państwo kolejne stacje metra .
Ja mieszkam na ul. Skarbka z Gór – nie przy metrze ! i mam nadzieje że
żadna z dotychczasowych linii autobusowych nie zostanie zlikwidowana !!!
Wszystkie linie autobusowe pozwalają nam się w sposób szybki i sprawny
przemieścić w inne dzielnice Warszawy czego metro nie gwarantuje !
Od:
Zarząd Transportu Miejskiego
Wysłano:
piątek, 8 kwietnia 2022 08:58
Do:
Temat:
Konsultacje ws. autobusów - stacje metra na Bemowie
Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
dziękujemy za wyrażenie swojego głosu w trakcie trwających konsultacji
propozycji zmian tras po uruchomieniu nowych stacji metra linii M2 na
Bemowie i Bródnie.
Konsultacje trwają od 22 marca do 7 maja 2022 r.
Oprócz możliwości wysłania opinii droga elektroniczną kontakt z nami
będzie również możliwy w trakcie zaplanowanych dyżurów konsultacyjnych.
Szczegółowe informacje są umieszczane na stronie Zarządu Transportu
Miejskiego (www.ztm.waw.pl) oraz Warszawskiego Transportu Publicznego
(www.wtp.waw.pl).
Uprzejmie informujemy, że do przesłanych uwag odniesiemy się w raporcie
końcowym opublikowanym w ciągu 60 dni od zakończenia trwających
konsultacji.
Z poważaniem
Dział Kontaktu z Pasażerem
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e-mail: ztm@ztm.waw.pl
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
ul. Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa
Temat:
Konsultacje ws. autobusów - stacje metra na Bemowie
W sprawie konsultacji: proszę o przekazanie mojej opinii do odpowiedniego
działu, bo jak piszę bezpośrednio na wskazany adres ztm, to mail nie
dochodzi. Dziękuję.

To będzie jakieś dno, a nie komunikacja miejska. Na każdym skrzyżowaniu
przesiadka i 15 minut czekania na kolejne połączenie. Poprzednie
konsultacje, sprzed dwóch lat, nic nie dały, nic do tępych mózgów z
zarządu tępych mózgów (ztm) nie dotarło. Znowu to samo, tylko przez te
dwa lata siedzieli i myśleli, co by tu jeszcze spieprzyć. Może w końcu
się uda całkowicie zabić transport miejski, prawda?
Jak w ogóle można pomyśleć, aby likwidować JAKIEKOLWIEK bezpośrednie
połączenie z centrum? 2, 3 przesiadki zamiast żadnej? Czy metro wszędzie
dojedzie? Próbujecie działać na szkodę mieszkańców, już po raz kolejny
bezczelnie kradniecie nam linie autobusowe (406, 507, 284, E-2), a teraz
znowu to samo: albo zlikwidować, albo tak skrócić daną linię, aby w ogóle
nie nadawała się do użytku i w konsekwencji też zlikwidować.
Po ewentualnym wprowadzeniu proponowanych zmian z Bemowa IV nie da się
nigdzie dojechać, bez wielu przesiadek. No brawo ztm!
Oto najważniejsze postulaty:
Łapska precz od tych linii: 171, 112, 122, 109!!! Trasy mają pozostać
niezmienione. Argumentów po raz kolejny nie podaję, bo argumenty zostały
podane przy poprzednich konsultacjach, proszę do nich wrócić, przeczytać
i przemyśleć.
122 - co ta linia ma wspólnego z metrem? NIC. Proszę przejechać się tą
linią, nie znacie jej trasy, bo jeździcie wszędzie samochodami.
112- co ta linia ma wspólnego z metrem? NIC. Proszę przejechać się tą
linią, nie znacie jej trasy, bo jeździcie wszędzie samochodami. Drobna
korekta tej linii: poprzez Wrocławską, jak było to kiedyś, zanim ztm
postanowił wyprostować tę linię, aby była prosta jak wasze zwoje mózgowe.

Temat:

Za pozostawieniem lini 160

Kategorie: Targówek
Dzień dobry
Jestem za pozostawieniem lini 160. Codziennie dojeżdżam autobusem do
pracy. Razem ze mną setka innych osób.
Metro nie rozwiąże problemu. Przysporzy dodatkowych przesiadek co wydłuży
o godzinę dojazd i powrót z pracy.
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Bardzo prosze o pozostawienie lini 160
Z poważaniem
Temat:
Warszawa wschodnia - os. Zacisze Wilno
Kategorie: Targówek; Zacisze
Brakuje polaczenia bezposredniego osiedla Zacisze Wilno ze stacja
Warszawa Wschodnia
Temat:

LINIA 716

Kategorie: na zachód od Bemowa; Włochy
Dzień Dobry, piszę do Państwa w sprawie zmian rozkładowych LINII 716 Z
powodu zmian przez otwarcie metra na BEMOWIE.
BARDZO PROSZĘ o nie zmienianie trasy dla autobusu 716 dojeżdżającego do
PIASTOWA , jest to linia która łączy najważniejsze punkty przesiadkowe
dla ludzi, PKP Włochy, PKP Ursus, Ursus Ratusz. Jest to linia która
dzięki tym punktom pozwala na wiele przesiaadek, ludziom ten autobus na
obowiązującej trasie jest bardzo potrzebny.
Proszę nie zmieniać tej trasy zostawić jak jest.
Do metra na Bemowie będziesz można się dostać bez problemu na różnych
możliwościach , bo Jest wiele innych autobusów, przesiadek.
194 jest linia która moim zadaniem mogłaby być poszerzona o stacje na
Bemowie czy linia 197.
Dlatego proszę aby linia 716 została taka jak obowiązuje przez wiele
wiele lat, nie zabierajcie nam tej trasy .
Będzie to ogromnym utrudnieniem dla wielu ludzi.
Ta trasa jest trasa kluczową, dla olbrzymiej ilości ludzi

Temat:

Planowane zmiany komunikacji na Bemowie

Kategorie: Bemowo; ogólne - niedopasowane
Dobry wieczór,
Szanowni Państwo,
piszę do Państwa w sprawie wprowadzanych (na razie tylko na papierze i
czysto teoretycznie) zmian tras komunikacyjnych autobusów - w
szczególności na Bemowie. Opiszę krótko, jak oceniam proponowane przez
Państwa zmiany i podam kilka argumentów, dlaczego te zmiany nie powinny
być wprowadzone.
Mieszkam przy Rondzie Wolna Europa u zbiegu ulic Górczewska i Lazurowa. Z
okna mojego mieszkania widzę pętlę autobusową i pętlę tramwajową. Nie
ukrywam, że przeprowadziłem się na skraj Bemowa właśnie ze względu na
bliskość tychże pętli. Ze względu na zamknięcie pętli tramwajowej i
unieruchomieniu tramwajów zacząłem jeździć autobusami, a dzięki którym
mogłem bez problemu dojechać do pracy, rodziny, znajomych. Pomimo
otwarcia od miesiąca pętli tramwajowej jestem wierny autobusom i po dziś
dzień jeżdżę nimi do wymienionych powyżej punktów. Chodzi mi głównie o
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autobusy linii 109, 122, 190. Są one z mojej perspektywy nieodłączonym
elementem pętli autobusowej przy ulicy Górczewskiej i zniesienie ich lub
zmiana ich tras utrudni mi dojazd, wydłuży czas i zapewne sprawi wiele
innych kłopotów, które mógłbym już opisać po wprowadzeniu szkodliwych
zmian. A przecież - jak wspomniałem wcześniej - zamieszkałem na Bemowie
właśnie dla komfortu "bycia" przy pętlach autobusowej i tramwajowej.
Napiszecie Państwo, że za chwilę uruchomione zostanie Metro i zawiezie
mnie ono, gdzie zechce i problem rozwiąże się sam. Jednak się nie
rozwiąże. Proszę wziąć pod uwagę, że nie każdy może jeździć Metrem. Taką
osobą jestem właśnie ja - czyli osobą z klaustrofobią, która panikuje
"pod ziemią", która nie może przebywać w przestrzeni zamkniętej i ciasnej
- a jak wiemy - Metro zatłoczone jest cały czas. Mam ten komfort jazdy,
że gdy wsiadam na pętli początkowej w autobus powyższych linii - mogę
spokojnie usiąść, nie ma tłoku, widzę za oknem, co się dzieje, a ja czuję
się bezpiecznie. Tego niestety Metro mi nie zapewni. Ale zapewni mi
dodatkowy stres, przeciążenie i dyskomfort.
Co miesiąc uczciwie kupuję bilet i jako osoba korzystająca z komunikacji
wpływam na rozwój ZTM-u. Znając moją sytuację - mieszkaniową i chorobową
- dlaczego ZTM chce utrudnić życie komuś, kto po prostu i po ludzku
Metrem jeździć nie może i nie będzie? Mają Państwo świadomość, że nie
jestem przypadkiem odosobnionym i indywidualnym - że takich osób, które
wolą autobusy i tramwaje od Metra - jest dużo więcej. I nie dlatego, że
takie jest ich widzimisię - ale dlatego, że pewne ograniczenia im na to
nie pozwalają.
Proszę, weźcie Państwo moją wiadomość pod uwagę. I pomimo że to jest
jeden głos spośród wielu - będę wdzięczny za analizę mojej wiadomości.
Nie wątpię, że Metro jest cudownym środkiem komunikacji. Ale wątpię w to,
że zmiany kursowania linii 109, 122, 190 pozytywnie wpłynął na moje
samopoczucie. Po odcięciu mnie od tych linii odcinacie mnie Państwo od
możliwości swobodnego poruszania się po Warszawie. Więc zostaje mi albo
tramwaj, który też ma swoje ograniczenia dojazdowe, albo piechota. Dzięki
tym autobusom mam zawsze alternatywę i nie martwię się, czy dojadę do
pracy albo w ulubione miejsce.
Niestety, po ogłoszeniu przez Państwa planów zmian kursowania zacząłem
się martwić i każdy dzień to zastanawianie się, jak długo pojeżdżę
autobusami i czy jeszcze pojeżdżę... A przecież ZTM ma ułatwiać ludziom
życie w Warszawie, a nie je utrudniać.
Będę wdzięczny za odczytanie i ocenę mojego problemu.
Z poważaniem

Temat:
Dotyczy zmiany kursów autobusów po wybudowaniu metra na
Kondratowicza
Kategorie: Targówek
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Proszę aby nadal kursowały autobusy nr;160,500,169, według tras przed
budową linii metra.Autobus160jest jedynym, który łączy nas z dworcem
centralnym,Halą Mirowską oraz tramwajami w kierunku Raszyna.Bardzo często
korzystam z przychodni lekarskiej na Koszykowej, dlatego autobusy,160 i
500 ułatwiają mi dojazd do lekarzy i na zakupy do Hali Mirowskiej.Po
drodze mam Kościół na Wincentego, jest to moja parafia.Przesiadanie z
jednej linii! metra jest uciążliwe dla mnie -starszej osoby oraz wydłuża
czas dojazdu.Mam uczucie lęku w czasie jazdy metrem..Proszę o pozytywne
załatwienie mojej prośby
Z poważaniem
Kategorie: Targówek
Dzień dobry,
Piszę w sprawie połączeń komunikacyjnych na Targówku oraz chciałam
wyrazić opinię, sprzeciw wobec likwidowaniu popularnych linii
autobusowych i wygodnych połączeń z różnymi punktami w mieście. Linia
metra nie załatwi wszystkiego, i nie dowiezie wszędzie mieszkańców, bo
jest to zaledwie dwie linie. Warto zostawić alternatywę, i pozwolić w
minimalnym stopniu na różnorodność i możliwość wyboru wygodniejszego dla
danej osoby środka transportu. Tak popularne miejsca jak Plac Zamkowy,
Plac Bankowy czy Dworzec Centralny powinien mieć bezpośrednie połączenie,
a nie dojazd metrem w okolice centrum i dojazd kolejnym środkiem
transportu. Protestuje przeciwko zabraniu autobusu 160. Po otwarciu
pierwszego odcinka metra komunikacja autobusowa została okrojona i
zmieniona drastycznie, jedynie 160 się uchowało, ale wydłużenie linii
pogorszyło jej jakość ze względu na opóźnienia. 517 zostało zabrane,
bardzo dobre połączenie z centrum i bezpośrednie z zachodnim i dalej. Nie
można wszystkiego likwidować w związku z otwarciem trzech stacji metra.
To jest wbrew mieszkańcom, spowoduje to utrudnienia, wydłużenie czasu
dotarcia w miejsca nawet w centrum Warszawy. Trzeba dać jakąkolwiek
alternatywę, wybór. Wszyscy będą musieli się przesiasc do metra, tłok
bedzie ogromny.
Reasumując apeluję o pozostawienie połączeń autobusowych, tych
najpopularniejszych i dających możliwość szybszego, bezpośredniego
dotarcia do centrum miasta. Sprzeciwiam się likwidowaniu połączeń
autobusowych, przede wszystkim linii 160.
Bardzo proszę o wzięcie pod uwagę potrzeb i apelów mieszkańców.
Temat:

komunikacja w Ursusie (propozycje)

Kategorie: Ursus; Bemowo
Dzień dobry,
mieszkam w Ursusie, a pracuję na Bemowie. Jedynym środkiem komunikacji
jest autobus linii 220, niestety wyżej wymieniony autobus rzadko jeździ i
bardzo często przyjeżdża spóźniony (długa trasa).
Oto moja propozycja:
- zwiększenie częstotliwości linii 220,
- nowa linia autobusu, która będzie miała zajezdnię przy Ratuszu Ursus i
jechała na Bemowa.
Dziękuję,
Temat:

Wniosek o pozostawienie linii tramwajowej nr 41
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Kategorie: Białołęka

Szanowni Państwo,
uważam, że zaproponowana likwidacja tramwaju nr 41 po oddaniu nowych
stacji metra będzie bardzo niekorzystną zmianą dla wielu pasażerów.
Tramwaj 41 ma bardzo długa trasę umożliwiającą bezpośrednie połączenie
Mokotowa i Białołęki. Likwidacja tej linii wiązałaby się z co najmniej
dwoma przesiadkami na trasie Mokotów Białołęka (mowa o przestankach
położonych dalej niż metro np Odlewnicza czy Faradaya). Ponadto na trasie
Annopol - Żerań Wschodni pozostałby wówczas tylko jeden tramwaj (linia nr
4) co uczyniłoby czas oczekiwania na tramwaj na ww. trasie niekomfortowo
długim. Powyższe okoliczności mogą skłonić sporą część mieszkańców
dojeżdżających do pracy do fabryk położonych na Białołęce z odległych
dzielnic jak Mokotów połączonych dotychczas bezpośrednim tramwajem do
zrezygnowania z komunikacji miejskiej na rzecz samochodu.
Dodatkowo w drugą stronę, wiele osób mieszkających na Białołęce korzysta
z bezpośredniego połączenia tramwajem nr 41 jako codziennego dojazdu do
pracy na Mokotowie gdzie znajduje się wiele biurowców w obszarze tzw
Mordoru. Nie mniej ważny jest także fakt, że na trasie Kielecka-PKP
Służewiec pozostałby wówczas tylko jeden tramwaj (linia nr 17), podczas
gdy trasa ta jest wysoce uczęszczana, a tramwaje są często zapełnione.

Z uwagi na powyższe argumenty, uważam że linia nr 41 powinna zostać
zachowana niezależnie od otworzenia nowych stacji metra.
Z poważaniem
Kategorie: ogólne - niedopasowane
Szanowni Państwo,
pomysł likwidacji linii 112 jest nieprzemyślany i pochopny.
proszę o wstrzymanie się z tą decyzją, ponieważ jest niezbędnym ogniwem
komunikacyjnym.
z poważaniem
Temat:
Likwidacja linii tramwajowej nr. 25
Kategorie: Ochota; Praga-Północ
Szanowni Państwo,
jako studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego piszę do Państwa, by
zaprotestować przeciwko likwidacji tramwaju nr. 25.
Linia ta codziennie umożliwia mi dostanie się z pogranicza Targówka i
Pragi Północ na uczelnie na Ochocie i uniknięcie korków, jakie się tworzą
w centrum miasta. Jeżdżąc autobusami nie raz spóźniałam się na zajęcia,
ponieważ okolice placu Zawiszy w godzinach szczytu są wręcz
nieprzejezdne.
Tramwaj gwarantował mi dojazd zawsze na czas, bez względu na godzinę.
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Uważam, że linia ta jest niezwykle potrzebna mieszkańcom Pragi, aby
szybko przemieścić się na druga stronę Wisły. Proszę o rozważenie swojej
decyzji.
z poważaniem,
Temat:
Zapisy na konsultacje online oraz propozycje zmian co do
projektów w związku z otwarciem M2
Dzień dobry,
Chciałbym się zapisać na konsultacje on-line 10.04.2022 o godz. 11:00
oraz 24.04.2022 o godz. 11:00.
Również proponuje moje poprawki co do projektu który jest opublikowany na
stronie WTP.
Linie 527 bym zlikiwdował a w zamian zostawił 160 na pełnej trasie z
kursami skróconymi GRODZISK - METRO KONDRATOWICZA. Częstotliwość: na
odcinku GRODZISK - METRO KONDRATOWICZA: 4/10/10 a na odcinku METRO
KONDARATOWICZA - DWORZEC CENTRALNY 12/20/20
Linie 204 za Metrem Kondratowicza poprowadził Rembielińską, Bartniczą,
Wysockiego, Odrowąża i Pożarową do PKP Praga. Oraz zamiast kierować ją na
Zaułek Szkoła skierowałbym ją na Grodzisk
Linie 256 zostawiłbym z Zaułek Szkoła i bym narazie zostawił do METRO
KONDRATOWICZA natomiast po wydłużeniu ulicy Zielone Zacisze oraz gdyby
wygrał projekt w BO na budowę pętli przy szkole SP398 linię 256 bym
poprowadził: Zaułek Szkoła -...- Św. Wincentego - Zielone Zacisze Gilarska - Samarytanka - Rembrandta - (Pętla przy Szkole SP398)
Linie 314 z Żerania Wschodniego poprowadziłbym dalej do Metra
Kondratowicza.
Linie 356 po wybudowaniu pętli przy SP398 z projektu BO wydłużył Korzona,
Samarytanką i Rembrandta do pętli prz szkole SP398
Linie 25 zostawiłbym.
Co do zmian na Bemowie
Linia 109 wydłużenie do Ronda ONZ
Linia 112 zostawienie na Karolinie
Linia 190 zostawienie na Osiedle Górczewska
Temat:
Likwidacja linii - konsultacje - otwarcie metra
Kategorie: Targówek
Dzień dobry, chciałabym wyrazić swoją opinię na temat proponowanych
zmian w związku z uruchomieniem metra na Bródnie. Uważam, że konieczne
jest pozostawienie linii 25. Likwidacja utrudni dojazd do pl.
Waszyngtona, Ronda gen. Charles'a de Gaulle'a, Mostu Poniatowskiego,
Dworca Centralnego, szpitala przy Banacha. Korzystam z tej linii
codziennie aby dojechać do pracy. Wystarczy, że linia jest zawieszana
podczas ferii itp. Co znacząco utrudnia dostanie się w tamte rejony.
Niestety nie dostanę się tam metrem, zresztą na pewno wielu mieszkańców
Bródna również. Tą linią nie jeżdżą tylko uczniowie . Łatwo też można
dostać się z np.z Dworca Centralnego na Pragę.
Pozostawienie linii 41. Likwidacja znacząco utrudni dojazd starszym
mieszkańcom do Hali Mirowskiej (zakupy owoców i warzyw) oraz dojazd do
Dworca Centralnego.
Pozdrawiam
Temat:
Propozycja zmian w komunikacji po otwarciu Metra na Targówku
Załączniki: Postulat.pdf
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Kategorie: Białołęka
Dzień dobry,
przedstawiam postulat dotyczący zmiany układu komunikacyjnego po otwarciu
stacji Metro Bródno, który - moim zdaniem - rozwiązałby problem
złożoności linii 126 oraz niegospodarnego wykorzystania linii 314, a
jednocześnie umożliwiłby połączenie mniejszych osiedli z większymi
węzłami transportowymi. Treść postulatu znajduje się w załączniku - w
pliku PDF.
Z poważaniem,
Temat:
Udział w konsultacjach społecznych - spotkanie 10.04.2022
Dzień dobry,
poproszę o przesłanie linku aktywacyjnej
godz. 11:00.

do spotkania w dniu 10.04.2022

Z wyrazami szacunku
Temat:

Protest przeciwko likwidacji linii 25

Kategorie: Praga-Północ
Zgłaszam swój protest przeciwko likwidacji linii 25. Codziennie
dojeżdżamy tym tramwajem zarówno do pracy jak i dzieci do szkoły i
niepelnosprawna córka na rehabilitację. Ten tramwaj łączy dzielnice, jest
niezbędny. Mieszkamy przy ulicy Inżynierskiej, tam wysiadamy do 25 córka
dojeżdża do muzeum narodowego, druga córka na rehabilitację dojeżdża aż
na Grójecka. Dojazd bez 24 nie tylko zajmie więcej czasu, będzie także
wymagał przesiadek. Zdecydowanie proszę o pozostawienie tramwaju 25 na
dotychczasowej trasie. Jeśli zależy Państwu na korzystaniu przez
mieszkańców z komunikacji miejskiej proszę o uwzględnienie głosu i
potrzeb mieszkańców i pozostawienie tramwaju 25 na dotychczasowej trasie.
Z poważaniem,
Temat:
linia 25
Kategorie: Praga-Północ
Szanowni Państwo!
Chciałam wyrazić swój sprzeciw wobec planowanego zlikwidowania linii
tramwajowej nr 25. Używam jej codziennie, mieszkam na Saskiej Kępie,
pracuję na Pradze-Północ. Poza tym linia jest interesująca, używam jej
zawsze z turystami, kiedy chcemy naokoło jechać do centrum z Pragi.
Pozdrawiam,
Temat:

linia 249 po uruchomieniu nowych stacji linii metra na Bemowie

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
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mieszkańcy Chrzanowa i okolic są zasmuceni, że ich okolice zostały
zapomniane przez osoby planujące komunikację po uruchomieniu nowych
stacji metra na Bemowie.
Okolice Chrzanowa potrzebują bezpośredniego dojazdu do stacji metra
Bemowo, ponieważ w chwili obecnej jedyną możliwością dojazdu jest dojazd
z przesiadką. Optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich byłoby przedłużenie
linii 249 do stacji metra Bemowo.
Chciałam jeszcze zaznaczyć, że linia 249 obsługuje przychodnię na ul.
Coopera do której dojeżdżają osoby z całego Bemowa.
Bardzo proszę o uwzględnienie potrzeb mieszkańców naszej okolicy.
Temat:

linia 249 po uruchomieniu nowych stacji linii metra na Bemowie

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
mieszkańcy Chrzanowa i okolic są zasmuceni, że ich okolice zostały
zapomniane przez osoby planujące komunikację po uruchomieniu nowych
stacji metra na Bemowie.
Okolice Chrzanowa potrzebują bezpośredniego dojazdu do stacji metra
Bemowo, ponieważ w chwili obecnej jedyną możliwością dojazdu jest dojazd
z przesiadką. Optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich byłoby przedłużenie
linii 249 do stacji metra Bemowo.
Chciałam jeszcze zaznaczyć, że linia 249 obsługuje przychodnię na ul.
Coopera do której dojeżdżają osoby z całego Bemowa.
Bardzo proszę o uwzględnienie potrzeb mieszkańców naszej okolicy.
Temat:

linia 716 z Piastowa do Warszawy

Ważność:

Wysoka

Kategorie: na zachód od Bemowa
Nie wyrażam zgody na zmianę kierunku linii 716 z Piastowa do Warszawy
Fort Wola, ponieważ jest to jedyne połączenie dla mnie do lekarzy
specjalistów, u których leczę się w Przychodni Hipokrates, która znajduje
się przy Ratuszu Ursus.
Z poważaniem
Temat:
zmiany w kursowaniu linii 126
Kategorie: Tarcho-Nowodwory
Dzień dobry,
mieszkam przy ulicy Mehoffera, proponowane zmiany w trasie linii 126 są
zupełnie nie do zaakceptowania. Co wspólnego ma nowa stacja metra na
Bródnie z trasą 126 przy ulicy Mehoffera, jaki ma związek?. Proponowaną
trasą kursują inne autobusy, Mehoffera kursuje oprócz 126 tylko 133 .
Przy Mehoffera obecnie budowane są kolejne osiedla, przybywa mieszkańców
czym mają podróżować do pracy, szkoły. Obecna trasa stanowi dobre
połączenie zarówno w stronę do ulicy Modlińskiej np. do linii 511, oraz w
przeciwnym kierunku tj, do tramwaju i innych autobusów. Należy również
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wspomnieć o kluczowym miejscu jakim jest cmentarz. Linia 126 łączy to
miejsce od wielu lat i zmiana wprowadzi wielu ludzi w dezorientację,
Ktoś chyba chce dostać premie za wprowadzenie zmian, tylko szkoda że
nikt nie pomyśli o mieszkańcach. Jeśli proponowane zmiany zostaną
przyjęte to przestanę wierzyć w ludzi.
Pozdrawiam
Temat:
Linia 249 po uruchomieniu nowych stacji metra (Część 2)
Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
w nawiązaniu do poprzedniego maila, chciałam jeszcze zaznaczyć, że linia
249 obsługuje przychodnię na ul. Coopera do której dojeżdżają osoby z
całego Bemowa.
Dlatego tym bardziej linia 249 powinna dojeżdżać do stacji metra Bemowo.
Pozdrawiam serdecznie,
Temat:
Linia 249 po uruchomieniu linii metra na Bemowie
Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
mieszkańcy Chrzanowa i okolic są zasmuceni, że ich okolice zostały
zapomniane przez osoby planujące komunikację po uruchomieniu nowych
stacji metra na Bemowie.
Okolice Chrzanowa potrzebują bezpośredniego dojazdu do stacji metra
Bemowo, ponieważ w chwili obecnej jedyną możliwością dojazdu jest dojazd
z przesiadką. Optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich byłoby przedłużenie
linii 249 do stacji metra Bemowo.
Bardzo proszę o uwzględnienie potrzeb mieszkańców naszej okolicy.
Agnieszka Pawlik
Temat:
Zapisy na spotkanie online 10.04.2022
Dzień dobry,
poproszę o link aktywacyjny do spotkania online w sprawie zmian
transportu na Bemowie po uruchomieniu nowych stacji metra (10.04.2022).
Bardzo dziękuję,
Temat:
Propozycje zmian komunikacyjnych na Białołęce
Kategorie: Białołęka
Dzień dobry,
W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w sprawie zmian w
komunikacji publicznej po uruchomieniu kolejnych stacji II linii metra
proponuję:
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Propozycja 1. Utworzenie nowej (najlepiej ekspresowej) linii autobusowej
jadącej ul. Ostródzką w kierunku trasy S8 (m.in. z przystankiem przy ul.
Piasta Kołodzieja) i dalej jadącej na odcinku Ostródzka - Łabiszyńska stacja metra Bródno, optymalnie poprzez utworzenie buspasa na odcinku
trasy S8 od Ostródzkiej do stacji metra Bródno, gdyż już od godz. 6.30
rano Trasa S8 na tym odcinku jest zakorkowana.
Propozycja 2. Usprawnienie przejazdu linii 132 i 134 poprzez umożliwienie
szybkiego dojazdu chociaż jednej z ww. linii autobusowej jadących ul.
Ostródzką do I linii Metra (Stacja Marymont) poprzez:
*
zmianę jednej z
autobusową typu E (ze
*
wyodrębnienie z
S8 jednego pasa ruchu
(buspasa).

obecnie jeżdżących linii na ekspresową linię
stałym przystankiem przy Piasta Kołodzieja),
obecnych pasów drogi lokalnej równoległej do Trasy
na potrzeby lokalnego transportu publicznego

Uzasadnienie.
W obecnej sytuacji pomimo istnienia dwóch linii autobusowych (132, 134)
zapewniających dojazd mieszkańcom z rejonu ul. Ostródzkiej do I linii
metra nie jest możliwe dotrzeć do Metra Marymont w żadnym określonym
rozkładem jazdy czasie. Główną przyczyną trudności komunikacyjnych
dotykających Białołękę jest BRAK BUSPASA na Trasie S8 od ul. Głębockiej
do stacji metra Marymont. Jest to prawdopodobnie jedyna przeprawa mostowa
przez Wisłę nie posiadająca buspasa w Warszawie. ZTM jako organ właściwy
do tworzenia buspasów w Warszawie wraz z Urzędem Dzielnicy Białołęka
odpowiedzialnym za komunikację w tej Dzielnicy powinien wystąpić do
Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Wprowadzenie powyższych rozwiązań zdecydowanie ograniczyłoby korzystanie
z samochodów osobowych przez mieszkańców Białołęki celem dojazdu do
pracy. Zwiększająca się z roku na rok ilość mieszkańców tego rejonu
powoduje, że problemy komunikacyjne będą się nasilały i jak najszybciej
trzeba podjąć skuteczne działania. Niewątpliwie jeszcze bardziej
skutecznym rozwiązaniem byłoby przedłużenie linii metra za trasę S8 i
budowa parkingów Park&Drive, ale to pomysł na innę konsultacje i
inicjatywy.

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
W związku z konsultacjami w sprawie komunikacji miejskiej na Bemowie po
uruchomieniu metra, chcialabym zwrócić uwagę na to to,że mieszkając na
skrzyżowaniu Sterniczej z Lazurowa, mamy aktualnie bardzo słaby dojazd do
ratusza,gdzie będzie stacja metra. Dojeżdża tam tylko 112, które jeździ
rzadko i często bardzo długo trwa przejechanie ulicy Czluchowskiej.
Postuluję o zwiększenie częstotliwości tej linii w godzinach szczytu bądź
poprowadzenie drugiej która będzie jechała wzdłuż Lazurowej skręcając w
Górczewską do stacji metra. Aktualnie,żeby dostać się do M2, możemy
jechać tylko 105, bo to jedyna linia,która ma bezpośrednie połączenie z
metrem i to dopiero na rondzie Daszyńskiego, dojazd nią trwa ok 20 min i
więc w żadnym wypadku ta linia nie powinna być usuwana lub zmniejszana
częstotliwośc, gdyż często będzie to krotszy dojazd niz na ratusz Bemowo
i stamtąd przesiadka na metro na Daszyńskiego
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Temat:

Zmiany na ul. Ostródzkiej ( konsultacje II linia metra)

Kategorie: Białołęka
Dzień dobry,
przeczytałam Państwa propozycje zmian. I powiem krótko – co one mają
wspólnego z wcześniej podawanymi propozycjami tras?
Po co wcześniej Państwo zapowiadali zmiany, skoro i tak nie mają one zbyt
dużo wspólnego z tym co nam proponuje się teraz.
Rzeczywiście linia 132 ma kursować ulicą Głębocką, ale mieszkańcom ulicy
Ostródzkiej miała zostać linia 134 – na MARYMONT oraz linia 214, której
trasa miała być zawieszona na okres budowy metra. Linia 214 miała dowozić
mieszkańców do II linii metra (Kondratowicza – Rembielińska).
Skoro II linia metra ma rozwiązać problemy mieszkańców Zielonej
Białołęki, to dlaczego zamiast już dziś jechać na ul. Trocką, tak wiele
osób podróżuje autobusami 132, 134 i E – 9??
Przecież są osoby, które muszą dojechać do pracy lub szkół na Bielany,
Żoliborz, Tarchomin, Żerań.
Proszę zobaczyć ( nie po godzinie 8 rano), lecz już od godziny 6, jak
wielu mieszkańców podróżuje tą trasą. O godzinie 7:04 musi przyjeżdżać
długi autobus 132, by mieszkańcy okolic ulicy Współczesnej mogli wsiąść
do autobusu!!!! Od września 2021, gdy młodzież wróciła do szkół autobus
134 jeździł zapchany!!!!No i cóż, że była pandemia i powinien być
zachowany odpowiedni dystans.
Szatański to plan, który z trzech różnych linii tworzy jedną ( 134, 132 i
E – 9).
Bardzo proszę wytłumaczyć mi jak z Marymontu, gdzie owszem długo jechałam
mam według nowych planów dojechać na wysokość Ostródzkiej 75??? Ile
przesiadek, ile marszów, ile czasu będę musiała poświęcić na dojazd. Z
jednej strony czytam podziękowania w autobusach za to, że nimi jeżdżę z
drugiej mam być zmuszana do jazdy własnym samochodem. To dbamy o
środowisko, czy tylko udajemy? To się nazywa HIPOKRYZJA!!!!
Chciałabym również przypomnieć, że płacę podatki w Warszawie i chciałabym
móc korzystać z komunikacji miejskiej.

Pozdrawiam
Kategorie: Bemowo
Bardzo brakuje bezpośredniego,połączenia Bemowo-Bielany.Bez przesiadki
nie da rady!
Kiedyś był tramwaj(chyba10)
Pozdrawiam
Temat:
Linia 160
Kategorie: Białołęka
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Dzień dobry
Proszę o pozostwienie linii 160 na trasie Grodzisk - Dworzec Centralny.
Po wprowadzeniu zaplanowanych na teraz zmian z ulicy Skarbka z Gór nie
będzie żadnego połączenia bezpośredniego do centrum.
Z poważaniem
Temat:
Likwidacja linii autobusowych
Kategorie: Bemowo; Wola
Najlepiej zabrać wszystkie autobusy po co mają być ???? Żenada
Metro będzie na obecną chwilę do Bemowo ratusz a według ZTM dalej
pasażerowie będą do domów piechotą zasuwają bo autobusy
109,154,190,149, 112,171 nie potrzebne brawo durnego pomysłu.
Już raz zabraliście 506,125 do dnia dzisiejszego nie powróciły bo po co
. Druga sprawa że nie każdy może jeździć metrem z różnych tam przyczyn i
co w tedy zaproponujecie ????? Pogratulować głupich decyzji . pozdrawiam
Temat:
E-9 i 132
Kategorie: Białołęka
Jestem przeciwna likwidacji ekspresowego autobusu E-9. Dojeżdżam nim na
Żoliborz bezpośrednio bez przesiadki i likwidacja linii na rzecz metra
raczej wydłuży mi drogę do pracy. Ponadto nie każdy dojeżdża tą linią do
metra. Wiele osób przesiada się w parku Kaskada. E-9 jest autobusem
ekspresowym, dzięki czemu nie będzie stał w korkach tak długo jak 132.
Temat:
Linia 25
Szanowni Państwo,

w związku z Państwa propozycjami dot. zmian w transporcie miejskim po
uruchomieniu stacji metra na Bródnie, zwracam się z prośbą o rozważenie
pozostawienia linii tramwajowej nr 25.
Ta linia stanowi szybkie i bezpośrednie połączenie z Bródna do Centrum
oraz do Dworca Centralnego. Po zlikwidowaniu linii nr 25 zabraknie
takiego połączenia i w drodze na Dworzec Centralny trzeba będzie się
przesiadać – jest dużo osób, które (z wielu różnych powodów) wolą
podróżować dłużej, ale bez potrzeby przesiadania się. Ponadto, przebieg
linii nr 25 nie pokrywa się dokładnie z przebiegiem drugiej linii metra,
więc na pewno dużo osób chciałoby nadal korzystać z tej linii.
Dodatkowym argumentem za utrzymaniem linii nr 25, może być także
planowana w najbliższym czasie Zajezdnia Annopol. W związku z tą
inwestycją, na Bródno zapewne będą zjeżdżały tramwaje z różnych rejonów
Warszawy (pewnie czasem także „puste” kursy), więc moim zdaniem
utrzymanie takiego połączenia nie powinno stworzyć zbyt dużego problemu.
Jeszcze raz proszę o pozostawienie linii nr 25 w dotychczasowym układzie.
Z góry dziękuję.

Z poważaniem
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Temat:

Konsultacje ws. skrócenia linii 240

Uważam, że skrócenie linii 240 z pętli na Żerań FSO do Kondratowicza za
zły pomysł.
Tak się akurat składa,że jeżdżę tym autobusem właśnie codziennie do
pracy.
Ciekawe czy ktoś o tym pomyślał o ludziach korzystających z tego
przystanku???
Już linie 738 na Dw. Wschodni skrócono i tym samym zepsuto co było dużo
lepszym rozwiązaniem niż dzisiejszy dojazd na stację metra M2.
Wszystko co się da to czym prędzej potraficie jedynie zepsuć a nie
usprawnić.
Temat:
190
Proszę o zachowanie linii 190. Mieszkam na Wyki przy Czułchowskiej i żeby
móc skorzystać z metra będę musiała czymś dojechać do Hali Czułchowskiej
i przesiąść się w autobus lub tramwaj żeby 2 przystanki podjechać do
metra Ratusz. Również jest to bezpośrednie połączenie z Wola Parkiem!
Temat:

Pd:112

Wyrażam sprzeciw w związku z pomysłem likwidacji linii112. Jeżdżę z
Czułchowskiej na Bemowo do rodziców i nie ma innego połączenia !
Do:
konsultacje
Najlepiej zabrać wszystkie autobusy po mają być ???? Żenada
Metro będzie na obecną chwilę do Bemowo ratusz a według ZTM dalej
pasażerowie nie do domów piechotą zasuwają bo autobusy
109,154,190,149,nie potrzebne brawo
Już raz zagraliście 506,125 do dnia dzisiejszego nie powróciły bo po co
. Druga sprawa że nie każdy może jeździć metrem z różnych tam przyczyn i
co w tedy zaproponujecie ????? Pogratulować głupich decyzji
pozdrawiam
Temat:
Autobus 160
Dzień dobry
Jestem za pozostawieniem linii 160 na trasie Grodzisk- dw. Centralny.
Jeździ nim dużo osób dalej niż do metra.
Nie wszyscy mogą poruszać się metrem. I nie wszędzie dojeżdża.

Pozdrawiam
Temat:

- propozycje 160 i 527

Witam !!!
Dotyczy: Otwarcia nowych stacji metra na Bródnie
O mnie: jestem mieszkańcem osiedla Derby 16, Skarbka z Gór, Warszawa
Proponuję:
160 tak jak do tej pory do Dworca Centralnego, uzasadnienie: z dogodną
przesiadką i dojazd do Dworca Zachodniego, Ochoty i Ursusa i Włoch,
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dojazd do Dworca Wileńskiego, do ZOO i do Zamku Królewskiego i na
Krakowskie Przedmieście, Dojazd do M1, pierwsza linia metra (na Młociny)
i Ratusz Arsenał (przesiadka na Żoliborz), dojazd do tramwajków
(bimbajów).
MUSI BYĆ taka linia autobusowa która jedzie przez całe miasto, proponuję
160, tak jak do tej pory
527 dojazd do metra Kondratowicza, zawrotka na około Szpitala
Bródnowskiego i Powrót na Derby
Odnośnie innych linii nie wypowiadam się bo nie jeżdżę (120, 415, E-9)
Dziękuję
Temat:

propozycje 160 i 527

Witam !!!
Dotyczy: Otwarcia nowych stacji metra na Bródnie
O mnie: jestem mieszkańcem osiedla Derby 16, Skarbka z Gór, Warszawa
Proponuję:
160 tak jak do tej pory do Dworca Centralnego, uzasadnienie: z dogodną
przesiadką i dojazd do Dworca Zachodniego, Ochoty i Ursusa i Włoch,
dojazd do Dworca Wileńskiego, do ZOO i do Zamku Królewskiego i na
Krakowskie Przedmieście, Dojazd do M1, pierwsza linia metra (na Młociny)
i Ratusz Arsenał (przesiadka na Żoliborz), dojazd do tramwajków
(bimbajów).
MUSI BYĆ taka linia autobusowa która jedzie przez całe miasto, proponuję
160, tak jak do tej pory
527 dojazd do metra Kondratowicza, zawrotka na około Szpitala
Bródnowskiego i Powrót na Derby
Odnośnie innych linii nie wypowiadam się bo nie jeżdżę (120, 415, E-9)
Dziękuję
Temat:

Spotkania on-line

Dzień dobry.
Wezme udział w obu spotkaniach online 10 kwietnia i 24 kwietnia.
Pozdrawiam
Dzień dobry.
Piszę w sprawie wniosków w sprawie zmian komunikacyjnych po
otwarciu metra na Bemowie I Targówku.
Przedstawiam listę moich wniosków:
Bemowo:
190: Jestem przeciwny skracaniu linii do Znanej. 190 jest jedną z
liń, z której Warszawiacy oraz mieszkańcy Marek i Ząbek korzystają
najczęściej. Według mnie trzeba zostawić te linie tak, jak jest, ponieważ
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już dociera do stacji metra Dworzec Wilenski, Mlynow, Ksiecia Janusza i
Ratusz-Arsenał. Dodatkowo 190 jedzie przez Góralską. Przystanek znajduje
się DOKŁADNIE koło budowy stacji przy Wola Parku.
197: Preferuje żeby 197 nadal jeździło między Gwiaździsta a UrsusNiedzwiadek, z możliwością dojazdu do stacji Bemowo.
112 cz. 1: Jestem przeciwny skracaniu linii do Nowego Bemowa.
Według mnie trzeba wydłużyć te linie do Osiedla Górczewska, z możliwością
dojazdu do stacji Bemowo.
122: jestem przeciwny skracaniu linii do Nowego Bemowa. Według mnie
trzeba wydłużyć te linie do Ursusa-Niedźwiadek albo do UrsusaSanktuarium, z możliwością dojazdu do stacji Bemowo.
Targówek, Białołęka i Marki:
112 cz 2: preferowałbym skierowanie linii poprzez aleje
Piłsudskiego i dalej przez Bandurskiego w Markach, później przez
Kościuszki i Lewandow, później przed Zeraniem przejeżdżać przez ulice
Bazylianska, Bartnicza i Pelcowizne, czyli Preferuje ustawienie takie,
aby jak najmniej się spóźniała.
25: Jestem przeciwny likwidacji linii
41: Jestem przeciwny likwidacji linii
118: preferowałbym wydłużenie do CH Targówek
132: Jestem przeciwny skracaniu linii
134: Jestem przeciwny skracaniu linii
156: Jestem przeciwny skierowaniu linii na nową trasę
160: Preferowałbym skrócenie tej linii do Dworca Wschodniego,
ponieważ jest bliżej niż Dworzec Centralny
240: Jestem przeciwny skracaniu linii.
Tutaj zostawiam 2 opcje:
1. Wydłużenie linii poprzez Rondo Żaba do ronda Starzyńskiego,
ulice Goledzinow i Budzinskiej-Tylickiej do pętli Żerań FSO.
2. Zostawienie trasy taką, jaką jest.
269: Jestem przeciwny likwidacji linii
356: Jestem przeciwny uruchamianiu linii
412: Jestem przeciwny likwidacji linii.
Tutaj zostawiam 2 opcje:
1. Zmiana trasy poprzez ulice Bieżuńską, Kraśnicką i Ksiecia
Ziemowita aż do Dworca Wschodniego
2. Zostawienie trasy taką, jaką jest.
E-9: Jestem przeciwny likwidacji linii
Pozdrawiam

Temat:

połączenia Ochota i Włochy

Dzień dobry
Mają się odbyć konsultacje na temat połączeń linii autobusowych z metrem
na Brudnie, Bemowie, Targówku.
Co z Ochotą i Włochami?
Na ul. Instalatorów, Włodarzewska, Bakalarska, Grójecka powstało bardzo
dużo nowych bloków a połączenia nie ulegają zmianie.
Brakuje autobusu nocnego do Centrum
Tramwaj nie rozwiązuje problemu zwłaszcza, że przy skrzyżowaniach z
Banacha, Wawelska jest dużo wypadków samochodowych i tramwaje wówczas
stoją. Jakiś autobus do Centrum.
Proszę też wziąć ten rejon pod uwagę.
z poważaniem
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Temat:
autobus 314 - metro Bródno
Szanowni Państwo,
proszę nie zmieniać trasy autobusu nr 314, ponieważ jest to jedyne
bezpośrednie połączenie tzw. zielonej Białołęki z Tarchominem, a zarazem
jedyne połączenie, z którego mogą korzystać dzieci dojeżdżające do Liceum
im. Herberta właśnie na Tarchominie. Jest to też jedyne połączenie
umożliwiające niezmotoryzowanym mieszkańcom Białołęki dojazd do Urzędu
Gminy Białołęka.
Pozdrawiam,
Temat:

Linia 112

Dzień Dobry, dla mnie linia 112 to świetny dojazd do pracy. Proszę
rozważyć sugestie innych. Jest ogromna ilość osób jadących 112.
Pozdrawiam,
Temat:
informacja /nie dotyczy konsultacji online
Przede wszystkim chciałaby podziękować osobom ,które pracowały i dalej
pracują przyczyniając się do wspanialej komunikacji miejskiej jaka mamy
w Warszawie !
Jest to przykład dla innych, że można…mimo trudności wiele dobrego zrobić
dla nas mieszkańców i tych przyjeżdzających nie tylko z okolic ale i z
poza Polski !

Korzystam od zawsze w 99% z komunikacji miejskiej i moja prośba dotyczy
przystanku na Woli Młynarska 01 w kierunku centrum.
Do każdego przystanku metra w okolicy
wygodne i omijamy takie rozwiązanie !

musimy dojechać co nie jest wcale

Natomiast przystanek tramwajowy na ul. Młynarskiej ma utrudnione
wsiadanie /przede wszystkim/ bezpośrednio z jezdni i wiele osób omija
wysokie tramwaje -po prostu nie są w stanie wspinać się …czekając na
niski tramwaj .

Mieliśmy wspaniale polaczenie bez przesiadek do centrum jakim były
autobusy 520 i E 2
Proszę mi wierzyć ,wg linii 520 można było nastawić zegarek o każdej
porze dnia w obu kierunkach i tym kierowcom szczególnie dziękuje.
Nadmieniam z cala odpowiedzialnoscia,ze te 2 linie wspominamy z nostalgia
do dziś…i to nie tylko jest moje zdanie !

Odwrotnością !!!! jest w chwili obecnej linia 171 /masakra/ !
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Zwracam się z prośba o uwzględnienie w planach Przystanku Młynarska 01
,abyśmy mogli dalej korzystać wygodnie z WTP

Z poważaniem
Temat:

nowe stacje metra Targówek

Dzień dobry,
Chciałbym wypowiedzieć się odnośnie proponowanych zmian w komunikacji
miejskiej po otwarciu nowych stacji metra na Targówku.
Największe zastrzeżenia mam odnośnie likwidacji i ograniczeniu połączeń
dowożących do metra. Mieszkam przy ul. Płosa i po zmianach pozostanie
tylko jeden autobus którym będzie można dojechać do stacji metra Trocka.
Pozostawia to dość duże osiedle "Nowy Targówek" jak i "Amsterdam" bez
połączenia z metrem. Dojazd do pobliskiego centrum handlowego również
będzie fatalny. Również pozostaje tylko jeden autobus 120.
Połączenie przystanku NIWA z Bródnem również jest fatalny. Na Bródnie
jest wiele placówek przedszkolnych, do których nie ma jak dojechać z
dzieckiem.
Postuluję o pozostawienie jednej linii umożliwiającej dojazd do metra i
centrum handlowego nr 160. Może w skróconej wersji Atrium Targówek
(ewentualnie Grodzisk) - Metro Trocka.
Postuluję również o włączenie przystanku NIWA jako przystanek "na
żądanie" ro rozkładu linii 500.
Postuluję również o połączenie przystanku Niwa z Bródnem w okolicy ul
Suwalskiej i ul. Łabiszyńskiej. Trasa Metro Trocka - Borzymowska - Św.
Wincentego - Matki Teresy z Kalkuty - Chodecka - Kondratowicza Łabiszyńska - Bródno Podgrodzie(pętla)
Z poważaniem
Temat:
Komunikacja po otwarciu metra na Targówku
Kategorie: Białołęka
Niniejszym zgłaszam następującą prośbę:
na ul. Ostródzkiej na odcinku od Piasta Kołodzieja do Trasy Toruńskiej
brak połączenia do
PKP Toruńska oraz do Żerania.
Uniemożliwia to bezpośredni dojazd do pociągów PKP Toruńska i wymaga
uciążliwych przesiadek
Wnioskuję o wprowadzenie autobusu np na trasie: pętla na osiedlu DerbyAstrowa-Ostródzka-Trasa Toruńska -Żerań (pętla).
Jest to krótka trasa i bardzo przydatna.
Dziękuję
Z poważaniem
Temat:
Dojazd z Chrzanowa do stacji metra Bemowo
Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
W obecnym planach WTP dotyczących skomunikowania nowych stacji Metra na
Bemowie nie widzę żadnych propozycji skomunikowania Chrzanowa ze stacją
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Metra Bemowo. W obliczu ilości inwestycji budowanych w tym rejonie, które
oddane będą do użytku w najbliższym czasie, uważam iż warto byłoby
zapewnić dojazd do nowopowstałej stacji metra z Chrzanowa. Obecny stan
komunikacji w rejonie jest opłakany, z liniami 249 i 743 kursującymi
bardzo rzadko, pozostawia jedno z najszybciej rozbudowujących się osiedli
odseparowane od kluczowych punktów komunikacyjnych na Bemowie.
Pozdrawiam z nadzieją na uwzględnienie sugestii,
Temat:

Linia 112

Dzień dobry.
Wraz rodziną mieszkam na Bemowie. Regularnie korzystamy z linii
autobusowej 112. Doszły mnie 'słuchy', że ZTM chce zlikwidować to
połączenie. Absolutnie nie możemy się na to zgodzić, jest to kluczowa
linia z punktu widzenia mieszkańców Bemowa. Proszę, nie likwidujcie tej
linii autobusowej. Zgłaszam tę prośbę w imieniu swoim własnym i całej
mojej 5-osobowej rodziny. A także w imieniu około 20 osób najbliższych
sąsiadów, z którymi odmawiałam tę kwestię.
Temat:
Autobus 112 / kiedy autobus powróci na standardową trasę?
Dzień dobry,
Dzisiaj otrzymałam informacje, że rozważacie Państwo zlikwidować autobus
112 mam nadzieję, że to nie jest prawda bo to by oznaczało, że nie mam
jak dostać się z Bemowa do Trasy Toruńskiej.
Nie dość, że prawie nigdy nie jeżdzi na czas (albo przyjeżdża przed
czasem, albo po czasie) to jeszcze została zmieniona traca co znacznie
utrudnia mi dojazd do pracy.
Proszę o rozważenie jak najszybszego powrotu autobusu 112 na standardową
jego trasę.
pozdrawiam,
Temat:
konsultacje_metro targówek
Dzień dobry,
Dotyczy konsultacji:
1. Brak możliwości dojazdu z Bródna na Ochotę - do Placu Zawiszy, dalej
Aleje Jerozolimskie (likwidacja T25 i A517).
2. Likwidacja A118 na Bródnie oraz A160 uniemożliwi dojazd na Stare
Miasto (Plac Zamkowy)
3. A240 powinien dojeżdżać na Żerań, tak jak do tej pory. Uniemożliwi to
przesiadkę na pociąg na stacji W. Toruńska.
Pozdrawiam,
Temat:
nowe linie komunikacyjne na Bródnie
Dzień dobry,
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nie mam możliwości wzięcia bezpośredniego udziału w konsultacjach. Po
przeczytaniu propozycji jestem rozczarowana, że nie przewidzieli państwo
ani jednej bezpośredniej linii z Bródna do Dworca Centralnego.
Proszę sobie wyobrazić rodzinę z małymi dziećmi i pięcioma walizkami,
które muszą po drodze uskutecznić przynajmniej jedną przesiadkę. To samo
dotyczy osób starszych czy rodzin z wózkami. Nie będzie żadnego
bezpośredniego dojazdu ani do Dworca Wschodniego, ani do Dworca
Centralnego.
Dla mnie to po prostu brak wyobraźni, jestem rozczarowana. Pamiętajcie,
wy też kiedyś będziecie starszymi schorowanymi ludźmi.
Nie zgadzam się na likwidację linii 25, chcę również przywrócenia więcej
niż tylko 112 na Bazyliańskiej. Mam dość przesiadek i marnowania swojego
życia na ciągłe oczekiwanie na transport. Karygodne co wyprawiacie. Nie
będę miała bezpośredniego połączenia z Żoliborzem, a do centrum
handlowego na Żeraniu z Kondratowicza będę musiałam jechać z przesiadkę,
to kpina z mieszkańców

Temat:

Fwd: likwidacja linii 25

Karygodne jest to co zaplanowaliście dla mnie i mojej rodziny, a także
dla innych mieszkańców Bródna.
Nie wiem skąd wam przyszło do głowy że metro zastąpi nam dotychczasową
trasę tramwajową linii 25.
Mam ponad 70 lat, poruszam się o lasce, regularnie muszę dojeżdżać do
szpitala na Banacha, nie jeden raz muszę jeździć na konsultacje i zabiegi
poza Warszawę.
Dlaczego mnie, schorowaną emerytkę zmuszacie do ciągłych przesiadek???
Czy wy kiedykolwiek o lasce czy o kulach próbowaliście przejechać
Warszawę? Stać na mrozie, na wietrze, na deszczu, w upale na drugiej i
trzeciej przesiadce, bo zlikwidowaliście linie bezpośrednie?
Na Boga, wy chcecie nas wpędzić szybciej do grobu.
kto wam powiedział, że linia 25 pokrywa się z metrem? czy wy myślicie, że
życie w Warszawie kręci się tylko wokół stacji metra? Wolę ja, cała moja
rodzina, jechać dłużej, ale linią bezpośrednią !!!!. czy próbowaliście
kiedyś odwieźć rozbrykane wnuki na dworzec, mając do tego walizki w ręku?
I z tego powodu zabieracie nam bezpośrednią linię na dworzec centralny?
Nie mamy bezpośredniej linii na dworzec wschodni, a teraz chcecie nam
jeszcze zabrać centralny? Tylko wam się wydaje, że poruszając się o
kulach błyskawicznie przeskoczę sobie z Marszałkowskiej do Jana Pawła?
Jak ? Lewitując?
Po drugie dlaczego z Kondratowicza/Bazyliańskiej znikają prawie wszystkie
autobusy, z pięciu zostawiacie nam tylko jeden 112? Dlaczego i 145 i 156
musi jeździć z dalszych przystanków. Żeby z nich skorzystać znowu będę
musiała iść na piechotę całą Bazyliańską. Od prawie 3 lat tak się męczę i
nie mogłam się doczekać powrotu po zakończeniu metra, a tu okazuje się że
z pięciu linii stracę prawie wszystko? Gdzie 104, gdzie 134, gdzie 145,
gdzie 156? jak mam bezpośrednio na Rembielińską dojechać z zakupami z
Auchan, Leroy czy Jyska? Jak mam bezpośrednio dojechać z Żoliborza? Znowu
przesiadki albo drałować na piechotę? To kpina. Jeśli chcecie 145 i 156
przerzucić na inna trasę to ja wyrażam sprzeciw. Chcę, a nawet potrzebuję
aby przynajmniej jedna z tych linii wróciła na Bazyliańską. Jedno 112 to
stanowczo za mało. W zeszłym tygodniu musiałam dostać się na Bemowo.
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Wszyscy na przystanku czekaliśmy na 112 ponad 47 minut, nie przyjechały 2
autobusy, załapaliśmy się dopiero na trzeci stojąc na przystanku od 15.00
do prawie 16.00. i taki szajs nam fundujecie.
Wstyd mi, że w Warszawie pracują tacy egoiści, wy też kiedyś będziecie
starzy, też będzie przeklinać, gdy podczas listopadowej ulewy będziecie
musieli się 3x przesiadać, aby dojechać do celu. Stać w 30 stopniowym
upale i czekać na tramwaj lub autobus na kolejnej przesiadce.
Egoiści, zachowujecie się jak Putin, który gdzieś ma ludność, ważne, że
wy zarobicie na premie, bo zabierzecie mieszkańcom taką dobrą linię i
zaoszczędzicie na pensjach dla motorniczych. A potem jeszcze pochwalicie
się, ile to ludzi korzysta z metra, tyle że oni nie będą mieli żadnej
alternatywy, bo po prostu zmusicie ich do jazdy metrem.
Zdecydowanie nie zgadzam się na likwidację linii 25 i chcę powrotu
jednego ze starych autobusów na Bazyliańską, bo tylko 112 nam nie
wystarczy do cywilizowanego życia. Przestańcie marnować nasz czas.
Pozdrawiam
Temat:
Linia 112
Dzień dobry,
Serdeczna prośba o nieusuwanie linii 112. To jedyny autobus na Bemowie,
który zatrzymuje się na ul. Pirenejskiej i swoją trasą obejmuję wiele
obszarów Bemowa.
Dziękuję serdecznie
Temat:
Odp: Automatic reply: Chęć udziału w konsultacjach społecznych
online - 10.04 Bemowo
Szanowni Państwo,
proszę o wysłanie linka do spotkania, które odbędzie się w najbliższą
niedzielę 10 kwietnia dot. zmian w komunikacji na Bemowie. Proszę o
odpowiedź człowieka, a nie automatu...
Z poważaniem,
Załączniki: Pismo do ZMT 06.07.22.pdf
Dzień dobry
W załączeniu przesyłamy pismo dotyczące planowanych zmian komunikacyjnych
na Bemowie, w związku z uruchomieniem nowych stacji II linii Metra.
Z poważaniem
Temat:
Zmiany w kursowaniu autobusów na terenie Targówka
Szanowni Państwo,
proszę o wyjaśnienie, czemu na okres zamknięcia ul. Św. Wincentego przy
Ratuszu Targówek linia autobusowa 256 kończy bieg przy Metrze Trocka.
Dojeżdżamy z mężem do pracy na terenie fabryki P&G i wysiadaliśmy na
przystanku Rzeczna, teraz ul. Rozwadowskiego jeździ tylko 156 co pół
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godziny. Poza tym rozpoczynamy poranną zmianę o godz. 6:00, a wtedy 156
jeszcze nie jeździ. Skoro skierowaliście 256 na Metro Trocka, gdzie
jeździ masa autobusów, to 156 powinno kursować od godzin porannych, tak
jak tamten autobus, z częstotliwością co 20 minut.
Odnośnie ostatniego kursu 156 z Rzecznej w stronę Metra Młociny, to można
go trochę przesunąć. Pracując do 22:00 musimy się przebrać i dojść do
przystanku Rzeczna, co zajmuje min. 15 minut. Nie zdążę więc na ostatni
kurs linii 156 o 22:17, przydałby się kurs np. o 22:30. Gdyby po godzinie
22 kursowało 338, jak było kiedyś, można by nim podjechać, a teraz musimy
pieszo dostać się na Rzeczną (ponad 1,5km), więc musimy jeździć dwiema
liniami, które nie są zsynchronizowane. Gdyby 156 jechało trochę później
albo miało większą częstotliwość kursowania, mielibyśmy lepszy dojazd i
bardziej dogodne przesiadki.
Poza tym w naszym zakładzie pracuje dużo osób z Marek czy Ząbek i
dojeżdżają samochodami, bo nie ma dogodnej komunikacji, gdyż dużo linii
dojeżdża do Metra Trocka. Sama nazwa Targówek Fabryczny wskazuje na to,
że są tam zakłady produkcyjne i trzeba zapewnić ludziom dojazd do nich
np. ul. Rozwadowskiego, a nie jechać na przystanek Piotra Skargi i
przechodzić kładką na Naczelnikowską.
Mam też uwagi co do ilości przystanków stałych. Myślę, że duża część
powinna być przystankami na żądanie, np. Grodzisk-Kościół, DKS Targówek,
Lusińska czy Handlowa, bo tam sporadycznie jest jakiś pasażer, a autobus
spala więcej paliwa, powoduje korki, produkuje smog. Jadąc do pracy
zależy nam na tym, żeby dojechać jak najszybciej i najkrótszą drogą, a na
Metrze Trocka czy później Metrze Kondratowicza nie ma zakładów pracy. Co
mi z tego, że dojadę sprawnie na Metro Kondratowicza, skoro potem muszę
czekać na 156 kursujące co pół godziny.
Jeszcze jedna kwestia. Jeśli nie mam możliwości zdążenia na 22:17 na 156
na przystanek Rzeczna, wtedy jadę 22:23 z przystanku Księżnej Anny na
Naczelnikowską i na Piotra Skargi. Obecnie jeździ tam 120 i 160. Jeśli
nie będzie kursowało 160 (po otwarciu nowych stacji metra), to mogę
czekać na 120 nawet do pół godziny. To chyba nie jest komfortowy dojazd.
Wygodniej jest jechać jednym autobusem niż się przesiadać, przechodzić
przez kładki (zwłaszcza gdy są niesprzyjające warunki atmosferyczne).
Pracujemy także w soboty i niedziele, a wtedy dojazdy są koszmarne.
Kiedyś, gdy 256 jeździło chociaż tylko w wybranych godzinach w weekendy,
było łatwiej, a obecnie jest coraz gorzej. Gdy widzę na ekranie w
autobusie słowa "dziękujemy, że jeździsz komunikacją miejską" to myślę,
że to puste słowa i traktujecie pasażerów jak zło konieczne utrudniając
im dojazdy.
Proszę o odpowiedź,
z poważaniem,
Temat:
Likwidacja autobusu 112
Dzień dobry,
Nie zgadzam się na likwidację autobusu 112. Jest to bezpośrednie
połączenie Bemowa- konkretnie Jelonek z Bielanami. Autobus łączy także
okolice Parku Górczewska z okolicami Lazurowej/ Dostawczej. Powstała
druga linia metra nie rekompensuje szybkiego połączenie z Bielanami oraz
obszernego okrążania osiedli mieszkaniowych położonych zdala od
tramwajów czy metra. Co jest bardzo istotne do Metra także trzeba jakoś
dojechać.
Z poważaniem
Temat:
Linia 500
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Kategorie: Żoliborz
Dzień dobry,
W nawiązaniu do trwających konsultacji w zakresie zmian w komunikacji
chciałabym zgłosić projekt przedłużenia kursowania Lini 500 ul.
Powazkowska w kieunku ul. Elblaskiej do petli przy cmentarzu wojskowym w chwili obecnej kursuje na trasie Bródno Podgrodzie - rondo Radosława.
Pozwoli to na bezpośredni dojazd m.i.n do przysanku metra Gdański.
Pozdrawiam
Temat:
Linie autobusowe do stacji metra Bemowo
Szanowni Państwo!
W nawiązaniu do prowadzonych konsultacji dotyczących zmian tras linii
autobusowych w sąsiedztwie stacji metra Bemowo, chciałbym zapostulować
poniższe zmiany w przedstawionych przez Państwa propozycjach:
1) Poprowadzenie proponowanej linii nr 171 z pętli Chomiczówka od
skrzyżowania ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich ulicami:
Górczewską, Lazurową, Połczyńską do pętli Karolin. Zapewniło by do
dojazd do metra z przystanków Szobera i Batalionów Chłopskich.
2) W przypadku realizacji punktu 1. - uzupełnienie komunikacji na
odcinku Powstańców Śląskich - Człuchowska - Lazurowa, poprzez
wprowadzenie kursów proponowanej linii nr 177 skróconych od pętli Os.
Górczewska do ronda u zbiegu ulic Lazurowej i Połczyńskiej.
Pozdrawiam,
Temat:
Sprzeciw wobec planu zmian w linii 112
Dzień dobry,
zobaczyłam informacje że Zarząd Transportu Miejskiego chce zlikwidować
autobus 112 w innym miejscu, że ma ulec zmianie trasa. Proszę o
uwzględnienie mojego najszczerszego SPRZECIWU wobec tego działania i
utrzymanie połączenia ze skrzyżowania Połczyńska/Lazurowa do ul.
Żeromskiego. Uważam to za niedorzeczne wobec braków komunikacyjnych w
rejonie ul. Lazurowej i Połczyńskiej skąd córka dojeżdża do szkoły ( LO.
Domeyko) i braku bezpośredniego połączenia Połczyńska/Lazurowa Żeromskiego. Jest to jedyne bezpośrednie połączenie z którego korzystamy
rodzinnie i było też jednym z kryteriów wyboru szkoły. Zamiast zwiększyć
częstotliwość kursów ( w godzinach szczytu jest bardzo tłoczno), słyszę,
że planuje się zlikwidować połączenie.
Dlatego proszę o odnotowanie mojego sprzeciwu wobec planów likwidacji
tego jedynego bezpośredniego połączenia. Nadmienię również że po drodze
jest jeszcze kilka innych LO do których również dojeżdża wielu uczniów z
rejonu Połczyńska/Lazurowa, a liczba ta ulegnie zawieszeniu biorąc pod
uwagę ilość nowych osiedli jakie powstały wzdłuż Lazurowej.
Pozdrawiam
Temat:
Metro Bródno M2 - konsultacje społeczne w sprawie zmian w
komunikacji.
Dzień dobry,
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poniżej przesyłam swoje uwagi i wnioski w związku z konsultacjami
społecznymi dot. zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu kolejnych
stacji M2 na Bródnie:
- Wprowadzenie dodatkowych kursów skróconych linii 176 na trasie
Choszczówka – Metro Bródno, do częstotliwości 7,5/15/15 (przynajmniej w
godzinach dojazdów do pracy/szkoły np. 7:00-10:00 i powrotów 15:0018:00).
- wprowadzenie dodatkowych kursów na linii 126 na trasie Tarchomin — CH
Targówek
do częstotliwości 15/30/30 (przynajmniej w godzinach dojazdów do
pracy/szkoły np. 7:00-10:00 i powrotów 15:00-18:00).
- utrzymanie linii 314 na dotychczasowej trasie,
- dostosowanie rozkładów linii 126 i 314, aby były równomiernie rozłożone
w ciągu godziny (szczególnie w godzinach szczytu) i nie przyjeżdżały
"jeden po drugim".
- w związku z ogromnym wzrostem liczby mieszkańców w okolicy przystanku
Marcelin wnioskuję o przekształcenie przystanku z "przystanek na żądanie"
na zwykły.
Argumenty:
- W rejonie ulic Marywilskiej, Kupieckiej i Wyspiarskiej tylko w ciągu
ostatnich kilku lat powstało blisko 1500 nowych mieszkań, a kolejne 500
jest w budowie lub przygotowaniu do realizacji. Wraz z dotychczasową
zabudową, daje to liczbę kilku tysięcy mieszkańców, co wymaga
systematycznej poprawy komunikacji miejskiej.
-Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów w rejonie Marcelina było
wielokrotnie postulowane, zatem obecna propozycja ZTM stoi w sprzeczności
z wnioskami mieszkańców. Skrócenie linii 314 oznacza, iż Marcelin
obsługiwałyby tylko linie 176 i 126, co jest zdecydowanie
niewystarczające. Linia 314 w obecnym kształcie zapewnia połączenie
Marcelina i Żerania, w tym również osiedli przy Płochocińskiej, ale także
wschodniej części Białołęki z Tarchominem, Urzędem Dzielnicy czy
przystankami przesiadkowymi przy Modlińskiej, jak i połączenie Tarchomina
z liceum przy Ostródzkiej – taka też była idea jej utworzenia,
postulowana od wielu lat.
- Obecnie efektywnej obsługi komunikacyjnej Marcelina nie zapewnia także
SKM i KM, ze względu na niewystarczającą częstotliwość kursowania oraz
niezatrzymywanie się na PKP Żerań pociągów lotniskowych. Było to również
wielokrotnie podnoszone przez mieszkańców, co obrazowo potwierdza bardzo
niewielkie wykorzystanie parkingu P+R Żerań.
- Biorąc pod uwagę systematyczny wzrost liczby mieszkańców Marcelina, jak
i całej Białołęki, zmiany w komunikacji miejskiej powinny uwzględniać
proporcjonalne zwiększenie częstotliwości kursowania linii autobusowych,
aby oferta komunikacji publicznej stanowiła realną alternatywę dla
indywidualnej.

Temat:

Propozycje zmian komunikacji na Bemowie po uruchomieniu metra

Szanowni Państwo,
Jestem zwolennikiem metra oraz redukcji komunikacji naziemnej tam gdzie
jest pokrycie metrem, nawet jeśli wiąże się z to ze zmianą
dotychczasowych przyzwyczajeń lokalnych społeczności odnośnie "lubianych"
linii czy konieczności przesiadek. Dlatego np. odchudzenie ilości
autobusów w ciągu ulicy Górczewskiej pod którą centralnie biegnie metro i
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pozostawienie tylko dwóch linii uważam za dobry pomysł, podobnie jak
nastawienie na sprawny dowóz lokalny z całego Bemowa do stacji metra
"Bemowo"
Niemniej w proponowanych zmianach komunikacji na Bemowie po uruchomieniu
metra widzę kilka błędów, które nie biorą pod uwagę specyfiki masowych
przepływów pasażerów na Bemowie oraz tworzą przesiadki lub dowozy do
metra "nieekonomiczne" z punktu widzenia czasu czy wysiłku pasażerów.
Poniżej przesyłam te błędy oraz propozycję korekty proponowanych zmian
która powinna poprawić te zgłoszone problemy.
BŁĘDY W PROPOZYCJACH ZMIAN
112 - linia będąca kręgosłupem dzielnicy Bemowo, łącząca zarówno część
południowo-zach. Jelonek z północnymi częściami Bemowa (Ratusz, ZUS i
Przychodnia na Wrocławskiej, CH Bemowo i Cinema City, przesiadki do Cm.
Północnego), jak i Bielany z północną częścią Bemowa (pasażerowie Bielan
najczęściej udają się do CH Bemowo i Cinema City niż gdzieś w swojej
dzielnicy). Argument skrócenia na Bemowie/Bielanach "bo stoi w korkach"
jest nie merytoryczny gdyż za opóźnienia odpowiada tylko trasa S8 a nie
część bemowsko-bielańska.
190 - linia dowozi Jelonki Zach., Pd i Wsch. do Wola Park, największego
centrum handlowego do którego jeżdżą Bemowiacy. Jej likwidacja spowoduje
konieczność przesiadki do metra tylko na jedną stację i jazdę ok. 30 sek,
metrem, to biorąc pod uwagę czas potrzebny na dotarcie do stacji i ze
stacji, ilość schodów i korytarzy do pokonania - jest to kompletnie
nieekonomiczne. Dodatkowo większość osób jeździ z większymi zakupami więc
taka zmiana zachęci jedynie do częstszego używania posiadaczy samochodów
czyli efekt metra będzie negatywny.
171 - Chrzanów który ma coraz większe problemy z komunikacją, a metra
wygląda na to że nie będzie tam raczej jeszcze lata nie będzie, powinien
mieć jak najkrótszy i najczęstszy dowóz do metra, a tymczasem proponuję
się bardziej na okrągło przez zatłoczone skrzyżowanie przy Hali Wola itp.
PROPOZYCJA KOREKTY PROPONOWANYCH ZMIAN
167 - skierowanie od metra Bemowo - POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH LAZUROWA - OŚ GÓRCZEWSKA
523 - skierowanie od metra Bemowo - GÓRCZEWSKA - LAZUROWA
STARE BEMOWO
149 - skierowanie od metra Bemowo - POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH KALISKIEGO - ... - GROTY
177 - skierowania od metra Bemowo - POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH ŚLĄSKICH - REYMONTA - ŻEROMSKIEGO - METRO MARYMONT
171 - skierowanie od metra Bemowo - GÓRCZEWSKA - LAZUROWA
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - CM. WOLSKI

CZŁUCHOWSKA - KALISKIEGO RADIOWA POWSTAŃCÓW
- CZŁUCHOWSKA -

Pozdrawiam
Temat:
Konsultacje w sprawie propozycji zmian w komunikacji - Bemowo
- autobus 112
Dzień dobry,
Chciałabym wyrazić moją opinię na temat proponowanych zmian kursowania
autobusu 112. Nie mogę pojawić się osobiście na konsultacjach więc
kontaktuję się drogą mailową.
Apeluję, aby pozostawić obecną trasę 112. Codziennie dojeżdżam tym
autobusem do pracy, od przystanku Kazubów do Perzyńskiego. Autobus cieszy
się dużą popularnością, jest w nim zawsze dużo osób, w godzinach szczytu
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wszystkie miejsca siedzące są zajęte i dużo osób stoi. W przypadku gdy
112 będzie zaczynam trasę na nowym Bemowie to będę zmuszona się
przesiadać przez co podróż na pewno się wydłuży (trzeba czekać na
przesiadkę, przejść etc.) i wtedy planuję przesiąść się na dojeżdżanie
samochodem, a chyba polityką miasta jest zmniejszanie ilości samochodów a
nie zwiększanie?
Autobus 112 po południu bywa opóźniony, to prawda, ale to wynika z korków
na S8 a nie z korków na Bemowie! Nie widzę więc sensu ograniczania trasy
na Bemowie. Lepiej ograniczyć ją na Bródnie jeśli już trzeba ją
ograniczyć.
Nie rozumiem też jaki związek ma oddanie do użytku nowego odcinka metra z
propozycją zmian 112. Przecież 112 łączy Jelonki z Bemowem i Bielanami a
później Bródnem i jego trasa nie pokrywa się z trasą M2.
Uprzejmie proszę o poważne potraktowanie głosu mieszkańców Bemowa i
Jelonek i nie zmienianie trasy autobusu 112.
Z poważaniem
Temat:
URSUS - Reorganizacja komunikacji publicznej - konsultacje
społeczne
Dzień dobry,
Za chwilę przeprowadzam się na Ursus do nowo powstałego
ulicy Posag 7 Panien w części Szamoty zlokalizowanej na
fabryki ciągników.
W związku z prowadzonym projektem reorganizacji systemu
ZTM w dzielnicy Ursus chciałabym zgłosić swoje uwagi do
rozwiązań, szczególnie właśnie w tym rejonie.

osiedla przy
terenach dawnej
komunikacyjnego
planowanych

Na chwilę obecną i wg obecnych propozycji w okolice tego osiedla na
Szamotach będzie można dojechać dwoma autobusami, linią 177 od strony P7P
oraz 716 od strony ul. Gierdziejewskiego.
Mam w tej kwestii trzy obserwacje:
1. Obie te linie wg planu łączą Ursus z Bemowem i z Wolą. Oznacza to, że
nie ma żadnego połączenia autobusowego z najbliższymi dzielnicami od
drugiej strony czyli ze Śródmieściem Południowym, Włochami i Ochotą. W
obecnym kształcie będzie trzeba autobusem jechać naokoło przez pół
miasta, aby z bliskich dzielnic dostać się w okolice Szamotów. Wg mnie
brakuje tu połączenia z takimi węzłami jak metro Politechnika czy Plac
Narutowicza.
2. Okolice ulicy Posag 7 Panien już teraz są bardzo rozbudowane i lada
dzień wprowadzi się tam bardzo dużo nowych lokatorów, a prace nad
kolejnymi blokami trwają. Oznacza to, że w tym rejonie przybędzie pewnie
tysiące ludzi, nowych lokatorów, którzy będą potrzebowali przedostać się
w głąb miasta do pracy i nie każdy będzie mógł skorzystać z samochodu,
które i tak w takiej zwiększonej ilości bardzo zakorkują całą okolicę.
Uważam, że powinno się w tym rejonie pojawić więcej możliwości
transportu, linii autobusowych, aby obsłużyć nowych mieszkańców. Wiem, że
jednym z Państwa argumentów jest połączenie PKP ze stacji Ursus Północny,
ale myślę, że przy tak zwiększonym zaludnieniu tej okolicy to nie
wystarczy i zdecydowanie będzie brakować połączenia autobusowego od tej
drugiej strony niż tylko w stronę Bemowa/Woli.
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3. Linia 177 ma być poprowadzona przez jedno z już najbardziej
zakorkowanych skrzyżowań w okolicy Szamotów czyli przy skrzyżowaniu ul. 4
Czerwca z ul. Traktorzystów (przy Factory Ursus). A co powiemy jak już
wszyscy się wprowadzą do nowo powstałych osiedli? Oznacza to, że
pokonanie tej trasy zajmie bardzo dużo czasu i nie będzie komfortowym
sposobem dostania się do metra. Logiczniej byłoby poprowadzić tę linię od
ul. Gierdziejewskiego, co dodatkowo pogłębi fakt, że wracamy do punktu iż
od drugiej strony osiedla nie mamy żadnego połączenia autobusowego.
Reasumując, uważam, że po pierwsze powinna zostać zwiększona ilość
proponowanych linii autobusowych i pojawić się dodatkowa opcja łącząca
Szamoty z takimi dzielnicami jak Włochy, Ochota, Śródmieście Południowe,a
po drugie warto jeszcze raz przemyśleć trasę linii 177, aby nie utknąć w
impasie przez kolosalnie zwiększony ruch w okolicach Factory Ursus.
Pozdrawiam serdecznie,
Temat:
Linia 112 - nie dla likwidacji
Dzień dobry,
Jestem mieszkańcem Bemowa, a dokładnie Jelonek północnych i nie wyobrażam
sobie likwidacji linii 112 zwłaszcza przy malejącej liczbie autobusów w
tej części dzielnicy a rosnącej liczbie mieszkańców.
W zatrważającym tempie przybywa nowych osiedli wzdłuż Lazurowej, nie ma
linii pośpiesznej a zabranie 112 spowoduje, że pozostanie jedynie 105,
który po kilku przystankach kończy trasę. W tej chwili 112 to jedyne
połączenie z Bemowem, Bielanami i Bródnem.
Dodatkowo jest to linia dzięki której można bezpośrednio przemieszczać
się po własnej dzielnicy - bazar Bemowo, basen Pingwin, kino i centrum
handlowe, ogródki działkowe, a także dalej - Ikea, CH Głębocka czy M1.
Bardzo proszę o nie likwidowanie linii 112 gdyż to jedyny autobus służący
do poruszania się przede wszystkim po własnej dzielnicy.
Z poważaniem
Temat:

Zmiany w komunikacji miejskiej na Bemowie

Witam,
nie zgadzam się na zmiany w komunikacji miejskiej na Bemowie po
otworzeniu metra przy Ratuszu. Jestem osobą niepełnosprawną, poruszam się
na wózku inwalidzkim i podróż z przesiadkami (często wysokimi środkami
komunikacji) jest dla mnie bardzo trudna. Nie wszystkim mieszkańcom
pasuje metro jako środek komunikacji, tym bardziej jak trzeba się
kilkakrotnie przesiadać. Ja z metra korzystać nie będę i podróż z kilkoma
przesiadkami będzie trwała godzinami. Bemowo nie będzie miało
bezpośredniego połączenia praktycznie z wieloma dzielnicami. Autobus 171
jedzie długo, ale można dojechać aż do Torwaru. Autobus 122 łączy
Żoliborz c centrum Bemowa, autobus 112 łączy CHMarki, przejeżdża przez
całe Bemowo aż do Karolina,a Chrzanów i ulica Lazurowa ma łączność z
Warszawą. Podobnie jest z autobusem 190. Domagam się wręcz przywrócenie
linii 507 do Bemowa, który łączył Gocław z Bemowem. Podobnie linii167 z
Chomiczówki aż do Czerniakowa. Południowe Jelonki nie mają połączenia z
dworcem Zachodnim. Medal temu kto poleci poranną podróż z ciężką walizką
z przesiadkami. Autobus 184 prze całe Bemowo miał sens. Wygląda na to, że
zmiany w komunikacji planują osoby nie mające pojęcia o strukturze
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Warszawy, o tym że Bemowo jest ogromną sypialnią, a miejsca pracy są
najczęściej w innych dzielnicach. Dojazd z kilkoma przesiadkami ? Co za
chory pomysł. Bemowo poza autobusem 523 nie ma żadnego innego
przyśpieszonego. Domagam się powrotu autobusu E2 na Bemowo.
Przesiadki wydłużają czas podróży i generują koszty.
Postulaty i uwagi:
- pozostawienie 112 jak dotychczas. Jest to autobus łączący całe Bemowo
(od Karolina przez Jelonki do Nowego Bemowa). Dodatkowo jest to jedyne
połączenie ze szpitalem Bródnowskim czy CH Marki, a już kilkakrotnie
proponuje się jego zabranie.
- pozostawienie linii 122 (połączenie Bemowa z Żoliborzem.
- pozostawienie linii 190 (połączenie Bemowa z Pragą i CHMarki)
- powrót autobusów 507 i E2 na Bemowo (połączenie Bemowa z Gocławiem i
Bemowa z Wilanowem)
- powrót autobusu 167 do Chomiczówki, a linii 184 do trasy przejazdowej
przez całe Bemowo do dworca Zachodniego
-brak racjonalnej propozycji komunikacyjnej dla mieszkańców Chrzanowa.
Rejon ulic Szeligowskiej czy Rayskiego praktycznie nie został
uwzględniony. Mieszkańcy Batalionów Chłopskich będą musieli jechać
dookoła do metra ulicą Człuchowską. Dla Mieszkańców południowej części
dzielnicy, czyli Jelonek Południowych i Chrzanowa Południowego zostaną
jedynie autobusy linii 105 i 177
- niepokojący pomysł „puszczenia” autobusów 714, 719, 729 przez wąskie
uliczki Osiedla Przyjaźń
- brak dogodnego połączenia Bemowa z Dworcami ( Centralnym i Zachodnim)
- brak dogodnego połączeni z Jelonek na Żoliborz czy Żerań i Torwar ( nie
wszyscy pracują czy uczą się na trasie metra)
- do Wola Parku z Jelonek konieczność jechania z przesiadką ( z Bemowa
edynie linia 523 zapewniają bezpośrednie połączenie) do Tesco Połczyńska
również skasowane dogodne połączenia.
- Bemowo Lotnisko ma mieć tylko połączenie do Metra ?
- co mieszkaniec ma zrobić w przypadku awarii metra? Brak alternatyw i
paraliż komunikacyjny
-należy pamiętać, że nie każdy pasażer może sobie pozwolić na przesiadki.
Są osoby starsze, niepełnosprawne, schorowane czy z małymi dziećmi.
Miasto się rozwija, a Bemowo zamiast lepszych i łatwiejszych połączeń ma
zabierane autobusy oraz proponowane przez ZTM tzn. dogodne przesiadki.
Pozdrawiam
Temat:
nowe linie autobusowe na Zaciszu linia 262.
Dzień dobry,
Zwracam się z prośbą o podanie informacji w którym miejscu na ulicy
krośniewickiej planowane są przystanki autobusowe dla nowej linii numer
262.
Pozdrawiam serdecznie / Kind regards,
Temat:

Konsultacje Bemowo

Witam,
jestem zszokowana pomysłem likwidacji linii 112 na Jelonkach/Bemowie.
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Od lat liczba autobusów w tej okolicy maleje, a w tej chwili w okolicy
ul. Sternicza/Siemiatycka, gdzie przybyło właśnie dwukrotnie mieszkańców
po zachodniej stronie ulicy Lazurowa pada pomysł likwidacji kolejnej
linii?
W tej chwili nie ma tutaj żadnej linii pospiesznej, a z linii o numerach
100 jest tylko 105 i 112. Po likwidacji 112 zostałby tylko jeden autobus,
który kończy trasę po kilku przystankach. W tej chwili 112 to jedyne
połączenie z Bemowem, Bielanami i Bródnem. Mam nadzieję, że nie muszę
przypominać, że to jedna z najliczebniejszych dzielnic miasta, która
aktualnie przy liczbie przyjezdnych z Ukrainy przebiła 150 tysięcy.
Mieszkańcy Jelonek jak Ja nie tylko pracują na swojej dzielnicy Bemowo
ale też sąsiednich Bielanach, na które zabiera nas 112. Dojazd do M1,
Ikei itp. to jedyna opcja właśnie przy autobusie 112. Jest to także
jedyny autobus, którym można dotrzeć do przychodni lekarskiej przy
Powstańców Śląskich. Z okolic ul. Sterniczej jest to jedyna możliwość
dostania się komunikacją w okolice przychodni, ul. Powstańców Śląskich
czy chociażby Urzędu Dzielnicy. Pomijam fakt, że w okolicach ul.
Sterniczej brak jest stacji metra i zabieranie autobusów raczej utrudni
zycie większości mieszkańców, a metro na pewno ich nie rozwiąże.
Kolejna kwestia to abstrakcją jest żeby kazać się przesiadać, żeby
pojechać tylko po swojej własnej dzielnicy (Bazar Bemowo, basen Pingwin
itd.). Bilet 20 minutowy straciłby sens (oczekiwanie na przesiadkę), a do
czego on jest jeśli nie właśnie do przejechania odległości po swojej
dzielnicy?
Nie zabierajcie Jelonkom jedynego autobusu służącego im do poruszania się
po ich własnej dzielnicy, w dodatku przy nagłym wzroście mieszkańców.
Z poważaniem
Temat:
Spotkanie
Witam
Bardzo proszę przesłać na ten adres mailowy link do spotkania 24
kwietnia bieżącego roku
Temat:
dot. linii 112
Szanowni Państwo,
z uzyskanych informacji wynika, że chcecie Państwo zlikwidować linię 112
na Bemowie. W ten sposób pozbawicie mieszkańców Bemowa dotarcia do
odległych obszarów Warszawy , gdzie nie funkcjonuje komunikacja z Bemowa.
Linia 112 jest niezbędna aby szybko i bez przesiadek przedostać się na
Żoliborz czy do innych obszarów, gdzie nie ma Metra czy linii
tramwajowych. Zastanawiam się dlaczego Państwo chcecie utrudnić
Warszawiakom komunikację, zamiast ją usprawnić. Dążycie Państwo, aby
ograniczyć korki i jazdę autami, a tymczasem utrudniacie komunikację
autobusową poprzez np. likwidację linii 112 na Bemowie.
Proszę zatem o wstrzymanie likwidacji linii 112 na Bemowie.
z poważaniem,
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Temat:

Propozycje zmian w Warszawskim Transporcie Publicznym - Bemowo

Szanowni Państwo,
w związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi zmian, które
miałyby zostać wprowadzone w komunikacji miejskiej po otwarciu nowych
stacji metra - Ulrychów i Bemowo - chciałbym zgłosić swoje uwagi do
zaproponowanych przez Państwa zmian.
Przede wszystkim jestem niemile zaskoczony brakiem uwzględnienia w
Państwa planach osiedla Chrzanów, które jak mniemam wyparowało nagle z
mapy WTP i nie zasługuje na połączenie z nową stacją metra Bemowo, która
zgodnie z Państwa zapowiedziami ma zostać oddana do użytku na przełomie
czerwca/lipca tego roku. Chrzanów to nie tylko ulica Lazurowa, ale także
takie ulice jak Batalionów Chłopskich, Coopera, Rayskiego czy też
Szeligowska, gdzie już w tym momencie mieszka zapewne parę tysięcy osób,
a cały czas powstają nowe bloki. To tutaj potrzebne są linie autobusowe,
które będąmogły przewieźć pasażerów do nowej stacji metra.
Przy obecnej sytuacji gdzie nie wiadomo co będzie z dalszą budową
następnego etapu II linii metra (problemy z wydaniem pozwolenia na
budowę, brak porozumienia się miasta z wykonawcą w sprawie pokrycia
wzrostu kosztów, czy też odpływ kadry budowlanej) oraz odległą
perspektywą budowy ulicy Nowoczłuchowskiej (zakładając maksymalne terminy
wynikające z umowy pomiędzy miastem i deweloperami, budowa może zakończyć
się dopiero w 2026 roku) tym bardziej konieczne jest utworzenie linii
zapewniającej bezpośrednie połączenie ze stacją metra Bemowo, aby
Chrzanów nie został wykluczony komunikacyjnie, a obecnie praktycznie tak
już jest.
Obecna sytuacja gdzie linie nr 249 i 743 kursują w tygodniu co pół
godziny (niekiedy raz na godzinę), a w weekendy praktycznie wcale (linia
249), lub w bardzo ograniczonym zakresie (linia nr 743) jest nie do
zaakceptowania. Ponadto żadna z tych linii w przyszłości ma nie dojeżdżać
do stacji metra Bemowo.
Dodatkowo zmiany, które dotyczą linii autobusowych tj. 109, 112,
190, (skrócenie lub likwidacja z kursowania na Bemowie) nie są
pozytywnymi zmianami dla mieszkańców całego Bemowa, ponieważ ograniczają
znacznie możliwość skomunikowania z innymi dzielnicami Warszawy.
Chciałbym więc zapytać się Państwa, jak mieszkańcy Chrzanowa w
takiej sytuacji, gdzie nie byłoby bezpośredniego połączenia autobusowego
ze stacją metra oraz skróceniem pewnych połączeń, mieliby się stać
częścią tych milionów pasażerów metra, którymi tak się Państwo chwalicie
w swoich komunikatach?
Dlatego apeluję do Państwa o utworzenie nowej linii dowożącej
mieszkańców Chrzanowa do stacji metra Bemowo. Jeżeli nie będzie to
możliwe to postuluję o zmianę trasy linii nr 249, tak aby dojeżdżała do
stacji metra Bemowo, a nie tak jak obecnie, jeździła w kółko do pętli
Górczewska. Oczywiście wiązałoby się to ze zwiększeniem częstotliwości
kursów od poniedziałku do piątku (minimum co 15 minut w godzinach
szczytu) oraz pojawienie się tego autobusu w rozkładzie weekendowym.
Tworzą Państwo Warszawski Transport Publiczny. Tutaj chciałbym
podkreślić słowo Publiczny, czyli idąc za słownikiem języka polskiego
"dostępny lub przeznaczony dla wszystkich". Widząc Państwa propozycje
zmian śmiem wątpić, czy jest to transport dostępny dla wszystkich.
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Zgodnie z Państwa misją powinni Państwo zapewniać jak najlepsze
skomunikowanie wszystkim mieszkańcom Warszawy oraz promować komunikację
publiczną, a przy proponowanych zmianach zachęcają Państwo mieszkańców
Chrzanowa do korzystania z prywatnych samochodów, co przekłada się na
wzmożony ruch uliczny i powstające korki.
Proszę o rozważenie moich propozycji co do zmian w transporcie
publicznym, tak aby również mieszkańcy Chrzanowa mogli cieszyć się z nowo
otwartych stacji metra.
Z poważaniem
Temat:
Konsultacje na temat zmian w komunikacji miejskiej w
lewobrzeżnej Warszawie
Witam,
przejdę od razu do rzeczy: metro nie jest argumentem przed zabraniem z
Os. Górczewska niektórych tramwajów czy autobusów.
TRAMWAJ 26
26 miało do nas wrócić, ale jeździ na Metro Młociny. Jaki w tym jest
sens? Na tamtej pętli jest mnóstwo autobusów i tramwajów - więc nie ma
problemów, aby do metra się dostać. Poza tym nikt, komu zależy na czasie,
nie będzie jeździł z jednej pętli na drugą ponad 70 minut jak ma kilka
innych sposobów na dojazd. Szybciej by na przykład było metrem na Plac
Bankowy i potem tramwajem na Wiatraczną.
A co do Placu Bankowego... Było kiedyś kilka sposobów by tam dojechać. A
teraz? Jeden autobus 190, który ma taką trasę, że dojazd z pętli zajmuje
około 40 minut (głównie przez jechanie naokoło do Ratusza Bemowo).
Tramwajem 26 można było dojechać na Plac Bankowy w około 30 minut. A
potem można się na przykład przesiąść do metra. Zawsze tak wygodniej niż
dojazd autobusem do drugiej linii, potem na Świętokrzyskiej przesiadka do
pierwszej linii, a potem jeszcze jedna przesiadka, aby wreszcie dojechać
do pracy czy gdziekolwiek indziej. W przypadku dwóch czy trzech
przesiadek wcale się czasu na dojazd nie zaoszczędza, bo trzeba się
jeszcze dostać na inny przystanek...
TRAMWAJ 11
Czemu ten tramwaj kończy trasę na Nowym Bemowie? Czemu nie jeździ - jak
dawniej - do Metra Młociny zamiast 26-tki? Kursowanie tych tramwajów
sprzed remontu ma więcej sensu i przydatności.
AUTOBUS 109
Z Os. Górczewska do drugiej linii metra trzeba się jakoś dostać, a
najszybciej można to zrobić autobusem 109. Tylko... jak szybko dostać się
do metra skoro autobus jeździ 3 do 4 razy na godzinę? Czemu autobus,
który pozwala dostać się do drugiej linii metra i prowadzi na Dw.
Centralny jeździ tak rzadko?? Jest to kompletnie bez sensu, zwłaszcza
odkąd wydłużono mu trasę na Torwar. A przy okazji - przystanki 109 przy
Dw. Centralnym zostały rozmieszczone bez jakiegoś specjalnego pomyślunku
chyba - w stronę Torwaru z jednej strony dworca, w stronę Os. Górczewska
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z drugiej... I potem się biega od przystanku do przystanku, patrzy jak
autobus ucieka i trzeba czekać 20 minut na następny mając nadzieję, że
nie utknie gdzieś w korku...

Temat: Petycja w sprawie utrzymania linii 25
Data: 2022-04-03 20:29
Dzień dobry,

przesyłam w załączeniu petycję o utrzymanie działania linii 25.
Pozdrawiam,

Temat:

Likwidacja linii 112

Dzień dobry,
Pisze w sprawie likwidacji linii 112. Bardzo zasmuciła mnie ta myśl z
jednego powodu, a natomiast utrudniłoby to poranne i popołudniowe dojazdy
do szkoły i z powrotem wielu uczniom. Bowiem owy autobus zbiera uczniów z
całego Bemowa a następnie dowodzi ich do szkół na bielanach, gdzie
znajduje się wiele liceów. Jednak nie chodzi tylko o kwestie szkoły. Jest
to również bardzo dobre połączenie Bemowa z Bielanami, a następnie
Żoliborzem i Targowkiem. Zlikwidowanie tak znaczącego autobusu
spowodowałoby duże zamieszanie i wiele problemów. Mówię to nie tylko z
własnego doświadczenia, ale i także moich znajomych, którzy już w tej
chwili mają problem z dojazdem przez, co prawda chwilową, zmianę trasy
autobusu.
Zamiast proponować zlikwidowanie trasy apelowała bym o zwiększenie ilości
autobusów w godzinach popołudniowych, a zwłaszcza od ok. 14.00 do 17.00.
Nie jest to dyktowane jedynie dużym dyskomfortem związanym z
podróżowaniem w dużym ścisku (nieraz zdarza się że nie wszyscy wejdą do
autobusu i muszą czekać na następny), ale i tym, że autobus bardzo często
się spóźnia, a szczególnie na odcinku trasa toruńska- karolin.
Mam nadzieję że mój mail zostanie pozytywnie rozpatrzony. Z poważaniem,
Temat:
Konsultacje w sprawie zmian w komunikacji miejskiej
Witam,
wszystkie tramwaje miały wrócić na Os. Górczewska, ale są tylko 10 i 28.
Kiedy wróci 26? Obecna trasa nie ma najmniejszego sensu.
Z Metra Młociny na Wiatraczną dużo szybciej dojedzie się np. przesiadając
się z metra w tramwaj na Pl. Bankowym - wtedy to wychodzi między 35 a 40
minut, a nie prawie 70 (jak się jedzie z pętli do pętli). Jest też kilka
innych tramwajów, którymi można dojechać na Wiatraczną, też po przesiadce
z metra i też dużo szybciej. Przy Metro Młociny są też liczne autobusy.
Kompletnie nie rozumiem, czemu tramwaj 11 kończy trasę na Nowe Bemowo.
Czemu nie można do puścić na Młociny jak było przed budową metra, a 26tkę z powrotem na Os. Górczewska? Przez takie zagranie mamy w tym
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momencie tylko jeden autobus by dojechać na Pl. Bankowy - 190, które
jeździ strasznie krąży i zajmuje mu to ok. 40 minut. A kiedyś można było
dojechać tam w 25 minut...
Proszę nie używać w odpowiedzi argumentu "bo metro". Na Młocinach jest
metro i całe mnóstwo autobusów i tramwajów. 26 jest tam nie potrzebne.
Przywróćcie je na oryginalną trasę, proszę! Straciliśmy wystarczająco
dużo autobusów i tramwajów (głównie przez budowę metra, ale i nie tylko min. 8, 11, 27, 106, 408, 501, 506). 26 jeździło z Os. Górczewska od
samego początku istnienia linii...
Temat:

Likwidacja linii 112 - zażalenie

Witam,
Mieszkam na ul. Sterniczej. Autobus 112 jest jedynym autobusem, który
dojeżdża do Ratusza Bemowo, gdzie można załatwić jakieś sprawy w
urzędzie.
Moja babcia dojeżdża tym autobusem do Szpitala Bródnowskiego z Bemowa,
gdzie ma leczenie.
Nie wyobrażam sobie, że się bedzie 10 razy przesiadać.
Temat:

112 - komentarz

Witam,
jestem zszokowany pomysłem likwidacji linii 112 na Jelonkach/Bemowie.
Od lat liczba autobusów w tej okolicy maleje, a w tej chwili w okolicy
ul. Sternicza/Siemiatycka, gdzie przybyło właśnie dwukrotnie mieszkańców
po wschodniej stronie ulicy Lazurowa pada pomysł likwidacji kolejnej
linii?
W tej chwili nie ma tutaj żadnej linii pospiesznej, a z linii o numerach
100 jest tylko 105 i 112. Po likwidacji 112 zostałby tylko jeden autobus,
który kończy trasę po kilku przystankach. W tej chwili 112 to jedyne
połączenie z Bemowem, Bielanami i Bródnem. Mam nadzieję, że nie muszę
przypominać, że to jedna z najliczebniejszych dzielnic miasta, która
aktualnie przy liczbie przyjezdnych z Ukrainy przebiła 150 tysięcy.
Mieszkańcy Jelonek jak Ja nie tylko pracują na swojej dzielnicy Bemowo
ale też sąsiednich Bielanach, na które zabiera nas 112. Dojazd do M1,
Ikei itp. to jedyna opcja właśnie przy autobusie 112.
Kolejna kwestia to abstrakcją jest żeby kazać się przesiadać, żeby
pojechać tylko chociaż po swojej własnej dzielnicy (Bazar Bemowo, basen
Pingwin itd.). Bilet 20 minutowy straciłby sens (oczekiwania na
przesiadkę), a do czego on jest jeśli nie właśnie do przejechania
odległości po swojej dzielnicy?
Nie zabierajcie Jelonkom jedynego autobusu służącego im do poruszania się
po ich własnej dzielnicy, w dodatku przy nagłym wzroście mieszkańców.
pozdrawiam
Temat:
Opinia o propozycji skrócenia trasy linii autobusowej 112
Szanowni Państwo,
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linia autobusowa 112 jako jedyna łączy bezpośrednio Bemowo (Centrum
Handlowe Karolin), Bielany i prawobrzeżną część Warszawy (Targówek i
Centrum Handlowe w Markach). Skrócenie trasy spowoduje konieczność
przesiadania się więc wydłuży się czas dojazdu do miejsca docelowego
zamiast go ograniczyć.
- Metro będzie przydatne na dojazdy w stronę Centrum jednak musi pozostać
w miarę szybkie połączenie dzielnic w obrzeżach Warszawy.
- Jeśli linia 112 zostanie skrócona to na przystanku „Kazubów” będą
zatrzymywać się jedynie dwa autobusy a proszę zobaczyć ile nowych
budynków powstało i nadal powstaje w okolicy i jaki tłok jest na
przystankach w godzinach porannych i popołudniowych. Linie tramwajowe
tutaj za bardzo nie pomogą bo już i tak są zatłoczone.
- Przy wzroście liczby ludzi musi wzrastać liczba połączeń a nie skracać
i ograniczać kolejne linie.
- Duża liczba osób dojeżdża linią autobusową 112 do Centrum Handlowego
Karolin, Galerii Handlowej Bemowo na ul. Powstańców Śląskich 126 i
Centrum Handlowego Marki. Proszę sprawdzić ile osób jedzie linię 112 na
dłuższym odcinku i o ile wydłuży się czas dojazdu szczególnie w godzinach
porannych i wieczornych oraz w weekendy i święta jeśli linia zostanie
skrócona i będzie trzeba się przesiadać.
Często jeżdżę w różnych godzinach (ok. 5:20 13:20 i 21.10) do pracy i
widzę jak dużo osób wchodzi na przystanku „Kazubów 02” do autobusu linii
112.
Proponowana przez Państwa zmiana (skrócenie trasy linii 112) wydłuży czas
mojego dojazdu o ponad połowę ponieważ będę musiał się przesiadać.
Dlatego zacznę jeździć do pracy samochodem. Porównując ceny dojazdu
samochodem a biletem miesięcznym koszt będzie porównywalny a czas dojazdu
dużo krótszy i przyjemniejszy. Aktualnie nie jeździłem samochodem bo
linia 112 jechała bezpośrednio do miejsca pracy i czas dojazdu był
jedynie dłuższy o parę minut.
Proponuję aby pozostawić ww. linię autobusową bez zmian lub skrócić
ją na odcinku od pętli autobusowej Górczewska do pętli Marki.

Z poważaniem,
Temat:

Nowe trasy autobusów linii 177 i 207

Dzień dobry
Zwracam się do Państwa z prośbą o ponowne przemyślenie tras autobusów
linii 177 i 207. Jestem mieszkanką Osiedla Jerozolimskie przy ulicy Górna
Droga i te dwa autobusy umożliwiają mieszkańcom naszego osiedla dojazd do
Urzędu Dzielnicy oraz CH Factory bez konieczności korzystania z kładki
nad torami przy ulicy Wiosny Ludów. Wielu starszych mieszkańców z
Czechowic dojeżdża do urzędu autobusem nr 177, ponieważ przejście po
kładce jest zwyczajnie męczące. Ja poruszam się po dzielnicy z podwójnym
wózkiem dziecięcym i, w przypadku gdy nie korzystam z autobusu nr 177,
dojeżdżam autobusem nr 207 do przystanku PKP Ursus 13 i przechodzę
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przejściem podziemnym, korzystając z nowej windy. Niestety, ale kładka,
która jest zamontowana przy przejściu nad torami przy ulicy Wiosny Ludów
bardzo często nie działa, jest również nieprzyjemna w użytkowaniu.
Tak naprawdę dojazd z Czechowic do okolic Urzędu Dzielnicy nigdy nie był
łatwy, a teraz będzie jeszcze bardziej utrudniony. Może warto byłoby
przemyśleć połączenie Czechowic z przystankiem Ursus-Ratusz? Jest to dla
mnie bardzo ważna kwestia, ponieważ jeżdżę w tamte okolice z synem na
rehabilitację i zajęcia z logopedą. Wiem, że również dla innych
mieszkańców mojego osiedla ma to ogromne znaczenie.
Pozdrawiam
Temat:
zmiana linii 112 i 171
Dzień dobry
Chciałam zgłosić uwagi do zmiany kursowania linii autobusowych w związku
z uruchomieniem nowych stacji metra.
1.
Doprowadzenie linii 112 tylko do pętli na Powstańców Śląskich
sprawia, że linia ta przestaje łączyć mieszkańców całego osiedla Bemowo z
Bródnem, w mojej ocenie dobrze gdyby wydłużono tą linię przynajmniej do
Górczewskiej. Pozwoliłoby to na bezprzesiadkowe skomunikowania
mieszkańców z częścią praską i jednocześnie stanowiłoby połączenie z nową
linią metra.
2.
Likwidacja linii 171 utrudni mi i mojej rodzinie połączenia z
Centrum Warszawy, których nie zapewnia linia metra ani alternatywne
połączenia autobusowe. Mieszkam przy ulicy Dywizjonu i codziennie dowożę
dziecko do SP. nr 82 na Górczewskiej, a następnie jeżdżę do pracy w
okolicy skrzyżowania Towarowej i Leszno, starsza córka zaś jeździ do
liceum w okolicach pl. Trzech Krzyży. Po proponowanych zmianach nie mamy
żadnego sensownego skomunikowania tych miejsc (bez 1 przesiadki i dojścia
ok. 1,5 km lub co najmniej 2 przesiadek, co wydłuża codzienne połączenia
o ok. 15-20 min). Nasza okolica nie ma żadnego bezprzesiadkowego
połączenia z Centrum (rondo Daszyńskiego) ani z Centrum Handlowym Wola
Park, co jest dużym utrudnieniem szczególnie dla osób starszych
wracających z zakupami, matek z dziećmi czyli wszystkich tych, którzy nie
mają alternatywy samochodu.
Pozdrawiam
Temat:
metra M2

Dot. likwidacji linii 160 po otwarciu kolejnych stacji linii

Szanowni Państwo,
korzystając z możliwości wyrażenia swojej opinii na temat proponowanych
zmian w komunikacji po otwarciu kolejnych stacji metra na Targówku,
chciałabym wyrazić swoją dezaprobatę na pomysł z likwidacją linii 160,
która od lat łączyła dzielnicę ze ścisłym centrum Warszawy.
Metro jest jak najbardziej potrzebne ale jako wsparcie istniejącej
komunikacji a nie jej substytut.
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Autobus linii 160 od lat dowozi mieszkańców mijając istotne punkty na
swojej trasie, m.in przychodnię na ul. Radzymińskiej, Szpital Praski i
ZOO, Stare Miasto, Dworzec Centralny. W te miejsca nie da się
bezpośrednio dotrzeć metrem a nie zapominajmy, że komunikacją poruszają
się również osoby starsze jak i niepełnosprawne.
Mam nadzieję, że Państwo weźmiecie powyższe argumenty pod uwagę i
konsultacje nie są organizowane pro-forma - tak jak to miało miejsce
kilka lat temu gdy z pętli z Targówka, w związku z otwarciem metra,
zostały zabrane wszystkie linie jeżdżące od ponad 30 lat.

Z poważaniem,
Temat:

Komunikacja na przystanku WIDAWSKA

Dzień dobry,
Pragnę zwrócić Państwa uwagę na problem mieszkańców ulic
Sołtana,Wolfkego,Bałtucia,Szareckiej i Wrocławskiej.
W chwili obecnej z przystanku autobusowego WIDAWSKA 02,odjeżdżają tylko
dwa autobusy w kierunku metra -171 i 184.
Był jeszcze jeden-284-ale niestety został zawieszony.
Obie linie nie są w stanie jeździć wg rozkładu.
Często kursy wypadają,co powoduje,że dojazd z przystanku WIDAWSKA do
Ronda ONZ potrafi zająć mieszkańcom godzinę/razem z oczekiwaniem na
autobus i metro/.
Dlatego proszę o rozważenie opcji dodania jeszcze jednego połączenia,
które skróci czas dojazdu do metra,oraz powrót do domu,ponieważ ten sam
problem mamy z przystanku PARK MOCZYDŁO.
Wygląda więc na to,że dla mieszkańców tych okolic metro stało się
utrudnieniem a nie,jak się wszystkim wydawało-ułatwieniem.
Z poważaniem
Temat:
Linia 112
Dzień dobry,
Chciałam wyrazić swój sprzeciw odnośnie likwidacji tejże linii. Używam
jej często i nie wyobrażam sobie, że mnie jej ktokolwiek pozbawi.
Zlikwidowali Państwo już wystarczająco dużo połączeń na Jelonkach...
Pozdrawiam
Temat:
Uwagi do komunikacji po otwarciu metra
Dzień dobry,
Przesyłam moje uwago do planowanych zmian komunikacji ZDM po otwarciu
metra:
1.
Pozostawienie linii 118 (nie pokrywa się z linią metra). Likwidacja
znacząco utrudni dojazd do Dolnego Mokotowa (było i jest z jedną
przesiadką), do Podzamcza, pl. Trzech Krzyży (zapomniałam o Powiślu).
2.
Pozostawienie linii 25. Likwidacja utrudni dojazd do pl.
Waszyngtona, Mostu Poniatowskiego, Dworca Centralnego, szpitala przy
Banacha.
3.
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Pozostawienie linii 41. Likwidacja znacząco utrudni dojazd starszym
mieszkańcom do Hali Mirowskiej (zakupy owoców i warzyw) oraz dojazd do
Dworca Centralnego.
4.
Znaczące zwiększenie częstotliwości linii 126. Jeden autobus na pół
godziny to stanowczo za mało. Powinno być co 15 minut.
5.
Wielu starszych mieszkańców ma bliskich w ZOL przy Mehoffera, więc
skrócenie linii 126 znacząco utrudni im odwiedziny u bliskich.
6.
Pozostawienie linii 314 i wprowadzenie jej jako całodziennej.
Likwidując ją mieszkańców olbrzymich osiedli Marcelina odcina się od
łatwego dojazdu do urzędu dzielnicy, poczty i komisariatu policji i
Galerii Północnej.
7.
Pozostawienie linii 176 na dotychczasowej trasie i zwiększenie jej
częstotliwości. Mieszkańcy osiedli przy Marcelinie są zadowoleni z
możliwości dojazdu do Budowlanej i przesiadki do tramwaju. Częstotliwość
jest za mała.
8.
Pozostawienie linii 160. Likwidacja utrudni dojazd do Szpitala
Praskiego, Zoo, Starego Miasta oraz Dworca Centralnego.
9.
Przedłużenie linii metra do stacji PKP-Żerań. Jest tam wybudowany
duży parking zupełnie niewykorzystany. Ułatwiłoby to komunikację
mieszkańców dużych osiedli na Marcelinie i odciążyłoby Bródno, gdzie i
tak brakuje miejsc parkingowych.
Z poważaniem,
Temat:
Konsultacje online - Metro na Bródnie
Dzień dobry,
mieszkam na ul. Szlacheckiej, zmiany które zaproponowaliście będą dla
nas, mieszkańców 3 osiedli (Szlachecka 2, 4 i 6) utrudnieniem w
przemieszczaniu się do metra. Proszę aby wydłużyli Państwo trasę
autobusów linii 314 i 234 do metra Bródno.
Od:
olga.maria.jakubowska@gmail.com <olgamariajakubowska@gmail.com>
Wysłano:
środa, 6 kwietnia 2022 11:03
Do:
konsultacje
Temat:
w sprawie planów likwidacji linii 112
szanowni Państwo,
likwidacja linii 112 sprawi, że osiedle Lazurowa od strony ul. Lazurowej
i Sterniczej nie będzie miało bezpośredniego połaczenia z okolicami Hali
Wola, bazarku, a przede wszystkim z przychodnią przy Powstańców oraz przy
Czumy, ani z Urzędem Gminy. po otwarciu stacji metra przy urzędzie gminy
z okolic ul. Sterniczej też nie byłoby dojazdu do metra. Zniknełoby także
bezpośrednie połączenie osiedla Lazurowa z Nowym Bemowem.
Ponadto w okolicy ul. Sterniczej w stronę centrum jeździ jeszcze tylko
linia 105 - do tego nie dojeżdżająca nawet do ścisłego centrum Wawy - bo
kończy trasę przy rondzie Daszyńskiego.
Pozdrawiam
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Temat:

Prośba o usunięcie linii 112

Dzień dobry
Piszę w związku z planowanym usunięciem linii 112. Linia ta jest bardzo
potrzebna mieszkańcom Bemowa, pozwala bez przesiadki dotrzeć do Hali Wola
od przystanku Sternicza. Dla osób starszych jest to duże udogodnienie.
Planowana linia metra przy ratuszu Bemowo i 112 od przystanku Sternicza,
Siemiatycka wspomoże mieszkańców Jelonek.
W związku z powyższym proszę o nie usuwanie linii 112 ze względu na
komfort bez przesiadkowej jazdy osób starszych, kobiet z małymi dziećmi
oraz wszystkich mieszkańców Jelonek korzystających każdego dnia z tej
linii.
z poważaniem
Temat:
RE: Uwaga w konsultacjach
To jest ta uwaga w formie łatwej do skopiowania.
„Dobry wieczór
Jutro 6 kwietnia br. będzie spotkanie konsultacyjne w sprawie komunikacji
na Bemowie po uruchomieniu metra. Z uwagi na stan zdrowia nie mogę wziąć
udziału w tym wydarzeniu. Chcę wypowiedzieć się tutaj i teraz. Otóż
uważam, że autobus linii 109 jest bardzo ważny i potrzebny. Jest to
jedynia linia autobusowa, która z Bemowa zawiezie nas na Dworzec
Centralny. Tak się składa, że często korzystam z tej linii. Ma duże
powodzenie mimo funkcjonującego metra i linii 10. Błędem jest skracanie
lub likwidowanie tej linii. Podobnie autobus. 112 to ważne połączenie z
Bielanami, Bródnem. Skracanie tej linii i likwidowanie jej na odcinku
Karolin do Nowe Bemowo to poważny błąd. Metro na Bródno nie wystarcza,
bowiem nie obsługuje odcinków, które obsługuje linia 112. Jestem za tym
by linia 112 zaczynała swą trasę na Karolinie a kończyła ją na Bródnie
czyli tak jak dotychczas. Linia 112 ma inną trasę do obsługi i nic ją w
tym nie zastąpi. Skrócenie tej trasy i początek od Nowego Bemowa pogorszy
sytuację wielu ludzi, którzy dojeżdżają tym autobusem do szkół średnich
na Bielanach, do Szpitala Bielańskiego, do Przychodni na Żeromskiego, do
miejsc pracy położonych na Bielanach i w okolicach Mostu Grota. Proszę
zerknąć na stronę Biura Edukacji i zobaczyć, że Bielany mają bardzo wiele
szkół średnich: liceów i techników. Uczniowie z Bemowa dojeżdżają tym
autobusem do szkół położonych przy ulicy Żeromskiego, Staffa itd.
Tramwaje tam nie dojeżdżają a rano czas dojazdu bardzo się liczy.
Przesiadki pogarszają sytuację. Proszę o utrzymanie w obecnym kształcie
linii 112 i 109.
z wyrazami szacunku
Do:
konsultacje
Temat:
Linia 112
Dzień dobry,
Usunięcie linii 112 to będzie bardzo duży błąd. Jest to jedyna linia,
która pozwala się bezpośrednio przemieścić miedzy Bemowem a targowkiem.
Może lepszym pomysłem byłoby przemianowanie jej na linię bezpośrednią,
nie zjeżdżająca z S8?
W każdym razie zabierając 112 utrudnicie Państwo komunikację bardzo wielu
ludziom.

387
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Temat:

zmiany w komunikacji miejskiej po otwarciu metra na Targówku

Dzień dobry,
Moja propozycja odnosi się do dwóch linii:
118 - pozostawienie na aktualnej trasie gdyż zapewnia dogodny dojazd z
Bródna na Uniwersytet Warszawski oraz do placu Trzech Krzyży
41 - pozostawienie linii, ponieważ jest to jedyna opcja, która zapewnia
dojazd do centrum biznesowego na Domaniewskiej. W przypadku mieszkańców
Bródna-Podgrodzie, po jej likwidacji oznaczać to będzie dojazd do metra,
a potem przesiadka na tramwaj czyli dojazd ten zostanie znacznie
utrudniony.
Pozdrawiam,
tematyka: Zmiany w komunikacji
tytuł: Linia 326
treść: Dzień dobry,
Szanowny Zarządzie,
W imieniu własnym i licznie reprezentowanych mieszkańców Osiedla RegatyKobiałka niezmiernie dziękuję, że dnia 05.04 (wtorek) o godzinie 16:40 z
pętli na Marymoncie w kierunku Olesina obsługiwał mieszkańców autobus
przegubowy.
Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani z takiego obiegu sprawy.
Będziemy wdzięczni aby zwłaszcza w godzinach porannych w przedziale
czasowym 05:30-8:00 i w godzinach popołudniowych również podstawiany był
autobus przegubowy.
Bez wątpieniu poprawiłoby to komfort mieszkańców.
W godzinach porannych linia ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców dojeżdżających do pracy czy szkoły.
Korzystając ze sposobności konsultacji mieszkańców w związku z poprawą
komunikacji na Białołęce
chciałbym złożyć wniosek formalny pojawiający się już od kilku lat
mieszkańców osiedla Regaty-Kobiałka.
Pozwolę sobie wyszczególnić je w punktach:
1.Zwiększenie częstotliwości linii zwłaszcza w godzinach porannych.
2.W miarę możliwości obsługa przez autobusy przegubowe.
3.Bardzo istotną kwestią jest aby linia ta była całotygodniowa.
4.Zredukowanie \"dziury\" w rozkładzie jazdy między godziną 10-14
Szanowny Zarządzie,
na ostatnich konsultacjach dość często padała sugestia mieszkańców przy
ulicy Płochocińskiej, Szamocina, Tomaszewa.
Bez wątpienia wyszczególnione postulaty posłużą do poprawy komunikacji na
znacznym obszarze Białołęki.
Teren ten jest bardzo rozwojowy jednak od kilku lat nie było znaczącej
korekty w rozkładzie jazdy linii 326
Osiedle Regaty powiększyło się o 7 bloków od roku 2019
Już w październiku zostanie otwarte duże osiedle Przedwiośnie
zlokalizowane przy ulicy Płochocińskiej.
Rozpoczęte są nowe budowy mieszkań właśnie przy ulicy Płochocińskiej
dlatego przychylenie się do wniosku mieszkańców , żeby linia ta była
całotygodniowa ze zwiększoną częstotliwością kursowania wydaję się być
uzasadniona.
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Z poważaniem,
Temat:
Konsultacje metro Targówek
Dzień dobry,
Najważniejsza rzecz, to brak komunikacji Bródno - Ochota. Metro nie jest
skomunikowane z Ochotą od R. Daszyńskiego (likwidacja T25 i A517).
Nie ma komunikacji ze Starówką (Plac Zamkowy).
Likwidacja A118 na Bródnie oraz A160
A240 powinien dojeżdżać na Żerań, jak dotychczas. Likwidacja to brak
możliwości przesiadki na pociąg na stacji W. Toruńska.
pozdrawiam
Temat:
konsultacje dot. metro targówek
Dzień dobry,
1. Brak możliwości dojazdu z Bródna na Ochotę - do Placu Zawiszy, dalej
Aleje Jerozolimskie (likwidacja T25 i A517).
2. Likwidacja A118 na Bródnie oraz A160 uniemożliwi dojazd na Stare
Miasto (Plac Zamkowy)
3. A240 powinien dojeżdżać na Żerań, tak jak do tej pory. Uniemożliwi to
przesiadkę na pociąg na stacji W. Toruńska.
Pozdrawiam,
Temat:
Fwd: Planowana likwidacja linii 25
Szanowni Państwo,
Z niepokojem przyjąłem informację o planowanej likwidacji linii 25 w
zmian ramach organizacji ruchu po otwarciu kolejnych stacji M2 na
Bródnie.
Linia 25 stanowi dla mnie wygodne połączenie z obszaru przystanków Dw.
Wileński i Ząbkowska do obszaru w okolicy ronda De Gaulle'a: przystanki
Muzeum Narodowe oraz Krucza. Proponowana alternatywa metra i innych linii
metra jest niezadowalająca. Wymusza na pasażerach dodatkowe przejście lub
przesiadkę do linii 7 lub przesiadki z metra M2 i dodatkową komunikację w
obszaru M2 Świętokrzyska.
Wydaje mi się, że planowane przez Państwa przejęcie ruchu z linii 25
przez alternatywy nie jest dla pasażerów akceptowalnym rozwiązaniem.
Pozdrawiam,
Temat:
linia 112
Jestem mieszkańcem nowo powstałych osiedli przy ulicy Kopalnianej 14a/18.
Protestuję w sprawie likwidacji linii 112. Autobus bezpośrednio do mojej
pracy, wysiadam na Conrada. Co proponujecie w zamian? Dlaczego gdy
powstają nowe osiedla likwidujecie linie autobusowe? Przecież u nas
jeszcze nie ma metra i nie wiadomo kiedy będzie. Do tramwaju też kawałek.
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Temat:

Odp: Automatic reply: autobusy 156 i 256 - wilno zacisze

Dzień dobry ponownie,
w moim poprzednim mailu prosiłam przede wszystkim o zwiększenie
częstotliwości 156 do chociaż 20 minut, niestety w związku z zamknięciem
ul. Wincentego już teraz trasy autobusów zostały zmienione a
częstotliwość w godzinach szczytu to 30 minut. Naprawdę nie można tego
zmienić? To duże utrudnienie dla mnie i innych mieszkańców osiedla.
Pozdrawiam i liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby,
Temat:

Podziekowanie

Bardzo dziękuję za skierowanie obiadu przez Młodzieńcza,bo wreszcie po
wielu latach mamy dogodne połączenie z resztą świata a w szczególności
dziękuję za bezpośrednie połączenie dwóch Centrów Handlowych Głębocka i
Targowa bo już nie muszę się przesiadać i jestem w pracy na czas????

Temat:

Konsultacje bemowo

Dzień dobry
Chciałem zauważyć że kolejne autobusy znikają z trasy Orlich Gniazd,
Widawska, Wrocławska.
Są tu duże osiedla a ludzie nie będą mieli połączenia ani z metrem ani z
Bielanami. Poza tym metro wszędzie nie jeździ. Wnioskowałbym o policzenie
Widawskiej z metrem Wawrzyszew oraz Szpitalem Wolskim np przez Koło.
Z poważaniem
Temat:

Konsultacje w sprawie otwarcia dojazdu do M2 - linia 104

Szanowni Państwo, w związku z otwarciem nowych stacji M2 proszę o
rozważenie możliwości dojazdu mieszkańców ul. Płochocińskiej do Metra
Kondratowicza, ewentualnie do Metra Bródno. Obecnie linia 104 kończy się
na pętli Brzeziny, a żadna z linii nie przejeżdża na drugą stronę Kanałku
Żerańskiego dalej ulicą Białołęcką. Zaznaczam, że jest to ogromny dystans
do przejścia od pętli Brzeziny do ul. Płochocińskiej. Przedłużenie tej
linii wzdłóż ul. Białołęckiej (zamiast do pętli Brzeziny) przez Kanał
Żerański do ul. Płochocińskiej znacznie zwiększyłoby wydajność przepływu
ruchu komunikacyjnego, a tym samym zmiejszyło ruch samochodowy
szczególnie w kierunku Rembelszczyzny. Ponadto proszę wziąć pod uwagę, że
nie każdy posiada samochód, aby do tej pętli na Brzezinach dojechać.
Mieszkańcy ul. Płochocińskiej czują się może nie wykluczeni, ale
ograniczeni w komunikacji, patrząc na wieczne korki przy ich ulicy,
podczas gdy autobusy na pętli Brzeziny stoją niewykorzystane. Ponadto
dojazd do M2 z tej części Białołęki znacznie skróciłby dojazd do Metra, w
porównaniu do obecnego połączenia z Metrem Marymont, poprowadzonego
obecnie przez obleganą Trasę Toruńską.
Z poważaniem,
Temat:
Zamknięcie linii 112
Dzień dobry,
Mieszkańcy Bemowa nie zgadzają się na likwidowanie linii 112. Jest to
bardzo popularna linia i wielu mieszkańców korzysta z niej w celu dojazdu
do pracy oraz do wielu innych miejsc
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Pozdrawiam,
Temat:

Komunikacja Bemowo

Witam, w związku z zapowiedzianymi zmianami nie zgadzam się z okrojeniem
trasy linii 109. To jedyne połączenie z os górczewska do centrum .
Piszecie Państwo, ze mozna metrem. Moja matka do metra nie wsiądzie,
podobnie jak tysiące seniorów. Są osoby preferujące autobus i tak powinno
pozostać. Co w przypadku awarii/ albo zostawienia bagażu w metrze?
Paraliż. Bo transportu publicznego brak.
Postulaty i uwagi mieszkańców, w tym moje:
- pozostawienie 112 jak dotychczas. Jest to autobus łączący całe Bemowo
(od Karolina przez Jelonki do Nowego Bemowa). Dodatkowo jest to jedyne
połączenie ze szpitalem Bródnowskim czy CH Marki, a już kilkakrotnie
proponuje się jego zabranie.
-brak racjonalnej propozycji komunikacyjnej dla mieszkańców Chrzanowa.
Rejon ulic Szeligowskiej czy Rayskiego praktycznie nie został
uwzględniony. Mieszkańcy Batalionów Chłopskich będą musieli jechać
dookoła do metra ulicą Człuchowską. Dla Mieszkańców południowej części
dzielnicy, czyli Jelonek Południowych i Chrzanowa Południowego zostaną
jedynie autobusy linii 105 i 177
- niepokojący pomysł „puszczenia” autobusów 714, 719, 729 przez wąskie
uliczki Osiedla Przyjaźń
- brak dogodnego połączenia Bemowa z Dworcami ( Centralnym i Zachodnim)
- brak dogodnego połączeni z Jelonek na Żoliborz czy Żerań i Torwar ( nie
wszyscy pracują czy uczą się na trasie metra)
- do Wola Parku z Jelonek konieczność jechania z przesiadką ( z Bemowa
jedynie 167 i 523 zapewniają bezpośrednie połączenie) do Tesco Połczyńska
również skasowane dogodne połączenia.
- co mieszkaniec ma zrobić w przypadku awarii metra? Brak alternatyw i
paraliż komunikacyjny
-należy pamiętać, że nie każdy pasażer może sobie pozwolić na przesiadki.
Są osoby starsze, niepełnosprawne, schorowane czy z małymi dziećmi.
Miasto się rozwija, a Bemowo zamiast lepszych i łatwiejszych połączeń ma
zabierane autobusy oraz proponowane przez ZTM tzn. Dogodne przesiadki.
Temat:

zmiany komunikacyjne na Bemowie

Witam,
Jest takie powiedzenie - "lepsze jest wrogiem dobrego" i sprawdza się
ono w przypadku planowanych zmian komunikacyjnych.
1. Uważam (w mojej lokalizacji : rejon Hali Wola i placu
Kasztelańskiego), iż najkorzystniejsze byłoby pozostawienie linii 112 i
190 na dotychczasowych trasach, nawet za cenę niewielkiego obniżenia
częstotliwości jazdy. Projektowane linie 171 i 177 to jedynie linie
dowozowe do Metra Bemowo, w żaden sposób nie poprawiają dogodnej
komunikacji do innych miejsc na Bemowie.
2. W dalszym ciągu (od czasu wycofania linii 184 z ul. Powstańców
Śląskich), iż nie mam dogodnego dojazdu, z bagażami, do dworca W-wa
Zachodnia.
Z poważaniem
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Temat:

Linia 112

Piszę jako mieszkaniec dzielnicy Bródno, dowiedziałem się o planie
usunięcia lini 112 z posta radnego bemowa. Proszę o przemyślenie tej
decyzji linia 112 ma bardzo dobry zasięg w sprawie dojazdu przynajmiej
dla mnie spokojnie dojadę nim na białołękę do szkoły i do ikei w markach.
Dlatego z powodu użyteczności lini 112 proszę o jej nie usuwanie.
Z poważaniem
Temat:

Konsultacje - metro na Targówku

Szanowni Państwo,
Kategorycznie należy zaprzestać usuwania linii autobusowych, które są
wręcz kultowe.
Min. taką linią jest 160.
Mieszkam na Targówku Mieszkaniowym od 1978 czyli od urodzenia.
Zawsze 160 było najwspanialszą linią, łącząca Targówek z centrum.
Usuwając linię z Targówka- pozbawiacie Państwo mieszkańców bezpośredniego
połączenia ze Starym Miastem, Placem Bankowym i dalej co najważniejsze z
dworcem Centralnym.
Niewyobrażalnym jest brak tego połączenia tylko zmuszanie ludzi do
przesiadek i jazdę wyłącznie metrem a potem pieszo.
Nie zawsze szybki czas przejazdu (metro) jest ważnym. Musimy mieć
możliwość dotarcia do naszych domów i odwrotnie w przypadku
jakiegokolwiek powodu awarii metra.
Nie pozbawiajcie nas tego!!
Postuluję o pozostawienie linii 160 z Targówka przez Stare Miasto
docelowo do dworca.
Pozdrawiam
Temat:

Zmiana linii tramwajów 41

Dzień dobry,
chciałabym poprosić o nielikwidowanie linii tramwaju 41 w Warszawie.
Jeżdżę nim codziennie do szkoły oraz tylko nim mogę tam dojechać,
niezwykle by mi to utrudniło codzienną podróż.
Temat:
Likwidacja lini 41
Dzień dobry,
Bardzo proszę o nielikwidowanie linii 41. Jest to moja jedyna oraz
najszybsza droga dojazdu do pracy.
Temat:
likwidacja linii 41
dzien dobry,
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prosze nie likwidowac linii 41, jest to jedyny tramwaj ktorym jestem w
stanie dojechac do szkoly na czas. likwidacja tej linii wiaze sie z
niekomfortowymi przesiadkami, czego chcialabym bardzo uniknac
dziekuje i prosze o wyrozumialosc
Temat:
Kursowanie Linii 41
Dzień dobry, piszę wniosek o nie likwidowanie linii 41. Jest to jedyny
tramwaj którym codziennie dojeżdżam oraz wracam z domu do szkoły oraz ze
szkoły do pracy. Już w tym momencie jest dla mnie uciążliwe, że tramwaj
41 nie jeździ w weekendy. Bardzo bym prosiła o wysłuchanie mojego
wniosku.
Temat:

Zmiana trasy linii 240

Dzień dobry,
Proszę o pozostawienie trasy linii 240 jak obecnie do pętli Żerań FSO.
Jest to dogodne połączenie dla ludzi z Tarchomina i Nowodworów. Skrócenie
240 do metra będzie uciążliwe dla ludzi powodując kolejne przesiadki.
Z poważaniem
Temat:
Głos sprzeciwu wobec likwidacji linii 25
Szanowni Państwo,
jako mieszkanka Bródna płacąca podatki i korzystająca z komunikacji
tramwajowej jestem przeciwna likwidacja linii nr 25 po otwarciu nowych
stacji metra na Targówku.
Codziennie dojeżdżam do pracy tramwajem nr 25, bo niestety nie mam innego
bezpośredniego połączenia do pracy i w momencie likwidacji tej linii będę
musiała dojeżdżać do pracy co najmniej z dwoma przesiadkami.
Nie może być tak, że demokratycznym państwie organy władzy samorządowej i
związane z nimi instytucje nie liczą się z dobrem mieszkańców miasta,
tylko opierają swoje działania na dziwnych kalkulacjach swoich
pracowników.
Proponuję pomysłodawcom likwidacji tej linii przejechać się chociaż kilka
razy tramwajem i spróbować zliczyć pasażerów.
Pomysłodawcy powinni czerpać wiedzę z doświadczenia i praktyki, a nie
tylko i wyłącznie z teorii.
Z poważaniem
Temat:

konsultacje dot. metro targówek

Dzień dobry,
Poniżej moje uwagi w temacie konsultacji:
1. Brak możliwości dojazdu z Bródna na Ochotę - do Placu Zawiszy, dalej
Aleje Jerozolimskie (likwidacja T25 i A517).
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2. Likwidacja A118 na Bródnie oraz A160 uniemożliwi dojazd na Stare
Miasto (Plac Zamkowy)
3. A240 powinien dojeżdżać na Żerań, tak jak do tej pory. Uniemożliwi to
przesiadkę na pociąg na stacji W. Toruńska.
Pozdrawiam,
Temat:
Linia 256
Autobus 256 żeby mógł jeździć z osiedla wilno do metra trocka, urzędu
targówek i i lasu brodnowskiego.
Pozdrawiam.
Temat:
Propozycja zmizny Autobusów 126 , 176, 314
Załączniki: 3 001 (1).jpg; 2 001 (1).jpg; 2.pdf; 3.pdf; Damian2 001.jpg;
Damian1 001.jpg; 4 001 (1).jpg; ataki 1.jpg; ataki 2.jpg; ataki 3.jpg;
ataki 4.jpg; Badanie.pdf; Zaświadczenie do Zus od Neurochirurga.jpg;
Zaświadczenie Kardiolog.pdf; Zaświadczenie Lekarskie Neurolog.jpg
Witam mam na imię Damian jestem osobą Chorą na Padaczkę Lekooporną i
mieszkam na Os.Marywilska 44C koło mnie jeżdźą autobysy lini 126,176,314
z tego co powiedział Pan Prezydent Rafał Trzaskowski jak się zaczeła
budowa lini metra 2 to autobusy wymienione zostaną przekierowane na
zmienine trasy,teraz gdy linia metra 2 zostaje wybudowana to linia 126
zienia Trasę zamiast z Nowodworów przechodzi na Tarchomin przez
os.Marywilską bez szipitala bródnowskiego do C.H.Targówek co ja mam
lekarza rodzinnego na Nowodworach to linia 126 pasuje mi idealnie jak do
tej pory tylko sęk w tym że muszę się przesiadać żeby się dostać do
szpitala brudnowskiego.Tak samo linia 314 pasuje mi do dojazdu do lini
tranwajowej 41 do przychodni na Koszykowej bezpośrednioWięc krótko ująć
hala Kupicka ma już dwa autobusy czyli 126 i 735 rano i po południu a os.
Marywilska nie bedzie miała dojazdu do centrum wcale bez przesiaddki bo
nawet jest kolej SKM lini S3 zabrana z Legionowo Piaski przes dw.Wschodni
i dw.Cenctralny na Lotnisko Szopena zabrany to wielki skandal.Moja taka
Prośba zróbcie linie 101 lub 508 co bedzie Auchan Modlińska przez
płochocińską ,os.Marywilska ,Płudy ,przystanek Klasyków ,Białołęka Ratusz
, myśliborska, tarchomin ,pancera meffera , stefsanika,Nowodwory
,Grzymalitów ,końcowy będzie Winnica tami i zpowrotem a teraz wam opisze
stan zdrowia swój.Choruje na padaczkę lekoodporną od 3 roku życia. Od
2003 r. mam stwierdzoną niepełnosprawność w stopniu znacznym. Wymagam
korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji
i konieczności stałej opieki innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, którą od wielu lat
sprawuje moja matka Anna Kajdana. Ataki padaczki są bardzo częste,
czasami nawet dwa razy dziennie.Podczas ataków padaczki tracę
przytomność, wtedy mama musi podać mi leki abym mógł zacząć znowu
funkcjonować. Są przypadki gdy mama nie jest w stanie mi pomóc osobiście
i wtedy wzywane jest Pogotowie ratunkowe.Od wielu lat podejmuje różne
sposoby leczenia. W 2002 roku 10 Października, przeprowadzono u mnie
operację, gdzie usunięto mi częściowo lewy płat czołowy. Niestety nie
przyniosła to pomyślnych rezultatów i ataki padaczki następują w dalszym
ciągu. W badaniach stwierdzono, że mam rozległą hetertropie lewej półkuli
mózgu i zmiany patologiczne w obrębie okolicy czołowo-skroniowej, oraz
jest już przeżót z lewej pókuli na pawą pókulę mózgu związku z tym mój
stan zdrowia się pogarsza,mam zwapnieni komórek mózgowych w prawym płacie
czoła mam krwaka podtwargóówkowego 3x 7 cm nie operacyjnego więc nie
życze tego niku co ja przechodzę nie mam swojego samochodu osobowego
tylko zostaje mi komunikacjia miejska.Jedynie proszę o to żeby zostawi te
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autobusy wspokioju lini 126,176 i 314 tak jak jeżdżą do tej pory a
dodatko dołoży 736 żeby zatrzymywał się naos.Marywilska 04 w dwie strony
żeby miał autobus bezpośrednio do sklepu Auchan na Modlińskiej proszę o
odpowiedż jak będzie jeździł autobus na os.Marywilską.
Temat:

Propozycje zmian w Warszawskim Transporcie Publicznym - Bemowo

Szanowni Państwo,
w związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi zmian, które miałyby
zostać wprowadzone w komunikacji miejskiej po otwarciu nowych stacji
metra - Ulrychów i Bemowo - chciałbym zgłosić swoje uwagi do
zaproponowanych przez Państwa zmian.
Przede wszystkim jestem niemile zaskoczony brakiem uwzględnienia w
Państwa planach osiedla Chrzanów, które jak mniemam wyparowało nagle z
mapy WTP i nie zasługuje na połączenie z nową stacją metra Bemowo, która
zgodnie z Państwa zapowiedziami ma zostać oddana do użytku na przełomie
czerwca/lipca tego roku. Chrzanów to nie tylko ulica Lazurowa, ale także
takie ulice jak Batalionów Chłopskich, Coopera, Rayskiego czy też
Szeligowska, gdzie już w tym momencie mieszka zapewne parę tysięcy osób,
a cały czas powstają nowe bloki. To tutaj potrzebne są linie autobusowe,
które będą mogły przewieźć pasażerów do nowej stacji metra.
Przy obecnej sytuacji gdzie nie wiadomo co będzie z dalszą budową
następnego etapu II linii metra (problemy z wydaniem pozwolenia na
budowę, brak porozumienia się miasta z wykonawcą w sprawie pokrycia
wzrostu kosztów, czy też odpływ kadry budowlanej) oraz odległą
perspektywą budowy ulicy Nowoczłuchowskiej (zakładając maksymalne terminy
wynikające z umowy pomiędzy miastem i deweloperami, budowa może zakończyć
się dopiero w 2026 roku) tym bardziej konieczne jest utworzenie linii
zapewniającej bezpośrednie połączenie ze stacją metra Bemowo, aby
Chrzanów nie został wykluczony komunikacyjnie, a obecnie praktycznie tak
już jest.
Obecna sytuacja gdzie linie nr 249 i 743 kursują w tygodniu co pół
godziny (niekiedy raz na godzinę), a w weekendy praktycznie wcale (linia
249), lub w bardzo ograniczonym zakresie (linia nr 743) jest nie do
zaakceptowania. Ponadto żadna z tych linii w przyszłości ma nie dojeżdżać
do stacji metra Bemowo.
Dodatkowo zmiany, które dotyczą linii autobusowych tj. 109, 112, 190,
(skrócenie lub likwidacja z kursowania na Bemowie) nie są pozytywnymi
zmianami dla mieszkańców całego Bemowa, ponieważ ograniczają znacznie
możliwość skomunikowania z innymi dzielnicami Warszawy.
Chciałbym więc zapytać się Państwa, jak mieszkańcy Chrzanowa w takiej
sytuacji, gdzie nie byłoby bezpośredniego połączenia autobusowego ze
stacją metra oraz skróceniem pewnych połączeń, mieliby się stać częścią
tych milionów pasażerów metra, którymi tak się Państwo chwalicie w swoich
komunikatach?
Dlatego apeluję do Państwa o utworzenie nowej linii dowożącej mieszkańców
Chrzanowa do stacji metra Bemowo. Jeżeli nie będzie to możliwe to
postuluję o zmianę trasy linii nr 249, tak aby dojeżdżała do stacji metra
Bemowo, a nie tak jak obecnie, jeździła w kółko do pętli Górczewska.
Tworzą Państwo Warszawski Transport Publiczny. Tutaj chciałbym podkreślić
słowo Publiczny, czyli idąc za słownikiem języka polskiego "dostępny lub
przeznaczony dla wszystkich". Widząc Państwa propozycje zmian śmiem
wątpić, czy jest to transport dostępny dla wszystkich.
Zgodnie z Państwa misją powinni Państwo zapewniać jak najlepsze
skomunikowanie wszystkim mieszkańcom Warszawy oraz promować komunikację
publiczną, a przy proponowanych zmianach zachęcają Państwo mieszkańców
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Chrzanowa do korzystania z prywatnych samochodów, co przekłada się na
wzmożony ruch uliczny i powstające korki.
Proszę o rozważenie moich propozycji co do zmian w transporcie
publicznym, tak aby również mieszkańcy Chrzanowa mogli cieszyć się z nowo
otwartych stacji metra.
Z poważaniem
Temat:
Skrócenie trasy linii 112
Szanowni Państwo,
Zaniepokoiła mnie informacja o planowanym skróceniu trasy autobusu linii
112.
Regularnie korzystam z tej linii, która jest najszybszym i
najwygodniejszym połączeniem Bródna, Słodowca i Bielan z osiedlem
Jelonki. Po wprowadzeniu planowanej zmiany podróż wielu pasażerów
znacznie wydłuży się ze względu na konieczne przesiadki.
Uważam, że to bardzo zła decyzja i dlatego proszę o ponowne jej
przeanalizowanie.
Mam nadzieję, że weźmiecie Państwo pod uwagę głosy mieszkańców.
Pozdrawiam
Temat:

konsultacje w sprawie metra na Targówku

Dzień dobry,
Przesyłam uwagi dot. komunikacji po otwarciu metra na Targówku:
1. Nie ma możliwości dojazdu z Bródna na Ochotę - do Placu Zawiszy,
dalej Aleje Jerozolimskie (likwidacja T25 i A517).
2. Likwidacja A118 na Bródnie oraz A160 uniemożliwi dojazd na Stare
Miasto (Plac Zamkowy)
3. A240 powinien dojeżdżać na Żerań, tak jak do tej pory. Uniemożliwi to
przesiadkę na pociąg na stacji W. Toruńska.
Pozdrawiam,
Temat:
Trasa linii 112
Szanowni Państwo,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o nie zmienianie trasy autobusu linii 112.
Podobnie jak wielu mieszkańców Bielan regularnie korzystam z tej linii
(można sprawdzić ilość pasażerów linii 112). Jest to bardzo wygodne
połączenie z Bemowem, szczególnie z H.Wola i osiedlem Jelonki.
Skrócenie trasy zmusi wielu pasażerów do przesiadek i wydłuży czas
podróży.
Sądzę, że również mieszkańcy innych osiedli na trasie 112 woleliby, aby
jej nie skracać.
Liczę na uwzględnienie opinii mieszkańców .
Pozdrawiam
Pasażerka linii 112
Temat:

likwidacja autobusu 112
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Dzień dobry,
chciałam zaprotestować przeciwko likwidacji autobusu 112, to jest jedyne
bezpośrednie połączenie z ulicy Szeligowskiej, lazurowej, Sterniczej do:
przychodni na ul. Powstańców,
bezpośrednie połączenie z Bielanami,
z Urzędem Dzielnicy.
To bardzo ważny autobus dla starszych mieszkańców, metro jest od nas
daleko i na tej trasie nie jest żadnym ułatwieniem.
Z poważaniem
Temat:
list otwarty w sprawie próby zmian przebiegu linii
komunikacyjnych po otwarciu stacji Metra Ulrychów oraz Bemowo.
Szanowna Pani Dyrektor,
Jako mieszkańcy Osiedla Górczewska (korzystający z przystanków ZTM: Os.
Górczewska, Szobera, Batalionów Chłopskich, Człuchowska, Rozłogi,
Raginisa, Hala Wola, Plac Kasztelański, Czumy, Bemowo Ratusz, oraz
przystanek Klemensiewicza), pragniemy wyrazić swoją opinię w temacie
próby zmian tras naszych linii tramwajowych i autobusowych po otwarciu
dwóch stacji Metra Ulrychów oraz Bemowo:
1. Przywróciliście pętlę tramwajową Os.Górczewska, zabierając z niej
jednocześnie linię 26. Jest to kolejna zabrana linia z tej pętli po
zlikwidowanej jeszcze wcześniej linii 8. Wnioskujemy o przywrócenie
jeszcze jednej linii tramwajowej na pętlę Os.Górczewska. Nadmieniamy, że
wcześniej linia 26 była linią magistralną kursującą co 5 minut w
szczycie, a od kilku lat kursuje rzadziej, tak jak wszystkie pozostałe na
Bemowie i Woli.
2. W proponowanej przez Was wersji zmian nie mamy żadnego połączenia z
trasą W-Z, rejonem Starego Miasta, czy placem Bankowym (utrata linii 26 i
190 z Os.Górczewska, dodatkowo także 171). Dojazd w te rejony będzie
wymagał kilkukrotnego przesiadania. Wnioskujemy o pozostawienie linii 190
na dotychczasowej trasie, gdyż połączenie proponowaną linią 171 nie jest
atrakcyjne dla mieszkańców- podobne połączenie już zapewnia linia 28.
3. Wycofując linie 109 i 154 pozbawiacie mieszkańców (z rejonów gdzie
autobus 523 się nie zatrzymuje oraz rejonu Os.Górczewska) bezpośredniego
dojazdu do jakiegokolwiek dworca dalekobieżnego. Nadmieniamy, że dworzec
Centralny nie jest alternatywą dla wszystkich kierunków podróży –
większość autobusów komunikacji międzynarodowej oraz sporo pociągów w
kierunku Łodzi odjeżdża z dworca Zachodniego oraz z Głównego, do którego
również nie ma żadnej bezpośredniej linii. Wnosimy o pozostawienie linii
109 i 154 na niezmienionych trasach i częstotliwościach.
4. Argumentujecie Państwo, że linia 112 powinna zostać skrócona do Nowego
Bemowa z powodu jej niepunktualności. Niepunktualność ta powstaje na
odcinku praskim oraz trasy al. Armii Krajowej, więc skoro przyczyną nie
jest odcinek Bemowski, nie ma żadnego uzasadnienia w Waszych
przypuszczeniach i domysłach. Nadmieniamy, że linię obwodową 112
chcieliście zlikwidować/skrócić już kilkukrotnie (ostatnio takie zakusy
miały miejsce po otwarciu wolskich stacji metra – gdzie sami
obiecaliście, że żadna linia która nie dotyka linii metra nie zostanie
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zmieniona lub zlikwidowana). Dodać należy, że skrócenie linii spowoduje
jej niską atrakcyjność ze względu na zakończenie trasy na obrzeżach
osiedla, małe potoki pasażerów, co w konsekwencji w krótkim czasie
doprowadzi do jej likwidacji, na czym widać Wam za wszelką cenę zależy.
5. Brak jest jakiejkolwiek logicznej argumentacji dla nowego przebiegu
linii 167, który miałby pokrywać się z kilkoma stacjami metra, tymczasem
jednocześnie chcecie wycofać 190 z tego samego odcinka, argumentując to
pokrywaniem się z tym samym odcinkiem metra. Wiemy z doświadczenia, że
linia 190, pomimo objazdu całego osiedla Jelonki, od kilkunastu lat
sprawdza się na istniejącej trasie, pomimo że były z Waszej strony
kilkukrotne zakusy do jej zabrania (co częściowo wprowadziliście w życie
skracając/zabierając część kursów z Woli i Bemowa).
6. W związku z planowanym skróceniem linii 149 do metra Bemowo wnosimy o
zapewnienie alternatywnego połączenia w rejon ulic Deotymy, Obozowej oraz
pętli Koło.
7. Nie rozumiemy ponownego przywrócenia linii 220 na jej pierwotny
przebieg (przez Żołnierzy Wyklętych i Wrocławską), skoro sami 2 lata temu
ją „wyprostowaliście”, argumentując niskimi potokami pasażerskimi oraz
poprawą punktualności.
8. Nadmieniając jeszcze w sprawie Waszej propozycji dla linii 171, której
relacja pokrywa się w zasadzie z linią 28, proponujemy żeby kończyła ona
bieg przy metrze Bemowo, nie zabierając linii 190, która od lat sprawdza
się na obecnej trasie, tym bardziej, że nie ma żadnej alternatywnej
propozycji połączenia z ulic Lazurowej i Człuchowskiej w rejony do
których II linia metra nie dociera, na przykład okolice przystanków
Młynarska, Leszno, Okopowa, Wola-Ratusz, Kino Femina, pl. Bankowy, Stare
Miasto, oraz do Szpitala Praskiego.
Dodatkowo nadmieniamy, że robicie wszystko, aby utrudnić lub uniemożliwić
mieszkańcom Woli i Bemowa chociażby udział w spotkaniach konsultacyjnych.
O spotkaniach tych dowiedzieliśmy się z Waszego pisma znak ZTMPPO.656.2.2022.DKA (22.DKA), sporządzonego w dniu 22.03.2022 r.,
informującego m.in. o konsultacjach w dniu 22.03 br. (czyli w dniu
datowania pisma) o spotkaniu online o godzinie 17.30, co jest przykładem
Waszych złych intencji. Takie działanie okazuje Wasz prawdziwy stosunek
do samych konsultacji z mieszkańcami, które są dla Was w zasadzie tylko
konieczną formalnością, a większość wniosków i tak nie zostanie wziętych
pod uwagę.
Zamiast niszczyć komunikację i zniechęcać ludzi do korzystania z
transportu zbiorowego, proponujemy poprawić rozkłady jazdy- podajemy tu
przykład, który obserwujemy codziennie jadąc do pracy. Na przystanku
Szobera 01 w dzień powszedni o godzinie 7:03 przyjeżdżają trzy autobusy
105,189 oraz 249. Nie jest możliwe żeby zgodnie z przepisami ruchu
drogowego, przez Rondo Radia Wolna Europa przejechały (na jednym cyklu
świateł) trzy autobusy. Niestety najczęściej jednak przejeżdżają. Autobus
który jedzie jako trzeci, zatrzymuje się praktycznie poza przystankiem na
przejściu dla pieszych, nie zatrzymując się ponownie na przystanku, a
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pasażerowie stojący przy wiacie są zmuszeni czekać na kolejny autobus.
Nie można tu winić kierowców którzy robią naprawdę wiele żeby utrzymać
punktualność, problemem jest bezmyślne ułożenie rozkładu jazdy. Przez
wiele lat nie zrobiliście nic, żeby autobusy nie jeździły stadami. Minutę
później 07:04 na przystanek podjeżdża linia 190, po czym przez trzy
minuty nic nie przyjeżdża.
Analogiczna sytuacja występuje o godz. 16:58 gdzie na przystanek
podjeżdżają linie : 105,189 i 190. Minutę później (a w praktyce i tak
razem) przyjeżdża autobus linii 220. Wtedy mamy sznur czterech autobusów
i niepotrzebne zamieszanie na przystanku. Po przejeździe kolumny czterech
autobusów, pasażerowie czekają na następny autobus 5 minut. Takich
przykładów jest oczywiście dużo więcej, nie studiujemy Waszych rozkładów
jazdy, podaliśmy zaledwie jeden przykład jeżdżąc codziennie w okolicach
godziny 7 i 17.

z poważaniem
Temat:

"Metro przewozi miliony" PROSBA O UZUPELNIENIE

Szanowni Państwo,
W zwiazku z mozliwoscia skladania wnioskow w sprawie zmian w komunikacji
do dnia 7ego maja br.
zwracam sie z goracą prosbą o uzupelnienie informacji dotyczacych
przyczyn zmian w komnikacji na Powislu.
Jako jedną jedyną podajecie Panstwo :
"Metro przewozi miliony".
W zwiazku z powyzszym nie mam mozliwosci zlozenia wniosku w sprawie zmian
w komnikacji, poniewaz:
mieszkam na Powislu w strefie nie objetej metrem.
Dodatkowo moja strefa zamieszkania zostala odcieta od komunikacji na
Trasie Lazienkowskiej poprzez likwidacje przystanku Rozbrat na wiele lat.
Zmiany w komunikacji obejmuja rowniez likwidacje autobusu 171 na Powisle
oraz ograniczenie czestotliwosci 109.
Powisle zostatnie wiec pozbawione komunikacji a ciagle rozbudowywuje sie.
Bardzo prosze wiec o uzupelnienie informacji dotyczacych przyczyn zmian
w komnikacji na Powislu w celu zlozenia przeze mnie prawidlowego wniosku.
Z wyrazami szacunku
Temat:

Linia 112

Dzień dobry,
Chciałabym odnieść się do proponowanych zmian w komunikacji na Bemowie, w
obrębie Jelonek.
Propozycja zmian linii 112 i 190, to kolejne już kasowanie połączeń z
rejonu Jelonek, Hali Wola.
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Wkrótce dojdzie do sytuacji, że chcąc dojechać do Rotundy będziemy
musieli korzystać z dwóch/trzech linii, a czas i komfort połączenia dalej
się pogarsza.
Z jednej strony jest próba przesadzenia nas do komunikacji miejskiej z
samochodów, a z drugiej oferuje się coraz gorszą jakość.
Prosze sprawdzić ile czasu i przesiadek jest potrzebne, żeby dojechać
spod Hali Wola na Dworzec Zachodni, czy do Rotundy, gdzie kiedyś można
było dotrzeć jedną linią. Bardzo zły pomysl.
Z poważaniem
Temat:
Konsultacje: linia 25
Z głębi serca protestuję likwidację linii 25. Jest najważniejszą linią
tramwajową przebiegającą przez Pragę Północ. Jej unikatowa trasa łączy
najważniejsze punkty prawego i lewego brzegu w najbardziej bezpośredni
sposób. Ułatwia życie seniorom, uczniom i młodym profesjonalistom. Jest
trasą na której wszystko można załatwić. Likwidując linię 25 odcinacie
dużą grupę ludzi od możliwości swobodnego i praktycznego poruszania się
po mieście. Jest to bardzo odlegana linia, która dalej będzie miała rację
bytu po otwarciu kolejnycn odcinków metra, dlatego że jest CUDOWNIE
ROZPLANOWANĄ I ROZLOKOWANĄ LINIĄ.
Bardzo proszę - nie zabierajcie nam tej linii!
Z wielką prośbą i poważaniem,

Temat:
Komunikacja miejska na bemowskim Chrzanowie
Załączniki: 20220404_072827.jpg
Szanowni Państwo,
w związku z planowanymi zmianami związanymi z otwarciem kolejnego odcinka
linii metra uprzejmie proszę o rozważenie wprowadzenia zmian obsługi
komunikacyjnej osiedla Chrzanów. Przesyłam Państwu zdjęcie,ile ludzi
oczekuje na przystanku Chrzanów o godzinie 7:30 na autobus linii 743.
Niestety jest to jedyny autobus kursujący na tej trasie,poza godzinami
szczytu jeździ raz na godzinę,w weekendy raz na 2 h. Dodatkowo autobus
dojezdza jedynie do petli Cmentarz Wolski. W pobliżu przystanku oprócz
przedszkola samorządowego zlokalizowane jest kilka osiedli,wkrótce
zostaną oddane do użytku kolejne 4 bloki. Komunikacja tego miejsca,
sprowadzająca się do wspomnianej linii 743, jest fatalna. W mojej
ocenie,jak również w ocenie wielu moich sąsiadów,istnieje absolutna
konieczność uruchomienia autobusu,który będzie kursował do II linii
metra.
Proszę o rozważenie takiego wariantu.
Z poważaniem
Temat:
prosimy o przywrócenie 500 na "stare tory" po otwarciu metra
na Bródnie
Temat:

500 pęka. Prosimy o pilne zagęszczenie linii!!

Szanowni Państwo:
Prosimy o pilną interwencję!
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Pozdrawiam:
Temat:

Brak zgody na likwidację autobusu 112

Dzień dobry,
Chciałbym wyrazić swój sprzeciw wobec projektu likwidacji tej linii.
Chociaż większość miejsca na osiedlu Lazurowa zajmują samochody, nadal
duża część mieszkańców (w tym z Ukrainy) nie ma własnych pojazdów, do
metra będą mieć często daleko, a pozostałe autobusy łączące z innymi
rejonami miasta zostały w większości zlikwidowane. Mniej autobusów to
jeszcze więcej samochodów i dalsze trudności z parkowaniem.
Z poważaniem,
Temat:
Pozostawienie linii 134 !
Witam,
Codziennie jeżdżę linia 134 do pracy
To kpina,że chcecie skasować nam dojazd do Metra Marymont! To jest jedyne
nasze połączenie z Zieloną Białołęka! Żądam pozostawienie linii 134 na
starej trasie, żeby dojeżdżała do M1
Pozdrawiam,
Temat:
komunikacja miejskiej po otwarciu nowych stacji metra M2,
Targówek/Białołęka
Szanowni Państwo,
Na wstępie pragnę podzielić się radością z zapowiadanego otwarcia
końcowej części linii M2 na Bródnie.
Jako mieszkaniec ulicy Ostródzkiej w jej Białołęckim biegu jestem
natomiast lekko zaniepokojony planem zmniejszenia częstotliwości
kursowania autobusów na odcinku między Juranda ze Spychowa o trasą S8.
O ile przeniesienie linii 132 z dojazdem do M1 Marymont z Ostródzkiej na
Głębocką jestem w stanie zrozumieć jako zabieg pro-publico-bono, to
pozostawienie tu jedynie linii 134 z kursowaniem w szczycie co 15 minut
praktycznie uniemożliwi dostanie się dzieciom szkół ponadpodstawowych do
innych części Warszawy.
Jeżeli przed pandemią obie 134 i 132 kursując razem co 6,5 min. były
pełne (9 kursów między 7.00 a 8.00), to co będzie przy 4 kursach na
godzinę.
Alternatywą pozostaje wożenie samochodem, co chyba nie jest dobrym
rozwiązaniem dla wszystkich.
Proszę o rozważenie zmian
- albo pozostawienie linii 132 w dotychczasowym biegu,
- albo zwiększenie częstotliwości linii 134 do 6-7 minut w szczycie
- albo wprowadzenie dodatkowej do 134, kolejnej linii szczytowej na
Ostródzkiej umożliwiającej dojazd do M1 lub M2.
Pozdrawiam,
Temat:

Proszę zostawić 112 bez zmian

Proszę o pozostawienie linii 112 bez zmian. Jest to dla mnie ważny
autobus, którym bez przesiadek dojadę do pracy.

401
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Proszę mieć na uwadze również młodzież i dzieci które dojeżdżają do
istniejących tam szkół na lekcje. To jest ważny autobus dla każdego
mieszkańca całego Bemowa ponieważ jaki jedyny łączy całe Bemowo
Temat:

Metro M2 Bemowo

Szanowni Państwo,
Zwracam się z prośbą o skorygowanie planowanej trasy linii 167, a
konkretnie utrzymanie jej przechodzenia przez pętlę Znana lub ulicę
Strąkową. Dla wielu tysięcy mieszkańców okolicznych osiedli oraz domów
jest to bardzo ważna, bo jedyna, linia łącząca z Ochotą i Mokotowem - nie
wszyscy mają potrzebę jechania do Śródmieścia do pracy czy szkoły.
Obecnie 167 zapewnia bezpośredni dojazd z okolic pętli Znana (po obu
stronach torów) do:
1. Szkoły Podstawowej nr 238, pływalni, hali sportowej, biblioteki,
kościoła - jest to ważne dla matek z wózkami, osób z
niepełnosprawnościami i starszych, poruszających się z chodzikami.
Rodzice odwożący dzieci do SP nr 238 bez bezpośredniego dojazdu mogą się
przesiąść do samochodów, a chyba nie taki jest cel ZTM.
2. Linii tramwajowej w ulicy Wolskiej oraz do nowo budowanej linii w
Kasprzaka - ta druga inwestycja jest określana jako bardzo ważna
komunikacyjnie dla dzielnicy, a jednocześnie zmiana trasy 167 zabiera do
niej dostęp tysiącom mieszkańców Woli.
3. Linii kolejowej i stacji PKP Wola - dostęp do pociągów lokalnych.
4. Dworca Zachodniego - bezpośredni dostęp do pociągów dalekobieżnych,
szczególnie ważny, gdy podróżuje się z większym bagażem.
5. Ochoty i Mokotowa.
Żadne z tych połączeń nie będzie zastąpione niczym innym w związku z
planowanymi zmianami, co będzie skutkowało dramatycznym pogorszeniem
poziomu skomunikowania Ulrychowa z ważnymi lokalizacjami w Warszawie.
Proponuję więc zostawienie trasy linii 167 w obecnym kształcie, gdyż tak
najlepiej służy ona mieszkańcom. Jeśli jest potrzeba przedłużenia linii
167 na Bemowo, to proszę o zaplanowanie nowej trasy tak, aby przechodziła
ona przez ulicę Strąkową, by mieszkańcy okolic Znanej mogli w dalszym
ciągu z niej korzystać. Tak jak co do linii 190 piszą Państwo
"proponujemy, aby autobusy nie jechały nad linią metra", tak trzeba to
też zastosować do linii 167 i poprowadzić ją w kierunku Siekierek od
Metra Bemowo ul Powstańców Śląskich i Strąkową do Olbrachta.
Z poważaniem,
Temat:
inia 112
Dzien dobry
Mieszkam na slodowcu codziennie dojezdzam 112 na bemowo to chory
pomysl nie mam innego autobusu Tak naprawde dojezdzamy z dziecmi
codziennie i wracamy ze szkoly. Nie korzystamy z metra bo nam nie pasuje.
Dojezdzam tez na Conrada rog powstancow nim
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Oszaleliscie
Powinniscie zwiekszac ilosc autobusow od bemowa do slodowca od
choniczowki do slodowca i do mlocin a nie zmniejszac. Nie kazdy chce
jezdzic metrem
z powazaniem
Temat:

Likwidacja Lini tramwajowych na Bródnie

Kategorie: Bródno
Dzień dobry
Chciałabym zaprotestować przeciwko likwidacji Lini 25 na Bródnie.
Specyfika mojej pracy powoduje, że często wracam do domu w bardzo późnych
godzinach nocnych kiedy kursowanie tramwajów jest rzadkie. Proszę też
zauważyć, że nie z każdego miejsca dzielnicy dojście do metra jest
szybkie. Szczególnie zimą, w deszczu i w nocy.
Temat:
Zmiany bródno
Wyrażam sprzeciw przeciwko zmianie trasy Lini 118 która nie dojezdzalaby
na Bródno
Zmianie trasy Lini 240 skrócenie na Bródno
Kasacji Lini 25
Temat:
Likwidacja linii autobusowych na Bemowie - SPRZECIW I
STANWOCZE NIE
Szanowni Państwo,
W związku z toczącymi się konsultacjami i planami na zlikwidowanie kilku
linii na Bemowie bo będzie otwarte metro chciałam Państwu wyrazić swój
sprzeciw.
zlikwidowanie linii 112 spowoduje odcięcie mieszkańców jeżdżących np spod
Ratusza Bemowo na Mory (dawne Tesco)
Zmiana tras linii i zlikwidowanie niektóych bardzo utrudni dojazdy do
szkól na Rozłogi, Irzykowskiego Czumy bo tam metro nie dojedzie.
Prosze też pamiętać, że jest przychodnia na Powstańców Śląskich gdzie z
ul. Szobera dojeżdżam do tej przychodni i zlikwidowanie linii bardzo
utrudnia mi dojazdy.
Dziecko uczęszcza na Rozłogi na zajęcia dodatkowe i też będzie musiało
iść spory kawałek drogi żeby tam dotrzeć.
Kolejną sprawą jest fakt że w chwili obecnej linia 112 jest jedyną linią
łącząca bemowo w bielanami i targówkiem
Tłumaczenie że metro wszystko załatwi jest bzdurą. Zlikwidowanie linii na
bemowie spowoduje totalny chaos i brak możliwości swobodnego
przemieszczania się pomiędzy dzielnicami.
Stopniowo jest ograniczona komunikacja na Bemowie.
Górce są odcięte od komunikacji. Żeby z ul. Narwik dostać się pod
Carrefour na powstańców to trzeba iść albo na 154 i czekać 20 minut i
potem się przesiadać w inny autobus lub też trzeba iść do Kazubów żeby
dojechać do sklepu lub na ogródki działkowe.
Państwo próbujecie odciąć Bemowo i mieszkańców Górcy, Jelonek i Mor i
innych okolicznych osiedli od jakiejkolwiek komunikacji.
Utrudniacie Państwo nam mieszkańcom poruszanie się między ulicami.
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Wiele osób korzysta z linii autobusowych żeby dostać się np na ulicę
Towarową, Nowolipki, Płocką, Orlich Gniazd i wiele wiele innych
proszę wziąć pod uwagę że już dawno temu były protesty jak zabieraliście
Państw słynnego Edwada (E-2) który łączył Bemowo z centrum w trybie
ekspresowym. 506 której jeździło z pętli na Górczewskiej na Podgrodzie
(Bródno) przez np. Tamkę też bez mrugnięcia okiem zabraliscie.
Ograniczony i tak mam już sposób poruszania się między innymi dzielnicami
a jeszcze zabierając kluczowe linie będziemy odetnięci bo metro nie
jeździ wszędzie !!!!.
Proszę mocno się zastanowić nad głosem mieszkańców i nie zabierać nam
autobusów bo i tak już mało ich mamy :)
Z poważaniem
mieszkanka Górcy która często jeździ w różnych kierunkach komunikacją i
bardzo sobie chwalę dotychczasowy układ chociaż wiele bym poprawiła
Temat:

Linia 112

Dzień dobry
Uprzejma prośba o nie likwidowanie linii 112, codziennie dojeżdżam do
pracy oraz wracam z pracy korzystając z linii 112, od września mój syn
będzie korzystal z tej linii dojeżdżają do szkoły średniej
Pozdrawiam
Temat:

Głos w sprawie linii 112 oraz 109

Szanowni Państwo!
Uprzejmie prosimy nie likwidować połączenia linii 112 z Jelonkami –
mieszkańcy tej części Bemowa chcący podróżować w kierunku Bielan czy
centrum Marki będą po zmianach zmuszeni do niepotrzebnych przesiadek.
Proszę ewentualnie rozważyć utrzymanie wariantowej trasy – aby na Jelonki
jechał co trzeci autobus albo żeby powstała linia 312 lub 412 okresowa
zachowująca starą trasę 112.
W przypadku 109 proponowane przez Państwa skrócenie trasy uniemożliwi
osobom starszym i ograniczonej ruchliwości łatwe dotarcie na Dworzec
Centralny. Dla nich pokonanie dystansu z Metra Centrum na Dworzec jest
niedogodnością.
Proponowany bardzo krótki przebieg 109 czyni z tej linii linię dla
nikogo. Moim zdaniem lepsza by było utrzymanie istniejącej trasy, ale
przy dość rzadkiej częstotliwości kursowania, aby osoby koniecznie chcące
znaleźć się bezpośrednio na Dworcu mogły uniknąć przesiadek (proszę tu
także zwrócić uwagę na mieszkańców os. Wolska, którzy nie maja blisko
metra).
Młodzi, którym się spieszy skorzystają z metra, dla starszych lub osób z
dużym bagażem będzie możliwość zaplanowania sobie trasy i dojazd może
niezbyt często jeżdżącym, ale wygodnym autobusem.
Z poważaniem,
Temat:
Komunikacja na Bemowie
Szanowni Państwo,
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Na bemowskich Jelonkach mieszkam z małą przerwą od przeszło trzydziestu
lat i tak fatalnej komunikacji na tym terenie jaka jest teraz, nie było
od końca lat 80-tych.
Jeszcze kilkanaście lat temu ul. Lazurową kursowały autobusy: 105 (os.
Górczewska-Dw.Centralny), 125 (os.Górczewska-Międzylesie), 408
(os.Górczewska-Rembertów) oraz 112 (Karolin-Bródno Podgrodzie). Ponadto
niedaleko, ul. Człuchowską, kusowała linia 506 na Bródno via Rondo ONZ i
Nowy Świat), ul. Powstańców Śląskich także 184. Pozwalało to na sprawne
przemieszczenie się i szybkie dotarcie w wybrany punkt miasta. Najpierw
zlikwidowaliście Państwo linię 408, choć korzystało z niej multum osób,
potem w związku z budową metra także linię 506, 184 oraz zmieniliście
Państwo trasę 125.
W międzyczasie Jelonki i Chrzanów rozrosły się znacząco, powstały nowe
osiedla (Kopalniana, Szeligowska, Coopera, Batalionów Chłopskich,
Sternicza), zapotrzebowanie na komunikację miejską rośnie. W okolicy nie
ma żłobków, są tylko dwa przedszkola, dzieci muszą być dowożone do
bardziej oddalonych placówek, a nie wszyscy poruszają się samochodem.
Wszyscy liczyliśmy na to, że po zakończeniu prac przy bemowskim odcinku
metra, przywrócicie Państwo dotychczasowe połączenia i sytuacja wróci do
normy. Tymczasem nie dość, że w Państwa planach nie ma w ogóle mowy o
"oddaniu" nam zawieszonych czy też przekierowanych linii, to jeszcze chcą
Państwo skrócić JEDYNĄ linię łączącą nas bezpośrednio z prawobrzeżną
Warszawą - to niedopuszczalne!
Apeluję do Państwa o pozostawienie linii 112 na dotychczasowej trasie
oraz przywrócenie zlikwidowanych linii 125, 408, 184 oraz 506 na dawnych
trasach.
Pozostaję z szacunkiem
Temat:
skrócenie linii 112
Szanowni Państwo,
stanowczo protestuję przeciwko skróceniu tej linii. Część Bemowa wzdłuż
Lazurowej - przystanki Sternicza, Rozłogi - jest fatalnie skomunikowana z
resztą miasta. W stronę centrum mamy praktycznie tylko jedną linię: 105,
która i tak zmusza do dalszych przesiadek. W stronę Bielan i Żoliborza
mamy tylko 112. Już w tej chwili transport publiczny między dzielnicami
jest dwukrotnie dłuższy niż samochodem. Dodatkowe przesiadki tylko
pogorszą sytuację.
Autobusów ubywa, a liczba mieszkańców rośnie dramatycznie - proszę
odnieść się do tego, ile nowych budynków mieszkalnych powstaje wzdłuż
Lazurowej.
Zwracam też uwagę, że połączenia autobusowe nie są skoordynowane tak żeby
czas oczekiwania na przesiadkę nie był dłuższy niż 3 minuty. Dlatego
ewentualny argument o przesiadaniu się w 197 jest, najgrzeczniej ujmując,
niezbyt mądry. Nie mówiąc już o tym, że ciągłe przesiadki to nie jest
najlepsza forma komunikacji dla wielu pasażerów.
I mam nadzieję, że nie wymyślili sobie Państwo, że będziemy jeździć z
Bemowa na Żoliborz metrem, bo to już byłby kompletny absurd.
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Z poważaniem
Mieszkanka płacąca podatki na podobno lepszy Ład, bo warszawski
Temat:

Osiedle Wilno-zmiany w transporcie

Szanowni Państwo,
Chciałabym zgłosić swoje propozycje odnośnie zmian w transporcie
publicznym po otwarciu nowych stacji metra. Chodzi mi konkretnie o zmiany
dotyczące Osiedla Wilno, którego jestem mieszkanką . Uważam, że pomysł
zabrania z osiedla autobusu 256 jest nie trafiony. Autobus 256 miał
stosunkowo krótka trasę, przez co zazwyczaj był punktualnie. Autobus 256
w najszybszy sposób pozwalał dostać się do Metra Trocka, mając po drodze
również szkoły, przedszkola i żłobki oraz pozwalał na szybkie dojechanie
do urzędu dzielnicy i centrum handlowego Atrium.
Zastąpienie autobusu 256 autobusem 156 jest fatalnym pomysłem, którego
skutki wszyscy mieszkańcy Wilna odczuwają już od poniedziałku 4 kwietnia.
Autobus 156 jest notoryczne spóźniony. Dziś spóźniony byl kurs już o 6:44
z Placu Ostrej Bramy. W późniejszych godzinach jest tylko gorzej, nie
wspominając już o godzinach powrotu z pracy na osiedle Wilno, 156 nigdy
nie dojeżdża na Wilno zgodnie z rozkładem. Dodatkowym problemem jest
fakt, że 156 z Wilna do metra Trocka jeździ raz na 30 minut.
Do tej pory jeździłam do pracy autobusem 256 z Wilna na przystanek
Jesiennych Liści około 25 minut. Połączenie to było bezpośrednie i
szybkie. Dzisiaj do pracy autobusem 156, a potem 120 w tym samym kierunku
jechałam ponad 60 minut.
Powrót z pracy zajął mi 1.5h z powodu spóźnienia autobusu 156.
Autobus 256 z Wilna w kierunku Grodziska przewoził dużo osób, nie jechał
pusty, dlatego też usunięcie go z osiedla wydaje się złym pomysłem.
Bardzo proszę o pozostawienie na osiedlu Wilno autobusu 256 na trasie
Wilno-Grodzisk. Ewentualnie o usprawnienie kursowania 156-skrócenie mu
trasy, co wyeliminuje opóźnienia lub zwiększenie częstotliwości
kursowania 156,w szczególności w godzinach szczytu, przynajmniej co 15
minut.
Temat:

Sprzeciw likwidacji linii 160

Dzień dobry,
wyrażam swój sprzeciw przeciwko likwidacji linii autobusowej nr 160.
Mieszkam na Targówku i jest to autobus, z którego korzystam najczęściej w
obu kierunkach.
Przede wszystkim mam nim bezpośrednie połączenie do pracy i do rodziców.
Nieprawdą jest, że inna linia zastąpi autobus 160, ponieważ nie ma innego
bezpośredniego połączenia do Dworca Centralnego. Po zmianach nawet dojazd
do Starego Miasta będzie wymagał 3 przesiadek.
Nie każdy mieszka blisko metra. Bez tej linii będę musiała dojechać do
metra, a potem z metra przesiąść się w kolejny środek komunikacji. Trzy
przesiadki!!!!!
Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób rozbudowa
przemieszczanie się, skoro metro otwiera się
jeżdżę na odcinku Targówek - Dw. Centralny i
Teraz każdy dojazd wiąże się z przesiadkami.
otwarcie metra!!!!????

metra ma mi ułatwić życie i
na Bródnie a linią 160
Targówek - Osiedle Derby????
To temu miało służyć
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Ponadto chciałabym dowiedzieć się, czy ktokolwiek badał natężenie ruchu
tej linii? Jeżdżąc nią codziennie widzę, że autobus jest zawsze pełny
ludzi. Dlaczego, więc likwiduje się dobre i sprawdzone połączenie?
Płacę za bilet i rozliczam w Warszawie PIT nie po to, żeby teraz
utrudniało mi się życie.
Zdecydowanie nie zgadzam się na likwidację linii 160!!!!
Z poważaniem,
Mieszkanka Targówka Mieszkaniowego.
Temat:

w temacie redukcji linii 112 z bemowa do Nowego Bemowa

Dzień dobry.
Absolutnie się nie zgadzam na redukcję linii 112 z Bemowa kier. Marki do
pętli nowe Bemowo kier. Marki.
Po tej redukcji trasy miałbym z 10 przystanków do przejechania aby znów
móc korzystać z tej linii.
Mieszkam na ul. Rozłogi. Tłumaczycie Państwo, że można skorzystać z linii
tramwajowych 11 i 26, ale aby z nich skorzystać, to muszę dojechać do
przystanku Hala Wola. Czyli z jednego autobusu 112 muszę dojechać do hali
Wola (1 przesiadka), potem w tramwaj (2 przesiadka) i dopiero na nowym
bemowie miałbym 3 przesiadkę do właściwej linii 112.
Jest to niezwykle uciążliwe i czasochłonne.
Serdecznie pozdrawiam
Temat:
Linia 154
Proszę o zostawienie linii 154, to jedyne połączenie Woli z Ochotą Włochami
tytuł: Linia 149, 714
treść: Szanowni Państwo,
zwracam się z wnioskiem o nieskracanie trasy linii 149. W planach istniej
skrócenie linii do metra przy Ratuszu Bemowo.
Jest to jedyny autobus prowadzący z Bemowa do szkoły na ul. Ożarowską. W
przypadku jego skasowania, ten krótki odcinek trzeba będzie pokonywać
trzema środkami komunikacji: z Bemowa przy MC Donald\'s do metra Ratusz
Bemowo, Z metra Ratusz Bemowo do metra Księcia Janusza, z Metra Księcia
Janusza na Koło (okolice Ożarowskiej). Uważam, że jest to zbyt krótki
odcinek na tak dużą ilość środków komunikacji, tym bardziej, że autobus
ten jedzie dalej niż metro Księcia Janusza, dlatego moim zdaniem nie jest
zasadne aby linię tą skracać. Z metra Księcia Janusza pozostanie tylko
jedna linia prowadząca w okolice szkoły.
Kolejnym wnioskiem jest zmiana częstotliwości linii 714, w autobusie jest
tylu pasażerów, że nie zawsze jest możliwość dostania się do niego i
ludzie zostają na przystanku, czekając na kolejny autobus. Coraz więcej
ludzi zamieszkuje okolice Warszawy Zachodniej i jest to moment na
dopasowanie komunikacji do takiej liczby mieszkańców.
Będę wdzięczna za Państwa reakcję w powyższych sprawach.
Z poważaniem,
Temat:
Nowe trasy autobusów po otwarciu metra na Bródno
Witam
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Proszę o uwzględnienie w projekcie zmian linii autobusowych po
otwarciu metra Trocka linii 176 i wydłużenie jej trasy ul. Kondratowicza
i Chodecką do pętli Bródno-Podgrodzie. Brak jest połączenia autobusowego
dla ciągu ul. Bazyliańska-Wysockiego do Szpitala Bródnowskiego (przed
zmianami było 145 i 240). Dużo starszych osób
z Białołęki i Bródna zyskałoby połączenie nad metrem do szpitala,
które nie dubluje się na długiej trasie z metrem.
Ponadto czy linia 156 nie mogłaby kursować z metra Młociny przez
most Północny Modlińską na Bródno i potem przez Targówek do Osiedla
Wilno? a może na bazie reorganizacji układu linii komunikacyjnych w tym
rejonie da się stworzyć takie połączenie? Brakuje bezpośredniej relacji
Targówka (Bródna) z Tarchominem przez Modlińską i Trasę Toruńską i nie
istnieje żadna linia w takiej postaci (dawne 126). Po wycofaniu linii 214
z Bródna odczuwalny jest brak skomunikowania tak dużych blokowisk jak
Bródno Tarchomin Nowodwory i Targówek. 126 w nowej formie przez Annopol i
Odlewniczą z kursem przez Kupiecką i Polfę ma zbyt pokręconą trasę jako
jedyna oferta dla skomunikowania Tarchomina z Bródnem. Alternatywnie może
warto wydłużyć linie 516 z Żerania FSO na Bródno do II linii metra? Część
mieszkańców Żerania, Piekiełka, Tarchomina i Nowodworów a nawet
rozbudowującej się Winnicy zyskałoby bezpośrednie połączenie z Bródnem i
końcową stacją II linii metra.
Autobus linii 156 jeżdżący tylko do 21 godziny i co 30 minut jest
też słabą ofertą Czy nie może jeździć chociaż co 20 minut?
Brawo za likwidację linii 25, niepotrzebny dubel metra. Żeby
zapobiec narzekaniom mieszkańców można wydłużyć linię nr 7 do Dw.
Wileńskiego i zakrańcować na Ratuszowa Zoo lub na Czynszowej, linię nr 22
skierować do pętli Kawęczyńska a linie nr 9 skierować zamiast przez
Waszyngtona przez Wiatraczną Grochowską i Al. Zieleniecką do Waszyngtona
i dalej na Okęcie.
Co do 118 czy nie da się zamienić końcówkami 185 i 118? w ten
sposób 118 jechałoby z Metra Politechnika na Gwiaździstą a 185 z Ursynowa
Wisłostradą na Bródno?
Utrzymany byłby dojazd z Bródna na Wisłostradę a nie do ścisłego
centrum.
Ponadto proponuję linię 134 wydłużyć z metro Bródno przez
Bazyliańską most Grota do Metra Marymont. Utrzymanie bezpośredniej
relacji z M! i M2 jest kluczowe dla dużej części mieszkańców Białołęki
obsługiwanej tylko przez 134. Natomiast linię 104 po trasie 204 skierować
można byłoby do PKP Praga, żeby nie tracić połączenia z SKM.
Linia 112 Mogłaby być skrócona ze względu na długą trasę i korki na
Św. Wincentego z Nowego Bemowa na Bródno Podgrodzie a w zamian na
przykład linia 212 lub 126 wydłużona do CH Marki. Kolejna sprawa linia
256 w obecnym kształceni mogłaby mieć zwalniany właśnie nr 160 ponieważ
nie będzie miała nic wspólnego z linią 156. A numer 256 może się przydać
kiedyś na przekształcenie 356 w 256.
Proszę o ustosunkowanie się do powyższych propozycji i odpowiedź na
w/w uwagi.
Pozdrawiam

Temat:

Zmiany w komunikacji na Bemowie
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Dzień dobry,
Chciałbym odnieść się do proponowanych zmian w komunikacji na Bemowie, w
obrębie Jelonek.
Propozycja zmian linii 112 i 190, to kolejne sekowanie połączeń z rejonu
Jelonek, Hali Wola.
Uruchamiając metro na Pradze wycięto tramwaj nr8, w trakcie budowy metra
na Wolę wycięto nam autobus 184, teraz chce się usunąć kolejne
połączenia.
W ramach poprawy komunikacji na Odolanach, część tramwai kończy swój
bieg na pętli obok cmentarza. Torowisko prowadzące do Jelonek co chwilę
jest rozkopywane, czy to na wysokości Jelonek/Górczewskiej, czy tak jak
teraz na Kasprzaka i znowu linie prowadzące na Jelonki się rozsypują.
Dochodzi do sytuacji, że chcąc dojechać do Rotundy będę musiał korzystać
z dwóch/trzech linii, a czas i komfort połączenia dalej się pogarsza.
Z jednej strony jest próba przesadzenia nas do komunikacji miejskiej z
samochodów, a z drugiej oferuje się coraz gorszą jakość.
Dodatkowo uruchamiane metro zostanie mocno dociążone przez mieszkańców
osiedli położonych na zachód od krańcowej stacji
Proponuję sprawdzić ile czasu i przesiadek jest potrzebne, żeby dojechać
spod Hali Wola na Dworzec Zachodni, czy do Rotundy, gdzie kiedyś można
było dotrzeć jedną linią.
Pozdrawiam
Temat:
112
Dzień dobry,
Mieszkam przy Dywizjonu 303 i dojezdzam z synem na rehabilitację na ul.
Sternicza kilka razy dziennie korzystając z nr 112. Jeśli autobus
zlikwidujecie to czym mam się dostać? Ok mogę wziąść przy Lazurowej w
autobus 222 ale do najbliższego przystanku mam 900 m. Brak 112 to brak
.mozliwosci dojazdu w tamte rejony.
Pozdrawiam
Mieszkanka Bemowa
Temat:
Linia 112
Dzień dobry,
Doszły mnie słuchy, że chcą Państwo zawiesić linie 112. Czy już
doszczętnie chcecie odciąć Bemowo od reszty miasta ?
Jak ludzie mają się wydostać z dzielnicy - jeśli mają jechać w innym
kierunku niż linia 105 ? Pozostałe linie i tak kursują jak chcą i rzadko,
więc powinno raczej się je dopracować a nie likwidować !
Z jelonek nie ma żadnego bezpośredniego dojazdu do żadnego z dworców, co
już jest wyjątkowo żenujące - wiele osób przez to musi jechać taxowka
jeśli ma bagaże. 112 łączy wiele dzielnic, ludzie jeżdżą tą linią do
pracy i szkoły - sami przecież dobrze o tym wiecie, więc nie rozumiem
skąd w ogóle pomysł zabrania kolejnej już linii z jelonek?
Proszę o odpowiedź
Temat:
Ulepszenie komunikacji miejskiej autobus nr 109
Dzień dobry, bardzo zmartwiła mnie planowana od czerwca
linii autobusu nr 109. Mieszkam w okolicy ul. Kasprzaka
każdego dnia jeżdżę autobusem nr 109 do pracy/ wysiadam
Krzyży/ zajmuje mi to 20 minut. Po zmianach moja podróż

br. zmiana trasy
/Ordona/ i
przy Pl. Trzech
będzie wyglądała
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następująco: autobusem nr 105 do metra - 3 przystanki, metrem- 3
przystanki, przesiadka do autobusu - 3 przystanki i już po 40 minutach
jestem w Al. Ujazdowskich. Rozumiem, ze na tym właśnie polegają
ulepszenia dla mieszkańców Warszawy, zamiast jednego autobusu 3
przesiadki. Linia 109 obecnie w godzinach szczytu jeździ pełna, choć
pokrywa się częściowo z linią metra / proponuję przejechać się autobusem
od pętli do pętli oczywiście w godzinach szczytu/. Dużo starych ludzi
jeździ do szpitala/Kasprzaka, Rozbrat - szpital Orłowskiego/, młodzież do
szkoły - Kasprzaka, Sienna, czy choćby do Centrum miasta - przystanek
Warszawa Centralna, Centrum, bo tu znajdują się punkty przesiadkowe.
Ludzi w Warszawie systematycznie przybywa i wobec wiecznych remontów i
zwężeń dróg np. ul. Kasprzaka brak jest możliwości przemieszczania się
własnym autem. Metro rozładuje transport ludzi dojeżdżających do centrum
z Bemowa, ale nie z Woli/ np. osiedle Bliska Wola, czy Jana Kazimierza do metra 20 minut/. Udogodnienia, które są tam planowane nastąpią za
kilka lat, obecnie zaś linia 109 jest jedyną linią, którą można
bezpośrednio dojechać do centrum miasta i dlatego należy i trzeba ją
utrzymać. Jeśli zdaniem urzędników z pętli Górczewska nit nie będzie
wsiadał, to może należy zastanowić się nad pętlą przy ul. Kasprzaka/choć
wsiadając tam co rano nigdy nie mam siedzącego miejsca, a czasem mam
problemy z wepchnięciem się do autobusu/. Przystanek autobusu 109 po
zmianach - przy ul. Emilii Plater nie bardzo wiem komu ma służyć, od
przystanku metra daleko, innym autobusem z Woli też nie dojedzie. Środki
transportu są dla ludzi, a nie ludzie dla środków transportu. Pozdrawiam
mieszkanka Warszawy.
Temat:

Konsultacje

W dniach 1-5 kwietnia przeprowadziliśmy na grupie Osiedlu Wilno
https://www.facebook.com/groups/osiedlewilno/posts/3224847567753008/
ankietę dotyczącą proponowanych zmian w komunikacji, po otwarciu nowych
stacji metra. Pod ankietą odbyła się dyskusja w której zwracano uwagę
m.in na:
*
brak połączenia osiedla z Dworcem Warszawa Wschodnia, który stanowi
duży węzeł przesiadkowy
*
niedogodności wynikające z czasowej likwidację linii 256, która
umożliwiała dojazd do przystanku Metro Trocka a jednocześnie była dogodną
linią dla wielu ukraińskich dzieci dojeżdżających do SP 58 przy ul.
Mieszka I oraz dzieci z osiedla dojeżdżających do SP 377,przedszkola nr
106 oraz przedszkola integracyjnego przy ul. Korzona.
*
brak dojazdu do największej biblioteki dziecięcej
Radzymińskiej 121.

na ul.

W ankiecie zagłosowano na nastepujące opcje:
*

utrzymanie linii 256/ dojazdu do Metra Trocka - 546 głosów

*
skierowanie linii 156 na Osiedle Wilno/ dojazd do Dworca
Wschodniego - 424 głosy
*
zwiększenie częstotliwości linii 170/ dojazd do metra Dworzec
Wileński - 238 głosów
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*
wznowienie linii 256 w weekendy/ dojazd do Metra Trocka - 219
głosów
*
zwiększenie linii 256 w godzinach szczytu/dojazd do Metra Trocka 113 głosów
Jednocześnie pragniemy podkreślić, że ważniejsze dla mieszkańców jest
zapewnienie funkcji komunikacyjne oraz duża częstotliwość kursów
zwłaszcza w godzinach szczytu niż przywiązanie do konkretnej linii. Także
zasadnym może być wprowadzenie takich rozwiązań jak np linia 256
zachaczająca o Osiedla Wilno i Dworzec Wschodni, przy zapewnieniu dużej
częstotliwości kursów, albo też skierowanie na Osiedle nowo planowanej
linii 356.
Jednocześnie pamiętamy o mieszkańcach Targówka Fabrycznego, dlatego wyżej
wymienione zmiany nie mogą się odbyć kosztem pogorszenia warunków dojazdu
mieszkańców pozostałej części obszaru.

Temat:

postulat o nie likwidowaniu linii 112 na Bemowie

Dzień dobry,
postuluję, aby nie likwidować linii 112.
Fakt pojawienia się metra na Bemowie przy Ratuszu nie rozwiązuje
sprawy. Wiele osób jeździ w stronę Bielan i Żoliborza, czyli metro nie
pomoże w połączeniu z rejonami za Chomiczówką.
Już teraz dojazd na Żoliborz- w rejon Ronda Radosława, nie jest
wcale łatwy- jedynie tramwaj 28 jedzie bezpośrednio. Aby dotrzeć na Plac
Wilsona należy się przesiąść, ale właśnie ze 112, które jedzie w stronę
Bródna.
Dodatkowo, jedyny bezpośredni autobus na Bródno także ułatwia
sprawę- nie każdy będzie chciał dojechać do metra Bemowo Ratusz z okolic
ul. Conrada na przykład.
Widząc codziennie ile młodzieży dojeżdża autobusem 112 do szkół na
Bielanach zastanawiam się, jak długo będą musieli i w jaki sposób pokonać
tą trasę po likwidacji linii 112.
Likwidacja linii 112 ( czy jej skrócenie do pętli Nowe Bemowo) jest
ABSOLUTNIE ZŁYM pomysłem.
Bardzo proszę rozważyć zmianę decyzji.
z poważaniem

Temat:

Transport Bródno po otwarciu metra

Szanowni Państwo,
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proszę o informację, dlaczego ma zostać zlikwidowane linia 25 i 41.
Jeśli zostaną zlikwidowane, Bródno nie będzie miało żadnego
bezpośredniego połączenia z najważniejszymi dworcami.
Trasa metra nie jest wystarczającym substytutem w tym przypadku.
Uważam, że Bródno powinno mieć przynajmniej jedno bezpośrednie połączenie
z co najmniej jednym z dworców, najlepiej Centralnym w formie linii
tramwajowej.
W związku z powyższym uważam, że linia 25 w żadnym razie nie powinna
zostać zlikwidowana, a linia 41 mogłaby mieć ewentualnie inną trasę, przy
czym nadal zahaczałaby o Centralny.
Z poważaniem
Temat:
Bemowo zmiany po uruchomieniu nowych linii metra
Dzień dobry,
Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na konieczność pozostawienia jednego
bezpośredniego połączenia Bemowa z Dworcem Centralnym. Np realizowanego
przez autobus 109 ewentualnie 171. Konieczność 2-3 przesiadek z dużym
bagażem nie będzie komfortowa ani dla młodych ani starszych pasażerów.
Powinna być też możliwość bezpośredniego dojazdu na lotnisko.
Ponadto, chciałabym zauważyć, że nie wszyscy tak chętnie przesiadają się
w metro z uwagi na bariery komunikacyjne ale i np. klaustrofobię lub
dyskomfort związany z hałasem samego metra, dlatego też powinna pozostać
opcja dojazdów do centrum i dogodnych przesiadek liniami naziemnymi.
Z poważaniem
Temat:
Nowe stacje metra na Bemowie – konsultacje społeczne
Dzień dobry,
Chciałabym zgłosić uwagi dotyczące planowanych zmian tras autobusów w
rejonie ulicy Kasprzaka, po oddaniu do użytku stacji metra na Bemowie.
Zgodnie z projektowanymi zmianami z przystanku "Ordona" miałyby zniknąć
zniknąć autobusy linii 109 i 154, a na trasie w kierunku Bemowa miałby
one zostać częściowo zastąpione linią 167.
Dla mieszkańców Odolan wprowadzenie takich zmian spowodowałoby, że:
1. znacznie pogorszyłyby się warunki dojazdu do ul. Górczewskiej, w tym
również do stacji metra w kierunku Bemowa (jedna linia zamiast dwóch),
2. straciliby możliwość bezpośredniego dojazdu na Ochotę i dalej do Al.
Krakowskiej (linia 154),
3. straciliby możliwość bezpośredniego dojazdu do Centrum i dalej na
Torwar (linia 109),
4. przystanek "Ordona" straciłby swoją dotychczasową funkcjonalność,
bowiem zostałyby już na nim tylko linie:
- 167: Nowe Bemowo <> Siekierki-Sanktuarium
- 105: Os. Górczewska <> Rondo Daszyńskiego
- 255: Cm. Wolski <> Rondo Daszyńskiego
- 184: Metro Młociny <> Szczęśliwice
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Na uwagę zasługuje fakt, iż na Odolanach powstało wiele nowych osiedli i
w ciągu ulicy Kasprzaka niezbędne jest pozostawienie jak najszerszego
wyboru środków transportu publicznego.
W związku z powyższym chciałabym zaprotestować przeciwko skróceniu trasy
linii 154 do Dworca Zachodniego oraz 109 do Emilii Plater. A jeśli
zachowanie dotychczasowych tras jest absolutnie niemożliwe - proszę o
zmianę zakończenia tras tych linii co najmniej do pętli przy Cm. Wolskim.
Pozdrawiam,
Temat:
Sprzeciw przeciwko liwidacji linii 160
Dzień dobry,
nie zgadzam się na likwidację linii 160, która jest dla mnie istotnym
środkiem komunikacji.
Pod pretekstem otwarcia nowych stacji metra na Bródnie likwiduje się
ważny autobus.
Mieszkam na Starym Mieście i autobusem 160 jeżdżę często w obu kierunkach
- pod Halę Mirowską i w stronę Targówka. Pytam się w jaki sposób nowe
stacje metra mają mi ułatwić przemieszczanie się oraz w jaki sposób linia
527 zastąpi linię 160, skoro ona nie będzie jeździła dalej niż do metra
na Bródnie??? To jest kłamstwo i manipulacja.
Mam ponad 80 lat i nie mam już sił i zdrowia na przesiadki, zwłaszcza do
metra, gdzie trzeba korzystać ze schodów. Dlatego wybieram autobusy lub
tramwaje - bezpośrednie połączenia, bez konieczności przesiadania się.
Zmiany w komunikacji, które zostały zaproponowane przy okazji otwarcia
nowych stacji metra to nieliczenie się z ludźmi starszymi i zmuszanie do
korzystania z metra, nawet wtedy gdy nie jest to korzystne, a zwłaszcza
nie dotyczy trasy, którą się jeździ!!
Jeżdżę tą linią bardzo często i widzę ile ludzi z niej korzysta. Czy ktoś
w ogóle bierze pod uwagę natężenie ruchu (ludzi) tej linii?
Zapotrzebowanie ludzi na tą trasę!!
Dlaczego przy zmianach w komunikacji nie uwzględnia się potrzeb ludzi
starszych oraz tych, którzy nie mieszkają w pobliżu linii metra???
Osiedle Bródno zyskuje metro a ja jako mieszkaniec Starego Miasta co
zyskuje??? Tracę bezpośrednie połączenie do Dw Centralnego i na
Targówek!! Zmiana ta nie jest niczym uzasadniona oraz nielogiczna.
Zdecydowanie sprzeciwiam się likwidacji linii 160!!!
Przedstawiając powyższe proszę o pozostawienie linii 160 w spokoju.
Z poważaniem,
Mieszkaniec Starego Miasta.

413
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Temat:

Brak zgody na likwidację autobusu 112

Dzień dobry,
Chciałabym wyrazić swój sprzeciw na likwidację tej linii.
Proszę o jej nielikwidowanie!
Z poważaniem,
Temat:
Usuniecie linii 112
Witam,
Uprzejmie proszę o nie likwidowanie linii 112 z listy warszawskich
autobusów.
To jedyna linia która łączy mieszkańców Bemowa na odcinku Lazurowej i
Nowego Bemowa. Likwidacja jej spowoduje duże utrudnienie w ruchu dla tak
potężnego osiedla w okolicy Lazurowej/ Polczynskiej.
Bardzo proszę jako obywatel, pokoleniowy Warszawiak jak i mieszkanka
Bemowa
Z poważaniem,
Temat:

1, 25, (41), 106, 109, 118, 160

Szanowni Państwo,
przesyłam propozycje dla:
[Bródno]
25 przy kasowaniu linii warto przywrócić wszystkie kursy linii 1 do pętli
Banacha, gdyż skracanie do Placu Narutowicza przy skasowaniu 25 redukuje
znacznie dojazd do pętli (koło szpitala i kampusu UW)
118 pozostawienie linii na Wisłostradzie, od Politechniki do Most Gdański
odniesie pozytywny skutek, gdyż do Biblioteki Uniwersyteckiej docierają 3
autobusy, ale żaden nie umożliwiałby powrotu przez Most Gdański i
przesiadkę np. na 185 czy 1, 6, 18, 28. Dodatkowo start z/koniec na
przystanku Mariensztat często generuje trudności z utrzymaniem rozkładu
jazdy.
160 zachowanie linii na odcinku Dworzec Centralny - Dworzec Wileński lub
Piotra Skargi celem zachowania drugiego autobusu przez Most Śląsko
Dąbrowski to atut w przypadku awarii tramwaju, gdyż kiedyś były
160,190,527, a teraz gołym okiem można zauważyć jakie są korki aut od
Ratusz-Arsenał do Starego Miasta i zmniejszania ilość pojazdów na
trambuspasie zachęci kolejne osoby do korzystania z aut
[Bemowo]
109 zostawienie na odcinku Torwar do PKP Wola (Kasprzaka) z zawrotką na
rondzie lub po przystanku Szpital Wolski skierowanie do Dworzec Zachodni
pozwoli zachować dla pasażerów na odcinku Rondo ONZ-Szpital Wolski,
zauważając że jest obok szpital dla dzieci oraz remont linii tramwajowej
inne:
106 warto przywrócić na Browarną, gdyż przystanek Mariensztat się
korkuje, zostało odciążone 127 kosztem linii 106 (od przystanku
Uniwersytet do Biblioteka Uniwersytecka), Do tego teraz na Mariensztat z
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propozycji miałoby trafić 118, a więc oczekujące autobusy mogłyby się tam
nie zmieścić.
1 zwiększenie częstotliwości przez Most Gdański, aby pokryć brak linii
41, a jako że linia 25 nie dojedzie do Banacha to wydłużenie kursów do
tej pętli pokryje braki linii 25
Z góry serdecznie dziękuję za dodanie tych pomysłów do listy propozycji w
ramach konsultacji w związku z otwarciem linii metra w obu kierunkach.
Nie oczekuję jednak odpowiedzi na tą wiadomość, wystarczy tylko, aby były
wzięte pod analizę, tak jak zgłoszenia z osób biorących w konsultacjach.
Z wyrazami szacunku
Temat:
Linia 109 - planowane zmiany
Dzień dobry,
w związku z konsultacjami społecznymi planowanych zmian w komunikacji
miejskiej po uruchomieniu nowych stacji metra2, zwracam się z apelem o
pozostawienie linii 109 wg. bieżącej trasy.
Jest to jedyny autobus, który bezpośrednio zawozi mieszkańców Bemowa do
Dworca Centralnego.
Dodatkowo linia 109 jest bardzo popularna również wśród młodzieży i
seniorów w dojazdach do liceów zlokalizowanych w centrum Warszawy oraz
przychodni zdrowia czy też do szpitala na Kasprzaka, jak również na
Torwar.
Zwracam się z apelem i gorącą prośbą, aby utrzymać linię 109 na
dotychczasowej trasie!
Z pozdrowieniami,
tytuł: planowana likwidacja linii 112
treść: Szanowni Państwo,
uważam ,że ta linia jest bardzo potrzebna i nie powinna zostać
zlikwidowana. Mam nadzieję, że tak sie stanie.
Z poważaniem
Temat:

autobusy Bródno Podgrodzie

Kategorie: Bródno; Targówek
Dzień dobry
Czy po uruchomieniu metra na terenie Bródna zostanie jakaś bezpośrednia
linia łącząca targówek mieszkaniowy (ul. Trocka) z pętlą Bródno
Podgrodzie?
Pozdrawiam
Temat:

Konsultacje Bemowo 112, 105, 506, 184

Szanowni Państwo
Niedługo Bemowo zostanie całkowicie odcięte od reszty

Warszawy.
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Likwidujecie (506) lub skracacie linie (105)
To samo było ze skróceniem linii 105 do Daszyńskiego, cichaczem podczas
wakacji...
Jestem osobą niepełnosprawną w znacznym stopniu. Mam trudności z
chodzeniem i ze wzrokiem.
Z linii 105 (do Browarnej) korzystałam codziennie.
II linia metra nijak mi nie pasuje w drodze do i z pracy-musiałabym
jeździć aż trzema środkami lokomocji.
Co jest dla mnie z w/w względów praktycznie niemożliwe.
Szczególnie zimą-trzy przesiadki to dla mnie niedoprzyjęcia.
Niestety nie stać mnie na prywatnego kierowcę-dlatego poruszam się
wyłącznie autobusami i tramwajami.
Z poważaniem
Temat:
konsultacje dotyczące ruchu Malborska- Głębocka.
Dzień dobry
Zaproponowaliście Państwo aby przez wąską ulicę Malborską przejeżdżało
kilka autobusów w tym w godzinach szczyty 527 miałoby kursować co 4
minuty. Obawiam się, że takie obciążenie wąskiej drogi spowoduje zatory
i na niej i na poprzedzającym ją skrzyżowaniu z ul. Głębocką. Obecnie już
tworzą się na nim spore korki. Przy takim natężeniu ruchu skończy się to
próbami omijania korka poprzez przejazd drogą wewnętrzna prowadzącą
wzdłuż III etapu Osiedla Moderna położnego przy ul. Głębockiej 3,5 i 7.
Co z kolei odbije się na komforcie życia mieszkańców osiedla "moderna"
przy ul. Głębockiej 3, 5 ,7 w Warszawie.
Z uwagi na to, że pojazdy poruszające się drogą wewnętrzną mają
pierwszeństwo przed pojazdami wyjeżdżającymi z w/w osiedla wyjazd z niego
stanie się niemożliwy lub znacznie utrudniony.
Proponuję rozwiązanie problemu poprzez wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego na odcinku w/w drogi wewnętrznej od wjazdu z ul.
Głębockiej do wysokości szlabanu wjazdowego na osiedle przy bloku nr 3.
Dzięki temu ograniczeniu wjazd i wyjazd z osiedla nie będzie utrudniony a
pojazdy "tranzytowe" nie będą korzystały z tego objazdu skrzyżowania ul.
Malborskiej z ul. Głębocką.
Z poważaniem
Temat:

112

Dzień dobry,
Temat likwidacji linii 112 wraca jak bumerang przy każdej okazji zmiany
organizacji komunikacji miejsce na Bielanach czy Bemowie. Argumenty
proponowane przez Miasto bronią się jedynie w ujęciu lokalnym, bowiem jak
popatrzeć na inne linie w innych częściach Warszawy to rownolegle trasy
już nie przeszkadzają.
W obecnym układzie komunikacyjnym linia 112 łączy bezprzesiadkowo BrudnoBielany-Bemowo z Jelonkami do Karolina. Linie tramwajowe kursujące
Powstsncow Śląskich nie spełniają tej roli. Po proponowanych przez
Państwa zmianach pasażerowie jadący z Bielan na Jelonki czy Chrzanów będą
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zmuszeni do przesiadki na Nowym Bemowie a następnie przy przystanku Hala
Wola albo Ciepłownia Wola. Częściowy przebieg równoległy do libii
tramwajowych to nadal mniejszy % przebiegu tej linii.
Rownolegle proponują Państwo zachowanie linii 523 która ma pozostać z
niezmieniona trasa jadąc rownolegle do Metra! Sic! Ze stacji Bemowo do
stacji Politechnika naprawdę metro pojedzie szybciej niż autobus stojący
w korkach próbujący się przebić do Śródmieścia i to już nie jest
kłopotem.. podobnych dziwnych i nielogicznych decyzji jest więcej.
Linia 112 i 122 ciesza się ogromna popularnością i zapewniają dobre
jakościowo połączenia między dzielnicami Zoliborz Bielany i Bemowo między
którymi tramwaje stojące nieustannie na światłach jadące tylko jedna
ulica Powstańców Śląskich nie pełnia nawet porównywalnej roli. Kursy
linii 184, czy dawnej384 jadące na przeważającej długości swoich tras
wzdłuż torowiska mogly zostać zastąpione przez tramwaje. Co powiedzieć
pasażerom Żeromskiego czy Al Zjednoxzenia którzy chcą dojechać na Jelonki
czy Boernerowo? Wszyscy do tramwaju 26? To chyba nie jest właściwy
kierunek. Zamiast pozostawić pasażerom szeroka ofertę transportowa,
proponujecie Państwo zmiany które zniechęcają do podróży komunikacja
miejska!
Temat:
Konsultacje w sprawie 112 Bemowo
Szanowni Państwo
Zwracam się z prośbą o utrzymanie linii 112 na dorychczasowej trasie
przez Bródno do Marek.
Jestem osobą niepełnosprawną w znacznym stopniu. Mam trudności z
chodzeniem i ze wzrokiem.
Z linii 112 korzystam codziennie jadąc do Przychodni i do ZUSu na
Wrocławskiej.
II linia metra nijak mi nie pasuje w drodze do i z pracy-musiałabym
jeździć aż trzema środkami lokomocji.
Co jest dla mnie z w/w względów praktycznie niemożliwe.
Szczególnie zimą-trzy przesiadki to dla mnie niedoprzyjęcia.
Niestety nie stać mnie na prywatnego kierowcę-dlatego poruszam się
wyłącznie autobusami i tramwajami.
Mój przypadek nie jest odosobniony -ponieważ na Bemowie mieszka więcej
osób niepełnosprawnych, starszych oraz matek z małymi dziećmi-dla których
trzy przesiadki to wielkie utrudnienie.
Odkąd zlikwidowali Państwo pospieszną linię 506 nie mamy żadnego
bezpośredniego połacznia z Centrum.
Do Dworca Centralnego czy Zachodniego-też nie ma dogodnych połączeń.
Nie wszyscy jak widać są młodzi, zdrowi i mogą biegać do trzech środków
lokomocji ochoczo się przesiadając.
Proszę przy podejmowaniu decyzji uwzględnić moje uwagi.
Z poważaniem
Temat:
Zmiany Zacisze
Szanowni Państwo
mam uwagę dotyczącą linii 145 i 245
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Sądzę że dobrze by było pozostawić pętlę 245 na Targówku i skomunikowanie
linii ze stacją Trocka, a 145 puścić jak na planie przez Bródno i
skomunikować ze st. Kondratowicza.
Na planie proponowany przebieg linii poza początkowym odcinkiem
praktycznie się dubluje. Rozwidlenie ich na wyjeździe z Łodygowej
zwiększy ich użyteczność i uniwersalność. Pamiętajmy że ludzie nie chcą
sie dostać za wszelką cenę do Metra, ale i podróżują w ramach osiedla/
osiedli sąsiednich.
Sporo dzieci z nowych osiedli przy Łodygowej jeździ do szkoły 84 na
Radzymińskiej, do Domu Kultury przy Blokowej oraz dalszych placówek na
Zaciszu czy Targówku. 245 jest naprawdę użytecznym autobusem.
Poza tym długość linii prawie się nie zmieni. Dla 245 obecny odcinek
pętla Targówek-Łodygowa to ok 2,7km, a proponowany Krasnobrodzka-Łodygowa
to ok 2,5km. A pętla na Targówku raczej będzie świecić pustkami.
Druga sprawa.
Gdzie są planowane przystanki linii 262 na nowym odcinku na Zaciszu? Przy
jakich skrzyżowaniach?
Pozdrawiam
Temat:

Linia 112

Dzień dobry,
Proszę o zachowanie linii 112. Bemowo obecnie ma już niedostateczną ilość
połączeń. Sytuacja z opóźnieniami w budowie 3 końcowych stacji M2 się do
tego dokłada.
Ten autobus to główne połączenie mojej okolicy z prawobrzeżną Warszawą
(szczególnie Targowkiem).
Pozdrawiam
Temat:
Autobus 112
Witam, wnoszę o pozostawienie linii 112 gdyż jest bardzo potrzebna
świetnie komunikuje bemowo z północną częścią warszawy oraz daje swobodny
dostęp do pociągów jadących po warszawie oraz do Lotniska Modlin.
Pozdrawiam
Temat:
likwidacja 112 - sprzeciw!
Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi w sprawie zmian w
komunikacji miejskiej na Bemowie chciałabym wyrazić mój sprzeciw
przeciwko planowanym zmianom.
Staram się zrozumieć fascynację metrem i chęć podporządkowania temu całej
komunikacji w stolicy ale tak nie można. Warszawa to nie tylko metro.
Warszawa to nie tylko centrum, śródmieście czy jak kto to określi.
Warszawa to także dzielnice ościenne jak np. Bemowo, które potrzebują
dobrej komunikacji.
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To co Państwo proponują to jest odcięcie Bemowa od wszystkiego! Jak
można likwidować 112 bo metro. Co ma metro do trasy 112? 112 to
połączenie Jelonek z Górcami i Bemowem. To dowóz jelonkowskich dzieci na
jedyny basen w okolicy. To dojazd z Jelonek np. z Chrzanowa czy nowych
osiedli przy Lazurowej do przychodni na Bemowie (Powstańców Śląskich,
Czumy, Wrocławska). Czy metro to zastąpi? NIE! Nie proponują Państwo
żadnej alternatywy poza kilkoma przesiadkami lub jazdą autem. Ile razy
muszą się przesiadać dzieci jadąc np. ze szkoły na Rozłogi na basen na
Oławską? ze szkolnym, ciężkim plecakiem? ile razy muszą przekraczać
jezdnie? czy nie bezpieczniej jest jeżeli mają bezpośrednie połączenie?
teraz mają 2 opcje - 112 lub 220. Chcecie Państwo zabrać obie. Po co?
czemu to ma służyć?Czy dzieci na basen mają jeździć metrem? którędy?
przez Młociny? Czy osoby starsze naprawdę muszą biegać po skrzyżowaniach
szukając przesiadki? czas podróży znacznie się wydłuży bo potrzeba czasu
by przejść przez skrzyżowanie, poczekać na kolejny autobus/tramwaj. Na
papierze może to pięknie wygląda, ale w praktyce? czy ktoś z Państwa
próbował tego systemu przesiadkowego zimą? albo lepiej - zimą z wózkiem
dziecięcym? to jest dopiero wyzwanie!
Pomyślcie o mieszkańcach Bemowa, którzy nie chcą korzystać z metra bo to
nie ta trasa, nie ten cel podróży.
z poważaniem
Do:

konsultacje

Dzień dobry,
Nie zgadzam się na likwidację linii tramwajowych 25 i 41 po uruchomieniu
metra na Bródno. Jest to najprostszy sposób bez przesiadek i
przechodzenia podziemiami dostania się do centrum Warszawy, okolic Dworca
Centralnego czy Politechniki. Nie każdy może podróżować pod ziemią.
pozdrawiam
Temat:

112

Proszę mi powiedzieć, jak zlikwidujecie 112, to jak z PKP Toruńska dojadę
bezpośrednio na Jelonki?
Pozdrawiam
Temat:

Komunikacja na Bemowie

Zgłaszam moj sprzeciw przeciwko zmianie trasy autobusu 112. Już
wielokrotnie próbowali Państwo nam ta linie zabrać a mieszkańcy
wielokrotnie przekonywali ze linia ta jest na Bemowie potrzebna.
Od wielu lat przyglądam się jak dewastują Państwo komunikację na Bemowie,
usuwając kolejne autobusy np 507 czy E2.
Dlaczego
tramwaj 24 w centrum jeździ 3 razy rzadziej niż 22, czy 1 ? Po
zabraniu nam tramwaju nr 12 mieli Państwo zwiększyć częstotliwość
jeżdżenia 24, zamiast tego są 4 wypchane po brzegi tramwaje na godzinę.
Dlaczego na przystanku Widawska jest o połowę mniej autobusów niż 10 lat
temu?
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Miała nastąpić poprawa komunikacji w Warszawie aby się przesiąść z
samochodów a efekt jest taki że mój mąż musi do pracy jeździć samochodem
bo nie ma już autobusów które mu pasowały.
Mówię stanowcze nie ponownemu ograniczaniu komunikacji miejskiej na
Bemowie IV.
Z poważaniem
Temat:
Konsultacje w sprawie komunikacji miejskiej po uruchomieniu
nowych stacji metra M2 na Bródnie
Dzień dobry,
Stanowczo nie zgadzam się na likwidację tramwaju linii 25, gdyż trasa tej
linii tylko częściowo pokrywa się z trasą metra M2 (Dworzec Wileński Stadion Narodowy). Jest to bezpośrednia linia łącząca Bródno z Ochotą), a
więc odległe dzielnice bez przesiadek, co jest bardzo ważne. Mieszkam na
Targówku przy ul.św. Wincentego i mam przystanek tej linii przy Rondzie
Żaba, z której korzystam, chcąc dojechać do Ronda de Gaulla.
Pozdrawiam,
Temat:
Dojazd z Urysnowa/ Wilanowa do Ursusa_ prosba o polaczenie
wykorzystujace trase A2
Dzien dobry,
Jestem mieszkanka Ursynowa. Pracuje w dzielnicy Ursus.
Cieszylam się na otwarcie obwodnicy, gdyż dzięki niej dojezdzalam do
pracy w niespalna 15 minut.
Ceny paliwa i moja sytuacja ekonomiczna obecnie nie pozwalaja mi na
korzystanie z samochodu.
Postanowilam przesiasc się do komunikacji.
Pomyslalam, ze to i ekologiczne, i słuszne w obecnej sytuacji.

Na początku stoczylam walke o bilet warszawiaka. Prawdziwy boj z PIT-em,
potwierdzeniem z US, nieżyczliwa masa ludzka, ale udało się.
Potem zaczelam boj z dojazdami.
Na rozne sposoby. I to jest koszmar. Autobus – metro – autobus.
Nie jestem w stanie dojechać z Ursynowa do Ursusa w mniej niż ponad
godzine.
Autobusy zjezdzaja do zajezdni (rano 401! ), spozniaja się, wypadają z
grafiku, nic nie funkcjonuje jak powinno, rozkład sobie, a zycie sobie.
Przesiaduje na przystankach, kotłuje w tloku i zastanawiam się jak to
naprawic.
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Doszlam do wniosku ze cala nadzieja w konsultacjach i władnych tego
miasta.
Mysle ze i Ursynow i Wilanow ucieszy się z polaczenia autobusowego,
szybkiej linii, laczacej Wilanow – Ursynow – Ursus – i moze nawet dalej.
Pomyslcie Panstwo o szybkiej linii komunikacji miejskiej wykorzystującej
nowe arterie (transa A2).
Mysle ze wiele osob chętnie przesiadzie się do komunikacji publicznej
majac takie dogodne polaczenie.
Nie chce spedzac ponad 2 h na codziennych dojazach.
Temat:
Nie dla likwidacji 112
Witam,
Nie likwidujmy 112 z Jelonek!
Nie każda podróż jest podróżą do metra. Nie każda podróż nie do metra
musi wiązać się z wieloma przesiadkami. Podróż nie do metra może odbyć
się z Jelonek autem 112.
Jestem za tym, żeby 112 zostało na swojej obecnej trasie. Bardzo często
wykorzystuję ten autobus w codzinennych dojazdach i nie godzę się, żeby
ten autobus skrócił swój kurs.
Pozdrawiam,
Temat:
Konsultacje społeczne (dot. ZTM)
Szanowni Państwo,
W związku konsultacjami społecznymi na temat propozycji zmian w
lewobrzeżnej Warszawie po uruchomieniu dwóch kolejnych stacji metra na
Bemowie, zgłasza swój wniosek dot. przywrócenia linii autobusowej nr 284
lub innej w kierunku stacji Metro Księcia Janusza. Linia ta została jakiś
czas temu zlikwidowana i aby dojechać do II linii metra z przystanku w
rejonie ulicy Powstańców Śląskich/Wrocławskiej/Widawskiej udostępniona
jest tylko jedna linia 184, którą w godzinach porannego i popołudniowego
szczytu jeździ masa ludzi.
Jedna linia autobusowa z tego rejonu Bemowa do metra to zdecydowanie za
mało dla tak dużej liczby osób, które chcą dostać się do metra. Władze
proponują nam jazdę komunikacją miejską z uwagi na ochronę środowiska
(racja!) ale dajcie ludziom możliwość dobrze skomunikowanego dojazdu do
metra. I co z tego, że będzie otwarte metro ale do tego metra trzeba się
jakoś dostać?! a jeden autobus jeżdżący co kilkanaście minut to
zdecydowanie za mało.
Zatem prośba o umożliwienie lepszego dojazdu do metra.
Pozdrawiam,
Temat:
Odp: ZTM Warszawa: wiadomość z formularza kontaktowego
Dobrze, może uściślę swój przykład. Według jakdojade, aby dojechać z
Kwitnącej na PKP Rakowiec pasażer powinien dojechać do metra, następnie w
centrum przesiąść się w tramwaj, aby dojechać do celu. Trasa ta jest

421
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

wybitnie głupia, naprawdę trzeba jechać do centrum, aby z Bielan dostać
się na Włochy? Druga opcja zakłada linię 186. Bardzo fajny autobus, ale
też nie zaczyna swojej trasy z Bielan. Tramwaje i autobusy
jadące w kierunku Park Olszyna (116, 33) często się spóźniają lub o dziwo
wcale nie pojawiają, co potrafi wydłużyć trasę o kolejne 15-20 minut.
Poza tym niezależnie od pory, autobus 186 jest przepełniony aż do Ronda
Zesłańców Syberyjskich. Funkcjonuje piękna linia nocna N43. Czemu podobna
trasa nie może działać w ciągu dnia?
tytuł: Brak połączenia Bielany-Włochy
treść: Witam,
odkąd linia autobusowa 167 kilka lat temu zmieniła trasę, nie ma
bezpośredniego połączenia z Chomiczówki na Włochy. Przejazd w godzinach
szczytu zajmuje z tych miejsc czasami nawet ponad 1,5h. Z Warszawy do
Warszawy. Półtorej godziny. Tyle samo czasu potrzeba, aby dojechać z
podwarszawskiej Kobyłki na Włochy. Rozumiem, że Bielany to warszawski
koniec świata, ale ludzie z tych okolic też muszą rano dojeżdżać do
pracy. Linia pośpieszna puszczona trasą z Bielan na Włochy jest KO-NIECZNA. Błagam, niech ktoś tym się zajmie.
Temat:
Linia 256
Autobus 256 żeby mógł jeździć z osiedla wilno do metra trocka, urzędu
targówek i i lasu brodnowskiego.
Temat:
BEMOWO - Propozycja ulepszenia transportu do Metra M2
Dzień dobry,
Proponuję zwiększenie częstotliwości przejazdów linii 249 oraz
przedłużenie trasy do ostatniej stacji metra M2. Znacznie ułatwi to
skomunikowanie się osiedli które oczekują na budowę kolejnych stacji. Z
tego co widzę z powodu niewygodnego połączenia dużo ludzi korzysta z
prywatnych samochodów bo komunikacją miejską podróż trwała by zbyt długo,
albo jest za dużo przesiadek.
Powinien być jakiś autobus bezpośredni (np. z przystanku Batalionów
Chłopskich na ruchliwej Lazurowej) do Wola Park i Metra Księcia Janusza
(oraz Bemowo Ratusz po drodze, kiedy stacja zostanie otwarta).
Pozdrawiam,
Temat:
prośba o pozostawienie tramwaju linii 25
Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o zmianę decyzji o likwidacji w tym rejonie linii 25 po
otwarciu nowych stacji metra linii M2 na Bródnie.
Tramwaj 25 jest jedynym środkiem komunikacji publicznej, którym można się
przemieścić z ulicy Rembielińskiej bezpośrednio do Ronda gen. Charles`a
de Gaulle`a, Ronda Romana Dmowskiego i Dworca Centralnego. Co prawda
bliżej znajduje się Dworzec Wschodni, ale z ciężkim bagażem łatwiej
przemieścić się jednym tramwajem niż przesiadać się przy ul. Kijowskiej w
tramwaj lub autobus jadący w kierunku Dworca Wschodniego. Tramwaj 25 jest
jedynym bezprzesiadkowym połączeniem Bródna z Saską Kępą (Szpital
Dziecięcy przy ul. Niekłańskiej) z możliwością przesiadki praktycznie na
tym samym przystanku przy Rondzie Waszyngtona w autobusy jadące na Gocław
i w odległości kilkunastu metrów - w tramwaje łączące z południową
częścią Grochowa.
Dla osób pracujących w obrębie Śródmieścia Południowego tramwaj linii 25
jest codziennym, bezpośrednim, najszybszym, najwygodniejszym sposobem na
codzienny dojazd i powrót z pracy. Z przystanku z ulicy Rembielińskiej na
skrzyżowaniu z ulicą Wyszogrodzką do Ronda de Gaulle`a czas dojazdu
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wynosi ok. 20 min. Wypróbowałam wiele alternatywnych możliwości i żadna z
nich nie była krótsza od czasu dojazdu tramwajem 25.
Jeżeli nie ma możliwości pozostawienia linii 25 w dotychczasowym
kształcie, to proszę chociaż o dotychczasową częstotliwość kursowania w
porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym, a w pozostałym czasie
zmniejszenie częstotliwości np. co pół godziny. Ten tramwaj jest naprawdę
potrzebny mieszkańcom Bródna, nie wszyscy z ulicy Rembielińskiej i
Odrowąża mają blisko do stacji metra. Stacja metra Nowy Świat Uniwersytet
znajduje się natomiast w znacznej odległości od Pl. Trzech Krzyży, ul.
Pięknej itd.
Kilka lat temu zwracałam się od Państwa o niezawieszanie linii nr 25 w
czasie wakacji z powodów wymienionych powyżej. Spotkało się to z
pozytywnym odzewem, za co jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że również
teraz te argumenty okażą się ważkie i linia 25 choćby w mniejszej
częstotliwości, ale zostanie. Dodam, że mój apel popiera wielu sąsiadów z
mojej wspólnoty mieszkaniowej i wspólnot sąsiednich.
Z poważaniem,
Temat:
Komunikacja po otwarciu II linii na Bródno
Dzień dobry, poniżej kilka propozycji wynikających z 15. letniej
obserwacji przemieszczania się mieszkańców Targówka Bródna, Białołęki
(kierunek Derby, Olesin) oraz zmian w strukturze demograficznej, która
wiąże się ze zmianami w potrzebach komunikacyjnych:
Linia 160 - powrót na trasę Targówek-Dw. Centralny (dojazd do przychodni
na Radzyminskiej, Tykocińskiej, na Starówkę, I linia metra, centrum
biznesowe na ul. Jp II, okolice hali Mirowskiej, Dw. Centralny).
Linia 500 - uruchomienie przystanku na żądanie na przystanku Niwa (dojazd
bezpośredni z osiedla Amsterdam i Nowy Targówek) do pierwszej linii metra
i Arkadii.
Linia 156 - "wyprostowanie" linii na Bródnie poprzez puszczenie przez
Bazyliańską lub Chodecką, Łojewską (okolice klubu Lira, basen Polonez,
ogródki Jordanowskie), Łabiszyńską, Bazyliańska.
Linia 256 - Grodzisk (...) św. Wincentego, Matki Teresy z Kalkuty do
cmentarza bródnowskiego (bardzo uczęszczana brama od Chodeckiej) do
nowego krańca Balkonowa (powrót Chodecka, Kondratowicza, Malborska)
Linia 723 - Legionowo (...) Modlińska, Wysockiego, Bazyliańska, Metro
Bródno.
(Umożliwinie dojazdu z Legionowa, dalekiego Tarchomina bezpośrednio do II
linii metra)
Ew. Nowa linia numer 101 Nowodwory-Metro Bródno. (Bezpośredni dojazd z
Tarchomina, z osiedli wzdłuż Modlińskiej do II linii metra)
Linia 512 - przedłużenie do ronda przy Chodeckiej/Balkonowej przy bramie
cmentarza bródnowskiego.
Linia 25 - pozostawienie linii w całości
Z poważaniem,
Temat:
Chęć udziału w konsultacjach społecznych online - 10.04 Bemowo
Dzień dobry,
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jestem mieszkańcem Bemowa i chciałbym wziąć udział w konsultacjach
społecznych online dot. zmian w komunikacji miejskiej po uruchomieniu
metra, które zostały przez Państwa zaplanowane na najbliższą niedzielę 10
kwietnia o godzinie 11. Będę bardzo wdzięczny za wpisanie mnie na listę
uczestników i wysłanie mi linku aktywacyjnego do spotkania.
Pozdrawiam i proszę o możliwie szybką odpowiedź,

Dzień dobry
Jestem za pozostawieniem autobusu linii 160 na trasie do Dworca
Centralnego. Nawet jakby jeździł ul. Radzymińską. Sporo ludzi
przemieszcza się do centrum.
Pozdrawiam
Temat:
dot. konsultacji społecznych - II linia metra - Bródno
Załączniki: mapa-malborska.jpg; przejśćie-malborska.jpg; wąski chodnik malborska.jpg
Szanowni Państwo,
po zapoznaniu się z wideoprezentacją zamieszczoną na stronie
internetowej, dotyczącej konsultacji społecznych związanych z
połączeniami komunikacyjnymi, po otwarciu drugiej linii metra na Bródnie,
chciałbym zwrócić Państwa uwagę oraz wyrazić sprzeciw wobec puszczenia 4
linii autobusowych lokalną ulicą Malborską. Zgodnie z Państwa planami, w
godzinach szczytu, ulicą Malborską autobus będzie przejeżdżał średnio co
3 minuty (z czego co 4 minuty autobus 527).
Tymczasem ulica Malborska, jest wąską, międzyosiedlową uliczką,
posiadającą wąskie jezdnie i równie wąskie chodniki (zdjęcie w
załączeniu). Każdego dnia ulicę tą, przekraczają dziesiątki dzieciaków
uczęszczających do pobliskiej szkoły podstawowej. W najbliższym
sąsiedztwie ul. Malborskiej, na odcinku, gdzie planowany jest ruch 4
linii autobusowych, znajdują się także trzy przedszkola oraz żłobek. W
efekcie liczba dzieci, rodziców z wózkami, rodziców z dziećmi na
rowerkach czy hulajnogach, przy samej ulicy, jest naprawdę bardzo duża.
Dodatkowym, bardzo newralgicznym punktem jest mostek nad Kanałkiem
Bródnowskim. W najwęższym miejscu, odległość między barierą mostku, a
krawędzią jezdni wynosi ok. 70 cm (jest to całkowita szerokość chodnika w
tym miejscu)! Mijając tam pędzący, wielotonowy autobus (także
przegubowy), sytuacja robi się skrajnie niebezpieczna, co można było
odczuć jeszcze przed rozpoczęciem budowy II linii metra w tym rejonie.
Zdjęcie tego miejsca - w załączeniu.
Ponadto, teren aktualnie niezabudowany, znajdujący się vis a vis osiedla
Tivoli (Malborska 16), według miejscowego planu ma zostać wykorzystany na
działalność edukacyjno-oświatową (szkoła, jordanek, plac zabaw itp.).
Będzie to zatem kolejne miejsce w okolicy, gdzie ruch rodzin z dziećmi
(lub samych dzieci) będzie bardzo wzmożony.
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Oczywistym jest także, że na skutek przejazdu 4 linii autobusowych, z tak
dużą częstotliwością, wielokrotnie zwiększy się poziom hałasu, wzdłuż
ulicy Malborskiej, która na całej swojej długości jest gęsto zabudowana,
wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi (blokami).
Wobec powyższego, zwracam się z uprzejmą prośbą o takie zmodyfikowanie
przebiegu trasy autobusów linii (120, 240, 256, 527), aby nie były one
wszystkie kierowane na ulicę Malborską, a zawracały na skrzyżowaniu ul.
Kondratowicza z ul. Malborską, przy Urzędzie Dzielnicy Targówek,
następnie skręcając w ul. Św. Wincentego w kierunku Białołęki.
W załączeniu przesyłam mapkę z zaznaczeniem newralgicznych punktów oraz
zdjęcie najbardziej uczęszczanego przez dzieci przejścia dla pieszych,
aby uzasadnić mój postulat. Kolorem zielonym zaznaczyłem dodatkowo
przejścia dla pieszych.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
Z poważaniem,
Temat:
W sprawie zmian linii 171, 190
Dzień dobry,
w związku z zaproponowanymi zmianami w komunikacji, chcę wyrazić sprzeciw
wobec zmianom w kursowaniu linii 171 i 190.
Mieszkańcy znacznej części Woli utracą bowiem możliwość:
- dogodnego dojazdu do znacznej części Bemowa (zarówno do Woli Park,
Galerii Bemowo - jeden autobus i wymagana przesiadka lub dwie),
- do samego metra i nowych stacji kolejowych (nie każdy miał to
szczęście, że stacje metra znalazły się w jego bezpośrednim sąsiedztwie
vide mieszkańcy rejonu ulicy Leszno i ronda Kercelak),
- do centrum miasta, co połączone jest z już wcześniejszą likwidacją na
tym odcinku linii 520.
Zwracam się z prośbą, by proponowane zmiany zostały zrewidowane i
pozostawiono linie 171 i 190 w ich dotychczasowym kształcie.
Rozumiem, że za zmianami są ludzie młodzi, pełnosprawni i bez dzieci.
Proponuję dla wszystkich zwolenników pewien eksperyment. Wola jest
dzielnicą ludzi starszych. Proszę obciążyć każdą nogę i rękę 10
kilogramowymi ciężarkami, na plecy worek może być 5 kilogramowy i proszę
przejść do metra około kilometra, zejść po schodach i na Świętokrzyskiej
przesiąść się na tramwaj, autobus lub kolejne metro. Może być następny
eksperyment - przejazd na wózku dla osób niepełnosprawnych i znalezienie
wind w ogóle, do tego znalezienie wind, które bezpośrednio wywiozą na
poziom miasta, chodnika, następnie otworzenie żelaznych drzwi do
pomieszczenia z windą
Taniość dla miasta nie może być kosztem ludzi.
Z poważaniem.
Temat:
Zmiana organizacji ruchu
Szanowni Państwo ,
W związku informacją o ograniczeniu w komunikacji miejskiej w obrębie ul.
Ostródzkiej, w szczególności przystanku Współczesna, w kierunku do linii
metra M1 Marymont,protestuję wobec likwidacji linii autobusowej o nr 132.
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Jestem mieszkańcem tego obszaru i korzystam z autobusów linii 132 i 134,
świadomie rezygnując z możliwości dojazdu samochodem, aby ograniczeniczyć
smog w Warszawie i zmniejszenie liczby samochodów na zatłoczonym, często
zakorkowanym moście Grota.
Dziękuje za poświęcony czas,
Temat:
Konsultacje 112 i 190
Witam
Skrócenie lini 112 do pętli Nowe Bemowo zabier,e możliwość dotarcia do
metra osobom z Drogomilskiej Rozlogo Borowego Siemiatyckiej. Tak będą
tramwaje ale to wydaje się za mało. Podobnie z linia 190 winna jeździć
wahadłowo od pętli os. GORCZEWSKA DO METRA Bemowo Ratusz co daje kurs na
ulice Znana to że z Auchan chcąc się dostać np. na ul. Rozlogi,
Okrętową, Drzeworytników na długości 2-3 km będę musiał się z metra
przesiadać w tramwaj a dalej co?
Temat:
Zmiana trasy linii 190
Dzień dobry,
Prosimy o nieskracanie linii 190 do pętli przy ulicy Znanej. Linia ta
przy Hali Wola i ul. Człuchowskiej jest mocno obciążona i uruchomienie
metra przy ratuszu Bemowo niczego nie zmieni. Wymusi tylko kolejne
przesiadki i brak bezpośredniego połączenia z Jelonek do Wola Parku,
Szkoły Podstawowej nr 82 przy Konarskiego i na Wolę.
Z poważaniem,
Temat:
Linie po uruchomieniu kolejnych stacji metra
Dzień dobry
mam dwie krótkie propozycje
linia 190 zostawić tak jak jest bo jest to alternatywa dla metra całej
lini M2 zresztą podobno jest to najlepsza linia w warszawie od wielu lat
tak jak kiedyś było 517
Druga moja propozycja myślę iż bardzo korzystna to autobus lini 249
wydłużyć o 1 przystanek do metro ratusz bemowo a następnie mógł by
zawracać zaraz za ratuszem na światłach i wracać na trasę. Ułatwiło by to
transport pasażerów z chrzanowa z ulic Batalionów Chłopskich, Rayskiego,
Cuperra i przyległych osiedli oraz miejsce przesiadkowe z autobusu lini
743 na przystanku chrzanów. Jak i powrót z pasażerami z metra na w/w
ulice. Częstotliwość mogła by być zwiększona do 4 autobusów w ciągu
godziny. oraz pod dwa na godzinę np w weekendy.
z poważaniem
Temat:
Linia 25 z Pragi
Witam,
Linia 25 z przystankow w okolicy Dworca Wileńskiego do Placu Zawisz, to
jedyna bezpośrednia linia bez przesiadek. Dla starszych osób metro nie
zawsze jest dobrym rozwiązaniem.Jestem za pozostawieniem tej linni
tramwajowej.
Temat:

Trasa 112

Witam,
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piszę do państwa, bo jestem zaniepokojony Państwa chęcią zmiany linii
112. Ten autobus w swojej aktualnej formie niezwykle istotny dla życia
kilku dzielnic. Skrócenie trasy nie utrudni życie sporej grupie ludzi i
raczej nie skłoni nowych pasażerów do zmiany nawyków. Wydaje mi się, że
może mieć to dodatkowy skutek w postaci zmniejszenia się liczby pasażerów
z część Bemowa i Jelonek.
Jako użytkownik linii 112, proszę o nie skracanie trasy.
Z wyrazami szacunku
Temat:

Linie autobusowe 134 i 120

Kategorie: Białołęka
Dzien dobry,
Proszę o pozostawienie linii 134 i 120 na starej trasie.
134 to moje jedyne połączenie z Metrem Marymont.
Pozdrawiam,
Temat:
II linia metra - prawa storna Warszawy
Dzień dobry,
zgodnie z propozycjami ciągiem ulic Wysockiego, Bartnicza, Wyszorgodzka,
Chodecka będą nadal kursować linie 145, 156, 126 oraz nie podlegające
zmianie 114 oraz 414.
Dla mieszkańców okolic ulic Suwalska, Kondratowicza, Łabiszyńska
pozostaje tylko i wyłącznie linia 112 (likwidacja 118). Aby przedostać
się na lewy brzeg Wisły trzeba będzie jechać II linią metra i przesiadać
się na Świętokrzyskiej :-( albo czekać tylko na 112?
Może warto którąś z linii z Bartniczej przesunąć na Łojewską?
Mieszkanka Targówka
Temat:
Zmiana komunikacji na Bemowie - skrócenie linii 190
Witam,
W związku z planowanym otwarciem kolejnych stacji II linii metra, chcą
Państwo pozbawić mieszkańców osiedli przy Rayskiego, Coopera, Batalionów
Chłopskich, Szeligowskiej, Lazurowej szybkiego dostępu do stacji przy
Ratuszu. Dlaczego planują Państwo skrócenie linii 190, która idealnie
wpasowywuje się w opcję szybkiej komunikacji do metra. Stanowczo
sprzeciwiam się skróceniu tej linii i braku propozycji jakiejkolwiek
alternatywy dla mieszkańców.
Pozdrawiam,
Temat:
Likwidacja linii numer 25
Szanowni Państwo,
Chciałabym wyrazić swój sprzeciw wobec likwidacji linii numer 25.
Codziennie dojeżdżam nią do i z pracy. W moim odczuciu ta linia jest
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ważna dla wielu mieszkańców (zważywszy nawet na wielu pasażerów w
godzinach porannych i popołudniowych).
Będę wdzięczna, jeśli będą Państwo przychylni i ta linia pozostanie.
Pozdrawiam,
Temat:
ZMIANY KOMUNIKACYJNE
Dzień dobry,
Zapoznałem się z propozycjami zmian dla komunikacji po otwarciu nowych
stacji metra. Widzę że wszystkim zmianą przyświeca cel żeby wszystkie
osoby które chcą gdzieś dojechać muszą skorzystać z metra, lub muszą
przesiadać się kilkakrotnie. Najbardziej niezrozumiałą (bzdurna)zmianą
jest skrócenie linii 190. Jaka to jest oszczędność skrócenia linii o
kilka przystanków? Po co zmuszać ludzi do przesiadek? Przecież ten
autobus nie pokrywa się z linią metra. Oprócz tego też nie rozumiem
likwidacji linii 109, w jaki sposób osoby dojeżdżające do Szpitala
Wolskiego mają to wykonać? Zazwyczaj są to osoby starsze, z problemami w
poruszaniu się więc może należało by się na tym zastanowić. Przecież
całe Bemowo korzysta z usług tego Szpitala. Mam nadzieję że uwzględnią
Państwo Moje sugestię i zostawią w starej trasie autobus 190 i pomyślą
nad bezpośrednim połączeniu
ze Szpitalem Wolskim.
Pozdrawiam
Temat:
linia tramwajowa nr 25
Szanowni Państwo,
z niepokojem odnotowałam informację o planowanej likwidacji linii
tramwajowej numer 25 i jeśli rzeczywiście linia ta ma zostać
zlikwidowana, chciałabym wyrazić swój zdecydowany sprzeciw.
Od kilkunastu lat jestem mieszkanką Nowej Pragi i z linii tej korzystam
regularnie zarówno dojeżdżając do pracy (okolice ronda de Gaulle), jak i
na Dworzec Centralny, Ochotę i Włochy. Jest to jedyna linia łącząca Pragę
Północ z wieloma dzielnicami, od Saskiej Kępy począwszy.
W mojej ocenie jej ewentualna likwidacja nie ma żadnego uzasadnienia.
Nowe stacje metra na Targowisku i Brodnie w żaden sposób jej nie zastąpią
i nie ułatwią komunikacji.
Z poważaniem,
Temat:
Konsultacje społeczne po uruchomieniu nowych stacji metra
Szanowni Państwo,
niniejszym przedstawiam uwagi do propozycji WTP dotyczących zmian w
naziemnej komunikacji po otwarciu nowych stacji metra na Bródnie:
1) Linia 132 - nowa trasa z os. Derby przez ul. Głębocką, przez Trasę
Toruńską do Metra Marymont jest super rozwiązaniem. Wnioskowałam o nią
już kilka lat temu.
2) Linia 134 - należy zwiększyć częstotliwość kursowania, oddawane jest
coraz więcej osiedli w rejonie Kobiałki.
3) Linia 156 - dlaczego chcecie Państwo zrobić tak rozciągniętą trasę,
nadrabianie kilometrów (cofanie w kierunku Gorzykowskiej, Ossowskiego) i
objeżdżanie Targówka spowoduje, że ludzie nie będą chcieli jeździć tym
autobusem (dla osób chcących krążyć po Targówku będzie już przecież linia
356). Lepszym rozwiązaniem byłaby trasa: PKP Zacisze Wilno - Ziemowita Rozwadowskiego - (zmiana) Trocka - Metro Trocka (koniec zmiany) - św.
Wincentego - Metro Kondratowicza - (zmiana) Głębocka - Zaułek Szkoła.
Skoro autobus ma jakby zastąpić obecną linię 256, to powinien pozostać na
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Zielonej Białołęce, jednym z najgorzej skomunikowanych obszarów
pozbawionych metra i tramwaju. Dlatego zbędne jest kierowanie 156 przez
Bródno, które ma świetnie rozwiniętą sieć autobusów i tramwajów. Zasadne
jest wsparcie Białołęki.
4) Linia 256 - jeśli nie przychylą się Państwo do powyższej propozycji z
pkt 3, wówczas postuluję o pozostawienie dotychczasowej trasy linii 256
bez żadnych zmian.
5) Linia 160 - konieczne jest pozostawienie tego autobusu na
dotychczasowej trasie lub nawet nieco ulepszonej: propozycja poniżej:
Grodzisk - Skarbka z Gór - CH Targówek - Metro Kondratowicza - Zacisze Radzymińska - Dw Wileński - Metro Ratusz Arsenał - rondo ONZ - Dw
Centralny. Jedyne co, to należy przeanalizować jak wyeliminować krążenie
autobusu po uliczkach Targówka i wybrać najszybszą i najkrótszą trasę do
Dw Wileńskiego: może odbicie w ul. Młodzieńczą, która dalej skręca w
Radzymińską, gdzie jest bus-pas? Dalej bez zmian do Centrum.
W 2019 r trwały konsultacje w związku ze zmianami przy otwarciu stacji
Trocka na Targówku - najliczniejsze uwagi pasażerów dotyczyły linii 527,
łączącej Zieloną Białołękę z dogodnymi punktami przesiadkowymi jak Dw.
Wileński, Centrum. Dodatkowo ludzie skierowali do ZTM petycję, gdzie
zebrano ok 4 tys podpisów, dodatkowo w tym temacie odbyły się spotkania w
ZTM. W odpowiedzi wychodząc naprzeciw uruchomiliście Państwo linię 160
(choć szkoda, że to linia zwykła z bardzo dużą liczbą przystanków, lepsza
byłaby przyspieszona z ewentualnymi dodatkowymi przystankami na żądanie).
Dlatego też sama nawet propozycja skasowania autobusu 160 pokazuje
lekceważące podejście do ogromnej liczby głosów pasażerów, którzy jasno
wypowiedzieli się w tej sprawie dwa lata temu. Poza tym linia ta cieszy
się dużym powodzeniem, więc nielogiczny wydaje się pomysł jej skasowania.
Ludzie już wtedy wyraźnie zgłaszali i teraz zgłaszają dokładnie to samo,
że:
- chcą mieć chociaż jedną linię, która połączy słabo skomunikowaną (bez
tramwajów i metra) Zieloną Białołękę z ważnymi punktami przesiadkowymi:
tu byłoby to Metro Kondratowicza, dalej Dw Wileński (dużo autobusów i
tramwajów), dalej Stare Miasto, dalej Pl Bankowy, Centrum do Dw
Centralnego.
- nie wszyscy są tacy sprawni i zdrowi, żeby ich zmuszać do kilku
przesiadek, które WTP chce siłą narzucić pasażerom, coraz więcej ludzi ma
problemy z kręgosłupem, z poruszaniem się, z niepełnosprawnościami, są
osoby starsze, są rodzice z dziećmi w wózkach, nie dyskryminujcie tych
osób przymuszając ich do dodatkowych, niekomfortowych przesiadek do
metra. Zdarzają się awarie wind na stacjach co w tym momencie wyklucza te
osoby do korzystania z metra.
- robiąc testy na trasie między osiedlami Derby a Dw Wschodnim czasowo
wychodzi korzystniej przejazd jednym autobusem niż z przesiadką do metra
Trocka, a jazda jednym środkiem transportu jest dużo dogodniejsza w
porównaniu z przesiadkami, schodzeniem do metra, czekaniem na pociąg,
wchodzeniem po schodach.
- ludzie jadąc jednym autobusem wolą wyciągnąć książkę i spokojnie sobie
jechać i czytać, a nie kilka razy przesiadać się i tracić czas na
czekanie na kolejne środki lokomocji.
- wielu nastolatków uczęszcza do szkół w centrum, w rozmowach z ich
rodzicami powielają pogląd, że zdecydowanie bezpieczniej byłoby gdyby ich
dzieci miały autobus łączący Białołękę z Centrum, a nie musiały krążyć
między przystankami i przesiadać się kilka razy.
- proszę wziąć pod uwagę, że są osoby, które mają lęk przed komunikacją
podziemną, wynika to głównie z faktu, że w wielu krajach pojawiały się
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ataki terrorystyczne właśnie w metrze. Demokracja nakazuje, by każdy mógł
korzystać z różnych form publicznych środków transportu, co oznacza
dywersyfikację: autobusy i tramwaje i metro (a nie skrócenie tras
autobusów i przymusowe przesiadki do metra).
6) Linia 204 - konieczność pozostawienia na dotychczasowej trasie, bez
żadnych zmian. Jeśliby wprowadzić wszystkie Państwa aktualne propozycje
zmian, to odcięli byście Państwo mieszkańcom Zielonej Białołęki możliwość
dostania się w różne rejony, wszystkich skierowalibyście Państwo
przymusowo do metra, czy komuś metro pasuje czy nie, a tym samym
odcielibyście Państwo możliwość sprawnego przemieszczania się po mieście.
Linia 204 to jedna z istotniejszych linii dla tej części Białołęki, która
świetnie łączy z Bródnem i od wielu lat bardzo dobrze funkcjonuje na
dotychczasowej trasie, cieszy się dużym powodzeniem. Otwarcie drugiej
linii metra na Bródnie nie powinno wpłynąć na skrócenie i pogorszenie tej
dogodnej trasy. Pamiętajmy, że dojeżdża do PKP Praga, gdzie można
przesiąść się do pociągów, a jeszcze obok jest zespół szkół średnich,
gdzie uczęszczają nastolatki. Zabranie tej linii z Osiedli Derby i
skrócenie jej trasy to dla porównania tak jakbyście Państwo zabrali
mieszkańcom Tarchomina autobus 509 i skierowali go tylko do Żerania.
7) Linia 245 - skierowanie z Ząbek przez Łodygową, dalej w Młodzieńczą do
Metra Kondratowicza jest ciekawym rozwiązaniem, daje prostą, konkretną
trasę i łączy Ząbki z Zaciszem i Bródnem. Ewentualnie w godzinach szczytu
możnaby rozważyć przejazdy co 12 minut.
8) Linia 527 - linia ok, jednak można rozważyć przedłużenie jej w dalsze
rejony Białołęki, by i inni mieszkańcy skorzystali.
9) Linia 25 - to niemal historyczna linia tramwajowa! Od wielu, wielu lat
stanowiła trzon komunikacyjny łączący Bródno z resztą Warszawy: Targówek,
Praga Płn., Praga Płd., Śródmieście, Ochota. Po drodze wiele cennych
punktów przesiadkowych, wiele miejsc docelowych, same plusy. Dodatkowo,
te same powody w sprawie utrzymania linii 25 jak wyżej podałam dla
utrzymania linii 160.
Na koniec komentarz ogólny, proszę zauważyć, że metro w Warszawie nie
jest tak rozbudowane, ażeby większość mieszkańców mogła z niego
skorzystać. Proszę zwrócić uwagę także na komfort pasażerów, którzy
wielokrotnie zgłaszali, że przesiadki są niedogodnościami, dyskomfortem
czekania na kolejny środek transportu, wydłużeniem łącznego czasu
przejazdu. Dlatego też biorąc różne aspekty pod uwagę proszę o nie
kasowanie korzystnych autobusów i tramwajów oraz o nie skracanie ich
tras.
Z poważaniem,
tytuł: Zmiana trasy 112 i planowana likwidacja 412
treść: Szanowni Państwo,
Wiem, że zmiana trasy jest czasowa, ale czy ktoś pomyślał przy
organizacji objazdu linii 112? Po pierwsze i najważniejsze, zostajemy na
miesiąc bez dojazdu do szkoły podstawowej na Głębokiej nawet z dogodną
przesiadką. Po drugie nie mamy bezpośredniego dojazdu do galerii
handlowej na Głębokiej. Chodzi o dojazdy z przystanku Geodezyjna 01.
Proszę to skorygować. Albo przynajmniej prosimy o przekształcenie linii
412 na całodzienną i calotygodniową przynajmniej na czas zmiany trasy
112.
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Ponadto apeluję w imieniu swoim i mieszkańców o nie likwidowanie linii
412 po otwarciu metra na Bródnie. Zostaniemy całkowicie bez
bezpośredniego połączenia ze szkołą.
Z poważaniem,
Temat:
Prośba

Proszę o pozostawieni lini nr 134 i 120 to mój jedyny dojazd do pracy
.dziękuje
Temat:
160
256
Dzień dobry ,wyszłam dziś z domu zadowolona ze wreszcie po latach bez
przesiadki dotre na Głębocka z Codziennej a tu Zonk oba te autobusy mają
co do minuty jednakowy rozkład i musiałam stać 20 min na śnieżycy.
Zostawiamy temat do przemyslenia
Temat:

Wnioski dot. zmian komunikacji - Zielona Białołęka

W związku z proponowanymi zmianami ZTM przy okazji otwarcia kolejnych
stacji linii metra M2, wnoszę o odrzucenie proponowanych zmian jako
szkodliwych dla komunikacji mających służyć mieszkańcom Zielonej
Białołęki i w zamian wnoszę o:
?? utrzymanie linii 134 na dotychczasowej trasie i dodanie częstotliwości
kursowania linii
?? przedłużenie linii 527 do Osiedli Aura Garden, Regaty
?? nowa linia autobusowa Olesin - ul. Ostródzka - do stacji metra Bródno
?? pozostawienie 314 na dotychczasowej trasie i dodanie częstotliwości
kursowania linii
?? bezpośrednia linia z Regat do metra Marymont
?? zlikwidowanie białych plam komunikacyjnych w części Zielonej Białołęki
Pozdrawiam

Dzień dobry
Jestem przeciwna wycofaniu autobusu linii 160.
Powinien zostać autobus, który wiezie dalej niż do metra. Tą linią do
centrum jeździ dużo osób.
Pozdrawiam
Temat:

Zmiany linii 109 oraz 171

Ważność:

Wysoka

W 2019 przy planowanych zmianach wzięto pod uwagę także Powiśle oraz
śródmieście organizując na wniosek mieszkańców konsultacje w szkole na
Kruczkowskiego spotkanie z nami.
Obecnie na Powiślu ani w srdmiesciu nie powstały nowe stacje metra.
Nadal jedyną w obrębie Solec- Torwar jest metro Kopernik.
A jedyne autobusy jadące na Wolę i Bemowo to 109 oraz 171.
Dwa przystanki, które funkcjonowały na trasie Ł -MOWA TU ONPRZYSTANKU
TORWAR OTLRAZ ROZBRAT SĄ OBECNIE SKASOWANE Z UWAGI NA REMONT TRASY
Chciałabym w imieniu mieszkańców prosić o uwzględnienie nas w
konsultacjach.
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Mieszkańcy już raz pokazali jak ważne i potrzebne są te linie. 171
przywrócone zostało na swoją dawną trasę tylko dzięki naszej inicjatywie.
I autobusy te zawsze są pełne pasażerów.
Na Powiślu mieszka mnóstwo osób starszych, a także mam z dziećmi, które z
chęcią wezmą udział w konsultacjach.
Proszę także pamiętać, że rozwiązanie na przesiadki nie jest dla każdego
dobrego.
Przebudowa centrum trwa w najlepsze, a windy nadal częściej są wyłączone
niż dziejące poprawnie.
Dla wielu osób są to bariery nie do pokonania.
Autobusy jeżdżą na trasie, która pozwala na bezproblemowy dojazd do placu
bankowego, hali Mirowskiej, oraz dalej do Wola Parku- bezpośrednio i
prosto.
Liczę na odpowiedź
Pozdrawiam
Temat:
Konsultacje społeczne trasa 112
Dzień dobry,
proszę o nie skracanie linii 112 do pętli Nowe Bemowo.
Jestem mieszkańcem Bielan i skrócenie linii utrudni poważnie komunikację
mieszkańcom naszej dzielnicy. Jest to obecnie najwygodniejsze i jedyne
połączenie Bielan z dalekim Bemowem
Pozdrawiam
Stały pasażer linii 112 Robert
tytuł: Zmiany trasy autobusu linii 204
treść: Dzień dobry, Jestem mamą dwójki dzieci, które uczęszczają do
Szkoły Podstawowej nr 231, na ul. Juranda ze Spychowa. Mieszkamy na ul.
Skarbka z Gór 41. Dzieci dotychczas dojeżdżały do szkoły bezpośrednio
autobusem linii 204, bez żadnych przesiadek. Niestety zmiany trasy tego
autobusu są dla nas nie do przyjęcia. Patrząc na nowo wytyczona trasę
dzieci będą musiały chodzić do autobusu 204 dwa przystanki autobusowe
(nie wyobrażam sobie tego w zimę) lub podjeżdżać autobusami i w dodatku
nie dojadą tym autobusem pod szkołę, przez co znowu będą musiały kawał
drogi przejść żeby dotrzeć do szkoły. Z tego co widziałam w nowych
zmianach linia 204 nie będzie również podjeżdżała bezpośrednio pod
szkołę. Nowe zmiany są dla nas krzywdzące bo dzieci tracą środek
transportu, który dotychczas bezpośrednio zawoził ich pod szkołę. Nie
wyobrażam sobie żeby w XXI wieku, mieszkając w stolicy dzieci nie miały
bezpośredniego autobusu do szkoły i musiały przesiadać się dwa razy.
Bardzo proszę, jeśli to możliwe o niewprowadzanie nowych zmian jeśli
chodzi o tę linię autobusową. Proszę żeby funkcjonowała ona po staremu.
Ewentualnie o wprowadzenie nowej linii, dzięki której dzieci bez
przesiadek mogłyby dojeżdżać do szkoły. Do innych szkół w naszej okolicy
dzieci mają bezpośredni dojazd. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie
mojej prośby. Pozdrawiam
Temat:

Planowana likiwdacja linii 25

Szanowni Państwo,
chciałbym wyrazić stanowczy sprzeciw wobec planowanej likwidacji linii
tramwajowej nr 25.
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Jestem mieszkańcem Bródna. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na następujące
kwestie na rolę tej linii dla komunikacji tej części Bródna oraz
utrudnień, jakie wynikną z jej ewentualnego wstrzymania.
1.
Linia 25 ma bardzo dobrze zaplanowany przebieg, umożliwia szybki
transport Śródmieścia, a jednocześnie łączy Bródno z Pragą Północ i
Południe oraz Ochotą. Na trasie tramwaju jest kilka teatrów, muzea,
centra handlowe, dworce kolejowe (dojazd metrem na Dworzec Centralny jest
bardzo niewygodny, wymaga kilkusetmetrowego spaceru, pokonania schodów,
przejść podziemnych - z bagażami to jest bardzo uciążliwa droga, w podróż
często jeździ się z bagażami). Na linii 25 znajduje szpital na ul.
Banacha oraz położony w pobliżu "kampus przyrodniczy" Uniwersytetu
Warszawskiego, m.in. wydziały Matematyki, Fizyki, Chemii na ul. Pasteura,
Geologii, Biologii, laboratoria, uniwersyteckie centrum sportu. Na linii
25 jest szereg dogodnych punktów przesiadkowych do innych dzielnic.
Słowem, trasa linii 25 jest zaprojektowana bardzo dobrze, bardzo dobrze
spełnia swoje funkcje szybkiego (bezprzesiadkowego) transportu. Łącząc
różne dzielnice Warszawy jest jedną z tramwajowych "arterii", kluczowych
tras która zapewnia wygodne poruszanie się po Miście. Jestem przekonany,
że z linii 25 korzysta bardzo wielu pasażerów nie tylko z Bródna czy
Pragi, ale też innych dzielnic, którzy np. codziennie jeżdżą na zajęcia
na wspomniane wyżej wydziały UW.
2.
Ostatnia stacja metra na Bródnie jest zlokalizowana u zbiegu ulic
Kondratowicza, Bazyliańskiej i Rembielińskiej, a linia metra biegnie
dalej w kierunku Zacisza, a następnie Targówka Mieszkaniowego i Pragi,
zatem omija szerokim łukiem środkową część Bródna. Mieszkańcy mojej
okolicy, aby wsiąść do metra będą musieli dojechać albo na stację końcową
(4 - 5 przystanków) albo na Dw. Wileński (również 5-6 przystanków w
zależności od przystanku, z którego rozpoczyna się podróż). Dodatkowy
dojazd do metra i konieczność przesiadki wydłuży czas przejazdu i zmusi
pasażerów do kolejnych przesiadek - linia tramwajowa przebiega dużo
bardziej korzystnie (przystanki w bezpośredniej bliskości ważnych punktów
- proszę spróbować dojechać metrem do Muzeum Narodowego), szczególnie
wzdłuż Al. Jerozolimskich.
3.
Wyłączenie możliwości przejazdu linią 25 przełożony główny ciężar
transportu ma jedną linię metra, na której znajduje się wiele gęsto
zaludnionych osiedli, np. na Targówku, ale też węzeł przesiadkowy na
Dworcu Wileńskim. Myślę, że przejazd metrem w godzinach szczytu może być
utrudniony ze względu na natężenie ruchu. Mam na myśli sytuacje, w
których nie ma fizycznej wejścia do najbliższego pociągu, ponieważ
nadjeżdża już w dużej mierze napełniony i nie wszyscy się do niego
zmieszczą. Takie sytuacje były codziennością na pierwszej linii po jej
przedłużeniu na Młociny. O jakimkolwiek komforcie tej podróży nie
wspominam nawet, obecnie jeździ się w tłoku.

Szanowni Państwo,
mam nadzieję, że zrezygnują Państwo w koncepcji likwidacji linii 25.
Jednoczesne funkcjonowanie "25" i linii metra byłoby najlepszym
rozwiązaniem.
Z wyrazami szacunku
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Temat:

Linia 25

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami, przesyłam swoją opinię.
Linia tramwajowa 25 jest jedyną opcją dla mieszkańców Pragi i Bródna,
pozwalającą na przemieszczanie się bez przesiadek po pierwsze na rondo de
Gaulle'a, po drugie na Ochotę do szpitala na Banacha.
Oczywiście istnieją opcje przesiadki, ale proszę zwrócić uwagę, na trzy
elementy:
Po pierwsze, komunikacja miejska musi odpowiadać nie tylko na potrzeby
młodych sprawnych osób, ale także na wymogi osób starszych albo z
trudnościami w poruszaniu się. Dla takich osób, przesiadka stanowi nie
lada problem. Poza tym, osoba niepełnosprawna lub starsza traci dużo
czasu zanim wejdzie do metra szukając windy, czekając na windę itp.
Po drugie, osoba obciążona zarówno zakupami czy walizkami
wybrać samochód niż przesiadać się.

będzie wolała

Po trzecie, żyjemy w takich czasach, że powinniśmy rozwijać transport
miejski, inwestować w komunikację, a nie zamykać już istniejące linię,
tylko tworzyć nowe. Każda taka decyzja wiąże się z faworyzowaniem
nieekologicznych rozwiązań. Ponadto opcja przesiadki sprawi, że
potencjalni pasażerowie będą woleli dojechać spokojnie do miejsca
docelowego samochodem. Poza tym, zamknięcie linii 25 defaworyzuje
mieszkańców Pragi i Bródna.
Zamknięcie linii 25 nic nie zmienia dla osób bogatszych, czy też osób
mieszkających w Śródmieściu, gdyż i tak dysponują oni całym wachlarzem
rozwiązań.
Również nie rozumiem, dlaczego oferowanie nowych rozwiązań
komunikacyjnych w danej dzielnicy, wiąże się z likwidacją od dawna
istniejących komfortowych rozwiązań.
Mam nadzieję, że wezmą Państwo pod uwagę zdanie mieszkańców Pragi i
Bródna i pozostawiają ważną dla nich linię 25.

Z poważaniem,
Temat:

Konsultacje spoleczne - trasa autobusu 112

Witam Serdecznie,
chciałabym zgłosić swój wniosek o nie skracanie linii 112 do Pętli Nowe
Bemowo. Linia 112 to nie tylko świetne połączenie prawego i lewego brzegu
Warszawy. To też kluczowy autobus dla mieszkańców Bielan, aby móc dostać
sie na Bemowo (dojazd od uczelni/ pracy, punktów medycznych i
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handlowych). Po skróceniu linii do Nowego Bemowa, mieszkańcy np. Starych
Bielan, Wawrzyszewa czy okolic Słodowca będą musieli zrobić 3 przesiadki
(tzn skorzystać z 3 środków transportu) ,aby dostać sie np na Górczewska
czy Hale Wola. Co zamiast skrócić czas dojazdu, go wydłuży, nie
wspominając o niewygodzie takiego rozwiązania. Myślę też, że takie
rozwiązanie zmusi wielu mieszkańców do przerzucenia sie na dojazd
samochodami.
Liczę, że głosy mieszkańców Bielan zostaną wysłuchane.
z wyrazami szacunku
Temat:

Konsultacje w sprawie zmian komunikacyjnych na Bemowie

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na zaproponowane zmiany komunikacyjne po przedłużeniu metra
na Bemowo, chciałbym stanowczo zaprotestować przeciw skracaniu trasy
linii 112 do Nowego Bemowa. Ta zmiana w żaden sposób nie poprawi dojazdu
do metra, a jedynie popsuje mieszkańcom Bemowa dojazd do CH Karolin, na
Marymont czy Żerań poprzez wymuszenie dodatkowych przesiadek. Sugerowana
przez ZTM zmiana jest tym bardziej nielogiczna, że przecież linia 112 ma
trasę prostopadłą do przebiegu zarówno I, jak i II linii metra, pełni
więc rolę linii obwodowej, która powinna funkcjonować jako dodatek do
metra i jest miastu bardzo potrzebna! Zarówno w rejonie metra Marymont,
jak i Żerania FSO, znajdują się węzły komunikacyjne, umożliwiające
przesiadkę do linii podmiejskich w kierunku Nieporętu, Zegrza, Jabłonnej
czy Legionowa. To, co Państwo proponujecie, oznaczałoby konieczność aż
dwóch przesiadek na wspomnianej trasie. Zastanawiam się, czy którykolwiek
z autorów zmian komunikacyjnych chciałby codziennie dojeżdżać w taki
sposób. Ze swojego doświadczenia muszę powiedzieć, że jest to skrajnie
uciążliwe, i na pewno wiele osób ta konieczność wielokrotnego
przesiadania się skutecznie zniechęciła do korzystania z transportu
publicznego. 12 lat budowy II linii metra wiązały się z odebraniem Bemowu
wielu linii autobusowych: 501, 506, 507, E-2 oraz niekorzystną dla nas
zmianą trasy 184; i wszystko to miało miejsce, mimo że stacja końcowa
metra znajdowała się wciąż daleko od Bemowa. Nie wydaje mi się, że miasto
zaoszczędziło dużo na tych zmianach, skoro ich efektem stało się
przeciążenie pasażerami linii 523, jadącej przez zakorkowaną i
remontowaną już od roku al. Prymasa Tysiąclecia (sam muszę tak jeździć,
mimo że dogodniejszy dojazd miałbym liniami 501 czy E-2, gdyby ich nie
skrócono) i konieczność zwiększenia częstotliwości kursowania tej linii
do 4 min w szczycie porannym. Czy zatem naprawdę warto było skracać trasy
501, 507 i E-2? I czy warto teraz w podobny sposób postąpić ze 112?
Dlaczego bemowianie mają teraz zostać pozbawieni bezpośredniego dojazdu
na pogranicze Targówka i Białołęki? Prawdopodobnie odpowiecie Państwo, że
112 pokrywa się w dużej mierze z linią tramwajową. Tyle że jednym
tramwajem z Bemowa przez Młociny na drugi brzeg Wisły też się nie
dostaniemy. Też trzeba się przesiadać, na Młocinach.
Uprzejmie proszę o rozważenie powyższego apelu. Zmiana trasy 112 została
zaproponowana przy okazji planowanego otwarciem nowych stacji metra, ale
nie ma z nim żadnego związku i absolutnie nie powinna zostać
zrealizowana. Ponadto chciałbym spytać, czy jest jakakolwiek szansa na
lepszy dojazd z Bemowa do pętli P+R Al. Krakowska niż przez zakorkowaną
al. Prymasa Tysiąclecia i z przesiadką przy Wawelskiej? Zabieracie nam
154, co dostaniemy w zamian?
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Z poważaniem

Temat:

Zmiany Białołęka Grodzisk po budowie M2

Dzień dobry,
zwracam się z prośbą o pozostawienie kursowania linii 134 do metra
Marymont.
Zmiana na dojazd M2 całkiem nie odpowiada mojej rodzinie gdyż nie
dojezdza M2 tam gdzie potrzebujemy (Plac Politechniki) zaś przesiadka w
Metrze jest w tej sytuacji niedorzeczna.
pozdrawiam
Temat:

Prośba

Proszę o pozostawienie linii autobusowej 134 i 120 na starej trasie.

Temat:

sprzeciw dotyczący propozycji likwidacji linii T nr 25

Dzień dobry,
Jestem mieszkanką Nowej Pragi, chcę wyrazić stanowczy sprzeciw dotyczący
państwa propozycji likwidacji linii tramwajowej nr.25 :
- zarówno obecne jak i otwarte wkrótce nowe stacje metra na Targówku nie
pokrywają się z trasą linii T 25
- metro nie jest więc alternatywą dla jej trasy
- propozycja dojazdu do Centrum (np. dworce kolejowe) dwoma liniami metra
jest „wydumanym” pomysłem na alternatywę, bo sugeruje sposób jej
wykorzystania
- chciałabym również zauważyć, że linia T25 jest zawieszana w wakacje i
ferie, co sugeruje inne jej przeznaczenie niż tylko dojazd do Centrum
Przypominam też, że tradycyjnie przed otwarciem kolejnych linii metra
próbujecie przeforsować za bardzo radykalne zmiany, które nie wytrzymują
próby czasu
( np. likwidacja linii tramwajowych na Marszałkowskiej)
Poczekajmy na III linię metra, która połączy obie Pragi (Północ i
Południe) i nie pozbawiajmy obecnych mieszkańców wygodnych połączeń,
Z nadzieją na pozostawienie tramwaju linii 25
Pozdrawiam serdecznie

Temat:
Uwagi do propozycji zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu
nowych stacji Metra
Szanowni Państwo
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W odpowiedzi na przedstawione przez Państwa propozycje zmian w
komunikacji miejskiej na Targówku i Białołęce po otwarciu nowych stacji
metra linii M2 chciałbym przedstawić swoje uwagi i propozycje:
1.
Jestem bardzo zadowolony ze zmiany linii 134 polegającej na podjazdach do
stacji Metro Bródno z jednej strony, oraz z planowanych w przyszłości
podjazdach tej linii do zawrotki na ul. Verdiego -- z drugiej strony.
2.
Jednakże uważam za ogromny błąd skasowanie bezpośredniego połączenia
Zielonej Białołęki i ul. Ostródzkiej z linią M1 i Bielanami. Korzystanie
z przesiadek z 134 do 132 lub z 134 do M2 i dalej do M1 niezmiernie
utrudni przejazd:
-- linie 134 i 132 będą miały tylko jeden, wspólny przystanek "Ostródzka"
(po skręcie w prawo z ul. Ostródzkiej w trasę S8), który to przystanek
ponadto jest przystankiem "na żądanie", natomiast przesiadka na zespole
przystankowym "KS Polonez" wymagała będzie przechodzenia przez całe
skrzyżowanie (jadąc w kierunku do linii M1);
-- przejazd 134 -> M2 -> M1 wymaga niezmiernie długiego i nielogicznego
połączenia z Zielonej Białołęki na Bielany przez Centrum z dwoma
przesiadkami.
Proszę też zwrócić uwagę, że korki na S8 występują jedynie w godzinach
szczytu, a pasażerowie korzystają z połączenia Zielona Białołęka-metro M1
również poza godzinami szczytu, jak również w weekendy.
Będę niezmiernie wdzięczny za rozważenie utrzymania połączenia Zielonej
Białołęki z linią M1:
a) poprzez wydłużenie linii 132 do krańca Augustów (... -- Trasa S8 -Głębocka -- Skarbka z Gór -- L. Berensona -- Olsztyńska -- Ostródzka -Zdziarska -- kraniec Augustów lub ... -- Trasa S8 -- Głębocka -- Skarbka
z Gór -- L. Berensona -- Kąty Grodziskie -- Zdziarska -- kraniec
Augustów, z zachowaniem dużej liczby przystanków "na żądanie") albo
b) poprzez wydłużenie linii 132 do Olesina (... -- Trasa S8 -- Głębocka
-- Skarbka z Gór -- L. Berensona -- Olsztyńska -- Ostródzka -- Kobiałka - kraniec Olesin, z zachowaniem dużej liczby przystanków "na żądanie").
Łączę wyrazy szacunku
Temat:

Konsultacje społeczne zmian w komunikacji - nowe stacje metra

Dzień dobry,
W imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla w Ogrodach reprezentującego
mieszkańców 40 domów usytuowanych w Ząbkach w pobliżu przystanku Wolności
na ulicy Radzymińskiej zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w
planowanych zmianach w komunikacji miejskiej wdrożonych po otwarciu
trzech nowych przystanków metra poniższego postulatu.
Wnosimy o skierowanie co najmniej jednej z linii obecnie kursujących z
Marek z przystankiem przy ulicy Wolności do Stacji Metra Trocka (140,
340, 738), do nowo otwieranej stacji Metro Kondratowicza.

437
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Obecnie proponują Państwo skierowanie do nowych stacji jedynie dwóch
linii - 112 od strony Trasy Toruńskiej i często zakorkowanej ul.
Głębockiej oraz 199 przez ul. Młodzieńczą i Kondratowicza.
Nie przewidziano żadnej linii obsługującej rejon przystanku Wolności, a
więc mieszkańców Marek, Ząbek a także klientów centrum Handlowego M1
która kursowałaby Radzymińską, Młodzieńczą i Kondratowicza do nowej
stacji Metro Kondratowicza (trasą zdecydowanie krótszą i szybszą od
połączenia proponowana linią 112).
Skierowanie jednej z linii wskazanych we wstępie zamiast do Metra Trocka
do Metra Kondratowicza znacząco skróciłoby czas dojazdu mieszkańców
korzystających z tych połączeń do stacji Metra, które jak sami Państwo
wskazują jest najbardziej efektywnym środkiem transportu publicznego.
Podobne korzyści odnieśliby przesiadający się na przystanku Młodzieńcza
(dość dużego węzła przesiadkowego), którzy mogliby korzystać z większej
ilości kursów do najbliższej stacji Metra.
Proponowana zmiana jednocześnie odciążyłoby ruch drogowy na ul.
Radzymińskiej i mocno obecnie obciążoną stację Metro Trocka.
Mając na uwadze powyższe wnosimy jak we wstępie.
Z poważaniem
Temat:

linia 25

dzień dobry, nie zgadzam się z pomysłem likwidacji linii tramwajowej nr
25, jest ona bardzo potrzebna, pozdrawiam.
Temat:

Linia 25

Dzień dobry,
Chciałabym zgłosić sprzeciw wobec planu likwidacji linii 25. Połączenie
jest długie i potrzebne. Jeżeli alternatywą jest metro, to jednak mimo
kilku momentów krzyżujących się, nie jest ono dla tej linii dobrą
alternatywą. Podróż naziemna niejednokrotnie jest szybsza i
korzystniejsza, zwłaszcza jeżeli nie są konieczne liczne przesiadki - co
w przypadku metra jest nieuniknione. Linia 25 jest jedyną linią
umożliwiającą bezpośrednią podróż z Ząbkowskiej/Dw. Wileńskiego do Muzeum
Narodowego - i innego szybszego połączenia nie ma - ani metrem, ani
autobusem, zwłaszcza odkąd zlikwidowano praskie przystanki dla 517. Chcąc
jechać metrem, trzeba by przesiadać się z 2 linii do 1 i jeszcze
podjechać tramwajem z Centrum (jakimkolwiek). To, co dobrze wygląda na
schematach i planach tras, nie wychodzi tak samo efektywnie w praktyce.
Pozostałą jedyną (poza 25) linią łączącą Pragę-Północ z Centrum i Ochotą
jest w tym momencie linia 7, która jednakowoż ulicą Targową najważniejszą arterią tej części Pragi - jedzie raptem dwa przystanki
(Al. Zieleniecka i Kijowska, ale tylko w jednym kierunku). 25 łącząca
dalszą część Pragi, zahaczając o Dw. Wileński i Rondo Żaba, ciągnie się
aż do Targówka, umożliwiając wygodną podróż przez dużą część Warszawy,
nie zmuszając do bezsensownych przesiadek i podróży naokoło. Przykładów
można mnożyć.
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W związku z powyższym proszę o ponowne rozważenie, a najlepiej rezygnację
z planu likwidacji tej bardzo potrzebnej trasy.
Z wyrazami szacunku
Temat:

Usunięcie linii 25 i 41

Witam,
Pragnę wyrazić niepokój związany z informacją o chęci usunięcia linii
tramwajowych 25 i 41 ze względu na metro. Nie każdy mieszkaniec Bródna
mieszka w pobliżu nowo budowanej stacji, nie wyobrażam sobie wracania
późnym wieczorem na piechotę 20 minut pieszo uliczkami, które na Bródnie
często nie są stosownie oświetlone. Przystanki tramwajowe są w pobliżu
wielu bloków i gwarantują wielu mieszkańców możliwość bezpiecznego
powrotu do domu. Jeden tramwaj, którym bezpośrednio można wrócić z
Centrum do domu i który jeździ stosunkowo rzadko w porównaniu do innych
linii jest złym pomysłem, który powinien zostać porzucony. Obecnie często
należy czekać stosunkowo długo na odpowiedni tramwaj, który jeździ na
Targówek, podczas gdy inne linii potrafią przejechać w tym czasie 2-3
razy. Usunięcie linii 41 wpłynie na brak bezpośredniego dojazdu na
Mokotów, gdzie jest wiele biur, czyli miejsc pracy Warszawiaków. Brak
tego tramwaju skaże nas na bezsensowne przesiadki i utrudnienia w
dojazdach. Tak głośno mówi się o przesiadaniu się w komunikację miejską,
ale w co mamy się przesiadać skoro miasto tak chętnie usuwa kolejne
linie. Bardzo proszę szukać oszczędność tam, gdzie to stosowne, a nie
utrudnić życie mieszkańcom Warszawy.

Temat:

Zmiany dotyczące linii 132 i 134

Szanowni Państwo,
doceniam możliwość napisania komentarza dotyczącego zmian w transporcie
publicznym po otwarciu linii M2 na Targówku (Bródnie). Poniżej moje
uwagi:
Linia 132 - proponowana zmiana spowoduje brak tej linii dostępnej dla
podróżujących z okolicy ul. Ostródzkiej, gdzie obecnie jest jedną z
dwóch dostępnych linii autobusowych, kursujących w stronę lewobrzeżnej
części Warszawy. Przeniesienie jej na ulicę Głęboką spowoduje konieczność
dodatkowego ok 10-15 minutowego spaceru (niezależnie od pogody). Proszę
zauważyć, że proponowane zmiany linii 527 będą odbierały pasażerów linii
132 na rzecz podróży do linii metra.
Linia 134 - skrócenie trasy na zasadzie tylko dojazdu do metra ogranicza
możliwość podróżowania na lewobrzeżną część Warszawy i znacząco zmniejsza
atrakcyjność tej linii, a także powoduje konieczność przesiadek dla
podróżnych.
Brak możliwości sensownego przyjazdu właśnie do linii M1, to dramat dla
mieszkańców, którzy korzystali z linii 132 i 134, w ramach ich tras ul.
Ostródzką. Jedna z tych linii powinna pozostać z nie zmienioną trasą
(czyli przebiegającą ul. Ostródzką) i przystankiem końcowym - Metro
Marymont. To daje wielu osobom możliwość bezprzesiadkowego przejechania
na lewy brzeg Wisły i tam skorzystania z kolejnego środka komunikacji
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miejskiej (autobus, tramwaj oraz metro). Proszę zauważyć, że największą
bolączką mieszkańców tzw. Zielonej Białołęki jest brak komunikacji
szynowej, pozwalającej uniknąć korków i zatorów w transporcie kołowym, a
tu nie spodziewamy się zmian w najbliższych latach. Proszę zatem nie
robić rewolucji, a raczej sensowną ewolucję tras, pozostawiając możliwość
transportu na i z lewobrzeżnej części Warszawy, trasą mostu im. Gen.
Grota-Roweckiego, dla dużej części mieszkańców okolicy ul. Ostródzkiej.
Łączę wyrazy szacunku,
Temat:

Zmiany komunikacji metro Bemowo

W związku z rozpoczęciem konsultacji dot. Zmian w komunikacji po otwarciu
metra na Bemowo informuje, iż moa rodzina mieszkająca przy ul. Olbrachta
(w kierunku ul. Znana) nie korzysta bezpośrednio z metra. Stacja Ulrychow
będzie oddalona około 1200 metrów. Wymaga to więc dojazdu do stacji.
Nasze dziecko chodzi do szkoły podstawowej przy. Ul. Redutowej.
Bezpośredni dojazd do szkoły i zapewnia linia 167. Pozbawienie nas tej
linii uniemożliwi bezpośrednie połączenie do szkoły małoletnich dzieci.
Ponadto nie będzie żadnego połączenia Ochotą. W z powyższym wnioskuję o
pozostawienie linii 167 w dotychczasowej trasie z ul. Znanej, bądź
zmianę trasy linii 154 i ustawienie jej początku z ul. Znanej, przez ul.
Redutową i dalej w dotychczasowej trasie. Linia 154 kiedyś miała już taka
trasę. Proszę o uwzględnienie wniosku gdyż dzieci nie będą miały
bezpośredniego połączenia do szkoły, a pieszo jest to około 1500 metrów.
Podsumowując. Prosimy o pozostawienie linii 167 w dotychczasowej trasie
lub 154 z ul. Znanej. Naprawdę nie wszyscy mieszkańcy korzystać muszą z
metra. Ponadto otwarcie metra jak widać utrudni naszym dzieciom dojazd do
szkoły, a nam życie.
Pozdrawiam i liczę na zrozumienie
Temat:

Zmiany w komunikacji miejskiej.

Dzień dobry,
Pragnę wyrazić swój głęboki sprzeciw przeciwko likwidacji linii
tramwajowych 41 a zwłaszcza linii 25. Trasy obydwu tramwajów nie
pokrywają się z trasą metra a są jedynie miejscami zbierzne. Ich
likwidacja przyczyni się do utrudnienia dojazdu do pracy czy szkoły wielu
mieszkańców targówka. Bynajmniej go nie usprawni a jedynie wydłuży gdyż
wiele osób będzie musiało się kilkukrotnie przesiadać na trasie.
Wydłużenie linii metra miało usprawnić komunikację i oczywiście może to
zrobić ale pod warunkiem, że będzie dopełnieniem już istniejącej a nie
jej zastępstwem. Tak więc zdecydowanie NIE dla likwidacji linii 41 i 25
!
Pozdrawiam

Temat:

Komunikacja Znana-Olbrachta-Redutowa

Dzień dobry, proszę o pozostawienie choćby 1 lini na wskazanym odcinku
Znana-Olbrachta-Redutowa do rejonowej szkoly numer 238 przy Redutowej.
Obecnymi propozycjami pozbawiacie nas państwo bezposredniego dojazdu do
tej placówki.
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Temat:
Re: Wnioski w sprawie zmian komunikacyjnych na Bemowie i
Targówku po otwarciu metra.
A I jeszcze jeden pomysł.
Przepraszam, że piszę już 3 maila, ale mam nowe pomysły.
160:
Preferuje 2 opcje:
1. Zostawienie trasy tak, jak jest (ponieważ na Centralnym jest WKD, a
być może mieszkańcom Białołęki i Targówka zależy na dostępie do WKD)
2. Przekierowanie linii tak, jak we wcześniejszej wiadomości
Pozdrawiam
Dzień dobry.
Piszę w sprawie wniosków w sprawie zmian komunikacyjnych po
otwarciu metra na Bemowie I Targówku.
Przedstawiam listę moich wniosków:
Bemowo:
190: Jestem przeciwny skracaniu linii do Znanej. 190 jest jedną z
liń, z której Warszawiacy oraz mieszkańcy Marek i Ząbek korzystają
najczęściej. Według mnie trzeba zostawić te linie tak, jak jest, ponieważ
już dociera do stacji metra Dworzec Wilenski, Mlynow, Ksiecia Janusza i
Ratusz-Arsenał. Dodatkowo 190 jedzie przez Góralską. Przystanek znajduje
się DOKŁADNIE koło budowy stacji przy Wola Parku.
197: Preferuje żeby 197 nadal jeździło między Gwiaździsta a UrsusNiedzwiadek, z możliwością dojazdu do stacji Bemowo.
112 cz. 1: Jestem przeciwny skracaniu linii do Nowego Bemowa.
Według mnie trzeba wydłużyć te linie do Osiedla Górczewska, z możliwością
dojazdu do stacji Bemowo.
122: jestem przeciwny skracaniu linii do Nowego Bemowa. Według mnie
trzeba wydłużyć te linie do Ursusa-Niedźwiadek albo do UrsusaSanktuarium, z możliwością dojazdu do stacji Bemowo.
Targówek, Białołęka i Marki:
112 cz 2: preferowałbym skierowanie linii poprzez aleje
Piłsudskiego i dalej przez Bandurskiego w Markach, później przez
Kościuszki i Lewandow, później przed Zeraniem przejeżdżać przez ulice
Bazylianska, Bartnicza i Pelcowizne, czyli Preferuje ustawienie takie,
aby jak najmniej się spóźniała.
25: Jestem przeciwny likwidacji linii
41: Jestem przeciwny likwidacji linii
118: preferowałbym wydłużenie do CH Targówek
132: Jestem przeciwny skracaniu linii
134: Jestem przeciwny skracaniu linii
156: Jestem przeciwny skierowaniu linii na nową trasę
160: Preferowałbym skrócenie tej linii do Dworca Wschodniego,
ponieważ jest bliżej niż Dworzec Centralny
240: Jestem przeciwny skracaniu linii.
Tutaj zostawiam 2 opcje:
1. Wydłużenie linii poprzez Rondo Żaba do ronda Starzyńskiego,
ulice Goledzinow i Budzinskiej-Tylickiej do pętli Żerań FSO.
2. Zostawienie trasy taką, jaką jest.
269: Jestem przeciwny likwidacji linii
356: Jestem przeciwny uruchamianiu linii
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412: Jestem przeciwny likwidacji linii.
Tutaj zostawiam 2 opcje:
1. Zmiana trasy poprzez ulice Bieżuńską, Kraśnicką i Ksiecia
Ziemowita aż do Dworca Wschodniego
2. Zostawienie trasy taką, jaką jest.
E-9: Jestem przeciwny likwidacji linii
Pozdrawiam

Temat:
Re: Wnioski w sprawie zmian komunikacyjnych na Bemowie i
Targówku po otwarciu metra.
Dodam, że:
W przypadku 160 wolałbym zmienić trasę. 160 miałoby jechać od Grodziska
do Dworca Wschodniego przez Lewandow, Skarbka Z Gór, Głębocka, Malborska
do metra Kondratowicza, i dalej przez ronda Żaba i Starzyńskiego przez
Dworzec Wilenski i Kijowską do Dworca Wschodniego.
Pozdrawiam

Dzień dobry.
Piszę w sprawie wniosków w sprawie zmian komunikacyjnych po
otwarciu metra na Bemowie I Targówku.
Przedstawiam listę moich wniosków:
Bemowo:
190: Jestem przeciwny skracaniu linii do Znanej. 190 jest jedną z
liń, z której Warszawiacy oraz mieszkańcy Marek i Ząbek korzystają
najczęściej. Według mnie trzeba zostawić te linie tak, jak jest, ponieważ
już dociera do stacji metra Dworzec Wilenski, Mlynow, Ksiecia Janusza i
Ratusz-Arsenał. Dodatkowo 190 jedzie przez Góralską. Przystanek znajduje
się DOKŁADNIE koło budowy stacji przy Wola Parku.
197: Preferuje żeby 197 nadal jeździło między Gwiaździsta a UrsusNiedzwiadek, z możliwością dojazdu do stacji Bemowo.
112 cz. 1: Jestem przeciwny skracaniu linii do Nowego Bemowa.
Według mnie trzeba wydłużyć te linie do Osiedla Górczewska, z możliwością
dojazdu do stacji Bemowo.
122: jestem przeciwny skracaniu linii do Nowego Bemowa. Według mnie
trzeba wydłużyć te linie do Ursusa-Niedźwiadek albo do UrsusaSanktuarium, z możliwością dojazdu do stacji Bemowo.
Targówek, Białołęka i Marki:
112 cz 2: preferowałbym skierowanie linii poprzez aleje
Piłsudskiego i dalej przez Bandurskiego w Markach, później przez
Kościuszki i Lewandow, później przed Zeraniem przejeżdżać przez ulice
Bazylianska, Bartnicza i Pelcowizne, czyli Preferuje ustawienie takie,
aby jak najmniej się spóźniała.
25: Jestem przeciwny likwidacji linii
41: Jestem przeciwny likwidacji linii
118: preferowałbym wydłużenie do CH Targówek
132: Jestem przeciwny skracaniu linii
134: Jestem przeciwny skracaniu linii
156: Jestem przeciwny skierowaniu linii na nową trasę
160: Preferowałbym skrócenie tej linii do Dworca Wschodniego,
ponieważ jest bliżej niż Dworzec Centralny
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240: Jestem przeciwny skracaniu linii.
Tutaj zostawiam 2 opcje:
1. Wydłużenie linii poprzez Rondo Żaba do ronda Starzyńskiego,
ulice Goledzinow i Budzinskiej-Tylickiej do pętli Żerań FSO.
2. Zostawienie trasy taką, jaką jest.
269: Jestem przeciwny likwidacji linii
356: Jestem przeciwny uruchamianiu linii
412: Jestem przeciwny likwidacji linii.
Tutaj zostawiam 2 opcje:
1. Zmiana trasy poprzez ulice Bieżuńską, Kraśnicką i Ksiecia
Ziemowita aż do Dworca Wschodniego
2. Zostawienie trasy taką, jaką jest.
E-9: Jestem przeciwny likwidacji linii
Pozdrawiam
Temat:
Nowe stacje – konsultacje społeczne zmian w komunikacji
Białołęka autobus 160
Dzień dobry,
w sprawie zmian komunikacji po otwarciu linii metra na Targówku. Proszę
rozważyć pozostawienie autobusu linii 160 z dojazdem bezpośrednim do
Dworca Centralnego.
Mieszkam na Zielonej Białołęce przy Skarbka z Gór i cieszę się, że mam
wybór i bezpośrednie dotarcie do Śródmieścia, Starego miasta i do Dworca.
Szczególnie ważne dojazd do Dworca, jak podróżuje się pociągami z
bagażami i nie trzeba się ciągle przesiadać.
Obecnie Zielona Białołęka jest bardzo dobrze skomunikowana - dojazd
bezpośredni do 1 i 2 linii metra. Dojazd do Centrum / Dworca oraz linią
120 do Dworca Wschodniego.
Szybkość dotarcia nie zawsze idzie w parze z metrem, z którego ciągle się
trzeba przesiadać a do Dworca Centralnego z metra jest nie najbliżej.
Proszę o rozważenie pozostawienia bezpośredniego autobusu dojeżdżającego
dalej niż do 2 linia metra czyli linii 160 do Dworca Centralnego.
Z poważaniem

Temat:

Konsultacje Bemowo propozycja dla 109

Dzień dobry,
bardzo trudna jest dla Bemowa zmiana linii 109, która zawsze była dla nas
super połączeniem z centrum. Mam pewną propozycję dla 109, które jechała
by jak 105 do Daszyńskiego, a potem do Centralnego ewentualnie do Placu
Trzech Krzyży, bo zarówno w jednym i drugim miejscu są duże możliwości
przesiadek. Nie potrzebne było by wtedy 105, a linia 109 była by bardzo
szybka i atrakcyjna.
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Pozdrawiam

Temat:
Wnioski w sprawie zmian komunikacyjnych na Bemowie i Targówku
po otwarciu metra.
Dzień dobry.
Piszę w sprawie wniosków w sprawie zmian komunikacyjnych po otwarciu
metra na Bemowie I Targówku.
Przedstawiam listę moich wniosków:
Bemowo:
190: Jestem przeciwny skracaniu linii do Znanej. 190 jest jedną z liń, z
której Warszawiacy oraz mieszkańcy Marek i Ząbek korzystają najczęściej.
Według mnie trzeba zostawić te linie tak, jak jest, ponieważ już dociera
do stacji metra Dworzec Wilenski, Mlynow, Ksiecia Janusza i RatuszArsenał. Dodatkowo 190 jedzie przez Góralską. Przystanek znajduje się
DOKŁADNIE koło budowy stacji przy Wola Parku.
197: Preferuje żeby 197 nadal jeździło między Gwiaździsta a UrsusNiedzwiadek, z możliwością dojazdu do stacji Bemowo.
112 cz. 1: Jestem przeciwny skracaniu linii do Nowego Bemowa. Według mnie
trzeba wydłużyć te linie do Osiedla Górczewska, z możliwością dojazdu do
stacji Bemowo.
122: jestem przeciwny skracaniu linii do Nowego Bemowa. Według mnie
trzeba wydłużyć te linie do Ursusa-Niedźwiadek albo do UrsusaSanktuarium, z możliwością dojazdu do stacji Bemowo.
Targówek, Białołęka i Marki:
112 cz 2: preferowałbym skierowanie linii poprzez aleje Piłsudskiego i
dalej przez Bandurskiego w Markach, później przez Kościuszki i Lewandow,
później przed Zeraniem przejeżdżać przez ulice Bazylianska, Bartnicza i
Pelcowizne, czyli Preferuje ustawienie takie, aby jak najmniej się
spóźniała.
25: Jestem przeciwny likwidacji linii
41: Jestem przeciwny likwidacji linii
118: preferowałbym wydłużenie do CH Targówek
132: Jestem przeciwny skracaniu linii
134: Jestem przeciwny skracaniu linii
156: Jestem przeciwny skierowaniu linii na nową trasę
160: Preferowałbym skrócenie tej linii do Dworca Wschodniego, ponieważ
jest bliżej niż Dworzec Centralny
240: Jestem przeciwny skracaniu linii.
Tutaj zostawiam 2 opcje:
1. Wydłużenie linii poprzez Rondo Żaba do ronda Starzyńskiego, ulice
Goledzinow i Budzinskiej-Tylickiej do pętli Żerań FSO.
2. Zostawienie trasy taką, jaką jest.
269: Jestem przeciwny likwidacji linii
356: Jestem przeciwny uruchamianiu linii
412: Jestem przeciwny likwidacji linii.
Tutaj zostawiam 2 opcje:
1. Zmiana trasy poprzez ulice Bieżuńską, Kraśnicką i Ksiecia Ziemowita aż
do Dworca Wschodniego
2. Zostawienie trasy taką, jaką jest.
E-9: Jestem przeciwny likwidacji linii
Pozdrawiam
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Dzień dobry,
W związku z otwarciem kolejnych linii metra chciałabym wyrazić swój głos
i zaproponować aby choć jeden autobus z Białołęki miał tracę bezpośrednio
do Dworca Centralnego. Obecnie jest linia 160 która jeździ bezpośrednio
do dworca. Na przykład w moim przypadku wsiadam w jeden autobus i
wysiadam koło pracy jeśli zostanie zabrana linia 160 która jedzie koło
przystanku Kino Femina będę musiała dwa razy się przesiadać żeby dotrzeć
do pracy. Poza tym wygodniej jest wsiąść z walizkami z Dworca
Centralnego w jeden autobus i dojechać tak jak prowadzi linia 160, a nie
z walizkami wchodzić i wychodzić do tramwaju później metra i następnie
autobusu żeby dojechać na Białołękę to mija się zupełnie z celem nie jest
to wygodne pchać się w metro z walizkami !!!!!!!!
Rozumiem, że metro to dobra rzecz ale nie wszędzie dojeżdża i nie wszyscy
mają ochotę korzystać z metra a choć jedna linia autobusowa 160 z trasą
niezmienioną lub delikatnie zmienioną powinna zostać.
Pozdrawiam

Temat:
Wnioski dot. proponowanych zmian w komunikacji - Zielona
Białołęka (m.in. linia 527, 132, E-9)
W związku z proponowanymi zmianami ZTM przy okazji otwarcia kolejnych
stacji linii M2, wnoszę o odrzucenie proponowanych zmian, jako
szkodliwych dla komunikacji mającej SŁUŻYĆ mieszkańcom Białołęki
Wschodniej (Zielonej Białołęki) i w zamian wnoszę o:
?? utrzymanie linii 134 na dotychczasowej trasie
?? przedłużenie linii 527 do Osiedli Zielona Dolina, Regaty
?? nowa linia autobusowa Olesin - ul. Ruskowy Bród - ul. Ostródzka - do
stacji metra Bródno
?? pozostawienie 314 na dotychczasowej trasie
?? utrzymanie linii 132
? utrzymanie linii E-9
?? bezpośrednia linia z Regat do metra Marymont
?? zlikwidowanie białych plam komunikacyjnych w części Zielonej Białołęki
i Białołęki Dworskiej
? doprowadzenie M2 do osiedli Derby oraz budowę węzła komunikacyjnego P+R
w okolicy Lidla przy trasie S8.
Z poważaniem,

Temat:

24 kwietnia

Dzień dobry,
zgłaszam chęć udziału online w spotkaniu na temat
układu komunikacyjnego Białołęki po otwarciu nowych stacji II linii
metra.

Temat:

171

Dzień dobry,
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Bardzo proszę o nieusuwanie autobusu 171 do centrum. Powinien pozostać
jeden autobus, który jeździ do centrum z bemowa. Metra nie ma w Warszawie
wszędzie co oznacza konieczność dokonywania wielu przesiadek, które będą
utrapieniem dla osób starszych, kobiet w ciąży i matek z dziećmi, jak
również dla osób najmłodszych. Zabranie bezpośredniego autobusu z bemowa
do centrum utrudni ludziom funkcjonowanie. Nie każdemu jest łatwo się
przesiadać.dodatkowo czas przesiadania jest dosyć dugi.
Uprzejmie proszę o uwzględnienie powyższych wniosków.

Temat:

Planowane nowe trasy autobusów 112 i 190.

Dzień dobry,
Mieszkam na Jelonkach od 40 lat,
przystanek "Plac Kasztelański"

na przeciw Placu Kasztelańskiego,

W stronę Hali Wola to przystanek "Plac Kasztelański 01" i autobusy
112 i 190. Tak tylko te 2. Jaki autobus zostanie po zabraniu (skróceniu)
tych linii ? - żaden, a tramwaje też w stronę Hali Wola nie mają tu
przystanku.
W stronę Górczewskiej to przystanek "Plac Kasztelański 02" i
autobusy oprócz 112 i 190 jeszcze 129, który skręca w prawo .
190 : -mogę pojechać do przychodni przy ul. Ciołka (wiele starszych
ludzi z niepełnosprawnościami o
kulach jeździ do
lekarzy specjalistów, na rehabilitację),
- do przychodni Atis przy Górczewskiej róg Elekcyjnej
- do szpitala jednodniowego ( i nie tylko) Atisu przy
Górczewskiej
-do przychodni z różnymi specjalistami przy ul. Leszno 17,
-do przychodni przy ul. Świętochowskiego 2 -lekarze
specjaliści, masażyści, rehabilitacja.
-do Auchan, Castoramy, kina w Auchan
wrócić z zakupami.

i

z większą torbą

mogę pojechać z Placu Kasztelańskiego do Kauflandu przy
Batalionów chłopskich i wrócić z
ciężkimi
zakupami też 190 bez przesiadek, a to ważne.
- na Olimpię po zakupy,
- mogę wrócić z Lidla z cięższymi zakupami, kiedy nie chcę
dźwigać idąc pieszo, bo mogę wsiąść
albo
przy
Konarskiego przy kościele, albo przy Ratuszu. Tramwajem nie mogę
podjechać, bo nie
zatrzymuje
się przy Placu Kasztelańskim
i od Czumy trzeba dźwigać siaty z zakupami albo iść o
kulach,
- mogę dojechać do metra Księcia Janusza, bez przesiadek.
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-mogę bez przesiadek pojechać do Marek, Castoramy, Ikea, M1 i wiele innych sklepów,
-do dworca Wileńskiego, bez dźwigania bagażu do tramwaju
przy hali Wola
-z wózkiem z dzieckiem lub dla niepełnosprawnych do
przychodni przy ul. Czumy 1
-z wózkiem z dzieckiem lub dla niepełnosprawnych do
Przychodni przy Powstańców Śląskich 19,
latem można się
przejść, ale zimą śnieg, zawierucha, to już gorzej.
-do Ratusza, 190 zatrzymuje się tuż przy Ratuszu, a od
tramwaju kuśtykam o kulach przez dwa
przejścia i na
żadnym nie zdążam przejść na jednej zmianie świateł i jest to droga przez
mękę.
Jeśli zabierzecie 190 z przystanku Plac Kasztelański to nie
zostanie ani jeden autobus w stronę hali Wola.
Dla porównania na innych przystankach jest kilka autobusów ( i były
tramwaje 10 i 11) Szpital Wolski:
105,255,109,178,106.
Bemowo Ratusz 02 :109,149,154,719,729
i tramwaj 10 też tu jeździ i aż 5 autobusów.
Osiedle powstało w latach 80 i mieszka tu wielu seniorów w tym
niepełnosprawnych i należy ich potrzeby również brać pod uwagę. Ale jest
też wiele młodych rodzin z dziećmi i wózkami, którzy też korzystają z
komunikacji miejskiej.
Zabrano nam już 184, który jeździł do Dworca Zachodniego i dalej na
Szczęśliwice. Teraz bez przesiadki nie mamy czym tam dojechać, a jak się
wyjeżdża do sanatorium czy na wczasy to oprócz torebki, laski, kul ,mamy
więcej bagażu, więc najlepiej bez przesiadek.
Przesiadki są problematyczne dla starszych ludzi,
niepełnosprawnych, z bagażami oraz czasochłonne.
Autobus 112 kursuje na trasie Marki - Karolin i nie jest na trasie
metra. Żeby bez uciążliwych przesiadek pojechać to właśnie potrzebne jest
112. Do Marek jak i do Karolina.
Ta komunikacja miejska jest dla nas, pasażerów, (niestety nadal w
Warszawie płatna), więc nie powinien o niej decydować student z "Pcina",
który może Warszawę widział w telewizji i nigdy nie korzystał z
komunikacji miejskiej, albo urzędnicy zza biurka, którzy na co dzień
jeżdżą autami i nie muszą korzystać z komunikacji miejskiej, która
również pozostawia dużo do życzenia
Najlepszymi doradcami są Ci, którzy z komunikacji korzystają na co
dzień.

Temat:

konsultacje na Bródnie po uruchomieniu M2
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Dzień dobry,
chciałbym dodać kilka sugestii dotyczących funkcjonowania komunikacji
miejskiej na Bródnie.
1) Z pętli Bródno - Podgrodzie odjeżdża autobus 500, który dowozi
pasażerów do I Linii Metra - Dworzec Gdański. Ta linia powinna
funkcjonować jak dotychczas ze względu na bardzo dużą liczbę pasażerów.
Już na piątym przystanku - Gilarska nie ma możliwości wejścia do autobusu
(jest przepełniony). Nie wszyscy pracują w centrum i linia M2 nie jest im
potrzebna do codziennego dojazdu do pracy, dlatego autobus 500 jest
bardzo potrzebny, by jechać dalej z Dworca Gdańskiego linią M1 w stronę
Młocin. Jeśli powróci stara trasa linii 500, wtedy będzie dojazd z pętli
Bróno - Podgrodzie do Ratusza Targówek z dostępem do M2.
2) Uważam, że odcinek od skrzyżowania Matki Teresy ze Św.Wincentego do
skrzyżowania Św. Wincentego z ul. Borzymowską powinien zostać tak jak
obecnie tylko w formie BUSpasa/MTON/TAXI - ze względu na powstawanie
kolejnych etapów osiedli mieszkaniowych naprzeciwko muru cmentarza
bródnowskiego (wzdłuż ul. Wincentego). Gdy ten odcinek zostanie otwarty
dla wszystkich, wtedy mieszkańcy nowych osiedli wygenerują jeszcze
większy ruch i będą dużo większe korki, niż dotychczas, czyli przed
zamknięciem tego odcinka ulicy ze względu na budowę M2. A ulica ma tylko
jeden pas w jedną stronę.
3) Chciałbym, aby linia cmentarna C56 o poniższej trasie:
BRÓDNO-PODGRODZIE – Chodecka – Wyszogrodzka – Bartnicza – Wysockiego –
Marywilska – Płochocińska – Modlińska – trasa mostu Marii SkłodowskiejCurie – Nocznickiego – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego –
CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ.
była (pod inną nazwą) stałą linią autobusową, kursującą w dni robocze.
Jest to bardzo potrzebna trasa z pętli Bródno - Podgrodzie nie tylko
kilka dni w roku. Trasę można skrócić do przystanku Metro Młociny na
Bielanach.
4) Po otwarciu M2 na Bródnie linia 118 w godzinach porannego i
popołudniowego szczytu komunikacyjnego powinna kursować co kilka minut z
pętli Bródno - Podgrodzie przy użyciu autobusów przegubowych z
zachowaniem starej trasy Bródno - Podgrodzie - Bazyliańska - Trasa
Toruńska - Politechnika.
5) Należy utrzymać linię 114 i 414 oraz 169 przy obecnym rozkładzie, bez
zmian.
6) Proponuję wydłużenie o 1 przystanek trasy autobusów nocnych N14 i N64
z zajazdem na pętlę Bródno - Podgrodzie, co pozwoli na bezpieczne
poruszanie się w porach nocnych mieszkańcom dużych osiedli wokół pętli
autobusowej. Podobne zajazdy dla powyższych linii funckjonują przez
zajezdnię Stalowa.
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Pozdrawiam serdecznie,

Temat:

Bródno M2 - propozycje

Witam, poniżej propozycje:
- autobus 176 i 314 powinny jeździć częściej. Do przystanku Marcelin
(jest tu ogromna liczba nowych mieszkańców i dochodzą ciagle nowitysiące). Przystanek Marcelin musi mieć komunikacje do Metra M2 i na
Tarchomin ( dzieci do szkół jeżdżą tam).
- autobus 314 powinien jeździć w dzień, bez przerw.
- super jakby były odstępy czasowe różnych linii. Często jest tak, że
przyjeżdzają 2 autobusy na raz i trzeba czekać na następny długo.
Pozdrawiam,

Temat:
Wniosek w sprawie propozycji organizacji komunikacji po
otwarciu drugiej linii metra na Bródnie
Szanowni Państwo,
odnosząc się do opublikowanych propozycji organizacji komunikacji
miejskiej na Bródnie i Targówku po otwarciu kolejnych stacji drugiej
linii metra wnoszę o:
1. pozostawienie trasy linii 118 w pierwotnym kształcie, tj. na trasie
obowiązującej przed rozpoczęciem budowy stacji metra na Bródnie.
Argumenty w postaci problemów z przejazdem autobusów Wisłostradą i trasą
S8 są całkowicie nietrafione. Problemy z przejazdem Wisłostradą są
czasowe (w trakcie budowy kolektora Wiślanego) poza tym problemy są
typowe dla godzin szczytu. Jednak z takimi problemami boryka się
większość linii komunikacji miejskiej w Warszawie. Jeśli chodzi o
Wisłostradę można wskazać linię 185 jednak nikt nie zaproponował aby
skrócić trasę linii np. do pl. Wilsona. Idąc tym tokiem myślenia trzeba
byłoby oprócz skrócenia trasy 118 zmienić jej charakter na
jednokierunkową w porannym szczycie do krańca Mariensztat, a w
popołudniowym do Metro Politechnika ponieważ np. w popołudniowym szczycie
linia "łapie" opóźnienia pomiędzy pl. Konstytucji i Mariensztatem.
Ponadto, odnosząc się do kłopotów z przejazdem trasą S8 trzeba były
skrócić trasy wielu linii lub wręcz zlikwidować je. Przykładem jest linia
414, na nawet kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Więc mogłaby kursować
między krańcem Szczęśliwice, dw. Zachodnim. Podobnie linia 112, która
należałoby skrócić do krańca metro Marymont. Skrócenie trasy do krańca
Mariensztat pozbawi mieszkańców Bródna bezpośredniego połączenia ze
Szpitalem na Solcu, co dla osób starszych i pozostałych często po
poważnych zabiegach na duże znaczenie. Metro mimo dużego znaczenia dla
mieszkańców nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb mieszkańców.
Dlatego argumenty wskazane przez organizatora komunikacji miejskiej w
Warszawie nie znajdują potwierdzenia w obecnej sytuacji.
Reasumując proszę o pozostawienie linii 118 w kształcie jaki obowiązywał
przed rozpczęciem 2 linii metra na Bródnie.
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Temat:

zmiany na Bialołęce

Szanowni Państwo,
zaproponowane przez Państwa zmiany w układzie komunikacyjnym po otwarciu
metra wydają się być atrakcyjne i dobrze pomyślane. Korzystając z okazji,
że można dodać swoje propozycje do zmian przedstawiam swoje 3.
dla linii 134 - kursy skrócone o jedno rondo dalej a mianowicie do
przystanku Zdziarska Kanał. Zapewni to możliwość mieszkańcom istniejących
tam osiedli połączenie co 7,5 minuty w godzinach szczytu. Myślę że jeden
przystanek więcej dla autobusu nie będzie zbytnim problemem a ułatwi
znacznie życie mieszkańcom.
dla linii 160 i 527. PO co zostawiać linię 527 skoro ominie ona tylko
jeden przystanek na swojej trasie (Centrum Handlowe Głębocka) przypomina to czas linii 511 która jeździła z Wiatracznej na Lotnisko i
też omijała tylko jeden przystanek. Więc przechodząc do rzeczy,
pozostawił bym linię 160 częstotliwość kursowania jak Państwo proponują
jednak np co 4 kurs w dni powszednie a co 2 w święta pozostawiłbym na
obecnej trasie. Myślę że linia będzie wykorzystywana i zapewni nam
mieszkańcom Białołęki połączenie z Dworcem Centralnym, Starym Miastem,
ZOO co jest bardzo ważne.
dla linii 256 wydłużenie linii do Olesina lub Augustówki od Grodziska do
Zdziarskiej po trasie 120 a dalej po trasie 134.
Pozdrawiam

Temat:

KONSULTACJE - Bemowo

Witam.
Prosze po uruchomieniu metra na odcinku Bemowskim o pozostawienie
nastepujacych linii autobusowych:
112, 171, 190.

Temat:

Nowe stacje – konsultacje społeczne zmian w komunikacje

Dzień Dobry, zapoznałam sie z propozycją zmiany trasy 177
LINIA 177
Proponujemy nową trasę linii łączącą nowe osiedla mieszkaniowe na terenie
dawnej fabryki ciągników w Ursusie oraz osiedla Ursus–Niedźwiadek i
osiedla Zielona Italia z Jelonkami oraz linią metra M2 na stacji Bemowo.
W południowej części Ursusa linia 177 zostałaby zastąpiona przez linię
207 na nowej trasie.
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Niestety nowa trasa 207 nie pokrywa się z obecną trasą 177. Nie ma
przystanku Sosnkowskiego.
Z tego przystanku szybko można dojechać na Pkp Ursus.
Pozatym w sobotę wiele emerytów jeździ na bazarek tym autobusem. Bo to
jest jedyny autobus jadący ze Starego Ursusa w tamtą stronę (przystanek
Gierdziejowskiego).

Temat:

Sprzeciw w temacie pomysłu likwidacji tramwaju 25

Od kilku lat przesiadłam sie na komunikacje porzucając samochód. Linia 25
zapewnia mi wygodny sposób dotarcia do pracy. Serio, jak linia zostanie
zlikwidowana, zacznę jeździć samochodem. O to Wam chodzi?!
Bez sensu:-(
Temat:

Konsultacje społeczne po uruchomieniu nowych stacji metra

Szanowni Państwo,
niniejszym przedstawiam uwagi do propozycji WTP dotyczących zmian w
naziemnej komunikacji po otwarciu nowych stacji metra na Bródnie:
1) Linia 132 - nowa trasa z os. Derby przez ul. Głębocką, przez Trasę
Toruńską do Metra Marymont jest super rozwiązaniem. Wnioskowałam o nią
już kilka lat temu.
2) Linia 134 - należy zwiększyć częstotliwość kursowania, oddawane jest
coraz więcej osiedli w rejonie Kobiałki.
3) Linia 156 - dlaczego chcecie Państwo zrobić tak rozciągniętą trasę,
nadrabianie kilometrów (cofanie w kierunku Gorzykowskiej, Ossowskiego) i
objeżdżanie Targówka spowoduje, że ludzie nie będą chcieli jeździć tym
autobusem (dla osób chcących krążyć po Targówku będzie już przecież linia
356). Lepszym rozwiązaniem byłaby trasa: PKP Zacisze Wilno - Ziemowita Rozwadowskiego - (zmiana) Trocka - Metro Trocka (koniec zmiany) - św.
Wincentego - Metro Kondratowicza - (zmiana) Głębocka - Zaułek Szkoła.
Skoro autobus ma jakby zastąpić obecną linię 256, to powinien pozostać na
Zielonej Białołęce, jednym z najgorzej skomunikowanych obszarów
pozbawionych metra i tramwaju. Dlatego zbędne jest kierowanie 156 przez
Bródno, które ma świetnie rozwiniętą sieć autobusów i tramwajów. Zasadne
jest wsparcie Białołęki.
4) Linia 256 - jeśli nie przychylą się Państwo do powyższej propozycji z
pkt 3, wówczas postuluję o pozostawienie dotychczasowej trasy linii 256
bez żadnych zmian.
5) Linia 160 - konieczne jest pozostawienie tego autobusu na
dotychczasowej trasie lub nawet nieco ulepszonej: propozycja poniżej:
Grodzisk - Skarbka z Gór - CH Targówek - Metro Kondratowicza - Zacisze Radzymińska - Dw Wileński - Metro Ratusz Arsenał - rondo ONZ - Dw
Centralny. Jedyne co, to należy przeanalizować jak wyeliminować krążenie
autobusu po uliczkach Targówka i wybrać najszybszą i najkrótszą trasę do
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Dw Wileńskiego: może odbicie w ul. Młodzieńczą, która dalej skręca w
Radzymińską, gdzie jest bus-pas? Dalej bez zmian do Centrum.
W 2019 r trwały konsultacje w związku ze zmianami przy otwarciu stacji
Trocka na Targówku - najliczniejsze uwagi pasażerów dotyczyły linii 527,
łączącej Zieloną Białołękę z dogodnymi punktami przesiadkowymi jak Dw.
Wileński, Centrum. Dodatkowo ludzie skierowali do ZTM petycję, gdzie
zebrano ok 4 tys podpisów, dodatkowo w tym temacie odbyły się spotkania w
ZTM. W odpowiedzi wychodząc naprzeciw uruchomiliście Państwo linię 160
(choć szkoda, że to linia zwykła z bardzo dużą liczbą przystanków, lepsza
byłaby przyspieszona z ewentualnymi dodatkowymi przystankami na żądanie).
Dlatego też sama nawet propozycja skasowania autobusu 160 pokazuje
lekceważące podejście do ogromnej liczby głosów pasażerów, którzy jasno
wypowiedzieli się w tej sprawie dwa lata temu. Poza tym linia ta cieszy
się dużym powodzeniem, więc nielogiczny wydaje się pomysł jej skasowania.
Ludzie już wtedy wyraźnie zgłaszali i teraz zgłaszają dokładnie to samo,
że:
- chcą mieć chociaż jedną linię, która połączy słabo skomunikowaną (bez
tramwajów i metra) Zieloną Białołękę z ważnymi punktami przesiadkowymi:
tu byłoby to Metro Kondratowicza, dalej Dw Wileński (dużo autobusów i
tramwajów), dalej Stare Miasto, dalej Pl Bankowy, Centrum do Dw
Centralnego.
- nie wszyscy są tacy sprawni i zdrowi, żeby ich zmuszać do kilku
przesiadek, które WTP chce siłą narzucić pasażerom, coraz więcej ludzi ma
problemy z kręgosłupem, z poruszaniem się, z niepełnosprawnościami, są
osoby starsze, są rodzice z dziećmi w wózkach, nie dyskryminujcie tych
osób przymuszając ich do dodatkowych, niekomfortowych przesiadek do
metra. Zdarzają się awarie wind na stacjach co w tym momencie wyklucza te
osoby do korzystania z metra.
- robiąc testy na trasie między osiedlami Derby a Dw Wschodnim czasowo
wychodzi korzystniej przejazd jednym autobusem niż z przesiadką do metra
Trocka, a jazda jednym środkiem transportu jest dużo dogodniejsza w
porównaniu z przesiadkami, schodzeniem do metra, czekaniem na pociąg,
wchodzeniem po schodach.
- ludzie jadąc jednym autobusem wolą wyciągnąć książkę i spokojnie sobie
jechać i czytać, a nie kilka razy przesiadać się i tracić czas na
czekanie na kolejne środki lokomocji.
- wielu nastolatków uczęszcza do szkół w centrum, w rozmowach z ich
rodzicami powielają pogląd, że zdecydowanie bezpieczniej byłoby gdyby ich
dzieci miały autobus łączący Białołękę z Centrum, a nie musiały krążyć
między przystankami i przesiadać się kilka razy.
- proszę wziąć pod uwagę, że są osoby, które mają lęk przed komunikacją
podziemną, wynika to głównie z faktu, że w wielu krajach pojawiały się
ataki terrorystyczne właśnie w metrze. Demokracja nakazuje, by każdy mógł
korzystać z różnych form publicznych środków transportu, co oznacza
dywersyfikację: autobusy i tramwaje i metro (a nie skrócenie tras
autobusów i przymusowe przesiadki do metra).
6) Linia 204 - konieczność pozostawienia na dotychczasowej trasie, bez
żadnych zmian. Jeśliby wprowadzić wszystkie Państwa aktualne propozycje
zmian, to odcięli byście Państwo mieszkańcom Zielonej Białołęki możliwość
dostania się w różne rejony, wszystkich skierowalibyście Państwo
przymusowo do metra, czy komuś metro pasuje czy nie, a tym samym
odcielibyście Państwo możliwość sprawnego przemieszczania się po mieście.
Linia 204 to jedna z istotniejszych linii dla tej części Białołęki, która
świetnie łączy z Bródnem i od wielu lat bardzo dobrze funkcjonuje na
dotychczasowej trasie, cieszy się dużym powodzeniem. Otwarcie drugiej
linii metra na Bródnie nie powinno wpłynąć na skrócenie i pogorszenie tej
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dogodnej trasy. Pamiętajmy, że dojeżdża do PKP Praga, gdzie można
przesiąść się do pociągów, a jeszcze obok jest zespół szkół średnich,
gdzie uczęszczają nastolatki. Zabranie tej linii z Osiedli Derby i
skrócenie jej trasy to dla porównania tak jakbyście Państwo zabrali
mieszkańcom Tarchomina autobus 509 i skierowali go tylko do Żerania.
7) Linia 245 - skierowanie z Ząbek przez Łodygową, dalej w Młodzieńczą do
Metra Kondratowicza jest ciekawym rozwiązaniem, daje prostą, konkretną
trasę i łączy Ząbki z Zaciszem i Bródnem. Ewentualnie w godzinach szczytu
możnaby rozważyć przejazdy co 12 minut.
8) Linia 527 - linia ok, jednak można rozważyć przedłużenie jej w dalsze
rejony Białołęki, by i inni mieszkańcy skorzystali.
9) Linia 25 - to niemal historyczna linia tramwajowa! Od wielu, wielu lat
stanowiła trzon komunikacyjny łączący Bródno z resztą Warszawy: Targówek,
Praga Płn., Praga Płd., Śródmieście, Ochota. Po drodze wiele cennych
punktów przesiadkowych, wiele miejsc docelowych, same plusy. Dodatkowo,
te same powody w sprawie utrzymania linii 25 jak wyżej podałam dla
utrzymania linii 160.
Na koniec komentarz ogólny, proszę zauważyć, że metro w Warszawie nie
jest tak rozbudowane, ażeby większość mieszkańców mogła z niego
skorzystać. Proszę zwrócić uwagę także na komfort pasażerów, którzy
wielokrotnie zgłaszali, że przesiadki są niedogodnościami, dyskomfortem
czekania na kolejny środek transportu, wydłużeniem łącznego czasu
przejazdu. Dlatego też biorąc różne aspekty pod uwagę proszę o nie
kasowanie korzystnych autobusów i tramwajów oraz o nie skracanie ich
tras.
Z poważaniem,

Do:
konsultacje
Temat:
Sprzeciw wobec propozycji zmiany trasy 716
Proszę o uwzględnienie głosów większości mieszkańców Piastowa, którzy są
przeciwni proponowanej przez Państwa zmianie trasy linii 716. Obecna
trasa zapewnia bezpośredni dojazd z Piastowa do CH Factory, do zespołu
szkół ponadpodstawowych na ul. Dzieci Warszawy, a także dogodną
przesiadkę na przystanku Wałowicka na linię 189 - szczególnie dla osób
jadących z/w kierunku Mokotowa. Proponowana trasa przez ul.
Gierdziejewskiego i Połczyńską nie dość, że okrężna, to z daleka omija
wszystkie ważne cele podróży mieszkańców Piastowa. Zastępstwo za linię
197 proponuję zapewnić w inny sposób, nie pozbawiając przy tym Piastowian
połączenia z ul. Traktorzystów, Świerszcza i osiedlem Nowe Włochy.
Z poważaniem,
Do:
konsultacje
Temat:
NIE!!!! DLA LIKWIDACJI LINII TRAMWAJOWEJ 25
Linia 25 jest istotnym połączeniem dla prawobrzeżnej Warszawy. Łączy ona
oddalone od metra części Bródna z Nową Pragą oraz Kamionkiem i Saską
Kępą. Likwidacja tego połączenia oznacza brak możliwości bezpośredniego
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dojazdu tramwajem z Saskiej Kępy w okolice Dworca Wileńskiego i skazałoby
mieszkańców na zatłoczoną i stojącą w korkach linię 509.
Likwidacja linii 25 uniemożliwiłaby bezpośredni dojazd z Bródna na
Dworzec Centralny i pozbawiłaby dojeżdżających na kampus WUMu lub do
szpitala na Banacha bezpośredniego połączenia tramwajowego z Alejami
Jerozolimskimi.
?? Dlatego sprzeciwiam się likwidacji linii 25.
Temat:

Dot. Nowe stacje metra - zmiany komunikacyjne (WOLA ODOLANY)

Szanowni Państwo,
W związku z planowanym otwarciem kolejnych stacji II linii metra w
rejonie Bemowa wnioskuję o pozostawienie przez Państwo kursów linii
autobusowych łączących dzielnicę Wola (Odolany) z Bemowem oraz z dworcem
centralnym. Zamierzają Państwo wykasować połączenia, które łączą powyższe
rejony a są zapewniane przez linie 154 i 109. Czy Państwo nie zdają
sobie sprawy ile osób zamieszkuje obecnie dzielnicę Odolany (WOLA), a
dzięki zmianom, które Państwo proponują będzie pozbawionych możliwości
dojazdu z tej dzielnicy w ww. rejony miasta? Nie każdy z mieszkańców
dysponuje samochodem aby dotrzeć w tym kierunku do pracy, do szkoły, do
urzędu, czy po prostu aby zrobić zakupy. Zmiany, które Państwo
zamierzają wprowadzić są zapewne wynikiem braku wiedzy na temat zmian
urbanistycznych które nastąpiły w ostatnich kilku latach (i które ciągle
trwają) w dzielnicy WOLA -rejon Odolany. Tysiące mieszkańców, w znacznej
mierze młodych ludzi- pracujących, studiujących korzystających regularnie
z komunikacji miejskiej będzie pozbawionych możliwości dojazdu. Wyrażam
nadzieję, że rozważą Państwo powyższe i zaproponują rozsądne rozwiązania
w zakresie zmian komunikacyjnych związanych z otwarciem kolejnych stacji
metra w kierunku Bemowa, a które dotyczą także dzielnicy WOLA (ODOLANY) i
że w szczególności połączenie na linii 154 z przystanku reduta wolska do
ulicy Górczewskiej w stronę Bemowa oraz połączenie z ulicy Górczewskiej
przez kasprzaka w stronę dworca centralnego pozostaną bez zmian.
Z poważaniem,

Temat:

Konsultacje

Dzień dobry,
dołączam do grona osób, które apelują o pozostawienie linii tramwajowej
nr 25. Podobnie jak dziesiątki innych warszawiaków codziennie z niej
korzystam.
Serdeczności,
Temat:

Metro Stacja Zacisze a 262 .suplement do opinii

Dzień dobry,Jako suplement do swojego wysłanego maila do Panstwa w
sprawie linii 262 :zadałem sobie trud i poszedlem ca 2,5 km z Wyspowej
Zacisze Lewinow do Stacji Zacisze Metro.262 ma jeździć Krosniewicka ale
jak widzę najbliższy ew.przystanek tamże z najbliższym dojsciem do metra
to droga przez prywatne zamknięte osiedle.Ul.Spojni czujnie jest skrajnie
wąska i niech zgadne:.... mieszkańcy z tej ulicy staną na głowie aby nie
jeździły tam nawet małe autobusy.Natomiast ew. przystanek 262 tuz przy
Kanalku brodnowskim oznacza ca 400 m do Stacji Zacisze.nie mogę wiec

454
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

zadać sobie pytania?kto zaprojektował w tym miejscu stacje za dziesiątki
milionow!? :jak widac wyłącznie dla okolicznych mieszkańców!?512 nie jest
zadnym rozwiazaniem dla wsch.Zacisza.gratuluje okolicznym mieszkancom tej
stacji kilkukrotnego wzrostu cen za swoje dzialki.pozdrawiam
Temat:

154 LINIA bus

Witam,
proszę nie zmieniać trasy linii 154 ! Korzystam z tej trasy i potrzebuję
ją taką jaka jest - od Starego Bemowa do Okęcia.
Metro nic nie zmienia w przebiegu tej trasy, nie rozumiem, po co ją wogle
chcecie zmienić
pozdrawiam
Temat:

Sprzeciw dla likwidacji linii 25,

Chcieliśmy zgłosić kategoryczny sprzeciw dla likwidacji linii 25, jest to
łatwy i bezpośredni dojazd Pragi na Banacha, ludzie starsi potrzebują
dojazdu bez przesiadek, to kolejny skandal, ten pomysł. Metro nie
dojeżdża wszędzie bezpośrednio, i nic dziwnego, że ludzie przesiadają się
do samochodów, jak mają dwie czy trzy konieczne przesiadki, żeby dojechać
do celu

Temat:
Konsultacje w sprawie zmian komunikacyjnych związanych z
uruchomieniem nowych stacji metra.

Wniosek generalny: zmiany nie mogą powodować pogorszenia komunikacji w
żadnym rejonie miasta, również odległym od metra, a przeciwnie powinny
powodować poprawę komunikacji w dostosowaniu do rozwoju miasta i
powstającej nowej zabudowy. W szczególności należy uwzględnić fakt nowej
zabudowy nie tylko na Białołęce Konsultacje w sprawie zmian
komunikacyjnych związanych z uruchomieniem nowych stacji
metra.Wschodniej, ale i w innych szybko rozwijających się rejonach
Białołęki.
Wnioski szczegółowe:
1/ Protestuję przeciw wycofaniu linii 126 z ulicy Mehoffera, w które
rejonie powstają liczne nowe domy. Stwierdzenie ZTM, że pokrętna linia
233 z Kępy Tarchomińskiej poprawi tu komunikację , jest marnym żartem.
Zabranie stąd linii 126 pozbawi ten rejon połączenia przede wszystkim z
Ratuszem Białołęki ( również punkt przesiadkowy), a również Polfą,
Centrami Handlowymi
Kupiecka i Targówek oraz Bródnem i Targówkiem.
Proponuję utrzymanie tej linii w tej części trasy w niezmienionej
postaci, bądź jeśli skrócenie linii 314 z nieznanych mi powodów jest
niezbędne, skierowanie 126 od Mehoffera przez Światowida do krańca
Tarchomin.
2/Wnioskuję skierowanie linii 233, przekształconej zgodnie z propozycją
ZTM z 333 , od Hanki Ordonówny ulicami: Mehoffera, Fletniową ( powrót
Orchowiecką), Klasyków, Waluszewską do Ołówkowej (powrót Bohaterów).
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Linia ta skomunikuje dużą część dzielnicy ze Stacją PKP Płudy. Z
niezrozumiałych względów władze miasta nie wykorzystują linii SKM do
poprawy połączenia Białołęki z resztą Warszawy generując liczne korki
szczególnie w okolicach mostów. Najpierw stację PKP Choszczówka
odsunięto o potencjalnego punktu przesiadkowego na wiadukcie Mehoffera,
następnie nie skierowano żadnej linii autobusowej do PKP Choszczówka oraz
nie wykorzystano możliwości przesiadek na PKP Płudy ( Brak tu również
parkingu). Na mój wniosek o skierowanie innej linii autobusowe z
Nowodworów do PKP Płudy dostałem wyjaśnienie z ZTM, że linia zastępcza
kursująca w okresie budowy wiaduktu z Nowodworów do PKP Płudy nie była
wykorzystana. Jest to argument absurdalny. Przystanek krańcowy był
wówczas odległy od stacji, dojście prowadziło przez budowę ( błoto!!!).
Obecnie przystanek jest zlokalizowany na wiadukcie i połączony windami
bezpośrednio z peronami. Dlaczego tak marnie wykorzystywać tę inwestycję?
Ponadto nowa trasa 233 łączyła
by bardzo rozwijające się rejony ulic Hanki Ordonówny , Mehoffera/
Fletniowa i Waluszewska/ Polnych Kwiatów z lokalnym centrum handlowym
przy skrzyżowaniu Modlińska/ Mehoffera ( Kaufland, Biedronka, Rossman,
Pepco , apteka, paczkomaty itp.).
3/ Proponuję skierowanie linii 41 po trasie linii 17 ze Służewca do pętli
Tarchomin Kościelny z równoczesną likwidacją słabiej wykorzystywanych
skróconych kursów do Marymontu. Linia 17 jest obecnie wyjątkowo obciążoną
linią i wymaga zdecydowanego wzmocnienia, szczególnie w przypadku
proponowanej likwidacji 41
Z poważaniem
Temat:

Konsultacje Bemowo

Dzień dobry,
jestem mieszanką Chrzanowa – Batalionów Chłopskich.
W ogłoszonych planach zmian komunikacji na Bemowie chciałabym odnotować
brak połączenia osiedla zarówno z Centrum Warszawy, jaki i z Dworcami
Zachodnim i Centralnym, a nawet ze stacją Metra Bemowo.
1. Skrócony ma zostać autobus 190, który jest jedynym bezpośrednim
połączeniem z centrum Warszawy (pl. Bankowy, Stare miasto) jak również ze
Stacją Metra Bemowo (choć jeżdżenie do Metra Bemowo nie jest najszybszym
rozwiązaniem).
1a. 190 łączy również Chrzanów z Pragą. Metro, do którego nie ma dojazdu
z Chrzanowa) nie rozwiązaniem.
2. Wycofanie 109 z Bemowa powoduje brak możliwości względnie wygodnego
dostania się do Dworca Centralnego. Obecnie na Centralny z Chrzanowa jest
dojazd 105+109. Oczywiście można przesiąść się na tramwaj – wymaga to
jednak wędrówek z bagażami między przystankami. Tramwaj 10 jedzie
objazdem, w związku z budową linii tramwajowej na Kasprzaka. Podobnych
wędrówek z bagażem wymaga dotarcie do Dworca Zachodniego.
Miasto deklaruje, że komunikacja ma być przyjazną alternatywą dla
samochodów. W związku z powyższym oczekuję wygodnego połączenia
Chrzanowa:
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1. za stacją Metra Bemowo.
2.

z centrum Warszawy oraz Dworcami Centralnym i Zachodnim

Jednocześnie należy podkreślić, że w momencie podejmowania decyzji o
zamieszkaniu na Batalionów Chłopskich jeździł stąd bezpośredni autobus do
Centrum – 522. Niestety do czasu jak oddano bloki autobus został
zlikwidowany, a jedynym połączeniem z Centrum jest 105, które niestety w
wielu przypadkach jest półśrodkiem do celu.
Proszę o uwzględnienie mojego głosu. Pozdrawiam,

Temat:

Linia 256 :: pozostawienie o obecnym kształcie.

Dzień dobry,
Bardzo proszę o wzięcie pod uwagę pozostawienie autobusu 256 na aktualnej
trasie. Jest to codzienny bezpośredni dojazd sporej grupy uczniów SP 377
z osiedla Wilno do szkoły i spowrotem.
W szczególności dojazd jest wysoce istotny ponieważ pozwala uczniom
wysiąść tuż pod szkołą bez konieczności przekraczania przejść dla
pieszych, zatem znacząco podnosi ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły.
Żadna z proponowanych zmian tego bezpieczeństwa nie zapewnia, wręcz
stwarza uczniom dodatkowe zagrożenie (np. przyszła linia 156, by z niej
skorzystać w drodze powrotnej wymaga przekroczenia Radzymińskiej).
Mam nadzieję że bezpieczeństwo uczniów pozostanie priorytetową kwestią.
Osobiście posiadam już jedno dziecko z niepełnosprawnością znaczną
dlatego nie życzę sobie ani innym mieszkańcom narażania ich dzieci na
utratę zdrowia lub życia.
Proszę wziąć pod uwagę ten głos.
Pozdrwaiem,
Temat:

zmiana trasy aut. 171

Proszę zostawić linię 171 na dotychczasowej trasie!!!!!!!!!
Proponowana zmiana Chomiczówka - Pętla Górczewska (w te miejsca mozna
dojechać
tramwajem i autobusem np. 114) pozbawia mieszkańców Bemowa
możliwości dojazdu do wielu newralgicznych punktów Warszawy,
jak np.
Torwar.

Temat:

Urząd Wola, Hala Mirowska,

Plac Bankowy, Plac 3 Krzyży,

Protest przeciw likwidacja linii 25

Dzień dobry
jestem przeciw likwiadacji linii tramwajowej nr 25.
Jest to linia, która umożliwia mieszkańcom Pragi Północ bezposrednio
dojechać do Szpitala na Banacha.
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Mamy już dość likwidacji bezpośrednich połączeń z dzielnicami.

Temat:

konsultacje zmian w komunikacji po otwarciu stacji metra

Szanowni Państwo,
W ramach konsultacji projektu zmian w komunikacji po otwarciu stacji
metra na Bródnie zgłaszam następujące zastrzeżenie.
Proszę o pozostawienie linii 160 - przynajmniej na odcinku łączącym
Targówek Mieszkaniowy z odcinkiem Stare Miasto / Kino Femina.
Uzasadnienie:
Na tym odcinku trasa nie dubluje się z trasą metra. Jest od lat obciążona
znacznymi potokami pasażerów, także po otwarciu metra na Targówku w 2019
r. Jednocześnie jest to odcinek relatywnie krótki - po znacznym skróceniu
linia nie generowałaby dużych kosztów.
Ponadto, po likwidacji szeregu linii wewnątrz Targówka Mieszkaniowego,
pozostawienie linii 160 zapobiegnie radykalnemu pogorszeniu komunikacji
wewnątrz osiedla, szczególnie w ciągu ulic
Ossowskiego/Handlowa/Myszkowska. Zgodnie z projektem zmian pozostaje tam
nieliczne linie, w tym kursujące sporadycznie (156, 356).
Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie uwagi.
Z wyrazami szacunku
Temat:

Planowana likwidacja tramwaju 25 ,,głupota wszechczasow"

Dzień dobry, uważam że likwidacja tramwaju nr25 to najgorszy pomysł jaki
macie, tuż obok tramwaju na Gocław kosztem zieleni miejskiej.
Jeździmy na Oszmianska na zajęcia sportowe i to jedyny sposób żeby tam z
goclawia dojechać, bo autobusy są zawodne ,rzadziej jeżdżą i jest chyba
też tylko 1. Dzieci z Ochoty też przyjeżdżają tramwajem 25 i dla nich to
jest jedyna opcja dostania się na naszą stronę Wisły, więc pomysł
likwidacji 25 jest glupi , utrudni ludziom życie.
Z poważaniem
Temat:

Likwidacja linii tramwajowej 25 - sprzeciw

Szanowni Państwo,
Jako regularny użytkownik linii 25, zgłaszam sprzeciw wobec planu
likwidacji tej linii. Jest to najwygodniejsze i omijające korki
połączenie pomiędzy Pragą Północ i Saską Kempą, ale też rejonem ronda de
Gaulle'a. Alternatywą są tylko stojące w korkach i spóźniające się
autobusy.
Z poważaniem,

Temat:

W sprawie planowanej likwidacji linii 25

Szanowni Państwo,
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w związku z ogłoszeniem w sprawie zmian w komunikacji w związku z rychłym
otwarciem dalszych stacji drugiej linii metra chciałbym podzielić się
jedną uwagą.
Jako mieszkaniec Targówka (a wcześniej, przez ponad 25 lat, Pragi Północ)
uważam, że pomysł likwidacji linii tramwajowej 25 nie jest dobry. Nawet
po otwarciu drugiej linii metra, tramwaj nr 25 pozostaje podstawowym
środkiem transportu publicznego łączącym Bródno i Pragę ze ścisłym
centrum Warszawy. Ponadto ma kolosalne znaczenie dla mieszkańców
prawobrzeżnych dzielnic, umożliwiając szybką, bezkolizyjną podróż do
bardzo ważnego szpitala na ul. Banacha. Po likwidacji linii podróż z
Bródna czy Pragi na Ochotę stanie się bardzo utrudniona i wymagać będzie
co najmniej dwóch przesiadek. Myślę, że nie bez znaczenia jest również
pewna tradycja, która łączy się z linią nr 25 - "od zawsze" funkcjonuje
ona w świadomości Prażan jako tramwaj, którym błyskawicznie można
dojechać na Saską Kępę, Nowy Świat i do PKiN. Niestety, w ostatnich
latach polityka ZTM zdaje się lekceważyć ten de facto kulturotwórczy
aspekt funkcjonowania transportu miejskiego; być może warto jednak to
zweryfikować i w większym stopniu brać pod uwagę "mentalną mapę" miasta,
funkcjonującą w świadomości jego mieszkańców?
Pozdrawiam,
Temat:

Konsultacje społeczne - stacja metra Bemowo

Szanowni Państwo,
zapoznałem się z Państwa propozycjami zmian w komunikacji miejskiej
związanej z oddaniem do użytku nowych stacji II linii metra. Najbardziej
interesuje mnie sytuacja w okolicy, w której mieszkam, czyli okolice
ulicy Dźwigowej na Włochach.
Byłem pewien, że oddanie do użytku stacji metra Bemowo spowoduje
utworzone nowej lub modyfikację istniejącej linii autobusowej
umożliwiając mieszkańcom Nowych i Starych Włoch oraz pasażerów
korzystających ze stacji PKP Włochy na dogodny i szybki dojazd do metra.
Ze zdziwieniem stwierdziłem, że nie zaproponowali Państwo dogodnego
połączenia a wręcz pogorszyliście komunikację w dzielnicy zabierając
linię 716.
Być może sytuację poprawiłaby korekta linii 189 (która mogłaby dojeżdżać
na pętlę Os. Górczewska zatrzymując się po drodze przy stacji Bemowo) lub
przekierowanie linii 177 zamiast Lazurową, od Ursus-Ratusz dalej ulicami:
Świerszcza, Dźwigowa, Powstańców Śląskich aż na pętlę Os. Górczewska.
Niestety, brak możliwości pieszego przejścia tunelem pod linią kolejową
ulicą Dźwigową skazuje mieszkańców Włoch na komunikację publiczną dlatego
wydaje się celowe umożliwienie mieszkańcom Włoch bezpośrednie połączenie
autobusowe z najbliższą stacją Metro Bemowo. Umożliwiłoby to mieszkańcom
takim jak ja szybki dojazd w rejony Uniwersytetu Warszawskiego, czy na
Bródno.
Mam nadzieję, że wezmą Państwo pod uwagę potrzeby komunikacyjne
mieszkańców Nowych i Starych Włoch.
Z wyrazami szacunku
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Temat:

M2 na Bemowie

Proszę nie skracać linii 112 do pętli Nowe Bemowo. Moi rodzice w
wieku 70+ stracą dojazd z przystanku Czumy do przystanku Andersena, gdzie
przesiadają się w dni powszednie na autobus 303 do bramy północnej
Cmentarza Północnego.

Temat:

Otwarcie metra na Bemowie, a połączenia z Nowymi Włochami

Szanowni Państwo,
z doniesień prasowych dowiedziałem się, że ZTM po otwarciu stacji na
Bemowie nie planuje jakiegokolwiek połączenia obszaru Nowych Włoch (rejon
ulicy Dźwigowej) ze stacją metra przy ulicy Górczewskiej prostą trasą
przez ulicę Powstańców Śląskich. Nie zaplanowano również żadnych
konsultacji z mieszkańcami Włoch, planując jednocześnie konsultacje z
mieszkańcami leżącego dalej Ursusa (?).
Bardzo prosiłbym o rozważenie połączenia obszaru Nowych Włoch (rejonu
ulicy Dźwigowej) z nową linią metra (np. przetrasowanie linii 189 lub
zmiana częstotliwości kursowania linii 189 w zamian za wprowazenie nowej
linii w kierunku metra).
Pozdrawiam,

Temat:
132 i 134

opinia w sprawie komunikacji po uruchomieniu linii M2 - linia

Dzień dobry,
Proszę o odpowiedź w sprawie komunikacji i połączenia ulicy Ostórdzkiej z
Metrem Marymont
1.
Moje dzieci chodzą do liceum na Bielanach i Żoliborzu (LO Maczka i
LO Limanowskiego) i propozycje jakie Państwo przedstawili spowodują
problemy z dojazdem do szkoły.
Połączenie z LO Maczka
Dzisiaj z przystanku Współczesna córka jedzie linią 132 lub 134 w stronę
metra Marymont i na przystanku Osiedle Potok albo przesiada się w 185 lub
157 lub idzie pieszo do szkoły.
Połączenie z LO Limanowskiego
Dzisiaj z przystanku Współczesna syn jedzie linią 132 lub 134 w stronę
metra Marymont i na przystanku Osiedle Potok przesiada się w 157 lub z
Metra Marymont przesiada się w tramwaj i jedzie do szkoły.
Jak Państwo proponują rozwiązanie połączenia z ulicy Ostródzkiej (okolice
Małopolskiej) do w/w Liceów?
2.
Linie 132 i 134 zapewniają bezpieczny
domu.

bez przesiadkowy powrót do
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Jeśli dziecko ma potrzebę późnego powrotu do domu, na zajezdni
autobusowej wsiada do 123 lub 134 i bez żadnych przesiadek wraca do domu.
Ja mogę go odebrać z przystanku ze Współczesnej i bezpiecznie wraca do
domu.
Brak takiego połączenia naraża ja na przesiadki, chodzenie po nieznanym
terenie i czekanie na połączenie – co może stanowić zagrożenia dla
bezpieczeństwa dziecka.
3.
Korzystam z usług Galerii Młociny oraz z usług medycznych na
Bielanach.
Dzisiaj z przystanku Współczesna jadę linią 132 lub 134 do
Marymont przesiadam się w Metro lub tramwaj.

metra

Jak Państwo proponują rozwiązanie połączenia z ulicy Ostródzkiej
(okolice Małopolskiej) do Galerii Młociny?
Proszę jeszcze raz o analizę w/w połączeń i zaproponowanie zmian tak aby
linie 134 i 132 jeździły do Metra Marymont. Skoro miastu i ZTM zależy aby
ludzie przesiedli się z samochodów na komunikację miejską to musi być
możliwość korzystania z komunikacji a z przedstawionych planów autobusy
opuszczą ulicę Ostródzką i będzie brak bezpośredniego połączenia z lewym
brzegiem Warszawy. Chodzenie na ulicę Głębocką to dojście 15 minut
zamiast 3 minut – jest to znaczące utrudnienie.
Ile jeszcze czasu wschodnia Białołęka a w szczególności ul Ostóródzka ma
być traktowana jak wieś bez należytych połączeń, chodników, ścieżek
rowerowych.
Cały czas powstają wzdłuż Ostródzkiej nowe bloki, domy, segmenty a
komunikacja jest cały czas niedostosowana do potrzeb.
Dzieci wielokrotnie nie mogą się dostać do autobusów bo są one pełne (i
rano i w czasie powrotu)– proszę zwrócić uwagę ile osób wsiada na
przystanku Potok lub Kaskada do autobusów 132 lub 134 w kierunku
Białołęki , a autobusy na Tarchomin w tym czasie odjeżdżają puste.
Proszę o ustosunkowanie się do w/w zapytań o połączenia z liceami na
Bielanach i Żoliborzu oraz Galerią Młociny.
Mam nadzieję, że moja opinia wpłynie na Państwa decyzję w sprawie linie
132 i 134.
Pozdrawiam
Temat:

109, 154 i linie nocne

Dzień dobry,
109
Skrócenie tej linii bardzo utrudni dojazd do Centrum i okolic Torwaru
mieszkańcom okolic ul. Ordona. Jeśli ta linia musi zostać zmieniona to
powinno nastąpić najwcześniej w momencie uruchomienia tramwaju na całej
długości ul. Kasprzaka/Prostej. Robienie tego w tym momencie kiedy linia
jest w budowie to bardzo zły pomysł.
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154
Wydłużenie metra na Bemowo nie powinno wpływać na pogorszenie komunikacji
na Odolanach które nie sąsiadują z żadną stacją. Linia ta stanowi bardzo
dobre połączenie w dalsze rejony Ochoty a jednocześnie stanowi
alternatywę dla 184, które notorycznie się spóźnia i ma małą
częstotliwości kursowania na trasie do dw. Zachodniego.
Linie nocne
Powinna też nastąpić rewizja linii nocnych. Połączenie Odolan z rondem
Daszyńskiego pozwoliłoby w pełni wykorzystać nocne kursy metra.
z poważnem,

Temat:
Konsultacje społeczne - zmiana trasy linii 126 po otwarciu
stacji linii metra M2 na Bródnie
Szanowni Państwo,
Piszę do Państwa w sprawie proponowanej zmiany trasy linii 126 po
otwarciu stacji linii metra M2 na Bródnie. Chciałbym wyrazić ze swojej
strony głos wyraźnego sprzeciwu wobec proponowanej zmiany trasy linii.
Najbardziej istotną kwestią dla mnie oraz sporej części sąsiedztwa jest
zmiana trasy linii 126 na terenie Tarchomina i Nowodworów - obecna trasa
linii (niezmieniona od wielu lat) prowadząca przez ulice Mehoffera i
Światowida zapewnia optymalne i chętnie wykorzystywane przez mieszkańców
bezpośrednie połączenie tutejszych osiedli z cmentarzem przy ulicy Leśnej
Polanki, centrum handlowym Marywilska 44, Bródnem i Szpitalem Bródnowskim
(w trasie sprzed budowy metra) oraz centrum handlowym Targówek.
Skierowanie trasy linii 126 przez ulice Światowida, Myśliborską, Porajów
i Świderską do pętli Tarchomin, odetnie mieszkańców Tarchomina
Kościelnego i Nowodworów od bardzo ważnego i użytecznego połączenia
wykorzystywanego w codziennych dojazdach.
Proponowana przez Państwa linia 233, która miałaby kursować ulicą
Mehoffera może być owszem potrzebna dla mieszkańców Dąbrówki Wiślanej,
Kępy Tarchomińskiej i Bukowa, jednakże absolutnie nie spełnia
zapotrzebowania komunikacyjnego mieszkańców Tarchomina Kościelnego,
bowiem w tamtejsze rejony można bezproblemowo udać się istniejącą linią
211, a linia 233 nie zapewni istotnego dla tego regionu bezpośredniego
połączenia z Bródnem.
Bardzo proszę o głęboką refleksję nad sensownością podejmowanych decyzji
- zmiany wszak powinny według założeń zachęcać mieszkańców Warszawy do
korzystania z transportu publicznego. W obecnym kształcie, niektóre z
nich (m. in. ta przeze mnie wspomniana) mogą spowodować efekt całkowicie
odwrotny - mieszkaniec Tarchomina Kościelnego, nieposiadający
bezpośredniego połączenia z Bródnem, wobec wizji podróży z niezbyt
dogodnymi przesiadkami będzie zmuszony do wybrania samochodu jako środka
transportu, co absolutnie nie powinno leżeć w interesie Warszawskiego
Transportu Publicznego - w szczególności wobec podejmowanych licznie
ostatnio pro-ekologicznych postaw i kampanii.
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Zmiany tras po otwarciu stacji linii metra M2 na Bródnie powinny służyć
polepszeniu jakości podróżowania mieszkańców Bródna - niestety tym samym,
część z nich będzie utrudniać codzienne funkcjonowanie nie tylko części
mieszkańcom Bródna pragnącym dostać się na Tarchomin Kościelny oraz
Nowodwory, ale także mieszkańcom Tarchomina Kościelnego i Nowodworów,
których przecież otwarcie stacji linii metra M2 na Bródnie z racji
odległości absolutnie nie dotyczy i nie przyniesie im żadnej poprawy
jakości dojazdu.
W związku z wyżej przedstawionymi argumentami, ponownie apeluję o
wykazanie się rozsądkiem i pozostawienie linii 126 na obecnej trasie na
terenie Tarchomina i Nowodworów.
Z wyrazami szacunku,
Temat:

W SPRAWIE LINII NR 160

Szanowni Państwo,
piszę w odpowiedź na zaproszenie do konsultacji w sprawie przebiegu linii
autobusowych w dzielnicy Targówek po uruchomieniu ostatnich stacji
drugiej linii metra. Piszę w sprawie linii nr 160, chociaż bez
przekonania, ponieważ mając doświadczenie z poprzednich konsultacji, tj.
w sprawie pierwszych stacji oddawanych w tej dzielnicy, mam wrażenie, że
decyzja już zapadła, a konsultacje to tylko element konieczny procedury.
Mimo to zaryzykuję. Uważam, że to, co jest proponowane w sprawie linii
160 to BARBARZYŃSTWO.
Nie wszyscy pasażerowie mają "po drodze" z metrem. Niestety wprowadzone
już zmiany zmuszają ich bardzo często do tego. Sukcesy frekwencyjne
odnośnie liczby pasażerów korzystających z drugiej linii, które
prezentujecie Państwo na swojej stronie internetowej to nie zawsze efekt
wyboru pasażerów, ale konieczności z braku alternatywy. Dobitnie świadczy
o tym przykład Targówka, gdzie po ostatnich zmianach komunikacja jest już
mocno przetrzebiona (np. zabranie linii 162, 517), a trzon oferty
połączeń stanowią połączenia z miejscowości podwarszawskich lub w obrębie
dzielnicy. Wygląda na to, że o względnie dobrej komunikacji bezpośredniej
ze Śródmieściem też już będzie można zapomnieć, bo oferujecie Państwo
likwidację ostatniej linii, którą można przedostać się do lewobrzeżnej
Warszawy, tj. linii 160.
Patrząc na propozycję zastanawiam się, czy mają Państwo świadomość, że:
1) nie wszyscy mają potrzebę korzystania z metra?
2) metro powinno być uzupełnieniem komunikacji naziemnej?
3) kilkukrotne przesiadki dla podróżnych do nie jest poprawianie komfortu
podróży - to odnośnie ewentualnego argumentu, że aby dostać się np. w
okolice skrzyżowania np. ul.Jana Pawła z al. Solidarności można dojechać
do ul Targowej, a potem przesiąść się w tramwaj;
4) zamierzacie Państwo zlikwidować jedyną bezpośrednią linię autobusową z
tej części miasta na Dworzec Centralny w sytuacji, gdy żadna z linii
metra nie mam stacji na dworcu? Dojazd w okolice dworca i przesiadka,
ewentualnie spacer, to żadne udogodnienie;
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5) zamierzacie Państwo zlikwidować jedyną bezpośrednią linię autobusową z
tej części miasta na Stare Miasto?
5) może zdarzyć się, że w metro dojeżdżające do stacji Trocka lub
Targówek Mieszkaniowy w godzinach porannego szczytu nie będzie dało się
wsiąść? Częstotliwość kursowania też ma swoje ograniczenia.
6) zamierzacie zlikwidować linię z której korzysta bardzo dużo osób?
Obserwuję to codziennie, ponieważ z niej korzystam. Korzystają także moi
znajomi i krewni.
Na koniec przykład mojej krewnej, mieszkającej w okolicach Szpitala
Praskiego, której rodzice mieszkają na Targówku. Od wielu lat
przyjeżdżała do nich korzystając z linii 160. Po ewentualnych zmianach
czeka ją spacer lub dojazd do Dworca Wileńskiego, potem przesiadka w
metro i kolejny spacer lub przesiadka. Tak oto radykalnie poprawi się
jakość i szybkość jej podróży. Pewnie w takiej sytuacji zdecyduje się na
jazdę samochodem. To przykład jednostkowy, ale pewnie znalazłyby się
podobnych.
Dlatego apeluję to Państwa o ponowne przemyślenie losu tej linii. Uważam,
że warto pozostawić ją na poprzedniej trasie, tj. z pętli na Targówku do
Dworca Centralnego. Korzystam z tej linii nieprzerwanie od 1999 r. i
widzę na przestrzeni tych lat (mimo zmiany w jej przebiegu) jak bardzo
była i jest mieszkańcom Targówka oraz Pragi-Północ potrzebna. Jeszcze raz
powtórzę, że metro powinno być uzupełnieniem a nie de facto jedynym
środkiem komunikacji oferowanym zamiast. Smutna jest konstatacja, że
przed budową metra dzielnica była lepiej skomunikowana z innymi częściami
miasta niż po oddaniu metra, a tak się niestety dzieje. Likwidacja linii
160 tylko to potwierdzi. Niestety przesiadki, do których zmusza się
pasażerów, nie skracają czasu podróży i trudno je uznać za zachętę do
korzystania z komunikacji miejskiej. Wręcz przeciwnie, jest to jakiś
rodzaj tworzenia komunikacyjnych ograniczeń, a być może dla niektórych
osób - np. starszych, niepełnosprawnych czy matek z dziećmi rodzaj
komunikacyjnego wykluczenia (linia 160 dojechać można przecież m. in. do
dużej przychodni na ul. Radzymińskiej, z której korzysta wiele osób, do
przychodni w al. Solidarności w okolicach ul. Szwedzkiej, czy Szpitala
Praskiego). Może warto to uwzględnić?
Z poważaniem,

Temat:

Zmiany na Białołęce - tramwaj 41

Dzień dobry,
Z niepokojem śledzę informacje i dyskusje nt. usunięcia linii 41 z
Żerania Wschodniego pozostawiając realnie dla tej części Białołęki
jedynie tramwaj 4, który jakoś bardzo często nie jeździ.
Tym bardziej mnie to dziwi, gdyż część ruchu przekierowywali Państwo tyle
czasu (i wciąż się to będzie działo z tego co widzę) autobusami właśnie
do tramwaju.
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Jako ogromny zwolennik komunikacji miejskiej rozważam w związku z tym
najnormalniej w świecie przesiadkę do auta, które było dla mnie względem
ZTMu zawsze drugim wyborem.
Proszę zamiast pogarszać komunikacyjna sytuację Białołęki to ja
polepszać, bo obecnie perspektywa wydaje się być odwrotna.
Pozdrawiam
Temat:
Zmiany w komunkiacji nadziemnej po otwarciu metra na Targówku
Załączniki: 204.PNG
Dzień dobry,
Jako mieszkaniec Warszawy i sympatyk komunikacji miejskiej w naszym
mieście chciałbym złożyć uwagi dotyczące planowanego układu
komunikacyjnego po otwarciu nowych stacji.
W celu ułatwienia linie będę omawiał w kolejności jakiej zostały opisane
na stronie:
https://www.wtp.waw.pl/newsy/2022/03/24/nowe-stacje-metra-m2-na-targowkupropozycje-zmian-w-warszawskim-transporciepublicznym/?fbclid=IwAR0TLDohlgzgUEF779zvg0iclWG9qw27OxstG_kf1NDHHzfuAklu
AvPyfdo
Linia 132
Bardzo dobra decyzja dotycząca zachowania połączenia międzydzielnicowego.
Proszę rozważyć skierowanie linii ulicą na trasę Głębocka-KondratowiczaChodecka-Łojewska-Łabiszyńska-...Metro Marymont lub wprowadzenia
wariantowości kursów na tej trasie lub rozbicie linii na linię
przyspieszoną omijającą Bródno i zwykłą z podjazdem do metra
Kondratowicza.
Zlikwidowanie 118 zabiera mieszkańcom Bródna wygodną możliwość
przedostania się na drugą stronę Wisły. Trasa ta pozwalałaby na
odciążenie linii 527 (zmniejszenie częstotliwości kursowania 527 do 6,5
min w szczycie)
Linia 156
Projektowana częstotliwość kursowania linii jest niewystarczająca.
Rozległa trasa będzie generować ogromne opóźnienia, szczególnie że
autobus kursuje S8 na której średnio są dwa zdarzenia drogowe dziennie.
Osiedle Wilno liczące prawie 20 tys mieszkańców, nie może mieć kursu do
najbliższej stacji metra co 30 min. Autobusy 256 w godzinach szczytu
odjeżdżają pełne. Jest to idealne połączenie w granicach dzielnicy, które
zapewnia komunikację z najważniejszymi obiektami dzielnicy tj. szkoły,
centra handlowe, Las Bródnowski, bazarek przy Trockiej, Urząd Gminy itp.
i bardzo zachęca do pozostawienia samochodu w garażu i przesiadkę do
autobusu. Cieszy się ona dużą popularnością także w weekendy W związku z
tym proponuje następujące warianty zmian:
-pozostawienie linii 256 na obecnej trasie ze zwiększoną częstotliwością
w szczycie co min 15 min. Kompromisową opcją byłoby skrócenie linii do CH
Targówek lub przez Bródnio do pętli Bródno-Podgrodzie. Odcinek na
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Białołęce byłby obsługiwany przez korektę tras autobusów kursujących w
tamtym rejonie.
-przedłużenie projektowanej linii autobusowej 356 z podjazdem do
przystanku PKP Zacisze Wilno i dalej Wierna-Przecławska-Rozwadowskiego
podobnie z projektem zmiany radnej
-Wydzielenie z proponowanej przez Państwa linii 156 kursów skróconych
kursujących na trasie Metro Kondratowicza-Osiedle Wilno co umożliwiłoby
kurs z os Wilno do Metra co 15 min.

Linia 160
Absurdalnym pomysłem jest likwidacja tej linii.
-Pozbawienie Zielonej Białołęki jakiejkolwiek linii autobusowej do
centrum odetnie od komunikacji miejskich osoby starsze i rodziców z
dziećmi. Seria przesiadek także w metrze a w szczególności w fatalnie
zaprojektowanym łączniku między M1 I M2 do metra nie jest opcją dla
rodziców z małymi dziećmi, osobami starszymi i z niepełnosprawnościami,
osobami z bagażem podróżującym na Dworzec Centralny. Wygeneruje to
większy ruch samochodów prywatnych.
-Jak wyobrażają sobie Państwo komunikację zastępczą w przypadku awarii
metra? Czy będą Państwo ponosić koszt spóźnień do pracy osób które nie
dotrą do pracy na czas? Gdyby linia została na obecnej trasie łatwo można
byłoby ją wesprzeć dodatkowymi kursami zamiast tworzyć tymczasowe linie
"za metro"
-Jej brak utrudni mieszkańcom Targówka Mieszkaniowego podjechanie do
najbliższej stacji metra.
-zniknięcie kolejnego autobusu z trasy WZ sprawi, że zostanie tam tylko
linia 190 i tramwaje. Co w przypadku awarii tramwajów? pasażerowie z
tramwajów nie zmieszczą się do autobusów tylko jednej linii, kursującej
na długiej trasie gwarantującej brak jakiejkolwiek punktualności? Dwie
linie to zawsze 2x więcej szans na mniejszy chaos w przypadku awarii.
-Brak tej linii podważa sens istnienia Buspasu od Szwedzkiej do Dworca
Wileńskiego
Proponowana zmiana:
-zachowanie linii 160 kursującej w wariancie 15/30/30 z obsłużeniem trasy
linii 256 na Białołęce i skorelowanie jej odjazdów tak by razem ze 120,
527 i 160 zachować odjazdy z Białołęki do Metro Kondratowicza co
proponowane 4 min
Linia 176
proponuje przedłużenie trasy tej lini do Metra Kondratowicza.
Zapewni to połączenie z jedną przesiadką Ząbek z Choszczówką.
Owszem, powiela ona trasę metra, zbierałaby pasażerów z rejonów Parku i
Szpitala Bródnowskiego, mogła by pełnić funkcję rezerwową w przypadku
awarii dla końcowego odcinka M2.
Linia 204
Bardzo dobry pomysł skomunikowania Białołęki w kierunku Wschód-Zachód.
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Jednakże moja propozycja może zrewolucjonizować komunikację w północno
wschodniej część aglomeracji i rozwiązać wiele problemów. Linia jest
łącznikiem z wszystkimi liniami kursującymi w przebiegu N-S. Spina ze
sobą ciągi ulic: Radzymińskiej, Głębockiej, Ostródzkiej,Białołęckiej i
Marywilskiej Proszę o rozważenie przedłużenia jej na jej końcach-do
Marek w rejon ulicy Fabrycznej i do Kupieckiej na Białołęce. Połączenie
takie odciążyłoby znacząco trasę S8 z samochodów prywatnych. W Markach
linia kursowała by w pętli-Kościuszki-Sosnowa-Szkolna-Ząbkowska-Lisa
Kuli-Badurskiego-Okólna-Kościuszki-...
Zapewniłoby to połączenie między obydwoma Szkołami w Markach, zachęci do
pozostawienia samochodu w domach mieszkańcom Marek i ograniczy ich wjazd
i "dzikie" parkowanie w pobliżu nowych stacji metra. Dodatkowo
zmniejszyłaby ruch samochodowy na trasie S8 i rozwiązała by problemy
parkowania na wąskich ulicach Zielonej Białołęki.
Na Białołęce jechałaby ulicą Marywilską gdzie budowane są nowe osiedla
oraz znajduje się wiele hal i magazynów gdzie pracuje wiele ludzi. W
rejonie Kupieckiej powstaje wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Stacja
PKP Żerań nie zapewnia dobrego połączenia z 2 linią metra. Dołożenie
kolejnego autobusu w ten rejon zwiększyłoby wykorzystanie nowego parkingu
P&R który obecnie nie cieszy się dużą popularnością.Zachęci też kierowców
do przesiadki do autobusu a następnie do Metra Bródno. Zmniejszy ruch
samochodowy w pobliżu tej stacji.
Poniżej schemat tej linii
Linia 240
Proszę o rozważenie zwiększenie częstotliwości kursowania tej linii do co
10 min w szczycie. Zwiększy to konkurencyjność połączeń na ciągu ulic
Piłsudskiego-Radzymińska w Markach i zmniejszy zatłoczenie na
istniejących mareckich liniach autobusowych. Więcej pasażerów będzie
miało możliwość wsiąść do metra wcześniej-na stacji Metro Kondratowicza.
Linia 412
Proszę o rozważenie poprowadzenia linii do stacji Metro Ratusz Arsenał.
wzmocni to komunikację na ulicy Radzymińskiej. 412 będzie niejako
przyśpieszoną opcją dostania się do I linii Metra Dodatkowe kursy można
wydzielić z autobusu 190.
częstotliwość kursowania w szczycie 412 co 12 min
częstotliwość kursowania w szczycie 190 co 10 min
dawałoby to średnią co 5,5 min czyli praktycznie identyczną co w chwili
obecnej ma linia 190.
412 może być linią zastępczą w przypadku awarii metra i tramwaju na
trasie W-Z.
Linia 25
Usunięcie tej linii utrudni komunikację na Ochotę. Zmniejszenie ilości
linii tramwajowej, podważa sens niedawnej modernizacji torowiska na
Bródnie. Proszę o zachowanie tej linii i kompromisowe zmniejszenie
częstotliwości do max co 15 min w szczycie.
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Podsumowywując każda całkowita likwidacja linii zachęca do przesiadki
samochodu.
Zachowanie linii 412, realnie wpływa na szybszy dojazd z Białołęki do
centrum.
Zachowanie 25 i 160 uzupełni nową linę metra M2
Wydłużenie linii 204 zepnie klamrą komunikację miejską na ciągach ulic o
przebiegu południkowym.
Uprzejmie proszę o przeanalizowanie odniesienie się i uwzględnienie
zaproponowanych przeze mnie korekt,
Z wyrazami szacunku,
Temat:

Zmiany w kursowaniu autobusów

Rozumiem że linię 109, 190 i 171 po uruchomieniu metra ulegną zmianie ale
co ma do tego linia 112?
112 nie pokrywa się z linią metra a jedynie przecina się z nią, dlatego
uważam że zabieraniem lini 112 jest absurdalne, po zmianach lini 190
będzie to jedyna linia która łączy Bemowo z Targówkiem i m.in
<http://m.in> z centrum handlowym nie wspominając o innych
lokalizacjach. Wcześniej na czas budowy metra zabrana została linia
184!!! Teraz Bemowo ma zostać pozbawione linii 154. Rozwiązaniem na
opóźnienia na być likwidacja linii? Linia 154 powinna zostać zachowana,
jest to ważne połączenie dla mieszkańców Bemowa i tylko w niewielkim
fragmencie pokrywa się z linią metra dlatego uważam że powinna być
skierowana z ul Górczewskiej na ulicę Powstańców Śląskich, Wolską do
Prymasa i dalej jak obecnie.
Uważam również że połączenie które obecnie jest w postaci 190 na odcinku
oś Górczewska - ratusz Bemowo powinno być zachowane.( Tak aby np. z
okolic batalionów chłopskich można było dojechać do Czumy czy Bemowo
ratusz).
Na Bemowie mieszka dużo osób starszych a dla nich przesiadki są bardziej
problematyczne. Dodatkowo powstaję problem częstych awarii metra
(pozostawienie bagażu czy wypadków), które powodują duże utrudnienia dla
pasażerów a po likwidacji linni jadących nad metrem spowodują duże
problemy z dojazdem. Uważam również że tak duże zmiany spowodują duże
utrudnienia w przemieszczaniu się po i z Bemowa, dlatego nie powinny być
wprowadzane w tym momencie, lecz po zakończeniu budowy metra.
Temat:

konsultacje- linia 25

Jako mieszkaniec Pragi-Północ jestem przeciwko likwidacji linii 25, która
zapewnia bezpośrednie połączenie z Saską Kępą, Muzeum Narodowym, Dworcem
Centralnym i innymi przystankami wzdłuż al. Jerozolimskich, gdzie
znajduje się wiele celów podróży. Na tej trasie ani linia nr 4, ani metro
nie stanowią alternatywy i wiążą się z przesiadkami uciążliwymi dla osób
starszych i schorowanych. Tramwaj ten ułatwia również transport wewnątrz
dzielnicowy. Rozumiem potrzebę oszczędności dlatego sugeruję (propozycje
nie tylko dla ZTM):
1) delikatne ograniczenie kursowania tej linii po otwarciu metra
2) Wzrost kosztu abonamentu do parkowania w SPPN (nawet tylko do 120 zł
za 1 auto i np. 600 zł za kolejne, choć wolałbym 1200 zł za kolejne)
3) Dalsze rozszerzanie SPPN np na wszystkie okolice nowych stacji metra i
wprowadzenie droższej śródmiejskiej SPPN
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4) Skuteczne kontrole Straży Miejskiej dotyczących parkowania w miejscach
do tego nieprzeznaczonych

Pozdrawiam serdecznie,
Temat:

NIE dla likwidacji linii 25

Szanowni Państwo,
piszę w sprawie linii tramwajowej nr 25, która ma zostać usunięta z
powodu otwarcia metra.
Uważam, iż ten pomysł jest absurdalny. Jest to tramwaj, który ma dobre
połączenia bezpośrednio z czterema dzielnicami Warszawy - Bródno, Praga,
Centrum i Ochota. Likwidacja linii 25 uniemożliwiałby bezpośredni dojazd
z Bródna na Dworzec Centralny i pozbawiłaby dojeżdżających na kampus WUM
lub do szpitala na Banacha bezpośredniego połączenia tramwajowego z ul.
Al. Jerozolimskie. Do centrum Warszawy podróżując metrem trzeba byłoby
się przesiadać w inną drugą metra, co może być uciążliwe przede wszystkim
dla osób starszych. Dodatkowo mniejsza ilość tramwajów spowoduje większe
obciążenie w metrze, szczególnie w godzinach szczytu. Jeszcze większy
ruch może spowodować obecność stacji SKM, KM na Bródnie - ludzie
przyjeżdżający z okolicznych miejscowości jak Legionowo czy Nowy Dwór
Mazowiecki. Większa ilość tramwajów ten ruch może rozluźnić i spowodować
większy komfort podróżowania po Warszawie. Ja osobiście mieszkam w takim
miejscu na Bródnie, gdzie musiałabym sporo przejść/dojechać do metra, co
powoduje dla mnie dodatkową przesiadkę w drodze do pracy. Należy też
wziąć pod uwagę to, iż takie dzielnice jak Ochota czy Praga Południe nie
mają metra i przez dłuższy czas na pewno pozostaną bez.
Uprzejmie proszę o przeanalizowanie argumentów przeciw likwidacji linii
nr 25.
Pozdrawiam serdecznie,
Temat:

Konsultacja zmiany w komunikacji prawobrzeżnej Warszawy

Dzień dobry,
Piszę w związku z odbywającymi się konsultacjami w sprawie zmiany
komunikacji publicznej prawobrzeżnej Warszawy ze względu na otwarcie
nowych stacji metra. Jest to ogromny sukces miasta, że kolejne części
Warszawy mogą być komunikowane tak sprawnym, niezawodnym i ekologicznym
środkiem transportu jak metro.
Jednakże niepokoi mnie informacja o likwidacji linii tramwajowej nr 25,
jako jedynej zmiany w kursowaniu tramwajów w związku z tym wydarzeniem.
Tramwaj, zaraz po metrze, to najsprawniejszy sposób poruszania się po
mieście, oraz najbardziej ekologiczne rozwiązanie. Dlatego powinien być
promowany oraz rozwijany, aby zachęcić do korzystania jak największą
ilość osób. Nie ukrywam, że mieszkając w okolicy linii tramwajowej, nigdy
nawet nie rozważam skorzystania z autobusu, który zawsze może stanąć w
korku, oraz mając dużo dłuższe trasy potrafi nie być na czas. Brak
bezpośredniego połączenia tramwajowego takich części miasta jak Dw.
Wileński z Alejami Jerozolimskimi jest ogromnym krokiem wstecz jeśli
chodzi o rozwój warszawskich linii tramwajowych. Linii i połączeń powinno
być z czasem tylko więcej, a nigdy mniej.
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Mam nadzieję, że głos mieszkańców Pragi jeżdżących codziennie do Centrum
Warszawy zostanie wzięty pod uwagę w decyzjach dotyczących zmian
komunikacyjnych. Żaden autobus nie zastąpi nam niezawodnego tramwaju.
Pozdrawiam,
Temat:

WTP na Woli i Bemowie

Szanowni Państwo,
Jestem zdecydowanie przeciwko skróceniu trasy linii 154. Jest to jedyne
bezpośrednie połączenie Ochoty Rakowiec z Wolą i jeden z niewielu
autobusów jeżdżących po ul. Grójeckiej. Chciałabym zauważyć że proponują
Państwo zmiany związane z budową metra, natomiast Ochota nie ma żadnej
stacji metra ani nawet konkretnych planów na metro.Jeśli zlikwidują
Państwo odcinek od Dworca Zachodniego w kierunku Woli jak mieszkańcy
Ochoty mają w ogóle dotrzeć do M2? Rozwiązaniem nie są trasy proponujące
2-3 przesiadki, ponieważ czas na przesiadkę znacznie wydłuża czas
podróży. Jak sami Państwo zauważyli 154 ma problem z jazdą wg rozkładu,
więc jadąc nim tym bardziej nigdy nie wiadomo czy uda się zdążyć na
przesiadkę.
Pozdrawiam,
Temat:

konsultacje komunikacji na Bródnie

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczętymi konsultacjami społecznymi w sprawie planowanych
zmian komunikacyjnych na Brodnie w związku z oddaniem nowych stacji metra
jestem przeciwna LIKWIADCJI Lini Tramwajowej 25. Jest to linia, która nie
pokrywa się z trasą metra, stanowi jedyne połączenie bezpośrednie z
Dworcem Wileńskim i Dworcem Centralnym a także Ochotą. Po likwidacji tej
linii pomimo, że pracuję w Centrum będę zmuszona 3 krotnie się przesiadać
i jak teraz mój czas przejazdu wynosi ok. 40 min. to po zmianach nie
biorąc już pod uwagę utrudnień związanych z przesiadkami, mój czas
przejazdu zdecydowanie się wydłuży m.in. o oczekiwanie na nastepne środki
komunikacji. ZTM wielokrotnie już podejmowało działania zawieszania linii
25 na czas świąt, ferii itp. co spotykało się z dużym niezadowoleniem i
protestami. Dlatego też uważam, ze metro również bardzo potrzebne,
powinno być uzupełnieniem obecnie funkcjonującej komunikacji.
Z poważaniem

Temat:

Zmiana długości linii 177

Szanowni Państwo, chciałbym zgłosić wniosek o wydłużenie linii 177 z
aktualnej „Ursus-Ratusz – WKD Opacz” na wersję „Ursus-Ratusz – P+R. Al.
Krakowska”. W tej chwili nie istnieje bezpośredni, szybki i wygodny
środek komunikacji zbiorowej pomiędzy 63-tysięcznym Ursusem, a ważnym
węzłem komunikacyjnym na alei Krakowskiej. Po prawdzie, na obrzeżach
Ursusa, prześlizguje się linia 220, ale powiedzieć, że nie jest to
rozwiązanie wygodne, szybkie, optymalne i komfortowe, to właściwie nic
nie powiedzieć. Po pierwsze, zacznijmy od samej linii 220. Po półtora
roku dojeżdżania do pracy za jej pośrednictwem, na palcach jednej ręki
mógłbym policzyć sytuację, kiedy autobusy na niej nie były spóźnione.
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Jest tak bardzo niesolidna, że zmuszony jestem jeździć „wcześniejszym”
autobusem i czekać potem na P+R około 20 minut, gdyż wielokrotnie (sic!)
zdarzały mi się sytuacje, że mając 10 minut „zapasu” do kolejnego
autobusu, spóźniałem się na niego! A biorąc pod uwagę mój dalszy kierunek
podróżowania, oznacza to dla mnie godzinne spóźnienie do pracy. Po
drugie, te malutkie autobusiki są zawsze tak potężnie zapchane ludźmi, że
czasami bywa problem z wejściem do pojazdu, o luksusie złapania się
barierki w środku już nawet nie marząc. Podróżowanie tą linią przez
ostatnie półtora roku to był jakiś pandemiczny koszmar. Ja rozumiem, że
po ciasnych uliczkach Skoroszy i Opaczy, nie da się puścić normalnego
autobusu. Jednak puszczenie tą linią pasażerów z połowy Bemowa, kawałka
Włoch i Ursusa nie miało prawa się udać. Po prostu – nie. Ten autobus
przyjeżdża na przystanek Szancera załadowany ludźmi do granic
przyzwoitości i tylko jest dopychany przez kolejne fale na Prystora,
Żywieckiej i WKD-Opacz. Rozładowuje się dopiero na Kolumba, Szyszkowej i
P+R Al. Krakowska. Proszę mi wierzyć na słowo – używanie tej linii w
godzinach porannego szczytu i dojazdów do pracy to kwintesencja całej
patologii komunikacji zbiorowej! Po trzecie wróćmy do uwagi, którą
zadałem na początku tego listu. Dla zbiorkomu pokroju autobusów przyjmuje
się, jeśli się nie mylę, że optymalna odległość do pokonania pieszo przez
pasażera do przystanku to 200m. Pokusiłem się o symulację pokrycia
dostępności przystanków obsługujących linię 220 na Ursusie, przy
szczodrym założeniu, że wynosi ona 600m (plik: 1 - 220 – 600m). Jak
Państwo widzą 3 dzielnicy nie ma możliwości bezpośredniego dotarcia do
węzła na „Okęciu”. Szczerze nie rozumiem sytuacji (i zachęcania do
korzystania z komunikacji zbiorowej) jak potrzeba 2-3 linii by dotrzeć do
tak ważnych węzłów przesiadkowych. Po czwarte – przecież ta linia kiedyś
do P+R Al. Krakowska dojeżdżała! Doskonale pamiętam jak kiedyś
dojeżdżałem nią do pracy. Wtedy była to podróż na dwa autobusy (do
„Okęcia” a potem dalej, do mojego końcowego celu). Było to o niebo
szybsze, wygodniejsze i zwyczajnie sensowniejsze. Nie znam powodów, dla
których zdecydowaliście się Państwo uciąć ją w połowie, ale szczerze
uważam, że chociażby w porannym szczycie, powinna ona dojeżdżać do P+R
Al. Krakowska. Jaka jest moja sugestia? Tak jak pisałem – przedłużenie
kursowania tej linii o przystanki Badylarska, Rebusowa, Szarady, Kolumba,
Szyszkowa i P+R. Al. Krakowska. Zasymulowałem pokrycie Ursusa
dostępnością do takiej linii i wygląda naprawdę sensownie i obiecująco
(plik: 2 - 177 – 600m) a razem z 220 pokrywała by praktycznie cały Ursus
(Plik: 3 - 177-220 – 600m). Linia 220 dojeżdża (a właściwie powinna
dojeżdżać) do węzła na Okęciu o 6:43, 6:58, 7:12, 7:28, 7:45, 8:00, 8:18,
8:33 i 8:46. Gdyby zsynchronizować „nową” 177 z kursowaniem 220
mielibyśmy sytuację, gdzie średnio co około 7 minut na P+R. Al. Krakowska
pojawia się autobus z pasażerami z Ursusa, Bemowa, Włoch, Opaczy i WKD.
Nie wierzę, że nie widzą Państwo zalet takiego rozwiązania. Jeżeli z
jakiś powodów nie jest to możliwe dla całej linii, przez cały dzień to
chociaż, jak wspominałem, mogliby Państwo stworzyć kursy „rozszerzone” w
porannych i popołudniowych szczytach, a może nawet stworzyć nową linię,
która do „Żywieckiej” poruszałaby się jak 177 a od „Żywieckiej” jak 220 i
kursowałaby tylko w porannych dojazdach do pracy i wieczornych powrotach?
Liczę na Państwa pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam.
Temat:

Likwidacja linii 25

Dzień dobry,
chciałbym zgłosić sprzeciw wobec planowanej likwidacji linii tramwajowej
nr 25 po otwarciu metra na Bródno.
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Jako mieszkaniec Pragi Północ korzystam z tej linii podróżując:
- do pracy (z przystanku Ząbkowska na przystanek Krucza; metro nie po
drodze; lub konieczna przesiadka na linię nr 7),
- do Parku Skaryszewskiego,
- na Saską Kępę,
- w okolice ul. 11 listopada.
Metro w żaden sposób nie ułatwia mi tych podróży. Linia pozwala na
dogodną komunikację w obrębie dzielnicy Praga Pn., a także na Saską Kępę,
do Śródmieścia, Dworca Centralnego, Szpitala na Banach, na Ochotę BWEZ
KONIECZNOŚCI UCIĄŻLIWYCH PRZESIADEK.
Dziękuję
pozdrawiam
Temat:

Zmiany w komunikacji Wola-Bemowo (nowe stacje metra)

W planie ograniczenia ruchu autobusów i tramwajów po uruchomieniu nowych
stacji metra pominięte zostały Odolany.
1. Skrócenie linii 109 praktycznie uniemożliwia sprawny dojazd do Ronda
ONZ/Dworca Centralnego.
W sytuacji, gdy w ul. Kasprzaka i Prostej został wstrzymany ruch
tramwajów na czas inwestycji - nie wyobrażam sobie, aby wszyscy, którzy
dojeżdżają liniami 105 i 255 do Ronda Daszyńskiego - rzucali się do Metra
dla przejechania 1 przystanku. Jest to bardzo niekomfortowe dla osób
starszych, z małymi dziećmi, wózkami lub bagażem oraz problemami z
poruszaniem.
Obie linie 255 i 105 oraz część kursów 178 zakręca na rondzie
Daszyńskiego i nie ma możliwości wygodnego i najszybszego dojazdu do
Ronda ONZ/Dworca Centralnego - i złapania np. tramwaju na Mokotów.
W związku z tym proponuję - na czas budowy tramwaju na Kasprzaka zostawić dłuższy kurs linii 109 min. od Fortu Wola oraz uruchomić trasę
na Kasprzaka - Prosta itd. dla wszystkich kursów 178.
Jest to odpowiedź na zwiększoną ilość mieszkańców na Odolanach.
2. Proszę również o skomunikowanie linii 255 (kurs, który odjeżdża z
przystaniu Jana Kazimierza o 6.35) z linią 136.
Wysiadający z 255 na przystanku PKP Warszawa-Wola(Kasprzaka) - widzą
odjeżdżający 136 (o 6.40), a następny trzeba czekać następne 10 min.
Wystarczy albo ustalić wcześniejszy odjazd 255 z Jana Kazimierza na np.
6.31, albo o 3-4 min. opóźnić przyjazd 136, który jest najszybszym
połączeniem z Mokotowem i dalej.
tytuł: Zapytanie
treść: Mieszkam na Gocławiu. Pracuję na Woli ( ul. Kasprzaka). Jak mam
dojeżdżać do szpitala jeśli jest zamysł zlikwidowania 109 od dw.
Centralnego. Pomijając fakt że ten autobus zawieszony jest w święta. Kto
nad tym \"myśli\", chyba nie osoba korzystająca z transportu publicznego?
Jak macie zamiar rozwiązać połączenie Gocławia z ul np Kasprzaka? Był
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autobus 507 z Gocławia na Bemowo, ktoś wymyślił skrócenie trasy, a teraz
zlikwidowanie tej nieszczęsnej 109 od dw. Centralnego. Oczekuję pisemnej
odpowiedzi, podpisanej przez konkretną osobę( imieniem i nazwiskiem)
Temat:

pozostawienie linii 134

w związku z otwarciem II linii metra zwracam się z prośba o pozostawienie
w rozkładzie jazdy autobusu linii 134. Prośbę swą motywują faktem, iż
jaki mieszkaniec Białołęki dojeżdżam tym autobusem do I linii metra.
Skasowanie powyższej linii autobusowej znacznie utrudni mi dojazd do
pracy a córce dojazd do szkoły
Z poważaniem,

Temat:

Zmiany w komunikacji związane z otwarciem nowej stacji metra

Dzień dobry,
Chciałabym poprosić o możliwość udziału w konsultacjach odbywających się
10.04 o godzinie 11.00.
Żadne z zaproponowanych planów zmian nie uwzględniają rosnącej w ogromnym
tempie liczby mieszkańców chrzanowa (okolic ulicy Rayskiego i
Szeligowskiej). Znajdują się tam wielkie osiedla, które nie otrzymały
żadnej sensownej propozycji na dojazd do najbliższej stacji metra. Jedyny
autobus jadący przez ulicę Rayskiego, jeździ co 30 minut (bez weekendów!)
i prowadzi na przystanek Osiedle Górczewska, z którego trzeba będzie
ponownie się przesiąść aby dojechać do najbliższej stacji metra.
Uważamy iż warto byłoby przedłużyć trasę autobusu 249 jadącego przez
ulicę Rayskiego do najbliższej stacji metra oraz zwiększyć częstotliwość
jego przejazdów uwzględniając weekendy, lub alternatywnie poprowadzić
autobusy jadące z Ursusa do metra przez ulicę Rayskiego, zamiast przez
Lazurową i wykorzystać znajdujące się tam przystanki.
Pozdrawiam,

tytuł: Zapytanie
treść: Mieszkam na Gocławiu. Pracuję na Woli ( ul. Kasprzaka). Jak mam
dojeżdżać do szpitala jeśli jest zamysł zlikwidowania 109 od dw.
Centralnego. Pomijając fakt że ten autobus zawieszony jest w święta. Kto
nad tym \"myśli\", chyba nie osoba korzystająca z transportu publicznego?
Jak macie zamiar rozwiązać połączenie Gocławia z ul np Kasprzaka? Był
autobus 507 z Gocławia na Bemowo, ktoś wymyślił skrócenie trasy, a teraz
zlikwidowanie tej nieszczęsnej 109 od dw. Centralnego. Oczekuję pisemnej
odpowiedzi, podpisanej przez konkretną osobę( imieniem i nazwiskiem)

Temat:

zmiana tras linii autobusowych

Drodzy Państwo, absolutnie nie do pojęcia dla mnie jest odcinanie
połączenia Ursusa z Wolą . Przecież powstaje stacja metra Warszawa
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Bemowo, a nie Warszawa Ursus!!! Zmiana trasy 716 ( o ironio co 30 min. w
dzień powszedni) spowoduje, że ulicą Traktorzystów zakorkowaną w
godzinach szczytu
będzie próbowało jechać jeszcze więcej samochodów.
Linia 197 powinna łączyć ew. Ursus z metrem , a nie znikać z jego ulic.
Ursus jest obecnie jedną z najdynamiczniej
zasiedlanych dzielnic
Warszawy. Połączenia ztm są natomiast coraz gorsze: zabieranie linii
autobusowych, zmniejszanie częstotliwości kursowania autobusów ma służyć
chyba tylko i wyłącznie uzasadnieniu istnienia ZTM, bo na pewno nie
wygodzie mieszkańców.
Z poważaniem
Temat:
Konsultacje w związku ze zmianiami w komunikacji miejskiej po
uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bemowie
Dzień dobry,
W ramach konsultacji pragnę złożyć protest przeciwko skróceniu trasy
linii 197 do pętli Cmentarz Wolski. Linia 716 w żaden sposób nie zastąpi
linii 197 na obecnej trasie i znacząco wydłuży podróż z Ursusa na Wolę i
na Żoliborz, dodając kolejną przesiadkę na trasie. Uruchomienie linii M2
na Bemowie w żaden sposób nie jest powiązane z obecną trasą linii 197,
także nie przejmie na siebie ruchy z tego połączenia. Skrócenie trasy 197
do oddalonego od innych dzielnic Ursusa jest dodatkowo niezrozumiałe przy
pozostawieniu dalszej części trasy niezmienionej, w obszarach Woli i
Żoliborza gdzie komunikacja miejska jest znacznie bardziej rozwinięta niż
w Ursusie w obszarach Gołąbek i Szamotów.
Pozdrawiam
Temat: Re: Warszawski Transport Publiczny: wiadomość z formularza
kontaktowego
Szanowny Panie Jakubie,
uprzejmie wyjaśniam, że ja i my, czyli mieszkańcy Powiśla-Solec nie
zgadzamy się.
Gdyż proszę zauważyć, że jeśli nawet waszym argumentem jest, że dotyczy
zmiany tam gdzie mają dalej zmienić kursowania autobusu, a dla
mieszkańców Powiśla-Solec nie dotyczy gdyż stwierdziliście z góry, że
zabieramy BUS 171 bez dyskusji, bez prawa głosu dla mieszkańców PowiślaSolec. A to jest poważny błąd. Gdyż dalej do dzisiejszego dnia i jeszcze
trwa kurs BUS 171 do Torwaru to wciąż my korzystamy i mamy też prawo do
głosu co my myślimy o tym i co sadzimy. A taka jest prawda, że
zdecydowana większość jest PRZECIWNA likwidacji BUS 171. Tym bardziej to
nas bardziej zdziwiło i jesteśmy oburzeni, że nie mamy prawa do dyskusji.
Niby jakim prawem? Nie bo nie? To bardzo słabe i to pokazuje z waszej
strony złe intencje. A raczej unikacie zapytanie nas co my sądzimy? To
jest przejaw tchórzostwa i udawanie, że nas nie ma. I niestety jesteśmy
jeszcze bardziej rozgoryczeni i wściekli. Zwłaszcza starsi osoby, osoby
niepełnosprawne, matki z dziećmi.
Kolejnym kiepskim, wręcz banalnym słabym argumentem, że możemy oczywiście
być na spotkaniu konsultacji. Jasne. Mamy jechać w taki kawał drogi, do
Bemowa? Ursusa? Targówek? Białołęki? Młodzi i sprawni oczywiście tak, a
pozostali? Nie są młodzi i krzepki i skakać jak Filip z konopi. Hm...?
Pomyśleliście? No tak, można korzystać spotkanie online lub napisać na email. Ale czy wszyscy mają? Emeryci? Renciści? Biedni mieszkańcy? Nie
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każdy ma, nie każdy ma dostęp do komputera, nie każdy ma dostęp do
internetu. Nie mówiąc, że nie są oni na bieżąco z nowinkami
technologicznymi XXI wieku. Oni chcą spotkać na miejscu i powiedzieć to w
wprost. Hm...? Pomyśleliście o tym? Wątpię. Raczej to jest ukryta i
przemyślana strategia, żeby wykluczyć nas tych wykluczeni cyfrowo.
Pięknie!
Proszę dobrze zastanowić i zrobić konsultacje dla mieszkańców PowiślaSolec. Gdyż my oczekujemy poszanowania i z godnością spotkać i
konsultować i wyrazić nasze zdanie i sugestie. Jeśli nie będzie to będzie
bardzo źle przyjęte i tak jest wielkie poruszenie a wręcz oburzenie.
Chcemy konsultacje i wyrazić PRZECIW likwidacji BUS 171 do Torwaru.
Inaczej będziemy zmuszeni zrobić powiadomić media, władze miasta
Prezydenta i Radnych, protest, zbierać podpisy a już szykujemy oraz może
nawet blokady ruchu ulicznego w ostateczności?
Proszę to bardzo dobrze przyjąć nasze prośby i z szacunkiem do
mieszkańców Powiśla-Solec.
Z poważaniem

tytuł: BUS 171
treść: Dzień dobry.
Moje pytanie i pytanie mieszkańców z Powiśla-Solec. A gdzie są
konsultacje dla mieszkańców Powiśle-Solec??? Dlaczego zabieracie prawo do
głosu które zamierzacie zabrać BUS 171 z Torwaru??? Bo co? Gorsi
jesteśmy? Nie mamy prawa o tym co my sądzimy? To jest OFICJALNE I JAWNE
DYSKRYMINACJA dla mieszkańców Powiśle-Solec!!!
Dzwoniłem w piątek do Was na Kruczkowskiego do działu Konsultacje
Społeczne i było wielkie zdziwienie i odesłaliście do ZTM/WTP i tam z
działu z działu przełączali telefoniczne do różnych dział. Traktowali jak
GORĄCY KARTOFEL i zawsze była odpowiedz: „Nie zajmujemy tym, nic na ten
temat nie wiem i przełączam do konkretnej działu i tak w kółko.
Przełączaliście mnie aż 9 do różnych działu. Rozumiem, że to niewygodny
temat i unikaliście, uciekaliście od tematu i przerzucaliście mebel.
Jestem bardzo rozczarowany i zgorszony oraz My mieszkańcy PowiśleSolec. Jeśli nie będzie konsultacji z mieszkańcami Powiśla-Solec to
będzie bardzo głośno w mediach i duże niezadowolenie mieszkańców.
Proszę o konkretna odpowiedz i powód dlaczego unikacie nas i proszę
zrobić z nami konsultacje.
Z poważaniem
Temat:
Re: Witam,bardzo
trzeba iść 20minut piechotą
przystanek kółko kościoła i
to warszawa ale komunikacja

słaby jest dojazd do ulicy kartograficznej
do przystanku.Na okrągłej postawiony jest
do tej pory stoi pusty bez komunikacji.Niby
tam jest jak na wsi.

Dokładnie to jest ulica sieczna przy kościele został postawiony
przystanek w stronę geometrycznej i kartograficznej i do tej pory nie
został puszczony autobus.Od strony kartograficznej jest bardzo dużo
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bloków pobudowanych i dzieci w zimę muszą iść na piechotę 20min do
podwójnej ulicy do szkoły ,a można tam puścić autobus odrazu do metra

Temat:

Likwidacja linii tramwajowej 25

Witam serdecznie i informuję, że nie zgadzam się na likwidację linii
tramwajowej nr 25. To jest jedyne bezpośrednie połączenie z Saską Kępą
Dziękuję i pozdrawiam.

tytuł: Zgłoszenie i zapytanie
treść: Dzień Dobry. Chciał bym zapytać albo inaczej poprosić o Autobusy
na Białołęce. Wiem że jestem jeszcze prawie nie pełno letni, ale
zawdzięczam sobie świetną komunikacje miejską z której korzystam 1-6 razy
dziennie. Więc zacznę, chciał bym wnieść propozycje o stworzeniu nowej
linii która przejeżdżała by przez Ulicę Ostródzką i jechała by od
Os.Derby do Metro Marymont. . Linia mogła by nosić numer np:113 lub 109
albo innej której jeszcze nie ma, ponieważ nie wyobrażam jechać 134 który
jest cały zapełniony do ostatniego mili metra, i też jak bym ludzie z
Ostródzkiej lub ze Skarbka z Gór mieli by jechać do: Metro Marymont,
Żerań FSO lub PKP toruńska. A i zanim zakończę chciał bym o coś prosić,
żeby w godzinach 8.00 i 14.00 Autobus linii 332 jechał jako większy
dlatego że w tych godzinach jest przepełniony aż do 1 mm. Dziękuję za
Przeczytanie
Temat:

Dotyczy otwarcia 2linii metra i komunikacji

Dzień dobry.
Proszę wziąć od uwagę Chrzanów przy konsultacjach. Niestety, z tego co
widzimy nasze osiedla (Szeligowska/Rayskeigo) zostały potraktowane po
"macoszemu" i nie będzie nam dane dogodnie dojechać do metra. Proszę o
interwencję i pilne zmiany. Najlepiej jakby 249 dojeżdżało do linii
metra. Na razie ta linia w ogóle nie jest dla nas atrakcyjna.
Pzdr
Temat:

Ulepszenie zmiany komunikacji na Bródnie

Dzień dobry Szanowni Państwo,
Codziennie rano wstaje z łóżka i pierwsze co robię to sprawdzenie czy na
trasie toruńskiej jest korek. Ponieważ wypadki i korki zdążają się często
na trasie toruńskiej, wiele osób spóźnia się do pracy i szkoły. Autobus
132 naprawdę dla mieszkańców białołeki zielonej, ulicy ostródzkiej jest
bardzo potrzebny. Dojeżdża on bez korków w 15 min do Metra Marymont. Ten
autobus cieszy się duża liczba pasażerów codziennie czy rano czy też w
nocy. Gdy zarządcy wtp skierują 132 na inną trasę i nie będzie on
przejeżdżał przez Berensona, Bohuna, Juranda, Kołodzieja, Współczesna
wiele ludzi zostanie bez jakiejkolwiek alternatywy w szybkim dojeździe do
Metra M1. Dlatego prosiłbym aby linia 132 została bez zmian. I nadal
towarzyszyła ludziom z tak zwanej długiej ostródzkiej.
Z wyrazami szacunku
Temat:

Rezygnacja z tramwaju nr 25

Dzień dobry,
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Dziś z niedowierzaniem przeczytałam o planach likwidacji linii nr 25.
W ramach konsultacji społecznych wyrażam wraz z całą swoją rodziną
sprzeciw wobec planów zawieszenia lub zmienienia trasy tramwajowej linii
nr 25.
Jesteśmy mieszkańcami Pragi Północ i nie wyobrażamy sobie rezygnacji z
tej linii, jest to bezpośrednie połączenie z Saską, Powiślem i Ochotą.
Nowe stacje metra są bardzo ważne, ale nie dla wszystkich funkconalne i
fakt ich otwarcie nie może być równoważny z likwidacją istniejących linii
i niewygodą dla dużej ilości pasażerów.
Bezpośredni dojazd jest ważniejszy niż szybkość, zwłaszcza gdy ta zmienia
się w zależności od czasu oczekiwania na kolejne połączenia.
Proszę o wzięcie pod uwagę naszego głosu i nie zmienianie trasy
tramwajowej 25, i odpowiedź w tej sprawie.
Z poważaniem.
Temat:
Bemowo

Fwd: Propozycje zmian w Warszawskim Transporcie Publicznym -

Szanowni Państwo,
w związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi zmian, które miałyby
zostać wprowadzone w komunikacji miejskiej po otwarciu nowych stacji
metra - Ulrychów i Bemowo - chciałbym zgłosić swoje uwagi do
zaproponowanych przez Państwa zmian.
Przede wszystkim jestem niemile zaskoczony brakiem uwzględnienia w
Państwa planach osiedla Chrzanów, które jak mniemam wyparowało nagle z
mapy WTP i nie zasługuje na połączenie z nową stacją metra Bemowo, która
zgodnie z Państwa zapowiedziami ma zostać oddana do użytku na przełomie
czerwca/lipca tego roku. Chrzanów to nie tylko ulica Lazurowa, ale także
takie ulice jak Batalionów Chłopskich, Coopera, Rayskiego czy też
Szeligowska, gdzie już w tym momencie mieszka zapewne parę tysięcy osób,
a cały czas powstają nowe bloki. To tutaj potrzebne są linie autobusowe,
które będą mogły przewieźć pasażerów do nowej stacji metra.
Przy obecnej sytuacji gdzie nie wiadomo co będzie z dalszą budową
następnego etapu II linii metra (problemy z wydaniem pozwolenia na
budowę, brak porozumienia się miasta z wykonawcą w sprawie pokrycia
wzrostu kosztów, czy też odpływ kadry budowlanej) oraz odległą
perspektywą budowy ulicy Nowoczłuchowskiej (zakładając maksymalne terminy
wynikające z umowy pomiędzy miastem i deweloperami, budowa może zakończyć
się dopiero w 2026 roku) tym bardziej konieczne jest utworzenie linii
zapewniającej bezpośrednie połączenie ze stacją metra Bemowo, aby
Chrzanów nie został wykluczony komunikacyjnie, a obecnie praktycznie tak
już jest.
Obecna sytuacja gdzie linie nr 249 i 743 kursują w tygodniu co pół
godziny (niekiedy raz na godzinę), a w weekendy praktycznie wcale (linia
249), lub w bardzo ograniczonym zakresie (linia nr 743) jest nie do
zaakceptowania. Ponadto żadna z tych linii w przyszłości ma nie dojeżdżać
do stacji metra Bemowo.
Dodatkowo zmiany, które dotyczą linii autobusowych tj. 109, 112, 190,
(skrócenie lub likwidacja z kursowania na Bemowie) nie są pozytywnymi
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zmianami dla mieszkańców całego Bemowa, ponieważ ograniczają znacznie
możliwość skomunikowania z innymi dzielnicami Warszawy.
Chciałbym więc zapytać się Państwa, jak mieszkańcy Chrzanowa w takiej
sytuacji, gdzie nie byłoby bezpośredniego połączenia autobusowego ze
stacją metra oraz skróceniem pewnych połączeń, mieliby się stać częścią
tych milionów pasażerów metra, którymi tak się Państwo chwalicie w swoich
komunikatach?
Dlatego apeluję do Państwa o utworzenie nowej linii dowożącej mieszkańców
Chrzanowa do stacji metra Bemowo. Jeżeli nie będzie to możliwe to
postuluję o zmianę trasy linii nr 249, tak aby dojeżdżała do stacji metra
Bemowo, a nie tak jak obecnie, jeździła w kółko do pętli Górczewska.
Oczywiście wiązałoby się to ze zwiększeniem częstotliwości kursów od
poniedziałku do piątku (minimum co 15 minut w godzinach szczytu) oraz
pojawienie się tego autobusu w rozkładzie weekendowym.
Tworzą Państwo Warszawski Transport Publiczny. Tutaj chciałbym podkreślić
słowo Publiczny, czyli idąc za słownikiem języka polskiego "dostępny lub
przeznaczony dla wszystkich". Widząc Państwa propozycje zmian śmiem
wątpić, czy jest to transport dostępny dla wszystkich.
Zgodnie z Państwa misją powinni Państwo zapewniać jak najlepsze
skomunikowanie wszystkim mieszkańcom Warszawy oraz promować komunikację
publiczną, a przy proponowanych zmianach zachęcają Państwo mieszkańców
Chrzanowa do korzystania z prywatnych samochodów, co przekłada się na
wzmożony ruch uliczny i powstające korki.
Proszę o rozważenie moich propozycji co do zmian w transporcie
publicznym, tak aby również mieszkańcy Chrzanowa mogli cieszyć się z nowo
otwartych stacji metra.
Z poważaniem
Temat:
Re: Witam,bardzo
trzeba iść 20minut piechotą
przystanek kółko kościoła i
to warszawa ale komunikacja

słaby jest dojazd do ulicy kartograficznej
do przystanku.Na okrągłej postawiony jest
do tej pory stoi pusty bez komunikacji.Niby
tam jest jak na wsi.

Dokładnie to jest ulica sieczna przy kościele został postawiony
przystanek w stronę geometrycznej i kartograficznej i do tej pory nie
został puszczony autobus.Od strony kartograficznej jest bardzo dużo
bloków pobudowanych i dzieci w zimę muszą iść na piechotę 20min do
podwójnej ulicy do szkoły ,a można tam puścić autobus odrazu do metra

Temat:

Propozycja komunikacji metro Bródno

Witam Serdecznie
Piszę do Państwa w związku z propozycjami dotyczącymi zmian po otwarciu
lini metra na Bródnie-Targówek
Proszę o nie zabieranie lini 25 będą dla naszej dzielnicy ważnym
elementem komunikacyjnym z centrum
Rozumiem że po otwarciu lini metra w naszej dzielnicy podobnie jak w
innych dzielnicach po otwarciu muszą zostań pewne zmiany ale prosze o
pozostawienie 25 i nie likwidowaniu jej
Dobrze by bylo również żeby linie majace byc uzupełnieniem metra jezdzily
z wiejsza częstotliwość niz 20 30 minut(to troche za rzadko szczególnie w
godzinach szczytu) mimo ze metro cieszy się dużym zainteresowaniem to

478
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

dużo ludzi chcieliby jeździć autobusem lub tramwajem a
likwidacja,zmiejszenie częstotliwość i skrócenie tras bedzie kłopotliwe.
Pozdrawiam
Temat:

Propozycje zmian w Warszawskim Transporcie Publicznym - Bemowo

Szanowni Państwo,
w związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi zmian, które miałyby
zostać wprowadzone w komunikacji miejskiej po otwarciu nowych stacji
metra - Ulrychów i Bemowo - chciałbym zgłosić swoje uwagi do
zaproponowanych przez Państwa zmian.
Przede wszystkim jestem niemile zaskoczony brakiem uwzględnienia w
Państwa planach osiedla Chrzanów, które jak mniemam wyparowało nagle z
mapy WTP i nie zasługuje na połączenie z nową stacją metra Bemowo, która
zgodnie z Państwa zapowiedziami ma zostać oddana do użytku na przełomie
czerwca/lipca tego roku. Chrzanów to nie tylko ulica Lazurowa, ale także
takie ulice jak Batalionów Chłopskich, Coopera, Rayskiego czy też
Szeligowska, gdzie już w tym momencie mieszka zapewne parę tysięcy osób,
a cały czas powstają nowe bloki. To tutaj potrzebne są linie autobusowe,
które będą mogły przewieźć pasażerów do nowej stacji metra.
Przy obecnej sytuacji gdzie nie wiadomo co będzie z dalszą budową
następnego etapu II linii metra (problemy z wydaniem pozwolenia na
budowę, brak porozumienia się miasta z wykonawcą w sprawie pokrycia
wzrostu kosztów, czy też odpływ kadry budowlanej) oraz odległą
perspektywą budowy ulicy Nowoczłuchowskiej (zakładając maksymalne terminy
wynikające z umowy pomiędzy miastem i deweloperami, budowa może zakończyć
się dopiero w 2026 roku) tym bardziej konieczne jest utworzenie linii
zapewniającej bezpośrednie połączenie ze stacją metra Bemowo, aby
Chrzanów nie został wykluczony komunikacyjnie, a obecnie praktycznie tak
już jest.
Obecna sytuacja gdzie linie nr 249 i 743 kursują w tygodniu co pół
godziny (niekiedy raz na godzinę), a w weekendy praktycznie wcale (linia
249), lub w bardzo ograniczonym zakresie (linia nr 743) jest nie do
zaakceptowania. Ponadto żadna z tych linii w przyszłości ma nie dojeżdżać
do stacji metra Bemowo.
Dodatkowo zmiany, które dotyczą linii autobusowych tj. 109, 112, 190,
(skrócenie lub likwidacja z kursowania na Bemowie) nie są pozytywnymi
zmianami dla mieszkańców całego Bemowa, ponieważ ograniczają znacznie
możliwość skomunikowania z innymi dzielnicami Warszawy.
Chciałbym więc zapytać się Państwa, jak mieszkańcy Chrzanowa w takiej
sytuacji, gdzie nie byłoby bezpośredniego połączenia autobusowego ze
stacją metra oraz skróceniem pewnych połączeń, mieliby się stać częścią
tych milionów pasażerów metra, którymi tak się Państwo chwalicie w swoich
komunikatach?
Dlatego apeluję do Państwa o utworzenie nowej linii dowożącej mieszkańców
Chrzanowa do stacji metra Bemowo. Jeżeli nie będzie to możliwe to
postuluję o zmianę trasy linii nr 249, tak aby dojeżdżała do stacji metra
Bemowo, a nie tak jak obecnie, jeździła w kółko do pętli Górczewska.
Tworzą Państwo Warszawski Transport Publiczny. Tutaj chciałbym podkreślić
słowo Publiczny, czyli idąc za słownikiem języka polskiego "dostępny lub
przeznaczony dla wszystkich". Widząc Państwa propozycje zmian śmiem
wątpić, czy jest to transport dostępny dla wszystkich.
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Zgodnie z Państwa misją powinni Państwo zapewniać jak najlepsze
skomunikowanie wszystkim mieszkańcom Warszawy oraz promować komunikację
publiczną, a przy proponowanych zmianach zachęcają Państwo mieszkańców
Chrzanowa do korzystania z prywatnych samochodów, co przekłada się na
wzmożony ruch uliczny i powstające korki.
Proszę o rozważenie moich propozycji co do zmian w transporcie
publicznym, tak aby również mieszkańcy Chrzanowa mogli cieszyć się z nowo
otwartych stacji metra.
Z poważaniem
Do:

konsultacje

Szanowni państwo!
Nazywam się Adaś ma 9 lat. Piszę z poczty mamy,
jestem fanem KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ.
Uważam że linia autobusowa nr 154i122 powinny zostać na stałej trasie co
drugi kurs może być skrócony ( 154P+R al.Krakowska dwa Zachodni)
(122 Gwiaździsta nowe Bemowo)
Z uszanowanie i szacunku
Temat:

Zmiany komunikacji Bródno 2022

propozycja zmian
Głęboko sprzeciwiam się zmianie trasy Lini 118.
Propozycja zmiany trady to kuriozum Linia 118 pozwala dotrzeć mieszkańcom
Bródna na powiśle do szpitala w Śródmieściu Ten kto wpadł na taki pomysł
musi nie lubić Bródna,
Sprzeciwiam się również skróceniu Lini 240 do Bródna.
W rejonie Metra na Zaciszu jedna linia 512 uważam że to za mało
Natomiast propozycja odnośnie Lini 25 uważam za racionalna propozycje
Czy istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości kursowania limib169 w
godz szczytu
Pozdrawiam

Temat:

Zmiany na linii 134 i 120

Dzień dobry,
Jako mieszkaniec jednego z osiedli na zielonej Białołęce aktywnie
korzystam z połączeń autobusowych linii 134 i 120. Obie linie są nam
potrzebne do przemieszczania się do pracy i szkoły, które są na trasie
linii metra M1. W związku z zapowiadanymi zmianami linii 134 i 120 bardzo
proszę o pozostawienie obecnych tras abyśmy mogli swobodnie dojeżdżać do
metra M1 (metro marymont).
z góry dziękuję za uwzględnienie mojej prośby oraz pozostałych
mieszkańców
Pozdrawiam,

Temat:

Autobus do metra

Prosze o autobus z przystanku Wolności (styk Targówek, Marki, Ząbki)
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do metra Kondratowicza przez Radzymińską a nie Trasę Toruńską, która
jest zakorkowana do metra Kondratowicza. Wspierają Państwo tylko
Białołękę dlaczego aż tyle autobusów ma jechać przez Głębocką a rzaden
Radzymińska-Młodzieńcza-Metro Kondratowicza???
Rzadem autobus nie jest przewidziany do stacji metra Zacisze lub
Kondratowicza z Marek przez ulicę Radzymińską.
Przystanek Wolnosci to trasa przesiadkowa pod M1, Ikea, Obi tutaj
łączą się Marki, Ząbki, Targówek. Autobusy z Marek Mają jechać
wszytskie do Metra Trocka co jest bezsensu jak bliżej jest do Bródno
ulicą Młodzieńcza/Kondratowicza. Dlaczego też aż tyle autobusów ma
jechać Głębocką albo 199 Bystra to z Wolności 10min pieszo albo i
dluzej bez chodnika!!! bo prawie autostradzie?
Proszę o autobus z Wolności do Metro Bródno ale Radzymińską!
Pozdrawiam,
Temat:

Autobusy po otwarciu metra

Dzień dobry,
w 2022 otworzone zostaną 3 stacje 2 linii metra: Zacisze, Kondratowicza,
Bródno.
Rzadem autobus nie jest przewidziany do stacji metra Zacisze lub
Kondratowicza z Marek przez ulicę Radzymińską. Proponują Państwo jedynie
112 przez Toruńską, który stoi w korku na trasie lub kolejny z Marek tez
Trasą Toruńską a rzadem Radzyminska przez przystanek Wolności,
Młodziencza.
Przystanek Wolnosci to trasa przesiadkowa pod M1, Ikea, Obi tutaj łączą
się Marki, Ząbki, Targówek. Autobusy z Marek Mają jechać wszytskie do
Metra Trocka co jest bezsensu jak bliżej jest do Bródno ulicą
Młodzieńcza/Kondratowicza. Dlaczego też aż tyle autobusów ma jechać
Głębocką?
Proszę wziąć pod uwagę postulat. Piszę w imieniu Osiedla w Ogrodach w
Ząbkach.
Pozdrawiam,
Temat:
głos w konsultacjach w sprawie zmian linii autobusowych po
otwarciu n owych stacji metra
Dzień dobry,
chciałabym dorzucić swój głos w konsultacjach dotyczących przebiegu linii
komunikacji publicznej po uruchomieniu nowych stacji metra.
Wnioskuję, aby trasa autobusu 176 uwzględniała przynajmniej jeden
przystanek przy stacji metra, np. przy stacji na skrzyżowaniu ul.
Rembielińskiej i ul. Kondratowicza (przykładowa trasa 176 na Bródnie, w
kierunku Choszczówka>Budowlana:ul. Piotra Wysockiego-ul. Bazyliańskaprzystanek przy stacji metra-ul. Rembielińska-ul. Poborzańska/ul.
Bartnicza-ul. Piotra Wysockiego-ul. Budowlana/ul. Matki Teresy.
Pozdrawiam,
Temat:

protest przeciwko likwidacji linni 25
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Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że jako osoba regularnie korzystająca z linii
tramwajowej 25 z przystanku Bródnowska do Rondo Waszyngtona stanowczo
protestuję przeciwko planowanej likwidacji. Nie urządzają mnie przesiadki
z tramwaju 3 na 7 i czas stracony na przesiadki.
Pozdrawiam,
Temat:

zmiany linii autobusowych po otearciu metra

połączona linia 160 z 527 w żaden sposób nie zastąpi likwidowanego 160 bo
160 to jedyna obecnie linia łącząca Malborską i św Wincentego ze Starym
Miastem. Kiedyś istniała idealna trasa 527 z Białołęki przez Malborską,
Radzymińską, Stare Miasto, Plac Bankowy i kino Femina - szybka podróż
dająca wiele możliwości przesiadek w różne miejsca Warszawy. Może dałoby
radę przywrócić tamtą trasę?

Temat:

Sprzeciw likwidacji linii 160

Dzień dobry,
wyrażam swój sprzeciw przeciwko likwidacji linii autobusowej nr 160.
Mieszkam na Targówku i jest to autobus, z którego korzystam najczęściej w
obu kierunkach.
Przede wszystkim mam nim bezpośrednie połączenie do pracy i do rodziców.
Nieprawdą jest, że inna linia zastąpi autobus 160, ponieważ nie ma innego
bezpośredniego połączenia do Dworca Centralnego. Po zmianach nawet dojazd
do Starego Miasta będzie wymagał 3 przesiadek.
Nie każdy mieszka blisko metra. Bez tej linii będę musiała dojechać do
metra, a potem z metra przesiąść się w kolejny środek komunikacji. Trzy
przesiadki!!!!!
Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób rozbudowa
przemieszczanie się, skoro metro otwiera się
jeżdżę na odcinku Targówek - Dw. Centralny i
Teraz każdy dojazd wiąże się z przesiadkami.
otwarcie metra!!!!????

metra ma mi ułatwić życie i
na Bródnie a linią 160
Targówek - Osiedle Derby????
To temu miało służyć

Ponadto chciałabym dowiedzieć się, czy ktokolwiek badał natężenie ruchu
tej linii? Jeżdżąc nią codziennie widzę, że autobus jest zawsze pełny
ludzi. Dlaczego, więc likwiduje się dobre i sprawdzone połączenie?
Płacę za bilet i rozliczam w Warszawie PIT nie po to, żeby teraz
utrudniało mi się życie.
Zdecydowanie nie zgadzam się na likwidację linii 160!!!!
Z poważaniem,

Temat:
- Metro

Propozycja linii autobusowej południe - Lazurowa - Górczewska

Szanowni państwo,
proponuję rozważenie linii autobusowej jadącej od Połczyńskiej, przez
Lazurową, Górczewską do metra.
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Bez tej linii mieszkańcy okolic Batalionów Chłopskich (Chrzanowa) muszą
jechać albo do pętli Osiedle Górczewska i tam się przesiadać żeby dotrzeć
do metra ratusz albo jechać 190 przez Chłuchowską czyli dłużej i naokoło.
Mieszkańcy jadący od południa (Połczyńskiej) też by skorzystali nie
musząc się przesiadać na 190 przy Człuchowskiej lub na Pętli Górczewska.
Temat:

Ursus linia 177

Dzień dobry,
pisze do Państwa w sprawie zmiany kursowania linii 177. Pomysł zmiany
jest niedorzeczny.
Linia 177 jest linią lokalną łączącą jedną stronę Ursusa z drugą. Wiele
dzieci dojerzdza nią do szkoły. Również osoby pracujące w Urusie
korzystaja z tej linii.
Starsze osoby często korzystają z tej linii aby podjechać do Urzędu czy
na miejscowy bazarek ktory znajduje się na ulicy Gierdziejewskiego.
Ta

trasa tej

linii powinna pozostac w niezmienionej formie.

z poważaniem
Temat:

konsultacje społeczne

Dzień dobry,
w ramach konsultacji społecznych po otwarciu nowych stacji metra w
wakacje 2022 proszę wziąć pod uwagę poprawę komunikacji z Bemowa a
dokładnie ulicami Szeligowska / Rayskiego . Najlepszym rozwiązaniem
byłoby bezpośrednie połączenie z tych ulic do stacji metra Bemowo.
Obecnie okolice tych ulic rozwijają się w szybkim tempie, zostają oddane
do użytku tutaj całe osiedla i coraz więcej ludzi ma problem z
komunikacja z centrum. Propozycja: Bezpośrednie połączenie ul.
SZELIGOWSKA / RAYSKIEGO -> STACJA METRA BEMOWO.
Pozdrawiam

Temat:

Sprzeciw przeciwko likwidacji linii tramwajowej 25

Linia tramwajowa 25 łączy Pragę Północ z mostem Poniatowskiego oraz
centrum i jest jednym z najwygodniejszych połączeń w tamtym kierunku.

Temat:

Zmiana trasy linii 249.

Dzień dobry. Chciałbym zaproponować aby po uruchomieniu stacji metra
Bemowo Ratusz przedłużyć trasę linii 249 tak aby dowoziła ludzi
bezpośrednio do stacji metra. Tak aby zapewnić mieszkańcom Chrzanowa oraz
ulicy Coopera bezpośredni dojazd do metra. Gdyby połączyć to jeszcze ze
zwiększeniem częstotliwości kursowania np co 15 min i ponownym
puszczeniem linii w soboty i niedziele to byłoby super. Dodam jeszcze że
do niedawna linia 249 kursowała w soboty i niedziele ale niestety od
minionych wakacji kursy w weekend zostały anulowane. Pozdrawiam
serdecznie i liczę, że moja uwaga zostanie w planach uwzględniona.
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Temat:

Linie autobusowe ul. Marywilska

Witam,
Jako mieszkanie ul. Marywilskiej wnioskuję o:
* utrzymanie linii 314 na dotychczasowej trasie
* wprowadzenie dodatkowych kursów skróconych linii 176 na trasie Marcelin
– Metro Bródno
Niestety częstotliwości autobusów również są słabe i w godzinach szczytu
powinny one być zwiększone.
Pozdrawiam
Temat:

tramwaj 25

Dzień dobry,
Linia T 25 jest potrzebna i jest żywotną linią Pragi. Musi zostać.
Pozdrawiam

tytuł: Prosba
treść: Proszę, by w chwili uruchomienia następnych stacji metra a
Bemowie, powrócił na swoją dawną trasę autobus nr 167, czyli łączył
Chomiczowke z Mokotowem, dziękuję.

Temat:
Nowe stacje metra M2 na Targówku – propozycje zmian w
Warszawskim Transporcie Publicznym
Dzień dobry,
w związku z otwarciem kolejnych stacji metra planują Państwo zmiany w
transporcie publicznym chwalac sie na stronie, ze Białołęka zyska
połączenie do metra co kilka minut. Chcialam zwrocic uwage Panstwa na
połączenie z miastem Ząbki, gdzie częstotliwość tych połączeń to 15 min
dla linii 245, 30 min weekend a dodatkowo ostatni kurs weekendowy kończy
się o 19.30, co wydaje się dużym nieporozumieniem. Tak samo linia 199.
Autobusy rano często są opóźnione, gdzie z 15 min nagle robi sie pół
godziny oczekiwania na autobus, juz nie wspominajac o liczbie pasażerów w
autobusach, którzy nie są w stanie sie zmiescic już na początkowych
przystankach. Natomiast kierowcy próbujący nadrobić opóźnienia jeżdżą
niebezpiecznie z nadmierna predkoscia. Liczę na Państwa reakcję i
przyjrzenie się tej sprawie. Wiele osób chętnie przesiadzie sie do
transportu publicznego jesli rzeczywiscie bedzie wiecej polaczen i bedzie
szansa wsiąść do autobusu w godzinach szczytu. Z mojego doswiadczenia
wiem, ze niestety najczęściej wybieram auto poniewaz rano niestety jest
to najpewniejszy środek komunikacji a weekendy jedyny... W mieście jest
coraz więcej inwestycji, przybywa osób ktore probuja sie dostac do
Warszawy ale infrastruktura w ogóle nie odzwierciedla potrzeb mieszkańców
miast ościennych. Jesli jest dla Państwa ważne dobro wspólne i chca
Panstwo w przyszłości ograniczyć ruch samochodów osobowych mieście to
jest właśnie moment na reakcję.
Prosze Panstwa o zapoznanie sie z tym tematem.
Pozdrawiam serdecznie
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Temat:

likwidacja linii 25

Szanowni Państwo,
pragnę wyrazić swój sprzeciw w sprawie likwidacji linii tramwajowej 25.
Jest to absurdalny pomysł, aby likwidować jedyne bezpośrednie połączenie
z Muzeum Narodowym i Centrum z Pragi Północ, nowe odcinki drugiej linii
metra nie są w tym przypadku żadną alternatywą. Nie pozbawiamy okolic
ulicy m.in. Ząbkowskiej, niezwykle ważnej ulicy Pragi - bez
bezpośredniego połączenia, korków, z drugą stroną Warszawy. Do tego to
niedorzeczne, aby nie było połączenia tramwajowego z Saskiej Kępy w
okolice Dworca Wileńskiego.
Także mam nadzieję, że nie dojdzie do likwidacji linii 25.
Z poważaniem
Temat:

zmiany dot. Bemowa

Dzień dobry,
W związku z planowaną reorganizacją ruchu spowodowaną otwarciem stacji
metra Bemowo Ratusz, zgłaszam sprzeciw wobec planów skrócenia trasy linii
112. Jest wiele osób, które dojeżdżają do pracy na Karolin. Przynajmniej
rano i po południu linia ta powinna mieć zachowany dotychczasowy kurs.
Linia 713 jeździ co 15-20 minut, a planowana linia 716 też ma mieć
interwał 20 minutowy. Stanowczy protest! Linia 713 jest już przeładowana
w godzinach rannych i popołudniowych. Obecne 112 i 197 dawało komfort dla
jadących od strony Bielan i Bemowa oraz Woli.
Te dwa planowane autobusy 713 i 716 spowodują ścisk pasażerów, zwłaszcza,
że mają jeździć w 20 min interwałach (!). To jakieś nieporozumienie! i
niezrozumienie tych, którzy korzystają z komunikacji miejskiej! zapewne
jeszcze -jak to często bywa w przypadku innych linii- istnieje
niebezpieczeństwo, że będą kursowały w różnicy czasowej między sobą do 5
minut. Czyli narażenie na czekanie na jakikolwiek autobus do- (albo
powyżej z powodu korków) 15 lub więcej minut. To straty czasowe dla
pasażerów. Ludzie rano jadą do pracy, a potem chcą sprawnie z niej
wrócić.
Wnoszę o to, aby dopóki nie zostanie wybudowana linia metra na Karolin,
pozostawić autobus 112 na dotychczasowych zasadach.
Jedyną alternatywą byłoby kursowanie autobusu 716 co 10 min, przynajmniej
w godzinach rannych np. 7.00 do 9.00 i popołudniowych, przynajmniej od 15
do 17. Ale jak widzę ile osób dojeżdża 112 -stką rano do Lazurowej i
czeka na nią po godz. 16 na Karolinie, to wydaje mi się, że ta
zaproponowana alternatywa nie rozwiązuje problemu.

W sytuacji, w której promujecie transport miejski i zachęcacie do
korzystania z jego usług, to, to co proponujecie w tej chwili jest
generalnie nie do zaakceptowania.
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Proszę mi wierzyć, jesienią i zimą nie jest komfortowo czekać na rzadko
jeżdżące autobusy, kiedy w perspektywie jako ewentualność jest przejście
ok. 2 km odcinka do innego węzła komunikacyjnego… (dodatkowo dla Państwa
wiedzy, chodnik przy przystanku „Dostawcza 02” po większym deszczu jest
totalnie zalany wodą na długość ok. 10 metrów i szerokość do samej
jezdni, co powoduje, że nie ma nawet jak przejść na drugą stronę ulicy,
bo przejście jest za tym „jeziorem”)
Pozdrawiam

Temat:

sprzeciw wobec usunięcia linii 25

Szanowni Państwo,
jako wieloletni mieszkaniec Pragi-Północ stanowczo sprzeciwiam się
zlikwidowaniu linii tramwajowej nr 25.
pozdrawiam
Temat:

Planowana likwidacja tramwaju 25

Dzień dobry,
Jako mieszkanka Pragi-Północ jestem przeciwko likwidacji linii 25, która
zapewnia bezpośrednie połączenie z Muzeum Narodowym, Dworcem Centralnym i
innymi przystankami wzdłuż al. Jerozolimskich, gdzie znajduje się wiele
celów podróży. Na tej trasie ani linia nr 4, ani metro nie stanowią
alternatywy i wiążą się z przesiadkami uciążliwymi dla osób starszych i
schorowanych. Z tej linii korzysta również wielu pasażerów jadaćych na Dw
Centralny z bagażami i konieczność przesiadki jest uciążliwa.
Proszę o wzięcie tego pod uwagę i rezygnację z likwidacji linii 25.
Z poważaniem,
Temat:
Bemowie

Konsultacje w sprawie zmian w komunikacji miejskiej na

Szanowni Państwo,
odpowiadając na zaproszenie do składania uwag dot. zmian w komunikacji
miejskiej na Bemowie po uruchomieniu kolejnych stacji metra, chciałbym
zwrócić uwagę na wykluczenie komunikacyjne Chrzanowa (ze szczególnym
uwzględnieniem okolicy skrzyżowania ul. Szeligowskiej i Rayskiego).
Jedynym autobusem pozwalającymi wyjechać z Chrzanowa jest linia 249 (nie
licząc linii 743, która jedzie w stronę ulicy Połczyńskiej). Linia 249,
stworzona niejako w celu „dowozu” ludzi z Chrzanowa do pętli Os.
Górczewska powinna być przedłużona do stacji metra Bemowo.
Dodatkowo, linia 249 jeździ obecnie co ok. 30 min w dni robocze. Z uwagi
na ilość nowych bloków mieszkalnych które zostały oddane do użytku w
ostatnim czasie (kolejne klika oddanych będzie w ciągu najbliższych
kilku/kilkunastu miesięcy), wydaje się koniecznym zwiększenie
częstotliwości kursowania tej linii do co najmniej 5-6 w ciągu godziny
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(czyli co 10 -12 min) w godzinach porannego i popołudniowego szczytu i 45 w ciągu godziny (tj. co 12-15 min) w pozostałych godzinach i w
weekendy.
Do czasu wybudowania ul. Nowoczłuchowskiej (której termin wykonania, jak
również uzależnienie wybudowania od kooperacji deweloperów jest
skandalem), przedłużenie do nowej stacji metra i zwiększenie
częstotliwości linii 249 wydaje się absolutnie konieczne w celu
zapobieżenia całkowitego wykluczenia komunikacyjnego Chrzanowa. Można
stwierdzić, że obecnie jest to i tak jedno z najgorzej skomunikowanych
osiedli w całej Warszawie.
Pozdrawiam,
Temat:
Uwagi do nowego układu komunikacji na Bemowie
Załączniki: uwagi do projektu zmian w komunikacji miejskiej.docx
Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam uwagi do przedstawionego przez Państwa projektu
zmian komunikacyjnych po otwarciu metra na Bemowie.
Z poważaniem
Temat:

Linia 134 i 120

Kategorie: Białołęka
Dzień dobry.
Dlaczego chcecie nam (mieszkańcom Zielonej Białołęki) ZABRAĆ autobusy 134
i 120?
Linia 134 to jedyne nasze połączenie z M1, Żoliborzem/Bielanami oraz
dogodna przesiadka na Ochotę!!!
Miałam nadzieję, że zwiększycie częstotliwość 134,a nie przekierujecie go
w zupełnie inną stronę!!!
Codziennie o różnych godzinach jeżdżę 134 w stronę M1 i z tej trasy
korzysta bardzo dużo ludzi.
Nie wciskajcie na siłę wszystkich korzystających z komunikacji do M2!!!
M1 nadal istnieje i ludzie od długiego czasu korzystają z tej trasy.
Zabierając nam 134 (przekierowując linie do M2) zabieracie nam JEDYNY
dojazd M1!!!
NIE CHCEMY tej zmiany!
CHCEMY aby Linia 134 i 120 zostały na swoich starych trasach!!!
Magdalena Wanat (ul.Przejezdna)
Od:
Michał Wankiewicz <michal.wankiewicz@wp.pl>
Wysłano:
czwartek, 31 marca 2022 12:24
Do:
konsultacje
Temat:
metro na Bemowo - uwagi
Ogólne wrażenie z przedstawionych propozycji mogę podsumować tak:
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albo ktoś chciał zdenerwować wyborców (a potem pokazać, że jednak można
lepiej, tak jak poprzednio)
albo za projekty odpowiada ktoś, kto zapomina, że wtp nie jest po to, aby
statystyki punktualności ładnie wyglądały, tylko po to, aby jak najwięcej
ludzi przesiadało się z samochodów (tak jakby był to projekt pionu
eksploatacyjnego a nie marketingowego)
Przede wszystkim zaproponowane zmiany 190, 171, 154, 112 i 122 to pewna
awantura, ale wydaje mi się, że powinni już być Państwo tego świadomi.
Próbując pogodzić idee ztm i znane mi niektóre potrzeby mieszkańców,
proponuję następujące zmiany w przedstawionym projekcie dotyczącym
Bemowa:
190 / 201
proponuję pozostawić bez zmian (na odcinku do Znanej)
dlaczego?
1) 190 jest potrzebne na całej trasie (dowozi z Jelonek do CH Wola Park)
a tylko niewielka grupa pasażerów przesiądzie się na metro.
2) zmiana 201 jest zasadna tylko w przypadku skierowania 190 do Znanej
171 / 109
na pewno nie ma uzasadnienia utrzymywanie 171 i 190 jeżdżących po tej
samej trasie od Metra KJ do pl. Bankowego
109 ma dużą frekwencję na odcinku od centrum do Metra KJ (metro nie jest
tu alternatywą), a na odcinku od Metra KJ do os. Górczewska wozi przede
wszystkim pasażerów korzystających z metra
proponuję:
1) 109 zlikwidować
2) 171:
- od Torwaru do Metro Księcia Janusza skierować po trasie 109
- od Metra KJ do Nowego Bemowa skierować po trasie 184, ewentualnie do
Chomiczówki
- zapewne potrzebne będą kursy skrócone Torwar - Centrum
3) zamiast proponowanej nowej trasy 171 na odcinku od Bemowa Ratusz do
Nowego Bemowa wydłużyć proponowaną 177 (zamiast do os. Górczewska) albo
nawet na Chomiczówkę, jeżeli uda się skrócić 171 do Nowego Bemowa
listę argumentów za pozostawieniem 171, zarówno tych prawdziwych jak i
wymyślonych, proponuję przeczytać z poprzedniej edycji wydłużenia II
linii metra
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154 / 167
to chyba najciekawsza i najbardziej trafiona propozycja, ale...
154 od zawsze miało wysoką frekwencję z Redutowej, więc...
proponuję:
154 skierować do Znana lub Koło (utrudnienia przy Zachodnim kiedyś się
skończą)
za Kołem przemawia frekwencja, za Znaną to, że zabiera się im 167
122 / 112
112 od dawna nie ma uzasadnienia na Karolinie, a teraz dodatkowo
zlikwidowano Tesco, ale kiedyś otworzą Liroy Merlin... chyba? no i budują
osiedla wzdłuż planowanej stacji metra, więc jak nie teraz to kiedyś coś
tam powinno pojechać
frekwencja 112 nie kończy się jednak na Nowym Bemowie (największy spadek
liczby podróżnych jest raczej przy Bemowo Ratusz)
122 żyje własnym życiem na odcinku os. Górczewska – lotnisko Bemowo
proponuję:
112 od lotniska Bemowo po trasie 122 do os. Górczewska
122 zgodnie z przedstawioną propozycją do Nowe Bemowo (no chyba że ktoś
chce dodatkowo połączyć ze 177)
177
połączenie Ursusa z metrem Bemowo może okazać się sukcesem, ale czy na
pewno trasa przez 7 panien jest najlepsza i czy analizowane były również
poniższe warianty?
wariant 1
194 od Nowe Włochy do Metra Bemowo (i dalej do Nowe Bemowo zamiast 171)
255 zamiast 194 na odcinku Fort Wola – Nowe Włochy
206 do Ursus Ratusz
dlaczego?
obserwuję 194 na odcinku od Ciepłowni Wola do Fortu Wola i jeździ pustawe
wariant 2
220 od Człuchowskiej proponowaną trasą 177 (do Nowe Bemowo – pod
warunkiem zostawienia 122 albo skierowania 112 na os. Górczewska)
dlaczego?
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frekwencja 220 na odcinku os. Góczewska - Nowe Bemowo jest raczej
niezadowalająca
249
sposób na zapełnienie pustej linii 249:
proponuję
tak jak poprzednio 149, teraz 249 wydłużyć do Metra Bemowo (do czasu
uruchomienia metra na os. Góczewska)
178/207
brakuje wyjaśnienia powiązania 178 i 207 ze zmianami, co jest źle
odbierane; proponuję poprawić opis zmian:
uruchamiamy 177
zmiana wtórna do 177 to 207
zmiana wtórna do 207 to 178
i wtedy to widać
11
jeżeli szukają Państwo oszczędności...
proponuję:
wariant 1
11 od pl. Zawiszy połączyć z linią 7 na Pragę (prawie dawna linia 8)
+ kursy 1 do Banacha wydłużyć do P+R al. Krakowska
wariant 2
zlikwidować 11
13 wydłużyć do Nowe Bemowo
wariant 3
zlikwidować 11, świat się nie zawali
(przywrócić po uruchomieniu tramwaju na Kasprzaka)

Z poważaniem
Temat:
Konsultacje - UWAGI dot. kursowania linii autobusowych na
BEMOWIE vs nowa stacja metra BEMOWO RATUSZ
Dzień dobry,
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w załączeniu podpisane pismo z uwagami na temat kursowania linii
autobusowej w związku z planowanym otwarciem stacji metra BEMOWO RATUSZ.
Będziemy bardzo wdzięczni za zapoznanie się z jego treścią i za pozytywne
rozpatrzenie.
pozdrawiam,
Temat:

skrócenie linii 154 do Dworca Zachodniego

Ważność:

Wysoka

Szanowni Państwo,
Ja i wszyscy moi sąsiedzi z rejonu Okęcia (ulica 1 Sierpnia) jesteśmy
przeciwni temu pomysłowi, gdyż:
1.

Jest to jedyne bezpośrednie połączenie Okęcia i Ochoty z Bemowem.

2.
Linią to dojeżdża bardzo dużo osób starszych z rejonu Włoch i
Okęcia do ośrodka zdrowia na Bemowie – ośrodki zdrowia Włochy i Bemowo są
połączone, i wielu znaczna część konsultacji lekarskich oraz badań
wykonywana jest na Bemowie – osoby te jeżdżą do placówek przy ulicach:
Czumy 1, Powstańców Śląskich 19, Wrocławska 19
(https://www.zozbemowo.pl).
Skrócenie linii 154 do Dworca Zachodniego sprawi, że dla osób starszych,
z ograniczoną sprawnością dojazd z kilkoma przesiadkami stanie się
uciążliwy. A w niektórych przypadkach niemożliwy.
3.
Na Woli znajduje się wiele szkół, do których dojeżdża młodzież oraz
nauczyciele z Włoch, Okęcia oraz Ochoty, między innymi bardzo dobre i
posiadające uczniów spoza najbliższego rejonu Liceum Ogólnokształcące
Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika przy ulicy J. Bema 76, III Liceum
Ogólnokształcące im. gen. Sowińskiego w Warszawie przy ul. Rogalińskiej
2, LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka" przy ul.
Garbińskiego 1, Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi pyz ul.
Bema 73/75.
Skrócenie linii znacznie zwiększy czasochłonność dojazdu do w/w szkół.

4.
Jeśli coś trzeba skrócić, to ewentualnie linie autobusowe /
tramwajowe które pokrywają się z metrem. Na Ochocie, Włochach metra nie
ma i nie będzie więc pomysł skrócenia linii 154 do Dworca Zachodniego
jest chybiony.

Z poważaniem,

Temat:

Plany usunięcia tramwaju 25

Szanowni Państwo,
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zwracam się z uprzejmą prośbą o zostawienie linii tramwajowej 25 w takiej
formie, w jakiej jest obecnie. To jedyny, poza tramwajem 1, bezpośredni
środek transportu z Bródna na Kampus Ochota oraz na WUM. Z 25tki
korzystam codziennie, aby dojechać na Wydział Fizyki albo wrócić do domu
po zajęciach. Poza tym można nim komfortowo dojechać z Ochoty do Centrum,
na Saską Kępę albo na bliską Pragę. Wielokrotnie wracałam 25 wieczorem z
Centrum do domu, nie musząc przesiadać się dwu-albo trzykrotnie.
Rozumiem, że metro skróci ogólny czas dojazdu z Targówka do Centrum,
jednakże ważny jest nie tylko czas przejazdu, ale też i komfort
przejechania całej trasy jednym pojazdem.
Bardzo proszę o uwzględnienie mojej opinii w ramach konsultacji
społecznych.
Z wyrazami szacunku,
Temat:
Konsultacje - UWAGI dot. kursowania linii autobusowych na
BEMOWIE vs nowa stacja metra BEMOWO RATUSZ
Załączniki: Uwagi mieszkańców LINIE AUTOBUSOWE vs NOWE STACJE
METRA_BEMOWO.pdf
Dzień dobry,
w załączeniu podpisane pismo z uwagami na temat kursowania linii
autobusowej w związku z planowanym otwarciem stacji metra BEMOWO RATUSZ.
Będziemy bardzo wdzięczni za zapoznanie się z jego treścią i za pozytywne
rozpatrzenie.
pozdrawiam,
Temat:

Likwidacja linii 25 - protest

Dzień dobry,
jestem mieszkańcem Pragi Płn. Korzystam codziennie z komunikacji
miejskiej. Jestem jeszcze młody, ale potrafię zauważyć problemy osób
starszych i mających trudności w poruszaniu się. Uważam, że likwidacja
linii tramwajowej dającej BEZPOŚREDNIE połączenie i zastąpienie jej
siecią przesiadek między różnymi środkami transportu jest nie tylko
niedorzeczne co DYSKRYMINUJĄCE wobec osób starszych i niepełnosprawnych.
Metro nie może pogarszać warunków korzystania z komunikacji publicznej i
ograniczać jej dostępności. Nie tylko czas przejazdu się liczy. Dla wielu
użytkowników ważna jest wygoda i bezpośrednie połączenie. Osoby starsze i
niepełnosprawne często wolą jechać kilka minut dłużej, ale za to wygodnie
- bez przesiadek.
Podsumowując, proszę o zachowanie linii 25.
Pozdrawiam,

Temat:

Likwidacja linii 25, 118

Bardzo proszę pomysłodawcę tak idiotycznego pomysłu o codzienny przyjazd
na Bródno i poruszanie się tymi liniami w godzinach szczytu.
Jako mieszkanka Bródna Protestuje! Nie zgadzam się na likwidację linii
25, 118 w związku z otwarciem metra. Jeśli zlikwidujecie te linie to
zaprzestane używania komunikacji miejskiej i przesiądę się na samochód.
Jeśli nie stać Was na utrzymanie tych linii to przestańcie rozdawać
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bezpłatne przewozy. Co miesiąc płacę za bilet żeby móc swobodnie, bez
pchania się na ludzi i 50 przesiadek, podróżować do pracy.
Temat:

Pd: dotyczy proponowanych zmian w kursowaniu linii 132

Szanowni Państwo ,
W związku informacją o ograniczeniu w komunikacji miejskiej w
obrębie ul. Ostródzkiej, w szczególności przystanku Współczesna, w
kierunku do linii metra M1 Marymont, wyrażam swój protest wobec
propozycji likwidacji linii autobusowej o nr 132.
Jestem mieszkanką tego obszaru i od lat korzystam z możliwości
dojazdów do pracy autobusami linii 132 i 134, świadomie rezygnując z
możliwości dojazdu samochodem, aby włożyć swój wkład w ograniczenie smogu
w Warszawie i zmniejszenie liczby samochodów na zatłoczonym, często
zakorkowanym odcinku autostrady S8 pomiędzy Ostródzką a przystankiem
Potok.
Linia autobusowa o nr 134 ze względu na dużą i zwiększającą się
liczbę mieszkańców w północnej części ul. Ostródzkiej i otaczających ją
ulic, jest zatłoczona do tego stopnia, że uniemożliwia wejście do
autobusu na przystanku Współczesna w godzinach porannych. Nie można zatem
zgodzić się na ograniczenie komunikacji autobusowej do tej jednej linii.
Zmiana organizacji ruchu, powinna uwzględniać, że pasażerowie
pracują w rejonie Żoliborza, Bielan, Woli, Bemowa i nie wszyscy będą
korzystać z metra. Stąd alternatywa M2 jest nie do zaakceptowania, bo
nikt nie chce jechać każdego dnia do pracy i z pracy „na około”. Nie
można zapomnieć również o młodzieży, która tłumnie dojeżdża do szkół w
rejon przystanku Potok i dalszych obszarów lewobrzeżnej Warszawy.
Mając na względzie powyższe, a zwłaszcza ograniczenie smogu w
Warszawie i zmniejszenia liczby samochodów, przy jednoczesnym
zorganizowaniu komunikacji mieszkańcom w sposób dogodny i zachęcający do
korzystania z komunikacji miejskiej, wnoszę o pozostawienie kursowania
linii autobusowej o nr 132 na odcinku w rejonie ul. Współczesnej.
Oczekujac odpowiedzi pozostaję z poważaniem,

Temat:

Zmiany Wola Bemowo

Dzień dobry,
chciałabym dodać swój głos w dyskusji nt zmian odnośnie linii 714 719
oraz 729. Po pierwsze, jako osoba dojeżdżająca 5 dni w tygodniu do pracy
ze Starych Babic do Warszawy uważam, ze częstotliwość , szczególnie w
popołudniowych godzinach szczytu powinna być zdecydowanie większa oraz po
drugie wszystkie 3 linie powinny być obsługiwane jak najdłuższymi
modelami autobusów. Zapraszam na przystanek Metro Księcia Janusza w od
godz. 15.00 - armagedon!!! Proszę mi wierzyć, większa cześć tego tłumu
zmierza do podwarszawskich miejscowości.
Z poważaniem
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Temat:
Konsultacje
Załączniki: MZK_Zmiany.pdf
Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam uwagi dotyczące zmian w komunikacji w związku z
nowymi stacjami metra.
Pozdrawiam
Temat:
Witam,bardzo słaby jest dojazd do ulicy kartograficznej trzeba
iść 20minut piechotą do przystanku.Na okrągłej postawiony jest przystanek
kółko kościoła i do tej pory stoi pusty bez komunikacji.Niby to warszawa
ale komunikacja tam jest jak na wsi.
Temat:

dotyczy proponowanych zmian w kursowaniu linii 132

Szanowni Państwo ,
W związku informacją o ograniczeniu w komunikacji miejskiej w obrębie ul.
Ostródzkiej, w szczególności przystanku Współczesna, w kierunku do linii
metra M1 Marymont, wyrażam swój protest wobec propozycji likwidacji linii
autobusowej o nr 132.
Jestem mieszkanką tego obszaru i od lat korzystam z możliwości dojazdów
do pracy autobusami linii 132 i 134, świadomie rezygnując z możliwości
dojazdu samochodem, aby włożyć swój wkład w ograniczenie smogu w
Warszawie i zmniejszenie liczby samochodów na zatłoczonym, często
zakorkowanym odcinku autostrady S8 pomiędzy Ostródzką a przystankiem
Potok.
Linia autobusowa o nr 134 ze względu na dużą i zwiększającą się liczbę
mieszkańców w północnej części ul. Ostródzkiej i otaczających ją ulic,
jest zatłoczona do tego stopnia, że uniemożliwia wejście do autobusu na
przystanku Współczesna w godzinach porannych. Nie można zatem zgodzić się
na ograniczenie komunikacji autobusowej do tej jednej linii.
Zmiana organizacji ruchu, powinna uwzględniać, że pasażerowie pracują w
rejonie Żoliborza, Bielan, Woli, Bemowa i nie wszyscy będą korzystać z
metra. Stąd alternatywa M2 jest nie do zaakceptowania, bo nikt nie chce
jechać każdego dnia do pracy i z pracy „na około”. Nie można zapomnieć
również o młodzieży, która tłumnie dojeżdża do szkół w rejon przystanku
Potok i dalszych obszarów lewobrzeżnej Warszawy.
Mając na względzie powyższe, a zwłaszcza ograniczenie smogu w Warszawie i
zmniejszenia liczby samochodów, przy jednoczesnym zorganizowaniu
komunikacji mieszkańcom w sposób dogodny i zachęcający do korzystania z
komunikacji miejskiej, wnoszę o pozostawienie kursowania linii
autobusowej o nr 132 na odcinku w rejonie ul. Współczesnej.
Oczekujac odpowiedzi pozostaję z poważaniem,

Temat:

kilka uwag
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Piszę w sprawie proponowanych zmian w komunikacji miejskiej na Targówku w
zw. z otwarciem nowych stacji metra.
Niestety, po raz kolejny mam wrażenie, iż ww. propozycje są układane
przez osoby, które ani nie znają lokalnych potrzeb, ani nawet nie
poruszają się komunikacją miejską na codzień. Proszę Państwa, metro nie
stanowi magicznego teleportu, który w sekundę przeniesie delikwenta w
dowolnie wybrane miejsce. Mieszkańcy Bródna potrzebują dojechać do
Biblioteki Uniwersyteckiej, na Starówkę, do szpitala na Ochotę, dojechać
służbowo na "Mordor" albo na wydarzenie kulturalne na Bielany. Odcięcie
od naszej dzielnicy linii 118 skazuje nas na dłuższą podróż na
"Starówkie" (pozostaje tramwaj z pokrętną trasą), a co dopiero z dojazdem
do wspomnianej Biblioteki i WLS UW? Likwidacja 41 odetnie nas od
dalszych dzielnic. Nie cały Służew, Mokotów czy Wilanów jest objęty przez
1 linię metra, zatem 41 było jakimś (może nie idealnym, ale zawsze)
rozwiązaniem.
Od BIelan niemal nas odizolujecie. Bo jaki sens ma jazda "naszym" metra,
aby przesiąść się następnie na 1 linię - aby nią zawrócić na Bielany? O
likwidacji 25 już nawet nie piszę, bo już mądrzejsi ode mnie Was
skrytykowali za ten absurdalny pomysł.
Dodam jeszcze, że osoby mieszkające bliżej przystanku autobusowego
"Toruńska" w zasadzie nie będą miały jak się szybko przedostać na
Żoliborz czy nawet na węzeł przesiadkowy Żerań. Likwidacje większości
tras przez ten przystanek argumentujecie zatorami. To w gł. mierze
samochody je generują, a nie autobusy!
Na koniec przypomnę przyziemnie, że duże zakupy w dużych sklepach robią
też osoby bez samochodów. Zarówno do marketu na Żeraniu, jak i tych koło
Głębockiej - metro nie jeździ. A nikt nie będzie taszczył zakupów per
pedes z Głębockiej do metra "Kondratowicza" albo z Żerania do m. "Bródno"
;) Warto to wziąć pod uwagę, przy planowaniu tras i częstotliwości
odjazdów.
Proponuję jakiś tydzień spędzić na załatwianiu różnych "sprawunków" tylko
przy pomocy "zbior.komu" - taki "czelendż" znacząco ułatwi Państwu
zrozumienie perspektywy zwykłego prostego "Bródniaka".
Owocnej pracy!

Temat:

Protest przeciwko likwidacji linii 25

Dzień dobry,
Zgłaszam swój sprzeciw wobec likwidacji linii 25 w Warszawie. Rozwój
trabsportu miejskiego nie powinien odbywać się kosztem najbardziej
optymalnych i przepustowy h środków transportu (transport szynowy) tylko
ewentualnie kołowych. Majac jednak na uwadze kryzys klimatyczny i wielu
nowych mieszkańców tymczasowych w Warszawie w wyniku wojny, transport
publiczny powinien rozszerzać, nie ograniczać swoje zasięgi.
Pozdrawiam i liczę na zmianę stanowiska w tej sprawie,
Temat:

Metro 2 / Targówek /

Dzień Dobry

495
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Bardzo proszę o nie kasowanie linii 412 , gdyż
.

jest ona bardzo potrzebna

Nie pokrywa się z innymi trasami autobusowymi, a w godzinach porannych w
stronę Centrum , jak i po południu w kierunku Białołęki korzysta z niej
bardzo dużo pasażerów .
Mało tego , uważam że powinna kursować cały dzień .
Bardzo proszę o przeanalizowanie raz jeszcze zmian w komunikacji po
stronie Białołęki .
z poważaniem

Temat:

Likwidacja linii 25 a niepelnosprawni

Szanowni Państwo,
Z przerażeniem dowiedziałem się o likwidacji (planowanej) linii 25.
Jestem osobą z oganiczeniem ruchu, miekzam na Pradze i do tej pory
zmagałemsię tylko z dość dużą odległością do przystanków -taki jest
rozkład autobusów w okolicy ulicy Ma,ysłowskiej - bo to i metro daleko, i
tramwaje, a autobusy wszykie jadę dookoła. Ale teraz likwidacja linii 25
odbierze mi ostatnie w miarę bezpośrednie połączenie do ratującego życie
szpitala na Banacha. Nie piszę tu tylko o sobie- jest dużo osób starszych
albo chorych, dla których to jest naprawdę linia ratująca życia,
umożliwiająca w miarę bezprzesiadkowy dojazd do jednego z ważniejszych
szpitali w Warszawie. Nie rozumiem, czemu miasto uporczywie likwiduje tę
linię, bez zwrócenia uwagi na pozostałe (poza nowymi, wspaniałymi
stacjami metra) konteksty komunikacyjne eje diałania. Prosiłbym nie tylko
o nielikwidowanie linii, ale większe doposażenie jej składami
niskopodłogowymi - osobie z problemami takimi jak moje - niezwykle trudno
jest wsiąść do wysokopodłogowych składów.
inna linią, której los mnie
również niepokoi, jest 171, która w dogodny sposób łączy centrum z
Powiślem, ale to już sprawa w tej chwili mniej życiowo ważna dla mnie.
z poważaniem,

Temat:

Opinia dot. pomysłu skasowania tramwaju 25

Szanowni Państwo,
kontaktuję się z państwem ponieważ chciałbym wyrazić swój sprzeciw
przeciwko pomysłowi skasowania tramwaju linii 25. Poniżej podaję powody:
*
skasowanie tej linii pozbawi mieszkańców bezpośredniego połączenia
pomiędzy Dworcem Wileńskim a Saską Kępą i skaże ich na tkwienie w
niesamowitych kongestiach, zwłaszcza w godzinach szczytu
*
tracimy połączenie Ochoty z Pragą Południe - te dzielnice nie mają
i nie będą mieć w najbliższych latach metra
*
na ulicy 11 listopada zaczynają być dostępne tylko 2 tramwaje co
przy tak dużym natężeniu ruchu i umiejscowieniu - szkoły, duże centrum
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handlowe w pobliżu, placówki poczty polskiej, ZUS, ZOO - sprawi, że
mieszkańcy będą zmuszeni korzystać z zatłoczonych alternatywnych środków
a co gorsza istnieje duże prawdopodobieństwo, że przesiądą się do
własnych samochodów
*
tracimy też bezpośrednie połączenie między Bródnem a Centrum oraz
WUMem/Szpitalem na Banacha co dla osób korzystających z tych punktów
prowadzi do ogromnych utrudnień logistycznych
*
linia ta zapewnia doskonałe połączenie z metrem oddalonych części,
które jeszcze nie mają dobrze rozwiniętej infrastruktury połączeń
komunikacyjnych (Bródno, Kamionek, Saska Kępa, Nowa Praga)
Bardzo proszę o poważne potraktowanie mojej opinii oraz zwrócenie uwagi
na większy rozwój Pragi Północ zamiast jej destrukcję.
Best regards / Pozdrawiam
Temat:

Brak linii 412 a dojazd do Dworca Wschodniego

Dzień dobry
W związku z likwidacją linii 412, która jest na tą chwilę jedynym
bezpośrednim połączeniem do Dworca Wschodniego dla mieszkańców Warszawy (
np na trasie ul. Radzymińskiej) też po przesiadkach Ząbek, Marek; jakie
Państwo zaproponują rozwiązanie?
Tym bardziej, że obecnie z tych okolic nie dojeżdża też bezpośrednio
żadna z linii 700.
Moim zdanie likwidacja 412 to nie jest dobry pomysł, ponieważ kurs nie
dotyczy tylko i wyłącznie dojazdu do metra ale też bezpośredniego, do
Dworca PKP oraz umożliwia szybszy dojazd z/do szkoły dzieci mieszkających
na jeszcze obowiązującej jej trasie.

Temat:

Część lewobrzeżna

Szanowni Państwo,
cieszę się, że konsultacje mają na celu "ulepszyć", a nie po prostu
"zmienić" albo tylko "dostosować do metra" komunikację na Bemowie.
Dobrze, że metro się pojawi, bo to wielka szansa dla dzielnicy.
Zrozumiałe jest wobec tego wycofanie 109 z Bemowa i 171 z centrum - tam
dojedziemy metrem. Proponowane przez Państwa zmiany ograniczają jednak
nie tylko autobusy do centrum - co jest uzasadnione, ale ograniczają
również możliwość przemieszczania się między dzielnicami, czego zupełnie
nie rozumiem. Autobus 112 nawet nie zbliża się do centrum, spełnia
natomiast rolę zszywacza peryferyjnych osiedli - w tym ważnych
generatorów ruchu. Warto zwrócić uwagę, że oferta szkół średnich na
Bemowie jest niezwykle uboga - zaledwie jedno liceum. Powoduje to, że
Bielany stają się jedną z kluczowych destynacji dla bemowskiej młodzieży.
Autobus ten pozwala dojechać do czterech bielańskich szkół średnich liceum Domeyki, Jose Marti, Technikum Żeromskiego i Technikum Staszica z
każdej części Bemowa - Górców, Lotniska, Jelonek. Nie dokona tego linia
28 - przebiega z dala od tych placówek, a położenie przystanków na
Broniewskiego również jest pod tym względem niekorzystne. Z każdą korektą
pojawia się postulat skrócenia 112 i za każdym razem ZTM się wycofywał z
uwagi na protesty - nie rozumiem więc, dlaczego ten pomysł powraca. Trasa
jest po prostu bardzo dobra, świetnie współgra też z metrem - pozwala
dojechać na stację Bemowo aż z Karolina czy z Nowego Bemowa. Takie długie
połączenia międzydzielnicowe, choć niepozbawione wad, takich jak
podatność na opóźnienia, spełniaja ważną rolę integrowania różnych węzłów
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komunikacyjnych i mieszkańcy z tymi wadami - walcząc co 3 lata o
pozostawienie 112 - godzą się. Dziwi mnie też propozycja skrócenia 122 autobus ten łączy północną część Warszawy z Wojskową Akademią Techniczną,
choć cieszy mnie powrót 220 na ulicę Wrocławską - w ten sposób autobus ma
szanse zdobyć więcej pasażerów, z uwagi na to, że ulica Wrocławska
przebiega samym środkiem najgęściej zabudowanej części Bemowa. Dobrym
pomysłem jest też skierowanie 190 na Znaną - to osiedle generuje wysokie
potoki, a takze skierowanie 167 na Stare Bemowo - to kolejny zszywacz
międzydzielnicowy, stworzy to nowe możliwości dojazdu na Ochotę i
Mokotów. Dobrze, że pojawi się lepsze połączenie z Ursusem. Natomiast
ograniczanie komunikacyjne regionu ulicy Człuchowskiej, skąd do tramwaju
jest często daleko, jest niewłaściwym rozwiązaniem. Obecnie ulica ta ma
doskonałą komunikację - autobus na południe (189), na północ (112) i do
centrum (190). O ile odebranie dojazdu do centrum jestem w stanie
zrozumieć, tak odbieranie dojazdu na północ, przy dużej odległości do
tramwaju, jest absurdem. Warto przemyśleć np powrót do koncepcji
skierowania 197 na ulicę Strąkową i Człuchowską w takim wypadku.
Mam nadzieję, że uwagi te będą pomocne,

Temat:

Komunikacja na Os. Górczewska

Szanowni Państwo,
jesteśmy po raz kolejny zaskoczeni taką propozycją zmian w komunikacji i
nie rozumiemy dlaczego pętla Os. Górczewska jest odcinana od sprawnej
komunikacji do centrum (109) oraz do Dworców Centralnego (109) i Dworca
Zachodniego (154), a także do Urzędu Skarbowego(154), który dla Bemowa
mieści się na Ochocie. Jedynie możemy dojechać sprawnie do Dworca
Wschodniego co jest śmieszne, by zachodnia część jeździła na wschód.
Skrócenie linii 109 od Emilii Plater do Torwaru jest bardzo wielkim
niewypałem, bo gdzie na Emilii Plater się przesiąść z Bemowa? Linia 109
zawsze była na Os. Górczewska i była szybkim połączeniem do Dworca
Centralnego, a później do Placu Trzech Krzyży i potem na Torwar.
Wcześniej był tramwaj 8, który zabrano, było E2 które też zabrano, a nimi
można było dojechać szybko do ronda de Gaulle'a.
Bezsensowne jest wprowadzenie trasy autobusu 171 z Os. Górczewska na
Chomiczówkę, bo mamy tramwaj 28 pokrywający się na tej trasie. Ponadto
zarówno Chomiczówka jak i Nowe Bemowo są bardzo dobrze skomunikowane i
mają blisko do I linii metra, która jest atrakcyjniejsza, bo lepiej
dowozi do Centrum niż II linia, a my do Centrum nie mamy szybkiego
połączenia, bo tramwaj 10 jedzie długo i wiadomo, że jest awaria to stoją
wszystkie tramwaje.
Wprowadzenie autobusu 177 z Ursusa do Os. Górczewska jest też bez sensu,
bo pokrywa się na trasie z linią 220.
Mieszkańcy Os. Górczewska potrzebują najbardziej połączenia do Centrum by
móc dojechać do pracy i do szkoły, bo tam są zakłady pracy i szkoły. Do
Ursusa można podjechać samochodem czy nawet rowerem, bo jest blisko a
poza tym w Ursusie czy na Chomiczówce nie ma tylu zakładów pracy i szkół
co w Centrum, a ponadto Ursus ma blisko do pociągów.
Należy zauważyć, że autobusy 714, 719, 729 są przeciążone dużą ilością
osób dojeżdżających z poza Warszawy i już dziś nie ma w nich miejsca w
godzinach szczytu by zabrać pasażerów z Os. Górczewska, których też jest

498
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

dużo. Tak samo 149 przewozi dużo osób z Grot i dla pasażerów Os.
Górczewska nie ma miejsc.
Nie każdy potrzebuje dojeżdżać
Placu Trzech Krzyży trzeba się
przesiadki to chyba już lepiej
a nie przesiadać co chwila, bo
będzie dużo dłużej.

tylko po trasie metra np. by dojechać do
kilkukrotnie przesiadać i tracić czas na
dojechać samochodem by dojechać sprawnie,
samochodem to 30 minut, a z przesiadkami

Prosimy o uwzględnienie apelu mieszkańców Os. Górczewska, którzy na dzień
dzisiejszy nie mają metra (bo nawet budowa jego się nie rozpoczęła), a
ponadto jest im zabierana szybka komunikacja do centrum.
Nie rozumiemy dlaczego druga strona Warszawy jest lepiej traktowana
komunikacyjnie i dlaczego Nowe Bemowo i Chomiczówka mają też lepsze
połączenia, a Os. Górczewska jest zawsze krzywdzone i pomijane.
Kupując mieszkanie w okolicach pętli Os. Górczewska wiele osób kierowało
się wspaniałą komunikacją, która kiedyś była naprawdę super, a ostatnio
staje się coraz bardziej nieatrakcyjna i zniechęca do korzystania z
komunikacji.
Prosimy uwzględnić nasze żądania i pozostawić linię 109 z Os. Górczewska
przynajmniej do Dworca Centralnego lub Placu Trzech Krzyży, ponieważ
obecnie to jedyna szybka komunikacja dla nas do Centrum.
Prosimy również o jakąś odpowiedź w tej kwestii.

Z poważaniem
w swoim imieniu i wielu mieszkańców Os. Górczewska

Temat:

Nie zgadzam sie

Na likwidację linii160 ma ona połączenie bezpośrednie ze
Śródmieściem.Jestem osoba 80letnia jeżdżę codziennie ta linia i
przesiadanie się na inną linie metra dla osób niepełnosprawnych jest
uciążliwe.

Temat:

Konsultacje metro na Bemowie

Szanowni Państwo,
stanowczo sprzeciwiam się zmianom trasy autobusu 171 i 112. Obecnie
autobus 112 jest jedynym bezpośrednim połączeniem z Bemowa Ratusz do PKP
Toruńska oraz z Radiowej na Raginisa. Natomiast 171 jest jedynym
bezpośrednim autobusem z Radiowej w kierunku dworca Centralnego, a cała
dzielnica nie może polegać na transporcie kołowym. Dlatego NIE widzę
potrzeby zmiany tras autobusów. Ponadto po otwarciu nowych stacji metra
mój czas dojazdu do pracy w rejonie pl.Politechniki WYDŁUŻYŁ się 10min.

Temat:

Komunikacja miejska po otwarciu metra na Bemowie

Dzień dobry,
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jestem mieszkańcem osiedla Groty na Bemowie. Od lat używam autobusu 109
jako bezpośredniego łącznika z pętli os. Gorczewska do centrum. Uważam że
linia ta powinna pozostać taka jaka jest jako świetny zamiennik w razie
awarii metra.
Z tego co widzę, ruch wzdłuż ulicy Kaliskiego zostanie zmniejszony z
trzech do dwóch autobusów, z czego jeden będzie kończył bieg na pętli
Stare Bemowo. To bardzo utrudni wygodne połączenia w kierunku Radiowej.
Wydłużenie linii 149 lub dodatkowy autobus działający każdego dnia w
kierunku Starego Bemowa również byłby mile widziany.
Dziękuję za rozważenie mojej opinii.
Z poważaniem,
Temat:
Opinia do propozycji zmian komunikacji miejskiej w związku z
otwarciem metra
Szanowni Państwo,
odnosząc się do propozycji zmian w komunikacji miejskiej, związanych z
zakończeniem budowy kolejnych stacji metra po praskiej stronie Wisły,
uważam za wysoce szkodliwe zlikwidowanie linii tramwajowej nr 41 oraz
skrócenie linii autobusowej nr 356. Skracając trasę linii autobusowej,
uniemożliwią Państwo bezpośredni dojazd mieszkańcom części Białołęki do
ich urzędu dzielnicy. Z kolei likwidując linię nr 41, zabiorą Państwo
alternatywne połączenie z Mokotowem, zmuszając mieszkańców do
przynajmniej dwukrotnego przesiadania się.
Z wózkiem, małym dzieckiem, w ciąży czy z problemami z przemieszczaniem
się, nie wyobrażam sobie zaproponowanego przez Państwa podróżowania po
mieście (przesiadania się do metra i między liniami metra czy
autobusami). Dlatego zrezygnuję z komunikacji miejskiej na rzecz
samochodu. Jeśli te propozycje wejdą w życie, to będzie świadczyło tylko
o tym, jak puste są hasła zrównoważonego rozwoju, głoszone przez urząd
miasta przy zwężaniu ulic, jednocześnie utrudniając mieszkańcom
przemieszczanie się po mieście.
Pozdrawiam,
Temat:

Stacja metra „Bemowo” - autobusy na ul. Górczewskiej

Szanowni Państwo!
W związku z prowadzonymi przez Państwa konsultacjami dotyczącymi zmian
wynikających z planowanego uruchomienia stacji metra na Bemowie,
chciałbym złożyć propozycję uwzględnienia dodatkowej zmiany polegającej
na uruchomieniu nowego przystanku (zespołu przystankowego) na ulicy
Górczewskiej.
Zgodnie z przedłożonymi przez Państwa propozycjami, autobusy mają pełnić
główną rolę w dowozie pasażerów do/ze stacji metra Bemowo na odcinku
ulicy Górczewskiej położonym na zachód od ulicy Powstańców Śląskich.
Zgodnie z Państwa propozycjami, w zespole Os. Górczewska przystankami
najczęściej wykorzystywanymi do odwozu pasażerów ze stacji metra będą
przystanki nr 02 i 10. Tymczasem, odległość pomiędzy przystankiem
Klemensiewicza 02 a ww. przystankami jest niespotykanie duża jak na
przystanki zlokalizowane w tak gęsto zamieszkanym terenie. I tak do
przystanku Os. Górczewska 02 wynosi ona 640 m, a do przystanku Os.
Górczewska 10 wynosi 730 m. Jednocześnie, w okolicach o zbliżonej
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zabudowie, np. na terenie dzielnicy Ursynów, można znaleźć wiele
przystanków oddalonych od siebie o ok. 350 m.
Dlatego postuluję, aby w połowie odległości pomiędzy ww. przystankami,
tj. w okolicach budynku Górczewska 224 (na jezdni północnej ul.
Górczewskiej) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie pętli tramwajowej Os.
Górczewska (na jezdni południowej ul. Górczewskiej) uruchomić nowe
przystanki autobusowe.
Taka lokalizacja przystanku na jezdni północnej powinna umożliwiać
zatrzymującym się na nim autobusom swobodny zjazd na pętlę Os.
Górczewska. Załączam przykładowy schemat ilustrujący takie rozwiązanie.
Bardzo liczę na pozytywne ustosunkowanie się Państwa do powyższego
postulatu.
Z poważaniem,
Temat:

Likwidacja 25

Jestem przeciw kasowania linii tramwajowej 25.
Pozdrawiam
Temat:

zmiany tras po otwarciu metra na Bródnie, propozycja linii 240

Ważność:

Wysoka

Dzień dobry,
Szanowni Państwo,
po przeanalizowaniu propozycji zmian tras autobusów komunikacji miejskiej
na Białołęce, po otwarciu metra na Bródnie, chciałabym zgłosić jedną
propozycję odnośnie ulicy Skarbka z Gór.
Biorąc pod uwagę to, że autobusy linii 160, E9, 204 znikną z rozkładu
(wiem, że zostanie skierowany autobus linii 132, ale jego trasa będzie
przebiegać "okrężnie" przez ul.Głębocką) proponuję skierować na ulicę
Skarbka z Gór autobus linii 240. Moim zdaniem na ulicy Skarbka z Gór oraz
Głębockiej jest podobna liczba osiedli (na Skarbka możliwe, że większa),
a autobusów przejeżdżających przez ulicę Głębocką jest zdecydowanie
większa ilość. Uważam ,że autobus linii 240 skierowany na ul. Skarbka z
Gór, a następnie Berensona i dalej do Marek byłby dobrym rozwiązaniem, a
trasa ogólnie by się znacząco tej linii nie wydłużyła.
Przy okazji chcę też napisać, że zwiększenie częstotliwości linii 527
jest jak najbardziej dobrym pomysłem, ale jak pisałam powyżej, po tych
redukcjach linii, zostajemy z jedną trasą, która pojedzie bezpośrednio
przez ulicę Skarbka z Gór w kierunku metra.
Liczę na to, że moja propozycja zostanie wzięta pod uwagę.
Dziękuję z góry
Pozdrawiam
Temat:

dot. linii 414

Dzień dobry
Wiem, że moje pytanie, moja propozycja trochę odbiega od zmian
dotyczących dojazdów do nowych stacji metra, jednak chcę je przedstawić:
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Linia 414 przebiega od pętli Bródno - Podgrodzie do pętli Szczęśliwice,
jej trasa przez chyba połowę trasy pokrywa się z trasą 186. Moją
propozycją jest wydłużyć odrobinę trasę 414, zamiast jechać prosto
Prymasa Tysiąclecia pomiędzy Górczewską a Wolską dodać taką niby pętlę i
skierować ją: Metro Młynów - Monte Cassino - Elekcyjna - Ordona - PKP
Wola a następnie powrót do swojej trasy. Myślę o tym, że taka trasa
pozwoliła by wielu starszym i schorowanym ludziom, chociażby z
Elekcyjnej( szpital Attis, 2 Domy Spokojnej Starości: Dom Budowlańca i
Dom Pracownika Służby Zdrowia) na wygodniejsze połączenia z innymi
dzielnicami czy chociażby ze Szpitalem Bródnowskim. Wiem, Metro będzie
jechało bezpośrednio.... prawie. Prawie, bo dla dużej grupy osób dojście
do Metro Księcia Janusza lub nawet jedna przesiadka jest ogromnym
wysiłkiem a taka niewielka zmiana trasy byłaby ogromnym udogodnieniem.
Pracuję w obu tych Domach i wiem o problemach moich podopiecznych
związanych z dojechaniem na diagnostykę czy wizytę u specjalisty - to dla
nich całe wyprawy a przystanek 414 prawie pod Domem był000000by
wspaniałym rozwiązaniem.
W imieniu swoim i Seniorów bardzo proszę o zrozumienie i empatię.
Pozdrawiam
Czy istnieje możliwość by 146 jeździł też co 15minut w godzinach 9 do
13 G ludzie z Byslawska do Bronowska mają kiepski dojazd ,do
śródmieścia Warszawy.
A wal MIEDZESZYŃSKI ma kiepsko z dojazdem. 702 kursuje 1,5 godziny.
A nikt nie interesuje się by na wale MIEDZESZYŃSKI odcinek Byslawska Bronowska był lepszy komunikacji.
Temat:
Warszawie

Nowe stacje metra M2 - propozycje zmian w lewobrzeżnej

Szanowni Państwo,
Jestem właśnie po lekturze marcowego wydania magazynu iZTM, o którego
możliwości pobrania zostałem poinformowany w dniu dzisiejszym (30 marca).
Czytam w nim. m.in., że:
„Konsultacje online
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych proponowanych zmian.
Rozpoczynamy prezentacją projektów – spotkanie online na platformie ZOOM
z transmisją na kanale Warszawskiego Transportu Publicznego na YouTube
dla Bemowa i Ursusa odbędzie się 22 marca o godz. 17.30, a dla Targówka i
Białołęki 24 marca w godz. 17.30. Po prezentacji będzie czas na dyskusję,
która potrwa do ok. godz. 20.00.”
Nie uważacie Państwo, że trochę późno informujecie o nowym numerze
biuletynu w świetle dat przeprowadzanych konsultacji? Właściwie to już
post factum, po przeprowadzonych tydzień temu konsultacjach.
Druga kwestia, merytoryczna, dotycząca propozycji zmian.
Jaka intencja kierowała Państwem, planującymi nowe trasy autobusowe w
związku z optymalnym komunikacyjnym wykorzystaniem nowo otwartych stacji
metra na linii M2 wykluczając z planów i zmian mieszkańców dzielnicy
Włochy? Włochy, najbliższy sąsiad Bemowa, nie dość, że są pominięte w
planach poprawiających komunikację z nowymi stacjami metra, to padły
jeszcze ofiarą kanibalizacji jednej z tranzytowych linii z Włoch na Wolę.
Chodzi o linię 716, której trasę zaplanowano z pominięciem centrum Włoch
(odcinek Świerszcza, Globusowa, Dźwigowa). Zamiast usprawnić komunikację
z Włoch w kierunku stacji metra jeszcze ją Państwo pogarszacie
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proponowanymi zmianami. Jak to możliwe, aby nikt nie pomyślał o tym, aby
połączyć linią bezpośrednią centrum Włoch (okolice PKP Włochy,
skrzyżowanie Globusowa/Wałowicka/Zdobnicza) z nową stacją metra Bemowo?
To odcinek w linii prostej ok 4 km, którego w obecnych planach nie da się
pokonać bez uniknięcia przesiadek. Dlaczego nie zaproponowaliście Państwo
np. korekty linii 189, najczęściej jeżdżącej przez całe Włochy w kierunku
północnym na Bemowo i nie skorygowaliście trasy tej linii tak, aby nie
skręcała z Powstańców Śląskich w Człuchowską, lecz aby biegła prosto na
północ w okolicę stacji metra Bemowo a dopiero później zmieniała kierunek
skręcając w ulicę Górczewską do pętli Os. Górczewska?
Wnioskuję zatem o korektę odcinka linii 189 z obecnego:
… Synów Pułku – Hala Wola – Raginisa – Rozłogi – Człuchowska – Batalionów
Chłopskich – Szobera – Osiedle Górczewska 03 – pętla Osiedle Górczewska
Na:
… Synów Pułku – Hala Wola – Plac Kasztelański – Czumy – Bemowo Ratusz –
Klemensiewicza - Osiedle Górczewska 03 – pętla Osiedle Górczewska
lub opracowanie nowej linii o częstym kursowaniu łączącej węzeł
komunikacyjny PKP Włochy z węzłem Bemowo Ratusz. Od razu wspomnę, że nie
może to być korekta linii 129, bo jest to linia realizowana przez małe
wozy, przejazdy realizowane są w interwałach półgodzinnych (!), trasa tej
linii przypomina raczej krajoznawczą a nie realizującą strategiczną
skuteczność przewozu osób a ostatni kurs realizowany z centrum Włoch
odbywa się kilka minut po 21. Linia 129 mogłaby wspomóc podstawową linię
189 i korekta tej linii powinna polegać na skierowaniu jej do węzła
Bemowo Ratusz z pominięciem odcinka prowadzącego ulicą Strąkową, na
której dość często utyka w kilkuminutowym postoju z powodu zamykanego
kilka razy dziennie przejazdu kolejowego.
Uzasadnienie zaproponowanej korekty:
Udrożnienie komunikacji między bardzo istotnym dla Włoch węzłem
komunikacyjnym PKP Włochy a węzłem komunikacyjnym Bemowo Ratusz umożliwi
powstanie alternatywnego dla bardzo zawodnego obecnie połączenia
kolejowego Włoch z centrum Warszawy. W świetle długotrwałych prac
modernizacyjnych Polskich Linii Kolejowych na odcinku Warszawa Włochy –
Warszawa Śródmieście, przebudowy Dworca Zachodniego oraz modernizacji
całej linii średnicowej w najbliższych latach konieczne jest opracowanie
szybkiej zastępczej komunikacji dla rejonu Starych i Nowych Włoch. Objazd
przez Al. Jerozolimskie i przejazd przez Ochotę do Centrum nie stanowi
oferty dla mieszkańców Włoch i przejezdnych, trasy te są bardzo
zakorkowane i niedrożne. Alternatywny szybki i niezawodny przejazd z
Włoch przez Bemowo (Powstańców Śląskich) do najbliższej stacji drugiej
linii metra jest jedyną i najlepszą alternatywą zapewnienia mieszkańcom
Włoch dostępu do centrum miasta i dalej, i zapobiega wykluczeniu
komunikacyjnemu mieszkańców Włoch i okolic, oraz osób dojeżdżających
obecnie do Włoch koleją z dalszych miejscowości, jak Pruszków, Grodzisk
Mazowiecki, Żyrardów i licznych innych okolicznych miejscowości.
Z wyrazami szacunku,
Temat:

Opinie linie 245,199 po otwarciu nowych stacji metra

Dzień dobry,
Propozycje są ciekawe jednak nie różnorodne.
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Wszystkie 3 linie, 245, 199 i 145 mają przejeżdżać przez stację
Kondratowicza, według tych porpozycji.
A mogły by spokojnie odrazu udać się na na zacisze. Zaraz za młodzieńcza,
bez kolejnych przystanków. Aby umożliwić mieszkańca Ząbek jeszcze krótsza
trasę. Np. 199 Kondratowicza, a 245 na zacisze.
Pozdrawiam

Bardzo proszę o nielikwidowanie linii tramwajowej 25.Jest to jedyna linia
łącząca Pragę z Ochotą jako przejazd bezpośredni na Okęcie. Wcześniej
została wycofana linia 32 a poza tym nie mamy żadnego autobusu jadącęgo
przez most Poniatowskiego z Nowej Pragi na Ochotę. Absolutnie nie zgadam
się na kolejne zabranie linii tramwajowej,gdyż metro nie rozwiązuje w tym
przypadku sprawy. Z poważaniem pasażerka codziennych dojazdów linią 25
na Ochotę.
Temat:

Linia 109 z Odolan

Dzień dobry,
Zwracam się z prośbą by nie zmienia trasy linii 109 lub zaproponować
alternatywną linię dojazdową do centrum dla mieszkańców ulicy Jana
Kazimierza.
Nie ma możliwości alternatywnego dojazdu do Dworca Centralnego ani Ronda
ONZ oprócz linii tramwajowej 10. Osiedla znajdują się w odległości 4-4,5
km od ścisłego centrum, a nie ma dogodnego dojazdu ponieważ poprowadzono
linię metra M2 dziwnym korytarzem omijającym Odolany.
Proszę Państwa o zapewnienie dojazdu z ulicy Jana Kazimierza oraz
Wolskiej (na wysokości Fortu Wola) linią autobusową do Rondo ONZ lub
Dworca Centralnego. Nie jest to kosztowne przedsięwzięcie a odciąży
znacząco linię 10 oraz zapewni mieszkańcom alternatywę. Zmniejszy się w
ten sposób ruch samochodowy, a jak dobrze Państwo wiedzą Jana Kazimierza
stoi w korkach przez brak alternatywy.
Osiedla przy Jana Kazimierza to kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców.
Wszyscy ubolewamy, że promują Państwo Ursus i Bemowo zamiast
przylegających do Centrum dzielnic.
To niespotykane by do pracy Centrum w przypadku problemów z linią 10
musieć jechać taksówką albo przesiadać się dwa razy.
Pozdrawiam
Temat:

rzeź autobusów na Białołęce - ul. Ostródzka

Dzień dobry,
W nawiązaniu do poniższej korespondencji mieszkańcy ul. Ostródzkiej muszą
mieć jak dotychczas bezpośrednie połączenie z Bielanami (przez trasę S8)
w tym z węzłem komunikacyjnym Metro Marymont /przystanek Kaskada i inne.
Pozdrawiam,
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Dzień dobry,
Odnosząc się do propozycji Zarządu Transportu Miejskiego usunięcia
i zmiany tras obecnie funkcjonujących linii autobusowych.
Uprzejmie przypominam, że przy ul. Ostródzkiej w obrębie ul.
Współczesnej i Krzemiennej tereny są zamieszkałe przez ludność. Zarówno
osoby dorosłe jak i dzieci (w tym osoby pracujące i uczące się)
korzystające z transportu publicznego i pragną w jak najszybszym czasie
dostać się do nowopowstałej stacji Metra, a nie zwiedzając codziennie
rano oraz wieczorem okoliczne tereny np. ul. Głębockiej, Białołęckiej i
inne.
Zwracam się z prośbą o przemyślane i logiczne zmiany mające wpływ
na poprawę jakości życia, a nie jego utrudnienie.
Z poważaniem,
Temat:

Nowa trasa autobusu 132

Zwracam się z ogromną prośbą o utrzymamie dotychczasowego odcinka trasy
132 objazdu do przystanku Oknicka.Bardzo często jeżdżę na tym odcinku i
wiele osób jak widzę z tego korzysta,rowniez dzieci do placówki przy
Chudoby.Pozostawienie tego odcinka trasy 132 do Oknickiej ułatwi dojazd
do tej okolicy i zmniejszy liczbę przesiadek tylko niewiele wydłużając
trasę 132 Bardzo dziękuję za zrozumienie
Temat:

Likwidacja linii tramwajowej 25 - sprzeciw!

Witam,
Chcę zdecydowanie zaprotestować przeciwko absurdalnemu pomysłowi
likwidacji linii tramwajowej 25 po otwarciu metra na Bródno. Jest to
jedyna linia łącząca Bródno bezpośrednio z dużym węzłem przesiadkowym
jakim jest Rondo Waszyngtona, z centrum miasta od strony Ronda de
Gaulle'a oraz z Dworcem Centralnym! Tramwaj linii 4, który ma jeździć do
centrum ale od strony Marszałkowskiej to przecież całkiem inny rejon
miasta! A zatem zgłaszam sprzeciw - żądam bezwzględnie pozostawienia
linii 25 po otwarciu metra!
Z poważaniem
Temat:

Opinia dot. Zmian dla linii 204

Dzień dobry,
W nawiązaniu do proponowanych zmian dotyczących linii 204 zgłaszam opinie
negatywna z uwagi na to że zmiany spowodują że z ulicy Skarbka z Gór nie
będzie bezpośrednio dojazdu dla u znów szkoły 231 przy ulicy Juranda ze
Spychowa oraz dogodnego dojazdu do takich obiektów jak basen Polonez, CH
Annopol. Wnioskuję o pozostawienie trasy po stronie Białołęki w
niezmienionym kształcie.
Pozdrawiam,
Temat:

Metro zamknięcie ul. Wincentego
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Dzień dobry,
W związku z zamknięciem ulicy Wincentego proszę o pozostawienie autobusu
dojeżdżającego do sp 52 na ul. Samarytanka dla dzieci dojeżdżających z
ulic Zaciszanska i Porannej Bryzy.
Pozdrawiam,

W 100% popieram nową trasę 177. Wyjazd z nowych osiedli w stronę Bemowa
jest potrzebny. Będzie to pierwsza możliwość, oprócz pociągu, wyjazdu
poza dzielnice.
Nie dajcie się zwieść malkontentom i osobom starszym, które preferują
zapętlone autobusy pomiędzy urzędem, fizjoterapeuta, bazarkiem i
przychodnia. Dodajcie jeszcze 2 pętlę na trasie 217 to będą zadowoleni.
Młodzi ludzie mają inne potrzeby.
Moje pytanie jest odnośnie ewentualnego nowego przejazdu pod torami z
Szamot do ul. Chrościckiego. Czy taki przejazd był brany pod uwagę w
planowaniu? Czy są badania o ile skróciłoby się przejazd komunikacja
miejska na Bemowo i do nowych stacji metra oraz nowej planowanej stacji
SKM w stronę Dworca Gdańskiego?
Może warto zrobić takie badania i w razie dobrych wyników rozpocząć
dialog z kolejarzami i miastem na temat takiej inwestycji.
Pozdrawiam
Temat:

W sprawie planów likwidacji linii 25 i 41

Dzień dobry,
Chciałbym wyrazić swoją stanowczą dezaprobatę wobec ogłoszonych na
stronie ZTM planów likwidacji linii tramwajowych 25 i 41.
Wprost mówiąc – wydają się one niepoważne w kontekście prowadzonych przez
miasto kampanii promocji transportu publicznego, których symbolem są
m.in. zapowiedzi dostaw nowych tramwajów oraz budowa zajezdni na Annopolu
– zajezdni zaplanowanej ironicznie blisko pętli likwidowanych linii.
Usunięcie linii 41 poskutkuje pogorszeniem się oferty przewozowej w ciągu
Jana Pawła II – Chałubińskiego – Niepodległości. Czterdziestka jedynka to
też jedyna linia, która z alei Jana Pawła skręca w kierunku Dworca
Gdańskiego. Jaki wpływ na Muranów mają stacje metra na ulicy
Kondratowicza? Albo na potoki pasażerskie wokół Dworca Centralnego, na
którym w ostatnim czasie – wskutek wyjątkowej sytuacji – pojawia się
wielokrotnie więcej ludzi niż wcześniej?
Zniknięcie linii 25 wpłynie w pierwszej kolejności nie na Bródno, lecz na
Aleje Jerozolimskie i most Poniatowskiego.
Stąd proponuję, by linię 41 zostawić na swojej dotychczasowej trasie, zaś
linię 25 – jeśli to konieczne – skrócić do pętli Aleja Zieleniecka przy
Stadionie Narodowym LUB zastąpić ją nową linią okresową na trasie Banacha
– Wiatraczna. Taka linia przejęłaby skrócone kursy linii 9, co pozytywnie
wpłynęłoby na czytelność oznaczeń kursów wariantowych, nosząc np. numer
45.
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Warszawiacy są za tym, żeby sieć tramwajowa się rozwijała, a nie zwijała.
Złych wieści – tj. o braku pieniędzy na tramwaj na Stegny – już
wystarczy.
Z poważaniem,
Temat:

Konsultacje Białołęka

Proszę o pozostawienie 134 na trasie teraźniejszej oraz zwiększenie
częstotliwości każdy z podróżnych z zielonej Białołęki potrzebuje tego
połączenia dogodnego do Bielan i Żerania. Argument że na trasie S8 są
korki tylko kompromituje wasze stanowiska przecież można zrobić Buspas i
każda większą alteria powinna go posiadać.
Po proszę o odpowiedź w najbliższym czasie. Do zobaczenia na
konsultacjach 11 kwietnia przy ulicy Ostródzkiej
Pozdrowieniami w imieniu
Mieszkańców Zielonej Doliny
Temat:

Sprzeciw wobec likwidacji linii tramwajowej 25 i 41

Szanowni Państwo,
Niniejszym chciałabym złożyć sprzeciw wobec likwidacji linii tramwajowej
25 i 41.
Temat:

Sprzeciw wobec likwidacji linii tramwajowej 25

Dzień dobry,
pragnę wyrazić swój sprzeciw wobec likwidacji linii tramwajowej 25.
Jestem mieszkanką tzw. Nowej Pragi, i korzystam z tej linii regularnie.
Jej zamknięcie będzie stanowiło nieuzasadnione zlekceważenie wielu
mieszkańców Warszawy.
Linie metra nie zastąpią skomplikowanej sieci komunikacji naziemnej.
Ilość i przebieg linii metra w Warszawie jest delikatnie mówiąc
"homeopatyczna" wobec potrzeb mieszkańców i przyjezdnych z sąsiednich
miejscowości.
Osoby mieszkające bliżej centrum ledwo się załapują (albo częściej nie)
na przepełnione składy metra, które od początku biegu - teraz to będzie
od Targówka - wiozą mnóstwo pasażerów. Dane z pandemii może zacieniają
ten obraz, ale powoli sytuacja będzie wracała w zwykłe tryby działania.
Przebieg linii 25 nie pokrywa się w żaden sposób z linią 2 metra, ani z
linią 4 - raczej przecina te trasy, docierając znacznie dalej.
Jeśli chodzi o oszczędności, miasto może rozważyć zmniejszenie kursów,
ale likwidacja tej linii będzie pogorszeniem warunków dostępności
komunikacyjnej w Warszawie.
Jest to ruch o tyle nierozsądny, że aktualnie Warszawa jest w centrum
pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy, co oznacza w perspektywie
kilku lat zwiększenie ilości jej mieszkańców, a tym samym pasażerów.
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Ponadto, społeczeństwo starzeje się - metro jest jednym z gorzej
dostępnych środków komunikacji dla osób z problemami w poruszaniu się,
przy tym nie każda osoba starsza mieszka w jego pobliżu.
No chyba, że każdy powinien używać prywatnych samochodów, ale chyba nie
taki ma być kierunek rozwoju mojego rodzinnego miasta.
Proszę o uwzględnienie tych argumentów przy podejmowaniu decyzji o
kształcie sieci komunikacyjnej w Warszawie.

Temat:

Propozycje transport publiczny

Dzień dobry,
Moja propozycja do poprawienia transportu publicznego to zwiększenie
prędkości jazdy pociągów metra oraz schodów ruchomych.
Pozdrawiam
Temat:

Likwidacja linii 25

Szanowni Państwo
Uważam, że zawieszenie kursowania linii tramwaju 25 jest dużym błędem.
Trasa tej linii nie pokrywa się zupełnie z trasą II linii metra. Trasa
tramwaju 25 dociera do Aleji Jerozolimskich, które to są bardziej
obłożone zarówno i ruchem jak i zainteresowaniem pasażerów. Patrząc z
perspektywy mieszkańca - pasażera to właśnie bardziej przy Alejach
Jerozolimskich znajdują się punkty koncenrtujące życie mieszkańca
stolicy. Urzędy zarówno miejskie jak i wojewódzkie mają swoje siedziby
wzdłuż tej ulicy. Dworzec Centralny razem z liniami autobusowymi,
tramwajowymi, busami tworzy intermodalnych punkt przesiadkowy.
Ograniczanie z tego względu tak popularnej linii tramwajowej jest dużym
błędem. Jako doktor wykładający ekonomike transportu jestem bardzo
ciekawy jakie badania przepływu ruchu i potoków pasażerów zostały
zastosowane przy wyborze tej linii do likwidacji.
Z poważaniem
dworzec Centralny
Temat:

Sprzeciw dot. zlikwidowania linii tramwajowych i autobusowych

Dzień dobry,
Wyrażam sprzeciw w sprawie likwidacji linii 25, 160, 269 i zmianie trasy
linii 156.
160 nie pokrywa się z metrem, podróż autobusem 160 jest szybsza i
łatwiejsza i prosto do Dworca Centralnego a nie z przesiadkami i dalekimi
dojściami.
Nie wszyscy mieszkańcy mieszkają blisko metra, proszę to wziąć pod uwagęokolice Kołowej po stronie Cmentarnej. Metro i tak już jest przepełnione.
Temat:

zmiany w komunikacji miejskiej na Bemowie po otwarciu metra

Szanowni Państwo,
chciałam zgłosić swoje uwagi dot. proponowanych zmian w WTP po otwarciu
stacji metra przy ratuszu na Bemowie oraz przy Wola Parku.
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Przede wszystkim w Państwa propozycjach utrudniony będzie dojazd do metra
dla mieszkańców Jelonek. Z przystanku Batalionów Chłopskich nie będzie
odjeżdżał żaden bezpośredni autobus, który dojedzie do nowych stacji.
Zupełnie pomijacie też Państwo nowe osiedla, które powstają przy
przyszłej stacji Chrzanów - przy ul. Szeligowskiej i Rayskiego. Już teraz
komunikacja w tym rejonie jest bardzo uboga. Warto zastanowić się nad
autobusem kursującym w jedną stronę, na wzór linii 249 - tutaj zamiast
dojazdu z ul. Rayskiego docelowo do pętli przy osiedlu Górczewska, taki
autobus mógłby dojeżdżać do którejś ze stacji metra (Bemowo Ratusz byłoby
chyba najdogodniejsze).
Proponowane skrócenie linii nr 154 zabiera jedyne bezpośrednie połączenie
z osiedla Górczewska do Dworca Zachodniego. Tym samym bezpośrednio z tej
części Bemowa nie będzie się można dostać do żadnego z głównych dworców
kolejowych (Wschodni zresztą jest za daleko, a dojazd do Centralnego już
teraz nie należy do najłatwiejszych). Ten autobus powinien pozostać w
niezmienionej formie.
Proszę o wzięcie pod uwagę powyższych sugestii.
Pozdrawiam,
Temat:
Jak ulepszyć komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji
Metra M2 na Bródnie i Bemowie?
Witam,
Według mnie dobrymi propozycjami byłyby sklepy żappka store czynne 24/7
na więkrzości nowych stacji. Dodanie połączeń autobusowych ze stacji
metra na przystanki położonych na ulicy lazurowej, łatwa linia połączeń
na WAT.
Z poważaniem,
Temat:

Projekt ZMIAN po otwarciu Metra BEMOWO

ŻADNYCH Zmian
Metro nie rozwiązuje i tak Dużego PROBLEMU Komunikacji dla Mieszkańców
Bemowa, a w szczególności Osób Starszych
Należy Usprawniać Komunikację

a nie

ją POGARSZAĆ.

Z poważaniem
Emerytka
Temat:
Zmiany w rozkładzie jazdy przy ul. Ostródzkiej - otwarcie
Metra Targówek
Szanowni Państwo,
zgodnie z zamieszczonym przez Państwa ogłoszeniem chciałabym udzielić
opinii na temat zmiany rozkładu jazdy autobusu linii 132. Uprzejmie
proszę o nie łączenie tej linii z linią E-9 oraz pozostawienie tej linii
kursującej przez ul. Ostródzką. Mieszkam na Białołęce od 20 lat. Przez
ostatnie lata warunki dojazdu do Centrum Warszawy z Białołęki są co raz
gorsze. Każdego dnia trasa Toruńska jest zakorkowana przy wylocie z ul.
Ostródzkiej.
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Spowodowane jest to napływem mieszkańców do stolicy, stale budujące się
nowe osiedla oraz nieprzemyślany projekt budowy trasy Toruńskiej. Przy
ul. Ostródzkiej w ciągu ostatnich 2-3 lat wybudowało się około 6 nowych
osiedli i z pewnością w niedalekiej przyszłości powstaną kolejne. Jako
osoba pracująca w samym Centrum Warszawy mam bardzo utrudniony dojazd.
Zawsze wsiadam na przystanku Współczesna 01 w stronę Metro Marymont.
Niejednokrotnie mam problem, żeby wsiąść rano do autobusu linii 132 lub
134, ponieważ po prostu nie ma miejsca, jestem zmuszona czekać na kolejne
autobusy co wydłuża czas mojej podróży. Jeśli już uda mi się wsiąść do
autobusu to od razu po minięciu przystanku Ostródzka 01 i wjechaniu na
Trasę Toruńską autobus zatrzymuje się i wtedy najczęściej tkwię w korku
od około 30 minut czasem nawet się zdarza, że do godziny. Dla przykładu
przejechanie dystansu od Ostródzka 01 do przystanku Toruńska 05 zajmuje
około 2-5 minut w godzinach gdy nie ma korków. Często jestem zmuszona
wychodzić bardzo wcześnie z domu i iść 20 minut pieszo od przystanku
Współczesna 01 do przystanku Toruńska 05, ponieważ dopiero tam mogę
przesiąść się w tramwaj na kładce przy Factory Annopol. Jeśli zabiorą
Państwo 132 tak jak kiedyś 527 i zostanie tylko jeden autobus jeżdżący po
ul. Ostródzkiej to obawiam się, że przy natłoku mieszkańców każdy
podjeżdżający autobus będzie tak przepełniony, że wcale do niego nie
wsiąde albo będę zmuszona wychodzić z domu 2 godziny wcześniej żeby
zdążyć na 8:00 do pracy. Biorąc pod uwagę kursy autobusów w stronę Metro
Marymont, pragnę zwrócić uwagę, że mieszkam na końcu odcinka ul.
Ostródzkiej dlatego prawdopodobieństwo, że nie będzie miejsca dla mnie i
moich sąsiadów znacznie ze względu na budujące się nowe osiedla jak już
wyżej wspomniałam.
Dlatego bardzo proszę, żeby Państwo nie zabierali żadnego z autobusów,
ponieważ są to jedyne BEZPOŚREDNIE środki Transportu Publicznego z
których my mieszkańcy możemy korzystać na co dzień, żeby dojechać do
pracy i wrócić do domu.
Będę bardzo wdzięczna za wzięcie mojej opinii pod uwagę podczas
planowania nowych rozkładów jazdy dla linii 132 i 134.
Z wyrazami szacunku
Temat:

Likwidacja 25

Witam,protestuję alby linia 25 została zlikwidowana.
Temat:

Konsultacje zmiany ZTM po otwarciu m2

W nawiązaniu do tematu Państwa propozycji zmian po otwarciu nowej linii
metra M2 na Targówku wnioskujemy o następujące zmiany:
1.

zmiana kursowania linii 234

(obecnie w okolicy pętli Augustów powstaje ogromne osiedle segmentów
Bluszczowe Wille, autobus ten jest jedynym najbliższym środkiem lokomocji
dla osób tam mieszkających, na osiedlu będzie mnóstwo dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym)
a.
po pierwsze warto się zastanowić nad przesunięciem pętli w
kierunku ulicy Kroczewskiej / Zdziarskiej lub ewentualnie puszczenie
kursów linii 234, które będą zahaczać o to osiedle, przykładowo trasa
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mogłaby przebiegać: Pętla Augustów – Słonecznego Poranka lub Wyszkowska –
Kroczewska – Zdziarska – dalej swoją trasą
b.
dociągnięcie linii 234 do stacji Metra Bródno – aktualnie
dojeżdża do Żerania Wschodniego – wystarczyłoby wydłużyć trasę przez
Trasę Toruńską do Metra Bródno
2.
zaproponowanie nowej linii autobusowej, która by dojeżdżała z
pętli Augustów bezpośrednio do szkoły na Ruskowym Brodzie i placówek
żłobkowo – przedszkolnych na tejże ulicy
Pozdrawiam serdecznie
Temat:

linie n14,132,134,160,527,120,412

Witamy
Proszę o przygotowanie odpowiedzi w ramach konsultacji jak zamierzacie
Państwo potraktować osoby które:
1.Dojeżdżają na os.Potok i Toruńską w celach przesiadkowych oraz
korzystania z pobliskich szkół.
Liczba osób jest tak duża iż autobusy trą podwoziem o asfalt a o materiał
video możecie poprosić MZA.
2.160 scalenie z 527 i wyłączenie tym samym szkół na Targówku z
obsługi.Ile jest na nogch do najbliszych stacji metra?
3.Wciskanie z uporem maniaka linii 120 na ulicę Malborską i likwidację
dojazdu pod DKS Targówek.
4.Brak połączenia Ząbek z Białołęką może przez Dw. Wileński lub Centrum
to dobra alternatywa dla osób mieszkających w Ursusie.
5.Lokalizacja przystanków tak jak Berensona 02 w szczerym polu?
6.Linia N14 tylko jednostronna obsługa ulicy Ostródzkiej.
Pozdrawiamy i czekamy na spotkanie na Ostródzkiej i Zaułku.
Wysłano:
środa, 30 marca 2022 13:55
Do:
konsultacje
Temat:
Proponowane zmiany w prawobrzeżnej Warszawie
Proszę NIE LIKWIDOWAĆ linii tramwajowej nr 25

Temat:

Protest przeciwko likwidacji tramwaju nr 25

Dzień dobry,
Wnoszę o nie likwidowanie tramwaju nr 25.
Pozdrawiam
Wysłano z aplikacji mobilnej Poczty o2
Temat:

Otwarcie odcinków linii metra M2 - zmiany komunikacyjne

Dzień dobry,
W związku z propozycją przedstawioną przez WTP proponuję przedłużenie
linii 314 do przystanku Metro Bródno. Mieszkańcy zyskaliby bezpośrednie
połączenie do linii metra zamiast przesiadać się na przystanku Żerań
Wschodni na tramwaj i dopiero tramwajem dojechać do stacji metra (a
zostanie tylko linia tramwajowa numer 4).
Znacznie usprawniłoby to komunikację wschodniej części Białołęki.
Pozdrawiam
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Temat:

nowe połączenie

Szanowni Państwo,
W związku z uruchomieniem nowej stacji metra na Bemowie w imieniu swoim i
mieszkańców zwracam się z prośbą o stworzenie nowej linii lub
rozszerzenie istniejących już linii (249, 743), w taki sposób aby
stworzyć bezpośrednie połączenie z ulicy Szeligowskiej/Rayskiego z
przystanków Chrzanów do nowej stacji metra.
Pozdrawiam
Temat:

Transport miejski na ul.Kąty Grodziskie w Warszawie

Dzień dobry.
Zgłaszam problem z transportem miejskim na ul.Kąty Grodziskie. Mieszkam
na tej ulicy i podróże autobusem miejskim są cudem fdt się człowiek zdąży
załapać. Nadal przystanki są na żądanie i autobusy nie jeżdżą zgodnie z
planem.
Niestety komunikacja wymaga zmiany i proszę to uwzględnić ponieważ
codziennie na Moście Grota jest korek i jedzie się bardzo długo, ponad
godzinę przez most. Korzystniejsze rozwiązanie była by jazda autobusem
np.527 przez ul.Radzymińską w kierunku do centrum miasta lub do metra.
Z poważaniem
Temat:

Nie dla skrócenia linii 118

Dzień dobry
W ramach konsultacji społecznych pragnę wyrazić swoje zaniepokojenie
proponowanym skróceniem linii 118. Autobus ten umożliwia bezpośredni
kontakt Śródmieścia południowego oraz Bródna Podgrodzie. Obu tych
lokalizacji nie łączy jedna linia metra. Wymaga to przesiadek i sporych
spacerów do stacji, zarówno po stronie śródmieścia jak i Bródna
podgrodzie. Starsze osoby które często korzystają z tej linii zostaną
pozbawione bezproblemowego przejazdu.
Polityka przesadzania kierowców do komunikacji miejskiej ma sens tylko
wtedy gdy droga będzie łatwa i bezpośrednia, a nie wymagająca wielu
przesiadek i długich dystansów do przystanków metra.
Pozdrawiam
Wysłano z aplikacji mobilnej Poczty o2
Temat:

Sprzeciw wobec likwidacji linii 25

Linia 25 jest ponadto istotnym połączeniem dla prawobrzeżnej Warszawy.
Łączy ona oddalone od metra części Bródna z Nową Pragą oraz Kamionkiem i
Saską Kępą. Likwidacja tego połączenia oznacza brak możliwości
bezpośredniego dojazdu tramwajem z Saskiej Kępy w okolice Dworca
Wileńskiego i skazałoby mieszkańców na zatłoczoną i stojącą w korkach
linię 509.
Likwidacja linii 25 uniemożliwiłaby bezpośredni dojazd z Bródna na
Dworzec Centralny i pozbawiłaby dojeżdżających na kampus WUMu lub do
szpitala na Banacha bezpośredniego połączenia tramwajowego z Alejami
Jerozolimskimi.
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<https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tfe/1.5/16/203c.png>
Dlatego sprzeciwiamy się likwidacji linii 25.
Temat:

Dotyczy linii 160

Dzień dobry
Przeglądając propozycje zmian tras autobusowych po otwarciu nowych stacji
metra naTargówku zastanowiła mnie informacja dotyczącą zmian linii
160.Nie do końca rozumiem stwierdzenie,że linia zostanie ZLIKWIDOWANA.Czy
likwidacja ma dotyczyć całej obecnej trasy linii Grodzisk-Dworzec
Centralny ,czy tylko odcinka utworzonego na czas budowy metra tzn
Grodzisk-Trocka,a wcześniejsza trasa Trocka-Dworzec Centralny
pozostanie????Jestem mieszkanką Targówka Mieszkaniowego i często
korzystam z linii 160 dojezdzajac do Starego Miasta,czy Placu
Bankowego.Niestety metrem nie da się wszędzie dojechać,a kilkukrotne
przesiadki są utrudnieniem dla osób starszych i niepełnosprawnych,których
jest sporo na naszym osiedlu.Bardzo proszę o wyjaśnienie tej kwestii!!!!!
Z góry dziękuję
Temat:

dojazd z Chrzanowa do nowej stacji metra na Bemowie

Szanowni Państwo,
aktualne propozycje dojazdu komunikacją miejską do nowych linii metra na
Bemowie nie odpowiadają na potrzeby obecnych i przyszłych mieszkańców
Chrzanowa. Według propozycji z ul. Batalionów Chłopskich (z Chrzanowa) do
metra da się dojechać bezpośrednio jedynie linią 171, która jedzie przez
ul. Człuchowską. Nie ma żadnego autobusu, który jedzie przez ul.
Lazurową, dojeżdża do ul. Górczewskiej i zatrzymuje się przez nowej
stacji metra. Proponuję aby przynajmniej linia 177 z Ursusa nie skręcało
z Lazurowej w Człuchowską, tylko jechało Lazurową aż do Górczewskiej i
zatrzymywało się przy metrze oraz częstsze godziny kursowania w godzinach
szczytu (m.in. rano).
Nie wiem czym Państwo jeździcie do pracy, ale jechanie okrężną
(wydłużającą trasnport o co najmniej kilkanaście minut), dla mieszkańców
Chrzanowa, drogą do metra jest nietrafionym pomysłem. Pomijam już inne
kwestie związane z niechęcią korzystania z aktualnej propozycji dojazdu
do metra (m.in. ślad węglowy, smog w wyniku częstszego wyboru samochodu
jako alternatywy do nieefektywnie zaplanowanej komunikacji).

Proszę o przeanalizowanie i zaproponowanie innych możliwości efektywnego
(mniej czasochłonnego) dojazdu do nowej stacji metra mieszkańcom
Chrzanowa. Tym bardziej, że nie ma żadnej pewności kiedy metro dotrze w
nasze okolice, a wcześniejsze plany okazały się fiaskiem.

Pozdrawiam
Temat:

Planowana likwidacja linii 25

Szanowni Państwo,
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Z niepokojem przyjąłem informację o planowanej likwidacji linii 25 w
zmian ramach organizacji ruchu po otwarciu kolejnych stacji M2 na
Bródnie.
Linia 25 stanowi dla mnie wygodne połączenie z obszaru przystanków Dw.
Wileński i Ząbkowska do obszaru w okolicy ronda De Gaulle'a: przystanki
Muzeum Narodowe oraz Krucza. Proponowana alternatywa metra i innych linii
metra jest niezadowalająca. Wymusza na pasażerach dodatkowe przejście lub
przesiadkę do linii 7 lub przesiadki z metra M2 i dodatkową komunikację w
obszaru M2 Świętokrzyska.
Wydaje mi się, że planowane przez Państwa przejęcie ruchu z linii 25
przez alternatywy nie jest dla pasażerów akceptowalnym rozwiązaniem.
Pozdrawiam,
Temat:

zmiany linii autobusowych

Dzień dobry .
Mieszkam na Bemowie na ul. Pirenejskiej między ulicami Wrocławską i
Radiową . Do stacji metra Bemowo- Ratusz mam 4 przystanki. Nie zgadzam
się na zmianę tras autobusów 171, 122 i 112. Żadna z tych linii nie
pokrywa się z przebiegiem lini metra M 2. 171 dojeżdżam do szpitala
Czerniakowskiego na ul. Książęcą i do stomatologa na ul Okrąg, 112 mogę
dojechać bezpośrednio do sklepu IKEA na Targówku, na Bródno i do centrum
handlowego na ul Połczyńską . 122 jeżdżę często do przychodni WAT na ul.
Kartezjusza gdzie mam lekarza POP i wielu specjalistów oraz
rehabilitację. Po proponowanej przez ZTM zmianie wszędzie czekają mnie
przesiadki i oczekiwanie na przystankach. Jak się okazuje metro wcale nie
ułatwi mi poruszania się po mieście tylko zdecydowanie utrudni. A miało
być tak pięknie i wygodnie a wychodzi jak zwykle. Dlatego apeluję o
zaniechanie tych zmian.
Temat:

linia 25

Dzień dobry,
w imieniu członków dzielnicy Bródna, proszę o informację czy to prawda,
że planowana jest likwidacja linii tramwajowej 25?
Która jest bardzo przydatna pomimo uruchomienia linii metra.
Z góry dziękuję za informację zwrotną.
Pozdrawiam
Temat:

Linia autobusowa 197

Szanowni Państwo,
wnioskuję o pozostawienie linii autobusowej nr 197 w obecnym przebiegu.
Budujemy obecnie dom na osiedlu Gołąbki przy ul. Wincentego Kadłubka.
Planujemy się przeprowadzić za około rok - dwa lata.
A nasza córka, i zaraz również syn, uczęszcza do szkoły przy ul.
Elekcyjnej 21/23.
Autobus nr 197 podwoziłby ją (ich) bezpośrednio w okolicę szkoły. Ma też
dobrą częstotliwość.
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Projektowana zmiana na autobus 719 - podmiejski i do tego jeszcze o
częstotliwości 20/30/30 to jakieś nieporozumienie. Potem czekałaby dzieci
jeszcze przesiadka przy cm. Wolski.
Autobus linii 197 nie pokrywa się z przebiegiem linii metra M2. Nie
rozumiem zatem konieczności zmian w związku z oddaniem dwóch nowych
stacji.
Po zmianach będziemy musieli dzieci odwozić samochodem, nie ma innej
opcji.
Proszę o uwzględnienie naszych sugestii.
Z poważaniem,

Temat:

Straszne wieści o likwidacji linii nr 25

Dzień dobry.
Dowiedziałam się że zamierzacie Państwo zlikwidować linię 25.
Jest to nie do pomyślenia- gdyż stanowi on dla wielu mieszkańców Pragi
podstawową i bardzo wygodne połączenie naszej Pragi z Ochotą, z Muzeum
Narodowym, z rondem Waszyngtona - czyli Saską Kępą.
Tramwaj jest cały czas pełny- co stanowi chyba podstawowym dowodem na to,
że ta LINIA JEST POTRZEBNA! Rano- tramwaj jest ZAPCHANY- nie da się nie
tylko usiąść ale i stanie jest problematyczne!
W moim życiu i życiu mojej rodziny- linia 25 stanowi podstawową linią
komunikacji z Pragi do wielu punktów w mieście. Z jej likwidacją
pozbawicie nas komfortu i szybkości przedostania się do innych części
miasta.
Bardzo proszę w imieniu mieszkańców dzielnicy nie likwidować tej linii.
Z wyrazami szacunku,
Temat:

Likwidacja linii 25

Witam
Stanowczo sprzeciwiam się likwidacji linii 25. Linia ta nie ma
żadnego wpływu na powstające nowe stacje metra,a jest niezbędna w
komunikacji łącząc chociażby bezpośrednio Pragę północ z centrum miasta
(Palma) i dalej w kierunku Ochoty. Już samo zawieszenie tej linii na czas
ferii wywoływało problemy (zgłoszone do ztm telefonicznie). Linia jest z
pewnością rentowna.
Proszę wziąć to pod uwagę i zatrzymać linie 25!

Temat:

linia 25
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Szanowni Państwo,
Chciałbym wyrazić swój protest w związku z planowaną przez Państwa
likwidacją linii 25, spowodowaną jakoby ułatwieniem komunikacji przez
uruchomienie kolejnych stacji metra. Otóż dla osób mieszkających np. na
południowym Bródnie linia 25 jest jedyną łączącą z Saską Kępą, to
połączenie nie jest dublowane ani przez metro, ani przez inny tramwaj.
Z poważaniem,
Temat:
Nowe stacje M2 na Bródnie – proszę nie pozbawiać dostępu do
transportu publicznego mieszkańców ul. Ostródzkiej!
Szanowni Państwo,
Bardzo proszę - w imieniu własnym oraz wielu wzburzonych mieszkańców ul.
Ostródzkiej i okolicznych - o pozostawienie dotychczasowego przebiegu
linii autobusowej 132, jadącej od północy ul. Ostródzką do Trasy
Toruńskiej (i dalej do M1 Marymont).
Linia ta jest jedynym bezpośrednim połączeniem okolicy z Bielanami,
Żoliborzem, a także Żeraniem (tramwaje do centrum) i Annopolem (tramwaje
do centrum) oraz stacją PKP Toruńska!
Linia ta cieszy się wielką popularnością, korzystają z nich setki
uczniów, dojeżdżających z tej okolicy Białołęki (pozbawionej szkół
średnich) do liceów czy szkół wyższych na Bielanach czy Żoliborzu.
Mnóstwo osób dojeżdża nią do pracy itp., korzystając z przystanków
przesiadkowych po obu stronach Wisły (ul. Annopol, ul. Marywilska, ul.
Modlińska, ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego/Marymoncka, M1 Marymont).
Przeniesienie tej linii na ul. Głębocką, którą kursuje co najmniej 5
innych linii byłoby WIELKĄ NIEDOGODNOŚCIĄ dla kilku tysięcy mieszkańców.
Brak bezpośredniego połączenia:
- pogłębi ich wykluczenie komunikacyjne;
- spowoduje nieuchronny powrót do powszechnego używania setek samochodów
osobowych (mieszkańcy przyzwyczaili się do korzystania z transportu
publicznego);
- zwiększą się korki na najbardziej zatłoczonej (już) drodze Europy trasie S8 (Trasie Toruńskiej)
- zwiększy się zanieczyszczenie powietrza, hałas, smog etc.
- część uczniów będzie musiała zrezygnować ze szkół w lewobrzeżnej
Warszawie (dojazd znacząco się wydłuży), co pogorszy sytuację już bardzo
zatłoczonych placówek oświatowych na Białołęce i Targówku.
Liczę na zrozumienie tego poważnego problemu.
Z poważaniem
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Temat:

autobus 154 do pętli ZNANA

Szanowni Państwo,
Proponuję, by trasa autobusu 154 została skrócona do
pętli ZNANA, a nie jak w projekcie do Dworca Zachodniego.

Przy pętli Znana są nowe osiedla mieszkaniowe. Dzieci z tych osiedli uczą
się w Szkole Podstawowej przy ul. Redutowej. Wskazany jest chociaż jeden
autobus łączący Znaną z ulicą Redutową, czyli skręcający z ul. Olbrachta
w Redutową.

Po drugie, w rejonie Znanej, a dokładnie przy ul. Olbrachta 94 są zakłady
pracy, jest siedziba Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Nie wszyscy
pracownicy docierają w ten rejon od stacji Metra.

Ponad to autobus 154 pozwalałby mieszkańcom od strony torów kolejowych,
aż po ulicę Antka Rozpylacza dojechać chociaż do jednego dworca
kolejowego (do Zachodniego) bez przesiadki!

Byłoby to bezpośrednie
proponowany autobus 190

Temat:

połączenie z Ochotą, bo Metro, jak również
tego nie zapewnią.

Nie dla likwidacji linii 2

Dzień dobry!
Moim zdaniem pomysł absurdalny!
Pozdrawiam serdecznie
Temat:

Sprzeciw przeciwko likwidacji linii 25

Dzień dobry
Piszę w sprawie likwidacji linii 25. Jestem mieszkańcem Pragi-Południe.
Pracuję za to na Targówku. Aby z Pragi Południe dojechać na Targówek
bezpośrednio będę miała - po zmianach - jedynie linię 3, która jeździ z
Gocławka. Linia 25 była zawsze alternatywą od al. Zielenieckiej gdy
dochodziło do jakiś wypadków lub problemów wzdłuż ul. Grochowskiej.
Jednocześnie przy likwidacji linii 25 pozostanie skasowane bezpośrednie
połączenie między Targówkiem a rondo Waszyngtona. Argument, że zawsze
jest linia autobusowa 509 jest co najmniej bezczelny i naiwny. Głównie
dlatego, że bardzo często są korki w godzinach szczytu i 509 jeździ w
tedy jak chce. Co więcej stoi non stop w korku wzdłuż alei Zielenieckiej
(pomiędzy skrzyżowaniem a. Zielenieckiej z Targową a rondem Waszyngtona).
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Po likwidacji linii 25 na tej trasie praktycznie nie będzie możliwe w
godzinach szczytu dostać się wraz z rozkładem na rondo Waszyngtona czy
Centrum.
Mam nadzieje, że idylliczne podejście osób dojeżdżających do pracy tylko
samochodami nie przyćmi problemów osób poruszających się do pracy jedynie
komunikacją miejską.
Temat:
nr 25

Konsultacje społeczne: propozycja likwidacji linii tramwajowej

Szanowni Państwo,
protestuję przeciwko propozycji likwidacji linii tramwajowej nr 25 po
otwarciu nowych stacji metra.
Linia nr 25 stanowi jedyne bezpośrednie połączenie szynowe części Bródna
oddalonego od stacji metra oraz Pragi Północ z Saską Kępą i Al.
Jerozolimskimi.
Pomysł likwidacji linii nr 25 należy uznać za wyjątkowo szkodliwy i
nieuzasadniony.
Z poważaniem
Temat:

Likwidacja linii tramwajowej nr 25, protest!

W związku z planowaną likwidacją chcę złożyć protest dotyczący tego
pomysłu.
Likwidacja odetnie możliwość mieszkańcom Ochoty bezpośredniego połączenia
z tym rejonem prawobrzeżnej Warszawy, który, jako jedyna bezpośrednio na
tej trasie, obsługuje linia nr 25.
Dotyczy to zwłaszcza seniorów i studentów UM, którzy będą musieli
wielokrotnie się przesiadać.
Z poważaniem,
Temat:

Zmiany w komunikacji na Białołęce po otwarciu metra

Szanowni Państwo,
Chciałabym przekazać swoje uwagi.
W przedstawionym planie zapomnieliście, że nie zawsze każdy chce dojechać
do metra.
Chcę zauważyć, że w tym roku rocznik 2007 i 2008, który stanowi znaczną
część młodzieży z osiedli Derby, idzie do szkół średnich. Nie każda
szkoła znajduje się przy metrze. Cześć popularnych LO znajduje się w
okolicach Trasy Toruńskiej, przy rondzie Żaba etc. Po zaproponowanych
zmianach, nie będzie już bezpośredniego połączenia, a znalezienie
połączenia z tylko jedną przesiadką też będzie graniczyć z cudem. Proszę
pamiętać też o osobach, które chcą dostać się na dworzec, o
niepełnosprawnych, o matkach z wózkami - dla nich metro nie jest wygodnym
środkiem transportu.
Proponuję:
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Zostawić 160, 412, 132 i E-9 na dotychczasowych trasach. Będzie to z
korzyścią zarówno dla mieszkańców Głębockiej, Skarbka z Gór, a także
Ostródzkiej.
Pozdrawiam
Temat:
dotyczy zmian komunikacji na BRÓDNIE i BIAŁOŁĘCE po otworzeniu
nowych stacji M2
My jako mieszkańcy Białołęki nie zgadzamy się na likwidację linii 160,
412,E-9, 25 i zmiany tras linii 240.
Już podczas otwierania stacji Trocka mieszkańcy Grodziska i zostali
pozbawieni linii 527, która była świetnym połączeniem z Grodziska do
Esperanto, zmieniliście na dłuższą trasę linie 120, 412 jeździ tylko w
godzinach szczytu i nie weekendy. Jedynym połączeniem jest linia 120.
A teraz chcecie zabrać linie 412, która na bardzo krótkim odcinku Targowa
pokrywa się z linia M2, ta linia ułatwia szybkie wydostanie się z
Grodziska i nie krąży jak inne linie bez sensu po wąskich uliczkach i
rondach jak 120,160, ułatwia też osobom dojeżdżającym z Marek dojazd do
Dworca Wschodniego z minimalna ilością przesiadek.
Linia E-9 jest w miare szybkim przejazdem do Metra Marymont i chcecie
zastąpić ją linia 132, która będzie zatrzymywać się na każdym przystanku
co bardzo wydłuża przejazd trasa s-8 i tak wiecznie zakorkowaną.
Linia 160 to jedyne połączenie z Białołęki z Centrum , Dworcem
Centralnym - zabranie tej linii zmusi do wielu przesiadek i znacznie
wydłuży czas przejazdu .
Linia 25 to super połączenie z Bródna z Ochotą likwidacja tej linii to
bardzo zły pomysł.
Linia 240 skrócenie trasy do najbliższej stacji metra w Warszawie –
Kondratowicza. Zmiana ta nie poprawi punktualności, a zabierze połączenie
Zielonej Białołęki z Białołęką oraz zabierze bezpośrednie połączenie z
OSiR Targówek.
Czy osoba odpowiedzialna choć raz przejechała się trasą Olesin , Grodzisk
w godzianach szczytu i weekendy likwidacja tych liniii oraz zmiany tras
tylko do Metra Kondratowicza to najgorszy z pomysłów .
Jak ma dojechać do szkoły dziecko mieszkające przy Podwójnej do
Bródnowskiej tak aby nie jechało jak sardynka bo likwidacja linii i
zmiany tras powodują ogromny ścisk w autobusach tak jak ma to teraz
miejsce przy Trockiej w godzinach szczytu często nie można wsiąść do
autobusu.
Chyba nie na tym polega ułatwienie w komunikacji, żeby człowiek musiał
przesiadać się po 3 razy i tym samy wydłużał czas przejazdu .
Bilety nie są tanie, a komfort jazdy w komunikacji miejskiej pozostawia
wiele do życzenia.
Wyrażam stanowczy sprzeciw o likwidacji linii 160, 412, E-9, 25 oraz tak
koszmarnych zmian w linii 240 nie WSZYSCY CHCĄ I MOGĄ JEŹDZIĆ METREM
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
Metro naprawdę nie zawsze ułatwia przejazd, a już w momencie awarii
wszystko stanie. Dajcie ludziom wybór czym chca podrózować za własne
pieniądze.
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NIE DLA KOSZMARNYCH ZMIAN NA
BIAŁOŁĘCE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!

Temat:

Zmiany w komunikacji na Białołęce

Dzień dobry
Moim wnioskiem jest pozostawienie linii 132 jako połączenia ulicy
Ostródzkiej z pierwszą linią metra, Żoliborzem i Bielanami
Proponowana zmiana trasy linii 132 spowoduje, że tak długą trasę będzie
obsługiwała jedna linia 134, na tą chwilę na odcinku przed Trasą Toruńską
linia 134 jest już przepełniona. Przy ulicy Ostródzkiej powstają nowe
osiedla, za chwilę przybędzie wielu nowych mieszkańców dojeżdżających do
szkół i pracy nie tylko wzdłuż drugiej linii metra, natomiast przesiadki
pomiędzy liniami wydłużą znacznie dojazd np do szkół na Bielanach albo
Żoliborzu
Pozdrawiam

Temat:
DW:
Dzień dobry. Oddanie do użytku kilku stacji metra - super. Zlikwidowanie
linii tramwajowych, które łączą odległe dzielnice, to nie jest dobry
pomysł.
Temat:
konsultacje społeczne w sprawie komunikacji po otwarciu nowych
stacji metra
Szanowni Państwo,
jako mieszkanka Bródna wyrażam zaniepokojenie oraz zaskoczenie, że
planowana jest likwidacja linii tramwajowej "25", która łączy Bródno z
Pragą Północ oraz Centrum.
Na Bródnie mieszka ogromna ilość starszych ludzi, którzy są
przyzwyczajeni do przejazdów tą linią - czy to na Pragę Północ, czy do
szpitala na ul. Banacha, czy też do samego centrum. Dla nich możliwość
przejazdu jednym środkiem transportu jest bardzo istotna.
Również dla mnie jest to bardzo duże udogodnienie. Czy to dojazd na Pragę
Północ, czy też Centrum oraz dalsze rejony dzięki tej linii jest
komfortowy, nie wymaga przesiadek i "zgadywania" czy zdążę dojechać na
konkretną godzinę, jeśli kolejny środek transportu nie przyjedzie o
właściwej godzinie.
Weźcie Państwo proszę pod uwagę jak istotne dla połączenia różnych
dzielnic jest utrzymanie linii 25.
Również wycofanie linii 118 z Bródna nie znajduje akceptacji wśród osób,
z którymi rozmawiałam. Stanowi kolejny środek transportu pozwalający na
połączenie Bródna z Centrum.
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Z wyrazami szacunku,

Temat:

Protest ws likwidacji linii tramwajowej 25

Szanowni Państwo?
"Prezydencie" Trzaskowski!
Stanowczo prostestuje i sprzeciwiam się likwidacji linii nr 25!!!!! Jest
ona bardzo potrzebna mieszkańcom Pragi Północ szczególnie że mieszkańcy
ulicy dabrowszczakow mają kawał drogi do metra na Targówku!!!
Niech Pan prezydent Trzaskowski sam biega z dziećmi taki długi odcinek
!
Proszę się wziąć do tzw roboty i przestać utrudniać życie zwykłym
mieszkańcom Warszawy!!!!
Temat:

201

Dzień dobry,
proszę o pozostawienie trasy linii 201 w niezmienionym kształcie.
Z jednej strony pomoże to mieszkancow z okolic Olbrachta na szybki dojazd
do stacji metra Księcia Janusza a z drugiej pomoże uczniom Bemowa na
dojazd do szkoły nr 357
Z poważaniem
Temat:

25

Dzień dobry,
Bardzo proszę by nie usuwać linii 25 z Bródna.
Wraz z moją rodziną często z niej korzystamy.
Przy okazji dziękuję za wspaniałą organizację tramwajową na terenie
Bródna.
Z wyrazami szacunku
Temat:

Planowane zlikwidowanie linii 25 i 41

Szanowni Państwo,
Pragnę wyrazić swój sprzeciw dla planowanej likwidacji linii 25 i 41.
Linie te w swoim przebiegu nie pokrywają się z linią metra a ich
likwidacja spowoduje że w wielu przypadkach dojazd do dworca centralnego
będzie wymagał cofnięcia się do stacji metra a trasa będzie wymagała 3
przesiadek. W efekcie przejazd wydłuży się.
Z poważaniem,

Temat:

Białołęka Brzeziny- dojazd do metra

Dzień dobry,
piszę do państwa w związku z planowanymi zmianami w komunikacji miejskiej
na Białołęce. Proponowane zmiany nie tylko nie ułatwią mieszkańcom dwóch
dużych osiedli na Brzezinach dojazdu do metra, ale w wielu przypadkach
znacznie utrudniają komunikację z resztą miasta.
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Nie wiem na ile aktualne są mapy, z których państwo korzystacie- od
ostatniej aktualizacji na Google Maps, kilka lat temu, nasza część
Białołęki znacznie się zmieniła (na załączonej poniżej mapie pozwoliłam
sobie zaznaczyć niebieskim kolorem w pełni ukończone i zamieszkałe
osiedla, które pojawiły się od tego czasu), a ilość mieszkańców wzrosła
kilkukrotnie. Mimo tego, nasze osiedla są bardzo słabo skomunikowane z
resztą dzielnicy i miasta, a dostęp do metra- na który wszyscy bardzo
liczyliśmy- nawet po zmianach będzie bardzo kłopotliwy i czasochłonny.
Dostępu do przystanków nie liczy się w linii prostej. Tak więc mieszkańcy
bloków przy ul. Szlacheckiej mają blisko kilometr do pokonania pieszo do
najbliższego przystanku autobusu 204, który jako jedyny ma dowozić nas do
metra. Drogi- dodam- kompletnie nieoświetlonej (ul. Włodkowica) i z
dziurawym chodnikiem- zaznaczyłam ją na mapie kolorem czerwonym. Inna
alternatywa to jeszcze dłuższy dystans do najbliższego przystanku
tramwajowego, z AŻ dwoma tramwajami 4 i 41 (z czego drugi planują państwo
skasować, pozostawiając kilka tysięcy mieszkańców z jedną linią).
Wszystko wskazuje więc na to, że 2 kilkutysięczne osiedla mają do metra
dojeżdżać albo po kilometrowej przeprawie do przystanku rzadko
kursującego, do granic przepełnionego w godzinach szczytu 204, albo po
jeszcze dłuższej wycieczce do jedynego tramwaju nr 4.
Dużo lepszym rozwiązaniem dla nas, mieszkańców osiedli przy ul.
Szlacheckiej, Daniszewskiej oraz pracowników pobliskich firm byłoby
wykorzystanie istniejącego przystanku Szlachecka, na którym zatrzymują
się autobusy 234 i 314 (trasę do przystanku zaznaczyłam kolorem
zielonym), które mogłyby zabierać nas bezpośrednio do metra, dzięki
krótkiemu tylko wydłużeniu trasy. Zmiana ta sprawiłaby także, że w
przyszłości dojazd do tramwajów wyjeżdżających z nowej zajezdni Annopol
byłby znacznie ułatwiony.
W imieniu swoim i mieszkańców naszych osiedli proszę o ponowne
przeanalizowanie siatki połączeń i przychylenie się do sugestii zmiany
aktualnej trasy linii zatrzymujących się na przystanku SZLACHECKA, tak,
byśmy mogli szybko i wygodnie dotrzeć do metra przy ul. Kondratowicza.

Z poważaniem,
Temat:

zmiana kursowania autobusów

Wszystkie zmiany które są proponowane, zakładają, że każdą trasę można
zrealizować poruszając się metrem. Niestety tak nie jest. Aktualna trasa
112 umożliwia dojechanie z ul.Conrada aż na ulicę Połczyńską, skąd
codziennie wiele osób dojeżdża do pracy poza Warszawę. PO zmianie, z
Nowego Bemowa, trzeba się bedzie przesiadać w kolejny autobus
dojeżdżający do Lazurowej i tam łapać kolejny autobus 713, czy 743. Tej
trasy nie da się zastapić metrem. Można tu wymienić jeszcze kilka
podobnych tras, które całkowicie nie mają nic wspólnego z trasą metra,
zmiany spowodują jedynie konieczność kilkakrotnego przesiadania się do
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kolejnych środków komunikacji publicznej. Te zmiany spowodują jedynie
wydłużenie czasu podróży i kilkakrotne przesiadki. Z doświadczenie wiem,
że punktualność kursowania autobusów pozostawia wiele do życzenia. Czas
na przesiadki przy spóźnieniach o kilka minut, powoduje wydłużenie czasu
przejazdu nawet o 20 i 30 minut. Dlatego założenie, że obowiązkowe
korzystanie z metra będzie skracało czas przejazdu na trasie jest iluzją.
Skrócenie i zmiany niektórych tras, spowodują totalny chaos i ogromne
utrudnienia przy dojazdach do pracy. Czas oczekiwania na kolejne autobusy
lub tramwaje, tylko wydłuży czas przejazdu i spowoduje, że ten czas
będzie nieprzewidywalny. Dam przykład, przejazd niedługiej trasy z
Conrada na Awf dwoma autobusami 203 i 103. O tej samej porze jednego dnia
zajmie 20 do 25 minut, drugiego dnia 40 do 45 minut. Wystarczy że ten
pierwszy autobus spóźni się o 3 do 4 minut. Drugi autobus ucieka,
nastepny za 20 minut. Taka jest rzeczywistośc przesiadek. Te wszystkie
proponowane zmiany opierają się na dodatkowych przesiadkach. Założenie,
że metro jeździ często i szybko nie zmienia faktu, że autobusy i tramwaje
podlegają innym prawom i często nie trzymaja rozkładów. W takiej sytuacji
zmiany tras, skrócenie i tym samym wymuszenie przesiadek, nie skróci
podróży do pracy, spowoduje jedynie frustrację pasażerów, którzy zaczną
się przesiadać do własnych samochodów. Bardzo mi się nie podobają te
zmiany, bo codziennie korzystam z komunikacji miejskiej i to na różnych
trasach. Dojeżdżam też poza Warszawę do pracy i ta moja opinia jest
wynikiem codziennych obserwacji i doświadczeń,.
Temat:

Prosba o pozostawienie linii 25

Kategorie: Bródno
Bardzo prosimy, ja i moi sąsiedzi oraz moja rodzina. Pozostawcie linię
25 w obecnym stanie. W okolicy Kondratowicza/ Łabiszyńskiej mieszka
mnóstwo starszych ludzi, których metro często przeraża. Schody, perony,
fajne dla młodych, dla starszych to udreka i niepewnośc, bo w 25 sie
wsiada, można usiąść i jechac doc elu. W metrze nie uda się tak łatwo
podróżowac. Mało mobilnych, którym juz sama budowa przez ostatnie lata
dała mocno w kość. Linia 25 nie dubluje trasy metra, łaczy różne
dzielnice i dla wielu osób jest najprostszym, najwygodniejszym (bez
przesiadek, biegania po schodach, przystankach) środkiem lokomocji.
Dojazdu od nas do Centrum (np. na dworzec, na Ochotę, itd. Linia ta
jeździ na tyle wcześnie, ze osoby jadace do pracy po 4 mogą z niej także
skorzystać. Nawet zamiana podrózy na metro + przesiadka do centrum nie
wypada wcale szybciej, za to bardzo kłopotliwie
Jeszcze raz prosze o rozpatrzenie i pozostawienie linii 25.
Z poważaniem

Temat:
Nowe stacje metra M2 na Targówku – propozycje zmian w
Warszawskim Transporcie Publicznym
Dzień dobry,
mieszkam na ulicy Szlacheckiej na Białołęce i proponuję kilka zmian w
kursowaniu kilku linii:
1.
LINIA 204 - dobrym rozwiązaniem byłoby skierowanie linii do stacji
Bródno ale inna trasą. Autobus mógłby skręcać w ulicę Włodkowica - jechać
Szlachecką i dalej Daniszewską i Annopol, prosto do stacji metra. Trasą
Białołęcką prosto do trasy Toruńskiej i dalej do metra, ma już jechać
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autobus 104 a przez ulicę Włodkowica nie jeździ żadna komunikacja
miejska. Przydałaby się ze względu na nowe osiedla, które powstały oraz
które wkrótce będą budowane,
2.
LINIA 104 - ewentualnie zaproponowaną przeze mnie trasą (Włodkowica
- Szlachecką - Daniszewską - Annopol) mógłby pojechać autobus linii 104,
z tych samych powodów co wyżej,
3.
LINIA 314 - w związku z Państwa propozycją o likwidacji tramwaju nr
14, powinna zostać wydłużona trasa tej linii do metra Bródno. Dojazd
tylko do tramwaju na przystanek Faradaya nic mieszkańcom naszych osiedli
(Daniszewska i Szlachecka) nie daje, tym bardziej, że zostanie nam tylko
tramwaj linii 4.
4.
Ewentualnie linia 314 powinna zostać pociągnięta do ulicy
Odlewniczej, aby łączyła się z linią 126, która dowiezie nas do stacji
metra.
Państwa obecna propozycja zmian utrudni mieszkańcom naszych osiedli
(Daniszewska i Szlachecka) dojazd do pracy i powrót do domu, ponieważ
finalnie zostalibyśmy z jednym tramwajem linii 4, do którego trzeba dojść
ok 10 min oraz linią 314 oraz 234, które zawiozą nas tylko do tramwaju.
Linia 126, która przejęłaby na Tarchominie część trasy linii 314, nie
pomoże nam w dojeździe do metra, ponieważ żeby pojechać tym autobusem,
trzeba będzie się i tak przesiadać do tramwaju.

Temat:

wniosek o pozostawienie linii 118 bez zmian

Dzień dobry,
W związku z planowanymi zmianami po otwarciu metra na Bródnie zwracam się
z uprzejmą prośbą o pozostawienie trasy autobusu 118 bez jej skracania.
Dojeżdżam codziennie do pracy z Bródna do pl. Trzech Krzyży (tak jak
wiele innych osób).
Po planowanej zmianie czas dojazdu znacznie się wydłuży poprzez
przesiadki pomiędzy metrem a autobusem.
Dotychczasową trasę pomimo korków na Trasie Toruńskiej i Wisłostradzie
autobus pokonuje w miarę sprawnie nawet w ciągu pół godziny.
pozdrawiam
Temat:
Jak ulepszyć komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji
linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?
Jak ulepszyć komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii
metra M2 na Bródnie i Bemowie?
Moja propozycja to uruchomienie linii autobusowej z Otwocka na Targówek o
częstotliwości co pół godziny. Argumentem jest to że obie linie z Otwocka
702 i 722 do Warszawy jeżdżą na rondo Wiatraczna godzinę (co już samo w
sobie jest bezsensowne) z częstotliwością co półtorej godziny przez co
dojazd do linii metra M2 jest utrudniony oraz długi (godzina z przystanku
Otwock orla na Wiatraczna + 10 minut tramwajem co daje łącznie biorąc pod
uwagę że idealnie się trafi na tramwaj ponad godzinę) a pociągi z Otwocka
często są zawodne, często występują utrudnienia i opoznienia oraz brak
miejsc w godzinach szczytu oraz popołudniowych .
Proszę o rozważenie takiej propozycji, bardzo ułatwiłoby to dojazd do
Warszawy (bezpośrednie połączenie autobus-metro)
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Mieszkaniec Otwocka
Temat:

Dojazd do nowych stacji na Bemowie

Szanowni Państwo,
jestem mieszkańcem Bemowa (Chrzanów). W związku z planowanym otwarciem
stacji metra na Bemowie nie odnotowałem wśród propozycji zmieninionych
linii autobusowych możliwości dojazdu mieszkańców ulicy Batalionów
Chłopskich, Rayskiego, Coopera bezpośrednio do nowej stacji znajdującej
się przy Ratuszu. W tym kontekście moje zaniepokojenie budzi również
zmiana i skrócenie dotychczasowej trasy kursowania linii 190. Z tego
względu proponuję, aby w godzinach szczytu 7-9 i 16-18 zwiększyć
częstotliwość i wydłużyć kursowanie linii 249 (z "nawrotka" koło stacji
metra a nie końcem trasy na osiedlu Górczewska).
Z wyrazami szacunku
Temat:

Przeciwko likwidacji linii tramwajowej 25

Szanowni Panstwo
Chciałbym zaprotestować przeciwko likwidacji linii tramwajowej 25 po
otwarciu kolejnej nitki metra.
Linia jest potrzebna mieszkańcom, a jej trasa nie pokrywa się z trasa
metra w wielu miejscach, w szczególności po prawej stronie Wisły
(Odrowąża, 11 Listopada, Zieleniecka, Waszyngtona)
Likwidacje linii 25 uważam za pomysl nieprzemyślany i ktory nie przyczyni
się do poprawy komfortu połączeń mieszkancow
Z poważaniem

Dzień dobry,
Nawiązując do przeprowadzonych konsultacji dot.zmian w komunikacji ma
Białołęce chciałam zgłosić propozycję zwiększenia częstotliwości linii
120 poprzez skrócenie co drugiego kursu do pętli Grodzisk,z którego można
szybko dotrzeć do stacji metra Kondratowicza.Czestitliwosc mogłaby być co
10 min.na <http://min.na> przemian trasa skrócona z trasą pełną do
dworca wschodniego.Odcinek Olesin-Kobiałka-Mochtynska został pominięty
nie licząc zwiększenia częstotliwości linii 120,przy tak długiej trasie
to jest niemożliwe żeby zachować rozklad jazdy,w tej chwili autobusy są
zawsze spóźnione.Poprzez dodatkowe połączenie do Grodziska (12 min z
Olesina)mieszkańcy mają możliwość przesiadki w linie 527 lub inne oraz
sprawniejszy powrót,który na prawdę jest bardzo trudny.Na tej zmianie
skorzystają również mieszkańcy wielu osiedli-Zielonej Doliny (bez
konieczności zw.czestotliwosci linii 134 i zmiany trasy,która nie jest
korzystna),osiedla na Mochtynskiej,Przydrożnej,Regat i wielu mieszkańców
domów jednorodzinnych.Dojazdn na Olesin przez Mochtynska jest w tej
chwili i po proponowanych zmianach najtrudniejszy ze wszystkich
propozycji.Osiedle Derby dojedzie błyskawicznie,Zielona Dolina
również,ale jeszcze jest wielu mieszkańców nowych osiedli przy
Mochtynskiej,Kobiałce aż do Olesina.Pamietajmy również o szkole na
Kobiałce do której dojeżdżają uczniowie i nauczyciele spoza rejonu.Bardzo

525
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

proszę o rozważenie takiej możliwości,która będzie korzystna dla wielu
mieszkańców.
Ponadto proszę o zmianę proponowanej trasy linii 120 w ulicę Malborka na
taka jak jest obecnie,czyli ma Głębocka prosto do metra.Zmiana wydłuży
czas dojazdu do metra ok.5 min,poprze skręt w lewo z ulicy Malborskiej w
Kondratowicza.Czym spowodowana jest taka zmiana,przecież nie ma tam
przystanków żeby zabrać więcej pasażerów.Linia 120 i tak jedzie z Olesina
do Ratusza 25 min.bez korków,po zmainek będzie dłużej, proszę o dążenie
do skrócenia czasu dojazdu również dla osiedli najdalej położonych,które
jest obecnie pomijane.
Dziękuję
Temat:

Zmiany w komunikacji Targówek

Dzień dobry,
W nawiązaniu do tematu Państwa propozycji zmian po otwarciu nowej linii
metra M2 na Targówku wnioskujemy o następujące zmiany:
1.

zmiana kursowania linii 234

(obecnie w okolicy pętli Augustów powstaje ogromne osiedle segmentów
Bluszczowe Wille, autobus ten jest jedynym najbliższym środkiem lokomocji
dla osób tam mieszkających, na osiedlu będzie mnóstwo dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym)
a.
po pierwsze warto się zastanowić nad przesunięciem pętli w
kierunku ulicy Kroczewskiej / Zdziarskiej lub ewentualnie puszczenie
kursów linii 234, które będą zahaczać o to osiedle, przykładowo trasa
mogłaby przebiegać: Pętla Augustów – Słonecznego Poranka lub Wyszkowska –
Kroczewska – Zdziarska – dalej swoją trasą
b.
dociągnięcie linii 234 do stacji Metra Bródno – aktualnie
dojeżdża do Żerania Wschodniego – wystarczyłoby wydłużyć trasę przez
Trasę Toruńską do Metra Bródno
2.
zaproponowanie nowej linii autobusowej, która by dojeżdżała z
pętli Augustów bezpośrednio do szkoły na Ruskowym Brodzie i placówek
żłobkowo – przedszkolnych na tejże ulicy
Pozdrawiam serdecznie

Temat:

Linia 245

Kategorie: Ząbki
Witam.
Zwracam się do Państwa z prośbą o przeanalizowanie wcześniejszego
przejazdu pierwszego kursu linii 245. Prośbę swą motywuje tym, iż jest to
kwestia 3-4 minut opóźnienia na strategicznych przystankach z możliwością
przesiadki do wcześniejszego kursu. Na następny czeka się 10-15 min w
różnych warunkach pogodowych i z różnym "towarzystwem".
Przykładowo:
245 dojeżdża do przystanku "Młodzieńcza" 4:31 A 190 dojeżdża 4:28.
Następny skład 190 jest za 10 min ale już skrócony, co powoduje kolejną
kombinację "Jak dalej"
Zmiana nieznaczna bo 3-4 min a ułatwienie dla wielu osób znaczące.
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Z góry dziękuję za poświęcony czas.
Pozdrawiam, wiecznie kombinująca pasażerka :)
Temat:

Zmiana kursowania linni 122

Dlaczego skrócenie trasy do zajezdni Nowe Bemowo????
Autobus jeździł na
tej trasie wiele lat i cieszył się zainteresowaniem mieszkańców
wszystkich dzielnic.
Skrócenie trasy spowoduje wyłączenie tysięcy mieszkańców Osiedla Nowe
Bemowo. Większość budynków usytuowana jest w okolicy ulic Wrocławska
,Radiowa, Powstańców Śląskich, (nie będę się wypowiadała za mieszkańców
osiedla Górczewska) Mieszkańcy Osiedla Nowe Bemowo wybudowanego w latach
1980-tych to ludzie starzy, żeby przejechać 4 przystanki muszą się
przesiadać do 220. To nie jest ułatwienie życia. Zmiany komunikacji
mające nastąpić miały dotyczyć połączeń z wykorzystaniem metra. W
sytuacji tej linii 122 metro niczego nie zastępuje. Miejsce pętli Nowe
Bemowo to w zasadzie skraj Osiedla
4 przystanki więcej, a autobus obsłuży tysiące mieszkańców Nowego Bemowa.
122 to jedyna linia łącząca osiedla z Żoliborzem. Czy wszędzie mamy
jeździć
z przesiadkami?. Przesiadki wydłużają czas i komfort przejazdu.
z poważaniem
Temat:

Konsultacje - metro Bródno

Szanowni Państwo,
chciałbym zaprotestować przeciwko likwidacji linii tramwajowej nr 25.
Linia ta stanowi bezpośredni dojazd na Ochotę, gdzie nie ma metra.
Z wyrazami szacunku
Temat:

Likwidacja linii 25

Stanowczo protestuję w sprawie likwidacji tramwaju 25! Dojeżdżam nim do
pracy.
Z wyrazami szacunku,
Temat:

Głosowanie

Nie likwidować linni 25. Tramwajowej po otwarciu metra Targówek Bródno
Temat:

Komunikacja po uruchomieniu M2 na Bródnie

Dzień dobry
Pragnę wyrazić sprzeciw odnośnie planowanej likwidacji linii 25. Jest to
jedyne bezpośrednie połączenie z Bródna na Ochotę i Okęcie. Linią 25
jeździ i będzie jeździć wielu pasażerów. Metro po wydłużeniu i tak będzie
przeciążone ilością pasażerów, którzy dołączą jadąc z Białołęki. W
związku z tym proszę o nie likwidowanie linii 25.
Pozdrawiam
Temat:

Metro Targówek

Dzień dobry,
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mieszkam na kątach grodziskich i nie podobaja mi się zmiany wprowadzone
na Białołęce:
120
Chwalenie się ze będzie jezdzil ze zwiekszona częstotliwością co 15 minut
to zart dolozyliscie państwo jeden autobus na godzinę. Polecam aby któryś
z pracowników przejechał się rano 120 lub o godzinie 16. Jeden autobus na
tak olbrzymie osiedle jak greenwood jest niedopuszczalne autobus jeździ
praktycznie zawsze nieprzegubowy i ja na przystanku atrakcyjna nie jestem
wejsc do autobusu. Dzisiaj o godzinie 13 wracałem z 11 listopada i po
podjechaniu 169 na cmentarz bródnowski przesiadłem się w 120 które było
zapchane może nie jak rano ale miejsca siedzącego nie było nawet jednego
a stojących ludzi było z 10 wiec można sobie wyobrazić co dzieje się w
godzinach szczytu. Również zostawienie 120 na targowku to porazka krąży
po tych rondach zakrętach można sie zrzygac po prostu i to jest bezsensu
lepsze byłoby przywrócenie starej trasy gilarska i jorskiego szybsza i
bardziej optymalna nie potrzebny jest ten autobus na targowku i trockiej
po otwarciu metra kondratowicza.
160
Nie podoba mi się usunięcie tej linii fajnie by było aby jezdzil chociaż
co 20 minut. Czesto wracam z dworca centralnego około 22 i fajnie jest
wejsc w 160 i jechać na katy grodziskie niż isc ze złotych tarasów do 2
linii metra.
234
Co to w ogole jest za linia jeszcze jak zostanie usunięte 41 który jest
fajnym tramwajem korzystam z niego żeby dojechać do galerii mokotow to
ten autobus wiecznie będzie jezdzil pusty.
25
Pętla annopol największa pętla w Polsce jest budowana a chcecie zostawic
3 tramwaje na Bródnie naprawdę. Nie umiem tego skomentowac po prostu się
nie zgadzam.
E-9
Super linia bardzo lubiłem nią wracać dopóki jeździła co 10 minut od
wakacji jeździ co 15 i nie była już to trasa optymalna. Nie rozumiem
połączenia jej ze 132 ponieważ on ma przystanki na trasie toruńskiej i
jeśli trafił się fajny kierowca który jezdzil E-9 trasa wewnętrzna ulica
to autobus wypruwał i to była najbardziej komfortowa podroz.
412
Jesli 120 zostanie na nowej
jest 412 wystarczy spojrzeć
minuty przed 412 a dojezdza
jest jasna jazda 412 jest 8
targowku kręci po rondach i

trasie przez trocka i targowek to potrzebne
na rozkład jeśli na przystanku 120 jest 4
na wschodnia 4 minuty po 412 to odpowiedz
minut krótsza przez to ze 120 buja się po
zrzygac się można

Podsumowując i licząc ze zostanie to wzięte pod uwagę to zwiększenie 120
do 6 autobusów na godzinie co 10 minut i wszystkie przegubowe lub
utworzenie nowej linii która jeździłaby z greenwooda przez katy grodzskie
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do metra kondratowicza można przedłużyć 256 albo 527 wydaje mi się ze
nowe rondo na zdziarskiej umożliwia zawrócenie autobusu skoro jest
propozycja zawrotki 134 a jeśli nie to jeszcze inna opcja może być
utworzenie autobusu który z metra kondratowicza jechałby glebocka
berensona aż do ostródzkiej pozniej ostrodzka w kierunku olesina aż do
nowego ronda skręcałby w zdziarska i w katy grodziskie i dalej berensona
i glebocka do metra kondratowicza. Zamierzam walczyć o komunikacje na
katach grodziskich powstaje tam za dużo mieszkań do komunikacji. Derby
maja póki co 160 i 527 co 5 minut wszystkie przegubowe a katy 120 co 20
minut nieprzegubowe. Derby są dwukrotnie większe niż greenwood wiec skoro
na derbach autobusy jezdza co 5 minut to na katach powinny jezdzic co 10.
Pozdrawiam
Temat:

Propozycja

W zwiazku z dynamicznie rozwijajacym sie osiedlam Zacisze Wilno propnuje
mikrobusy jak linia 262 na trasie Matro Zacisze - osiedle Zacisze Wilno
Temat:

Linia autobusowa 149 Groty-Metro Księcia Janusza

Szanowni Państwo,
zwracam się z prośbą o utrzymanie trasy linii nr 149 od przystanku Groty
do Księcia Januszą włącznie.
Moje dziecko codziennie dojeżdża z osiedla Groty do szkoły podstawowej
autobusem linii 149. Wysiada na przystanku Metro Księcia Janusza i idzie
pieszo do szkoły przy ul. Elekcyjnej 21/23.
Ostatnio zlikwidowaliście Państwo przystanek pod samą szkołą (cóż za
kuriozalna decyzja - podjęta na pewno nie z myślą o bezpieczeństwie
dzieci...), a teraz skracacie linię 149 w taki sposób, że dziecko będzie
musiało przesiadać się do metra i podjeżdżać dwie stacje.
Stwarza to jeszcze większe niebezpieczeństwo w codziennych podróżach
dziecka do szkoły i zapewne skończy się na tym, że będę odwozić i
przywozić dziecko samochodem.
Nie taki kierunek zmian w komunikacji powinien przyświecać stolicy
jednego z największych Państw Europy.
Rozumiem likwidację linii dublujących linię metra, ale akurat linia 149
będzie przebiegała równolegle z linią metra tylko na odległości dwóch
stacji.
A może ta linia (149) mogłaby skręcać w prawo z ul.Górczewskiej w ul.
Elekcyjną i podwozić dziecko aż do przystanku Monte Cassino 01?
Z góry dziękuję za uwzględnienie naszych sugestii.
Pozdrawiam,
Temat:

Zmiany komunikacji po starcie nowych stacji metra na Targówku

Dzien dobry
Jako mieszkanka osiedla na skrzyżowaniu ul Brechta i Namyslowskiej
kategorycznie sprzeciwiam się likwidacji linii tramwajowej 25. Obecnie
jest to jedyna linia łącząca bezpośrednio moje osiedle z daleka Wolą i
Ochota po stronie Alej Jerozolimskich. My, mieszkańcy osiedla,
wykorzystujemy ją m. In. do dojazdu do pracy w tamte regiony, a jedyna
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alternatywa jest dla nas podróż z przesiadkami - tramwajem do metra (1015min spaceru do Dw. Wilenski ego) i przesiadka w centrum w tramwaj lub
tramwajem do stacji PKP stadion i dalej kolejką. W przypadku awarii
któregokolwiek że środków transportu taka komunikacja mieszaną po drodze,
zostajemy zablokowani, dlatego tak ważna jest alternatywa w postaci
tramwaju 25. Dodatkowo, przesiadki w centrum w godzinach szczytu
delikatnie rzecz biorąc, nie należą do komfortowych - po pierwsze
wymagają przemierzenia długich fragmentow pieszo, na co traci się czas z przystanku tramwajowego do metra lub na stację pkp, a po drugie
wypadają na przystankach tuż przed centrum, na które pojazdy przyjeżdżają
już bardzo zatłoczone, co jest niekomfortowe m.in. dla osób z małymi
dziećmi lub problemami ortopedycznymi.
Z powazaniem
Temat:
Konsultacje społeczne w sprawie zmian w komunikacji / rejon
Ursus-Włochy
W związku z rozpoczynajacymi się konsultacjami społecznymi dotyczacymi
zmian w komunikacji miejskiej po uruchomieniu metra na Bemowie i mającymi
wpływ na komunikacje w rejonie Ursusa, zwracam się z prośbą o rozważenie
uruchomienia przystanków w ciągu ulicy 4 czerwca przy Węźle Salomea oraz
zmiane trasy kursowania autobusu 187.
W ostatnim czasie w rejonie skrzyżowania ulicy 4 czerwca 1989r i Al.
Jerozolimskich powstały duże osiedla mieszkaniowe. Liczba mieszkańców
tych osiedli to łącznie kilka tysiecy osób. Do tego w najbliższej okolicy
znajduje się duży kompleks biurowy (Batory Office) oraz kompleks
apartamentowy Varsovia. Wszystko to powoduje, że ruch osobowy w tym
rejonie jest bardzo duży.
Najbliższe funkcjonujące przystanki są na ul. Dzieci Warszawy (około 700
metrów od osiedla Harmonia), ul. Ryżowej (około 900 metrów od Osiedla
Warszawa), ul. Kleszczowej (około 900 metrów od Osiedla Warszawa,
kompleksu Batory, Varsovia). Wszystko to powoduje, że mieszkańcy i
pracownicy biur w drodze do pracy są zmuszeni do korzystnia z aut.
Jako dodatkowy argument za uruchomieniem przystanków przemawia fakt iż
infrastuktura jest gotowa, wiec nie wymaga znaczacego nakładu finansowego
(gotowe przystanki Salomea 54, używane już w przeszłości jako przystanki
tymczasowe).
W mojej opinii, idealnym rozwiązaniem jest zmiana w kursowaniu linii 187,
która w chwili obecnej jadąc ulicą 4 czerwca 1989r od strony Ursusa
skręca w lewo w ulicę Ryżową i dalej ul. Kleszczową dociera do al.
Jerozolimskich. Przedłużenie trasy autobusu aż do zjazdu w Węzeł Salomea
znacznie ułatwi komunikacje w tym rejonie.
Dodatkowo, ominiecie wiecznie zakorkowanej w godzinach porannego szczytu
ulicy Ryżowej i Kleszczowej znacznie przyspieszyłoby wydostanie się
mieszkańców z Ursusa w godzinach porannych i powrót do domu w godzinach
popłudniowych gdyż ulica 4 czerwca jest zdecydowanie mniej zakorkowana.
Nie wpłynełoby to również na komfort podróży mieszkańców osiedla
Skorosze, którzy obecnie korzystają z pozostałych linii
(129,178,191,401,517).
Pragne zauważyć, że juz obecnie zabudowa wzdłuż ulicy 4 Czerwca 1989 r.
na odcinku pomiedzy ul. Ryżową a Węzłem Salomea wydaje się być
zdecydowanie gęstsza niż ta na ul. Ryżowej pomiedzy ul.4 Czerwca a
Kleszczową (tu po jednej stronie są tereny zielone i cmentarz a po
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drugiej niska zabudowa jednorodzinna) gdzie obecnie kursuje wiele innych
lini autobusowych.

Z góry dziekuje za rozpatrzenie mojej prośby.

Z poważaniem
Temat:

Zmiana trasy 134- bardzo zły pomysł

Dzień dobry,

Chciałabym przedstawić swoją opinię na temat trasy autobusu linii 134.
Uważam, że ponowne jej skrócenie i brak dojazdu na drugą stronę Wisły
jest tragicznym pomysłem.
Pamiętam naszą radość, gdy linia 134 zaczęła przejeżdżać przez Wisłę.
Ułatwiło to życie mnie i wielu moim sąsiadom i skróciło czas tracony na
dojazdy do szkoły i pracy.

Północna część wschodniej Białołęki zostanie znowu pozbawiona połączenia
z lewobrzeżną Warszawą. Proszę zwrócić uwagę, że ta linia umożliwia
dojazd uczniom do szkół zlokalizowanym wzdłuż trasy S8: LO Maczka,
Lelewela, Domeyko, Hose Marti, i innych. Dzięki temu połączeniu
uczniowie mogą w miarę szybko dojechać do szkoły i równie szybko wrócić
do domów, nie tracąc 3 h dziennie na dojazdy z przesiadkami. Takich
dzieci jest bardzo dużo. Jest to jedno z najistotniejszych połączeń w
naszym rejonie. Zarówno w godzinach szczytu, jak i poza nim korzysta z
niego bardzo dużo osób.

Zmieniając trasę 134 wzięto pod uwagę tylko i wyłącznie dojazd do metra.
Ale mieszkańcy z Białołęki dojeżdżają również na Bielany, Żoliborz,
Bemowo i nikt nie będzie jechał tam „na około” korzystając z II linii
metra.
Chciałam przypomnieć , że wschodnia Białołęka to nie tylko osiedle Derby.
Nowa trasa 134 – po Bródnie, raczej nikomu nie będzie służyć. To nie
czasy, kiedy korzystaliśmy z usług na Bródnie. Mamy już „swoje”
przychodnie i sklepy. Czy to ma być trasa krajoznawcza?
Mam nadzieję, że wsłuchacie się Państwo w głos mieszkańców i jednak linia
134 pozostanie niezmieniona.
Z poważaniem
mieszkanka ul. Misia Uszatka
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Szanowni Państwo. Część Państwa propozycji jest nieakceptowalna. Otóż
dziwna i pokręcona trasa M2 Na pewno dobrze będzie służyć mieszkańcom w
relacjach Bemowo/Wola-Centrum oraz Bródno/Targówek-Centrum ale nie w
bezpośredniej relacji Bemowo-Bródno naokoło pod ziemią. Ogromne grono
ludzi starszych, niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi z osiedla
Ulrychów zespół przystankowy Metro Ks. Janusza ma idealny dojazd do
przychodni osiedlowej na ulicy Elekcyjnej/linia 109/jest to główna
przychodnia osiedlowa. Rzecz druga chcecie Państwo zlikwidować
bezpośrednie połączenie ciągu ulic Leszno- al. Solidarności przez Pl.
Bankowy-Marszałkowska-al.Jerozolimskie/ tu <http://kowskaal.jerozolimskie/tu> przesiadka w kierunku Pragi/-Pl. Trzech Krzyży/tu
przesiadka w kierunku Mokotowa/-linia 171.Mam wrażenie że, marszrutyzuje
się komunikacje a likwiduje połączenia skrętne. Przykład, na czas budowy
metra na Woli z ciągu ulic Obozowa-Młynarska zniknęła linia 13 wykonująca
super połączenia skrętne Młynarska w al.Solidarności/Targowa/Kijowska.
Teraz linia dubluje linię 26 na większości trasy, odjeżdża 3 minuty po
linii 26/brak synchronizacji rozkładów/i kursuje w skróconych godzinach.
Postuluje linie 109 i 171 skierować do pętli Znana/obecnie kursują
naprzemiennie/co wypada iż dojazd z okolic Znanej do metra wyniesie w
szczycie 7,5 minuty w pozostałych godzinach 10 minut/Linie te nie
dublowałyby M2 a jedynie w kilku punktach się z nią stykały plus w
centrum z linią M1 czyli pełniły zarówno funkcję dowozową jak i
zapewniłyby bezpośrednie w/w połączenia skrętne natomiast linię 190 z
kierunku Marek można zakończyć przy stacji metra Młynów a pojazdy
zawracałyby na rondzie przy al. Prymasa Tysiąclecia odbierając pasażerów
od metra jadących z Bemowa przy wyjściu ze stacji Młynów. Rozkładowy czas
przejazdu M2 Młynów-Dw. Wileński wynosi 15 minut a linii 190 17 minut w
przypadku osób starszych zejście na poziom-2 i wyjście z niego mówi samo
za siebie. Ponadto postuluje o przywrócenie linii 13 na ciąg ulic
Młynarska-Obozowa. Niniejszą sugestie wysyłam wraz z mieszkańcami również
do urzędu dzielnicy Wola a z góry dziękuje za analizę moich sugestii.
Temat:

112 Autobus Jelonki

Dzień dobry, zgłaszam sprzeciw odnośnie zabrania linii 112 z Jelonek.
Jest to autobus bardzo potrzebny. Metro nie rozwiązuje tego połączenia
mieszkam przy ul Człuchowskiej tam metro nie dojeżdża, więc żeby dojechać
chociażby na Bielany będę musiała przesiadać się 3 razy. Metro nie
dojeżdża również do Marek. Jest to linia bardzo potrzebna dla wielu
ludzi. Zabieracie nam najlepsze połączenia, poniewaz będzie metro, które
nie rozwiązuje wszystkich problemów. Obecnie dojazdy z Jelonek są mocno
utrudnione. Nawet jeśli chodzi o przebudowy linii tramwajowych.
Proszę o odniesienie się do zgłoszenia.
Pozdrawiam,
Temat:
Konsultacje.Nowe propozycje komunikacji na os.Bródno po
oddaniu nowych stacji metra.
Witam,
Przed budową metra

ul. Kondratowicza jeździły 3 linie autobusowe .

Przedstawione nowe

propozycje tras na terenie os.Bródno nie uwzględniają

transportu publicznego na odcinku od ul.Chodeckiej przez ul.
Kondratowicza do linii tramwajowej.
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Wszystkie nowe propozycje tras przejazdów autobusów pomijają ten odcinek,
pozbawiają mieszkańców możliwości dojazdu do
np:tramwaju,kościoła,bazarku,urzędu gminy.
Dojście do st.M2 Ratusz czy Bródno stanowi nie mały odcinek do pokonania
dł. około 2 przestanków aby tam dotrzeć.
Temat:

brak zgody na likwidacje linii tramwajowych 25 i 41

W ramach konsultacji;
1 jestem przeciwny likwidacji l , po uruchomieniu metra, linii
tramwajowych numer 25 i 41,
uzasadnienie:
1 linie te mają inna trasę niż linia metra.
2. starsi mieszkańcy Bródna ( tych coraz więcej) , korzystają raczej z
tramwajów i autobusów niż z metra.
3 jeśli chodzi o koszty to , lepiej byłoby ograniczenie częstotliwości
kursów linii 25 i 41 np do 3 na godzinę niż ich likwidacja.
Z wyrazami szacunku
mieszkaniec bródna , emeryt.
Temat:

PD: Do propozycji do ZTM

Przekazuję propozycję jednego z Radnych z Włoch, uzgadnianą z
mieszkańcami z prośba o dołączenie do konsultacji.
Temat: Do propozycji do ZTM
Z uwagi na znikome wykorzystanie 228 na Jadwisinie i spore w środkowej
części trasy proponujemy korektę trasy mającą na celu zwiększenie
frekwencji w autobusach i lepsze wykorzystanie potencjału Linii 228.
Zastąpienie jej słabo wykorzystywaną typowo lokalna linią 328 będącą
typowo socjalnym połączeniem. Wielokrotnie apelowane ale nie poparte w
codziennych obserwacjach połączenie Cegielnianej z Jadwisiniem i
przychodnia przy 1 Sierpnia zastąpione zostanie linią 328. Jednocześnie
228 ma potencjał do bycia linią międzydzielnicową i bezpośrednim
połączeniem osiedla Raków z najbliższą stacją metra i lokalnymi centrami
usługowymi na Rakowcu a także placówkami oświatowymi. Linia 228 może być
świetną alternatywą dla przepełnionych 189 i 401 w relacji Ursus Włochy
Ochota Mokotów.
Propozycja zmiany trasy 228:
URSUS RATUSZ - Al 4 Czerwca, Świerszcza, Potrzebna, Globosowa, Wałowicka
, (weekendowe kursy przez Wagonownie) Sympatyczna , Cegielniana,
Techników, Popularna, Al. Jerozolimskie, Szybka, Instalatorów, Grójecka,
Korotyńskiego, Mołdawska , Jasielska , Racławicka- Rakowiec -Żwirki i
Wigury, Pruszkowska, Pawińskiego, Dickensa, Grójecka... Ursus Ratusz.
Docelowo wydłużenie po stronie Ursusa od Świerszcza , Szamoty, Posag 7
Panien, Gierdziejewskiego, Lalki , Jagiełły, Wojciechowskiego, Keniga,
Orląt lwowskich Ursus Niedźwiadek a od strony Rakowca wydłużenie ulicami
Żwirki i Wigury, Woronicza, al.Niepodległości, - Metro Wilanowska.
Połączenie Ursusa Niedźwiadka z Mokotowem i Ochotą przez ogromne nowe
osiedla przy dawnej fabryce Ursus i Raków zwiększy wielokrotnie
zainteresowanie linią i utworzy zupełnie nowe połączenie między
dzielnicami.
Uwaga dodatkowa : utworzenie przystanku PKP Włochy na istniejącym
wypłytowaniu na ulicy Potrzebnej na wysokości adresu Potrzebna 5 umożliwi
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wycofanie linii z zakorkowanego
bezpośrednio Potrzebną .

skrzyżowania Globusowej z Wałowicka

328 WAGONOWNIA - Potrzebna, Sympatyczna, Cegielniana, Popularna, al
Jerozolimskie, Szybka, Instalatorów, Al Krakowska, 1 Sierpnia, Żwirki i
Wigury ... OSMAŃSKA DHL
Spełnienie postulatów o połączenie przychodni i osiedla przy 1 Sierpnia z
przychodnią na Cegielnianej. Połączenie Starych Włoch z Jadwisiniem i
wsparcie dla 228 na najbardziej zatłoczonym odcinku i zastąpienie jej na
1 Sierpnia.
206 likwidacja
Zastąpienie przez 328 i weekendowo 228.
W celu poprawy sytuacji w ciągu ulic Łopuszańska, Hynka zamiast wcześniej
proponowanej nowej linii 301 wydłużenie już istniejącej 402 od
Marynarskiej, Sasanki, Hynka, Łopuszańską do pętli WKD Raków. Dołożenie
warunkowych przystanków Przedpole i Orzechowa dzięki czemu pasażerowie
dostaną dodatkowe autobusy do których bez problemów zmieszczą się gdyż
będą zaczynać na pobliskiej pętli. Skończy się problem z przepełnionymi
autobusami 189 i 401 między Rzymowskiego a WKD Raków. Obecnie 402 mocno
kluczy po uliczkach Slużewca by dojechać do przystanku końcowego
Wynalazek . Dzięki uproszczeniu trasy i puszczeniu buspasem na
Łopuszańskiej nie będzie konieczne dokładanie autobusów w celu korekty
trasy.
N38 i N88 w kursach z Centrum w stronę Okęcia przez Instalatorów z
zawrotka przy dawnej pętli Instalatorów lub N01 w obie strony Grójecką,
Instalatorów, Szybką, Al Jerozolimskimi do Kleszczowej.
-RADNY DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY
Temat:
uwaga dot. konsultacji planów połączeń po otwarciu nowych
stacji metra na Bemowie
Dzień Dobry,
z uwagi na opóźnienia w budowie pozostałych odcinków II linii metra na
Bemowie jako mieszkaniec Chrzanowa zwracam się z prośbą o
uwzględnienie linii autobusowej która będzie w stanie zabierać
pasażerów przy intensywnie rozbudowywanej obecnie skrzyżowaniu ulic
Szeligowskiej i Rayskiego do przystanku metro Bemowo bez przesiadek.
Codziennie na przystanku, który znajduje się na chodniku przy
ruchliwej ulicy stoją dorośli i dzieci, którzy próbują dostać się w
inne części Warszawy. Dzięki takiemu połączeniu będzie nam dużo
łatwiej i bezpieczniej dostać się do stacji metra, która umożliwi
dalszą, szybką podróż w pozostałe części miasta oraz do Urzędu
Dzielnicy Bemowo.
Z góry dziękuję,
Temat:
Konsultacje dotyczące M2 na Bródnie
Dzień dobry,
Proszę o nie likwidowanie linii 25, ponieważ M2 nie zapewnia
bezpośredniego połączenia z Dworcem Centralnym, co jest dla mnie bardzo
ważne.
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Pozdrawiam
Temat:

Sprzeciw wobec planów likwidacji tramwaju 25

Szanowni Państwo,
Wyrażam swój sprzeciw wobec planów likwidacji tramwaju nr 25 jeżdżącego z
Bródna na Saską Kępę.
Temat:

dotyczy planowanej zmiany w komunikacji miejskiej

Dzień dobry,
W związku z planowanymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia
nowych projektów do proponowanych zmian w komunikacji naziemnej
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „TORWAR” z siedzibą przy ulicy
Górnośląskiej 9/11 informuje, że do biura Spółdzielni zwróciło się wiele
osób mieszkających w rejonie ulic: Czerniakowska, Górnośląska, Fabryczna,
Wilanowska zaniepokojonych faktem, że ZTM planuje wprowadzenie
zasadniczych zmian w komunikacji bez uwzględnienia uwag i opinii kilku
tysięcy mieszkańców.
Konsultacje mają odbywać się w miejscach odległych od terenów Solca a
proponowane zmiany zasadniczo dotyczą także tej części Warszawy.
Mieszkańców bulwersuje propozycja likwidacji linii autobusowej numer 171.
Alternatywą jest zastąpienie jej linią 109 pod warunkiem, że autobusy
kursować będą do COS Torwar (tak jak jest obecnie i jak było w wersji z
2020 roku).
Natomiast skrócenie linii autobusowej 109 do Dworca Centralnego nie jest
dobrym rozwiązaniem, ponieważ pozbawia de facto mieszkańców
bezpośredniego (bez przesiadek) dojazdu z COS Torwar do Dzielnicy Wola.
Będzie to stanowiło poważną uciążliwość zwłaszcza dla osób starszych
korzystających z transportu miejskiego z terenów Solca. Uruchomienie
linii autobusowej nr 517 nie rozwiązuje tego problemu, ponieważ jej trasa
prowadzić ma od COS Torwar do Osiedla Ursus-Niedźwiadek i z powrotem.

Mieszkańcy (głównie emeryci i renciści) za pośrednictwem Spółdzielni
Budowlano-Mieszkaniowej „TORWAR” oczekują na pozytywne rozstrzygnięcie
tej tak ważnej dla nich sprawy.

Z poważaniem

Do:

konsultacje

DROGI ZTM!!!
Państwo to co oferujecie ze nie dokonca państwo nie macie rozeznanania
na woli jest jeszcze Wola Park i centrum handlowe to co oferujecie to
myślicie ze starsza pani z zakupami będzie kozystac z metra i schodzić z
wozkiem do metra .Panstwo chcecie wszystkich na siłe wsadzić do metra sa
osoby ze wola autobus lub tramwaj i dłużej jechać niż schodzić a potem
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wchodzić na góre z metra.Ogladałem państwa propozycie na prawej i lewej
stronie wisły i te propozycje ta sa kierowane poto aby wszystkich wrzucic
do jednego i abyśmy jeździli metrem i słuchałem uważnie i to skad macie
te dane odnośnie ilości pasazerow bo wogole nie zgadza z tym co mówicie
np.(na trasie wz miedzy dw wilenskim a metro arsenal to linie wszystkie
które obecnie sa były pelne a nawet i było gdzie wsiasca a było to po
godzinach szczytu( była to okolica godz 9:45-10:20).a to ze linie w
strone woli od metra arsenal jezdza puste tez jesteście w błędzie linia
190 i 160 nie sa puste a zwlaszcz ze 190 to na całej obecnej trasie ma
cały czas pasażerów na obecnej trasie. Moim zdaniem chcecie walczyc ztym
aby było mniej samochodow i abyśmy jeździli komunikacja to państwo
zastanówcie się jak będziecie projektowali do celowa komunikacje po
otwarciu bemowskiego i targowka to pamiętajcie że metrem nie wszyscy będą
jezdzic ze jeden będzie mu pasowało drugiemu nie a nie wszędzie jest
metro a nawet jak przecina 1 lub 2 linie metra to woli jechać autobusem
bo wie ze do jedzie z pkt A do pkt B bez przesiadki a z waszymi
propozycjami to może być od 2 do nawet 5 przesiadek i za każdym razem
trzeba kasować bilet a o to wam chyba chodzi.
Moje propozycie po lewej stronie wisły czyli Bemowo i Wola:
Linia 190 jezdziła na swojej obecnej trasie czyli CH MARKI –OS GORCZEWSKA
(7,5/10/10) obsługiwala by tez jeszcze centrum handlowe wola park bo jak
człowiek zrobi zakupy to by chciał mieć jakiś autobus a nie dzwigac 2
przystanki do ksiecia janusza po to co wy proponujecie do petli Znana sa
jeszcze w ciągu jej trasy na lesznie przychodnie.
Linia 171 chciałbym załuwarzyc ze państwo zabieracie połaczenie dla
kibicow połaczenie na stadion przy łazienkowkiej najpierw było 520 teraz
171 to proponował albo aby może linia 171 jezdziła TORWAR –ZNANA po
obecnej trasie lub do nowej petli na ostródzkiej a na Bemowie by jeździła
linia nie 171 a 271 na trasie CHoMICZÓWKA-KAROLIN i może by to było
kozystne bo wzmocnił by linie 112 i trochę odciążyła. LINIA 271 by
kursowała z państwa propozycja
LINIA 109 połaczyc z linia 171 i zrobić linie albo 109 albo 171 ew
zamienic linie 271 jedziła z tej strony TORWAR-ZNANA a linia po Bemowie
171
CHOMICZÓWKA-KAROLIN
LINIA po tej stronie 109/171/lub 271 by mogla
kursować co 10/12/15 tak aby tez połaczyc to z linia 520 chyba ze linia
będzie tez brana pod uwagę może ja wydłuzyc do petli ESPERANTO albo nowej
petli przy ostródzkiej .
Pamiętacie państwo ze metro tez nie wszędzie dojezdza a na lesznie jest
tez przychodnia a jeden autobus nie załatwi całej sprawy.
Moje propozycie po prawej stronie wisły czyli Targówek

i Bródno:

Państwo chcecie zlikwidować linie 160 a bardzo dużo starszych osób
dojezdza po zakupy pod hale mirowska z targówka a uwiezcie starsza pani z
zakupami nie będzie się przesiadać woli jechać dluzej jedna linia która
by kursowała na ziemnie niż schodzić do metra a potem wchodzić na gore z
siatami lub wozkiem.Moze jak chcecie już wycofać linie z Grodziska to
niech jeździ na starej trasie METRO TROCKA(dw.TARGÓWEK)-DW CENTRALNY z
przed budowy metra na targówku .Państwo próbujecie tez na siłe zmniejszyć
linii na trasie wz było już 2 a chcecie aby była 1 autobusowa i tramwaje
ale tramwaje nie wszędzie dojezdzaja powinny zostać linie 160 i 190 aby
się uzupełniały na trasie od przystanku GORZYKOWSKA do przystanku KINO
FEMINA.
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LINIA 41 państwo chcencie zlikwidować ta linie i składy przełozyc na
linie 17 ale ta linia powinna zostać ale może w innej postaci może nawet
w linie cala tygodniowa np.( 16 lub ew 12) jak już kiedyś tam tedy
jeździła z tym ze było to do zerań fso. teraz to jest linia która fajnie
się uzupełniają na odcinku RONDO ADOSŁAWA –PKP SŁUZEWIEC a na odcinku
brodnowsko-srodmiejskiej jest wsparciem dla linii 1 chociarz nie sa
tramwaje przeładowane i jest tez fajnym połaczeniem po wszystkich
dzielnicach a tez bez przesiadki można dojechać z zerania wsch a mordorem
a przejezdza obok centr handlowych i polaczen z dw centralnym,dw gdanskim
1 lina metra a nawet można dojechać do różnych przychodniach.
LINIA 409/500 może ta linie by się dało połaczyc w jedna 500 i weekendy
by jezdzily na trasie wydłużonej od ronda radosława do cm północnej brama
zachodnia po trasie 409 i tak się dublują te trasy a i tak autobusy sa
przezucane z linii 500 na 409 a czestotliwosc to w tygodniu by jeździł
na trasie BRÓDNO PODGRODZIE-RONDO RADOSŁAWA co 10 minut a weekendy na
wydłużonej po linii 409 jak by się dało co 20 minut.
Drodzy państwo pamiętajcie ze nie tylko metro jest ,metrem do dw
centralnego czy dw wsch nie dojedziemy wiem ze ze poprawej stronie
powiecie ze jest linia 169 jest do dw wsch ale jak chcemy z innej strony
części wawy dojechać do np. dw wsch lub dw centralnego z targowka to
pojechać metrem i przesiasc się przy dw wilenskim ale pamiętajcie ze jak
będziemy szli z walizkami to sprubojcie państwo z walizkami skakać gora
dól
To taka linia 160 powiinna zostać a nie zapomnijcie tez o starszych
osobach którzy wola naziemmna komunikacje niż podziemna. To samo dotyczy
lewej strony wisły zabieracie jedna linie która była bardzo dobrym
połaczeniem bielany ze śródmieściem ale wiem ze z woli do centrum jest
metro ale metro jeździ do metra swietokrzyska i co dalej nie każdy może
skakać gora oł po schodach.
Bardzo proszę o pozostawienie chociaż dwóch linii na odcinku na
Górczewskiej do metra ratusz arsenal i dwóch z prawej strony wisły.

Temat:

Opinia dotyczących zmian linii autobusowych na Bemowie

Witam
Jako mieszkaniec na Warszawskiej Chomiczówce chciałbym poruszyć temat
linii na Bemowie a także istotną dla mnie kwestią jest powrót autobusu
167 na pętle Chomiczówka.
109 - TORWAR - (...) - Elekcyjna - Górczewska - Człuchowska - Lazurowa OSIEDLE GÓRCZEWSKA
112 - KAROLIN -(..) - Al. Armii Krajowej - Toruńska - Wysockiego Bazyliańska - Kondratowicza - Łabiszyńska - Łojewska - Chodecka Krasnobrodzka - BRÓDNO PODGRODZIE
122 - GWIAŹDZISTA - Wrocławska - Radiowa - Gen.Kaliskiego - STARE BEMOWO
154 - Trasa linii nie zmieni się
167 - SIEKIERKI SANKTUARIUM - Al.Prymasa Tysiąclecia - Kasprzaka - Wolska
- Połczyńska - Powstańców Śląskich - Radiowa - Wrocławska - Powstańców
Śląskich - Conrada - CHOMICZÓWKA
171 - Likwidacja linii
190 - CH MARKI - Al.Solidarności - Leszno - Górczewska - Deotymy Obozowa - Dywizjonu 303 - Wrocławska - Powstańców Śląskich - NOWE BEMOWO
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201 Utrzymanie aktualnej trasy Nowe Bemowo - Znana
269 - BRÓDNO PODGRODZIE - Krasnobrodzka - Chodecka - Kondratowicza Św.Wincentego - Głębocka - Toruńska - CH MARKI
Jako mieszkaniec Warszawskich Bielan nie chciał bym aby znowu z
Chomiczówki zabrakło lini bezpośredniej na Bemowo co fakt jest niby to
171 ale dla mieszkańców naszego rejonu ta linia jest po prostu bez sensu
jednakże dlatego że linia 171 jeździ dosłownie na około i wynikają bardzo
duże spóźnienia. Jednak dla mieszkańców Bielan powrót autobusu 167 na
Chomiczówkę jest istotna bo tym autobusem można było bez przesiadki
dojechać na Wolską-Bitwy Warszawskiej 1920r.-Wiśniową-Rakowiecką i
Bartycką.
Bardzo proszę o rozpatrzenie mojego maila do państwa chociaż by
propozycje autobusów na Bemowie jak i o przywrócenie linii 167 na
Chomiczówke
Pozdrawiam Serdecznie
Temat:
Bemowo zmiany w komunikacji
dzień dobry, proponowane zmiany w komunikacji po otwarciu metra na
Bemowie zmuszą wielu pasażerów do dodatkowych przesiadek, utrudniając
podróż. Nie wszystkim pasuje metro. I nie wszędzie dojedzie.
Skrócenie linii 112 na Nowe Bemowo to pomyłka - jeśli ma dowozić
pasażerów do metra, powinno dojechać do pętli Górczewska, wysadzając
pasażerów pod Ratuszem.
Zmiana trasy 171 spowoduje lukę na trasie równoległej do metra. I znów
konieczność przesiadek.
Linia 220 kursując co 15 min. nie zastąpi kursującej obecnie znacznie
częściej linii 122, a to jedyny dojazd na Stare Bemowo.
Dla starszych osób i dzieci dojeżdżających do szkoły to istotne, aby
ograniczyć ilość przesiadek (możliwości zgubienia się czy konieczności
pokonywania schodów i skrzyżowań).
Wnioskuję o pozostawienie tras linii 112, 171, 122 bez zmian.
pozdrawiam,
Temat:
Linia 201
Dzień, dobry,
i znowu urzędnicy chcą poprawić pasażerom komunikację na Woli. Co jest
złego w Linii nr 201, która dowozi pasażerów ze stacji metra Księcia
Janusza do pętli Znana. Nie jest to duża odległość a chętnych jest bardzo
dużo. W tej chwili jest to jedyna linia, która kursuje w miarę często co
pozwala skomunikować osiedle z metrem. Jest jeszcze jedna linia 129
jednak kursująca co ok 30 min przez cały dzień.
Pozdrawiam
korzystająca codziennie z linii 201
Temat:
Nowe stacje – konsultacje społeczne zmian w komunikacji
Prosimy o wyznaczenie autobusów na trasie:
- Głębocka - Wincentego - dw.Gdański
- Głębocka - Kondratowicza - Radzymińska - Stare Miasto
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Temat:

Lepsza komunikacja dla Chrzanowa

Dzień dobry,
jestem mieszkanką osiedla Young City na bemowskim Chrzanowie. Piszę w
sprawie zgłaszania swoich propozycji w ramach trwających konsultacji dot.
polepszenia komunikacji miejskiej na Bemowie w związku z mającym nastąpić
otwarciem stacji metra w tej dzielnicy.
Jak widać na przekroju ostatnich lat deweloperzy nieustannie inwestują w
tworzenie nowych bloków w mojej części Bemowa, niestety nie nadąża za tym
do końca infrastruktura. Od strony Szeligowskiej jest autobus 743, który
jest bardzo rzadko dostępny, a rano często bywa opóźniony. Zdarza się, że
rano jest bardzo duży ścisk, co za tym idzie matka z wózkiem, która
potrzebuje dojechać do żłobka/ przedszkola nie jest w stanie zmieścić się
tam z wózkiem.
Na ul. Rayskiego jest dostępny bus 249, który jeździ równie rzadko i robi
'koło'.
Po otwarciu metra na Bemowie z pewnością będzie potrzebna linia
autobusowa z rejonu Rayskiego/ Szeligowska dowożąca ludzi do stacji
metra.
Być może warto zatem przemyśleć kursowanie busa 249? Jest potrzebna
'regularna' linia jeżdżąca przez cały dzień co ok 5-7 min, dowożąca ludzi
do metra.
Jest to opinia nie tylko moja, ale i wszystkich moich znajomych, którzy w
tym rejonie mieszkają i odczuwają ten sam brak.
Myślę, że jeśli udałoby się Państwu ten problem rozwiązać właściwie,
wówczas wiele osób z pewnością zrezygnowałoby z korzystania z prywatnych
samochodów i przesiadły by się na proponowaną przeze mnie opcję busmetro. Tym bardziej, że osoby pracujące w centrum bardzo często mają tam
problem, aby znaleźć miejsce parkingowe (tak jak np mój mąż, czy też nasz
przyjaciel, który z tegoż powodu zrezygnował z mieszkania na Bemowie słaby dojazd komunikacją + brak miejsca dla auta w centrum).
Uprzejmie proszę o analizę propozycji mojej i innych mieszkańców tego
obszaru Bemowa.
Pozdrawiam serdecznie,
Temat:

Konsultacje- zmiany po otwarciu linii metra na Bródnie

Szanowni Państwo,
Jako mieszkaniec Pragi-Północ chciałbym wyrazić swoją dezaprobatę wobec
planów likwidacji linii tramwajowej nr 25. Aktualnie dla mieszkańców
znacznej części Pragi jest to jedyne połączenie, szczególnie z okolic
przystanku Ząbkowska z centrum miasta, a w szczególności z Alejami
Jerozolimskimi. Pozostawianie tylko i wyłącznie linii tramwajowej nr 7 na
trasie łączącej centrum z Pragą uważam za stanowczo niewystarczające dla
potoków pasażerskich jakie są na tym odcinku. Chciałbym podkreślić, że
metro nie jest rozwiązaniem na wszystko i nie zapewnia połączenia z
okolicami mostu Poniatowskiego, ronda de Gaulle’a czy dworcem Centralnym,
te miejsca nie znajdują się także w wygodnej strefie dojścia z
najbliższej stacji metra. Wiążę nadzieję, że zreflektują się Państwo i
pozostawią to połączenie przynajmniej na praskim odcinku.
Z poważaniem,
Temat:
Nowe stacje – konsultacje społeczne zmian w komunikacji
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Dzień dobry,
Szanowni Państwo,
otwierane są kolejne linie Metra. To bardzo dobrze. Z tym, że nasze
osiedle Kawęczyn-Wygoda pozbawione jest nawet bezpośredniego połączenia
autobusowego z Metrem.
Czy mogliby Państwo spowodować przedłużenie linii 138 przez ul. Strażacką
z przystankami przy Rondzie Granzowa, do którejś z rembertowskich pętli
autobusowych (a może tylko do Ronda Granzowa)?
Dałoby to mieszkańcom Rembertowa, a w szczególności mieszkańcom
Kawęczyna-Wygody alternatywne połączenie z Pragą Północ, Pragą Południe,
Centrum a nawet Mokotowem!
Jest to tym bardziej istotne z uwagi na piramidalne kłopoty z jazdą
autobusem ul. Chełmżyńską w kierunku ul. Marsa. Pokonanie odcina ok. 1 km
zajmuje aktualnie 30 minut, a może dłużej.
Relacje z poranka 29.03.2022:
1.
"Dziś postanowiłam sprawdzić w jakim tempie przemieszczają się
autobusy. Na przystanku Oraczy byłam równo ze 145, oczywiście nie
wsiadłam. Zerkałam sobie na aplikację i wyszło na to, że autobus, którym
mogłam jechać dotarł do Okularowej w momencie gdy kończyłam pić kawę na
Rakowieckiej..."
2.

"już stoi 2x225 i 4x145 to jest co najmniej masakra",

3.

"Korek aż po przejazd prawie",

4.
"Koszmar ... Jakis idio... wymyslil to rozwiazanie " [objazd
ul. Marsa ul. Chełmżyńską],
5.

"Koszmar! ??????",

6.
"to jest dramat. Ja sobie żwawym krokiem dojdę jakoś w tych
spalinach, ale osoby starsze, chore, z małymi dzieciakami..."
Biorąc powyższe pod uwagę proszę o rozważenie przedstawionej propozycji i
poinformowanie mnie o podjętych działaniach.
Z poważaniem
Temat:
Konsultacje społeczne dot. zmian w komunikacji po otwarciu
stacji metra Bródno
Szanowni Państwo,
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korzystając
komunikacji
mieszkaniec
tramwajowej

z zaproszenia do konsultacji społecznych w ramach zmian w
miejskiej po otwarciu stacji metra Bródno, chciałbym jako
osiedla Bródno wyrazić swój sprzeciw wobec likwidacji linii
nr 25.

Linia 25 jest najszybszym i najwygodniejszym połączeniem naszego osiedla
z ważnymi punktami miasta, m.in. rondo Waszyngtona, rondo de Gaulle'a,
dworzec Centralny). Punkty te w żadnym miejscu nie są zastępowane przez
linię metra, a dojazd po postulowanych zmianach będzie wymagał
dodatkowych przesiadek, przez co będzie dłuższy i mniej wygodny niż przed
otwarciem metra.
Łączę wyrazy szacunku
Temat:

Linia 25

Witam serdecznie
Piszę do Państwa w sprawie lini 25 będący jedna z ważniejszych lini dla
Targówka i całej lewobrzerznej Warszawy
To jedna z ważniejszych lini komunikacyjnych z Śródmieściem
Proszę o nie likwidowaniem lini
Pozdrawiam
Temat:
Trasa 132 i 134
Witam,
Moje dziecko podróżuje z Żoliborza do Liceum na ulicy Ostródzkiej
autobusami 132 lub 134 z pętli Marymont. Dojazd zajmuje około 20 minut.
Obie te linie, po zmianach, nie będą dowoziły go już do szkoły. Jakie
będzie połączenie ulicy Ostródzkiej z Żoliborzem? Nie pomoże nam dojazd
do metra, nie ma sensu objeżdżanie naokoło.
Bardzo proszę o odpowiedź, jakie będą możliwości, nie widzę ich z
załączonych propozycji zmian.
Będę wdzięczna za odpowiedź,
Temat:
Autobusy po otwarciu metra na Woli i Bemowie
Dzień dobry,
chciałbym zabrać głos w konsultacjach nt. zmian w komunikacji na Woli i
Bemowie i zasugerować swój pomysł. W propozycjach pominięto bieżące
utrudnienia związane z budową linii tramwajowej na ul. Kasprzaka, do tego
proponując zabranie 109 i 154 z tej ulicy. Dodając, że w marcu br.
wycofano także 10 i 11 dojeżdżające do ronda Daszyńskiego i szykowane
zamknięcie torowiska na ul. Wolskiej z powodu przekładania torów oraz
budowy nowego rozjazdu przy Redutowej, proponuję zmniejszyć uciążliwości
dla mieszkańców południowej Woli i połączyć linię 255 z 109 (Cm. Wolski –
Fort Wola, Hubalczyków, Jana Kazimierza, Kasprzaka, Prosta, ... –
Torwar), utrzymując częstotliwość kursowania (15/20/20). Takie połączenie
gwarantowałoby szybki dojazd na Prostą i Dworzec Centralny podczas budowy
torów tramwajowych. Ewentualnie można połączyć 255 z 154, którego trasę
ZTM chce zakończyć przy rondzie Zesł. Syberyjskich (kasując połączenie
Woli z najbliższym dworcem dalekobieżnym – Dw. Zachodnim) – z Cm.
Wolskiego przez Odolany i dalej jak dziś 154: Kasprzaka, Prymasa
Tysiąclecia... do al. Krakowskiej. Jedna czy druga propozycja umożliwią
dostanie się bez przesiadek do dworców, nie dublując połączeń szynowych.
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Z nadzieją na przychylenie się do propozycji i wyrazami szacunku
Temat:

Przystanek Marcelin a otwarcie Metra na Bródnie

Dzień dobry,
W nawiązaniu do aktualnych rozmów o komunikacji na Białołęce i Żeraniu po
otwarciu metra na Bródnie, chciałabym przekazać kilka uwag i próśb.
1. Pomysł poprowadzenia linii 126 i 176 do Metra Bródno jest świetny i na
pewno wszystkie osiedla wokół Marcelina na nim skorzystają, biorąc pod
uwagę jak fatalną komunikację z metrem mieliśmy do tej pory. Natomiast
częstotliwość autobusów musi się zwiększyć i to szczególnie w weekendy.
Aktualnie nie ma możliwości sprawnego wyjechania z Marcelina w weekend
komunikacją miejską. Autobusy jeżdżą raz na pół godziny i to obydwa w
podobnym czasie, nie na zakładkę. SKMki rzadziej niż raz na godzinę.
Osoby młodsze i sprawne mogą podejść do PKP Żerań (15 minut na piechotę)
i tam próbować łapać jeden z autobusów 705, 735, 736, ale i ich
częstotliwość jest bardzo niska w weekend. Bezpośrednio z przystanku
Marcelin oba autobusy 126 i 176 powinny mieć zwiększoną częstotliwość.
Jednocześnie przystanek Marcelin nie powinien być już przystankiem „Na
żądanie” w związku z ilością nowych osiedli i mieszkańców, którzy tam
zamieszkali.
2. Przystanek Marcelin powinien mieć linię skręcającą w lewą stronę w
Modlińską w kierunku Trasy Toruńskiej, nie tylko na Tarchomin. Ogólnie
połączenie rejonu PKP Żerań z Modlińską jest fatalne, szczególnie w
weekendy. Czasem wracając z centrum autobusem takim jak 518 lub 509,
muszę iść na piechotę z przystanku Płochocińska do osiedla na Marcelinie
(ponad pół godziny na piechotę), bo na autobus skręcający z Modlińskiej w
Płochocińską trzeba czekać bardzo długo. Proszę więc conajmniej o
zwiększenie ilości już istniejących połączeń w weekend z Płochocińskiej
do PKP Żerań, choć idealnym rozwiązaniem byłoby puszczenie linii przez
przystanek Marcelin.
3. Usunięcie linii 314 jest przez wielu krytykowane. Mam nadzieję, że na
poczet tego, zwiększą Państwo częstotliwość 126, który ma jechać w
kierunku Tarchomina. Jak wspominałam w punkcie pierwszym, częstotliwość
tego autobusu już dziś jest niewystarczająca, a po usunięciu 314 z
Marcelina, będzie nie do zaakceptowania. Przypominam, że 126 jeździ przez
CH Marywilska, gdzie zawsze wsiadają do niego tłumy. Dodatkowo osiedla na
Marcelinie są coraz liczniejsze (pod koniec roku zostanie oddany kolejny
etap i wprowadzą się kolejne rodziny). Częstotliwość planowana aktualnie
przez Państwa 30/30/30 jest nie do przyjęcia.
4. Jednym z postulatów mieszkańców w ramach rekompensaty zabrania 314,
jest utworzenie kursów skróconych 176 Marcelin - Metro Bródno. Zwracam
się z ogromną prośbą o pochylenie się nad tym postulatem. Szczególnie
wskazany byłby kurs z pominięciem przynajmniej części przystanków na
żądanie na ulicy Marywilskiej (Marywilska Las, Daniszewska, Fabryka Pomp,
Chłodnia).
5. Na stacji PKP Żerań powinno przystawać więcej pociągów. Żaden z
przystających tam nie jedzie do Centrum. W związku z tym nowo otwarty
parking przy stacji jest praktycznie niewykorzystany. Owszem, oprócz SKM
jeździ tam również KM, ale osobiście nigdy nie mogę do niej wsiąść
ponieważ nie ma możliwości nigdzie w okolicy kupna biletu WTP. Bilet w KM
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z PKP Żerań do Metra Dworzec Gdański kosztuje 7zł i nie działa na
transport publiczny. Gdyby chociażby na parkingu PKP Żerań był biletomat
z biletami WTP, mogłabym czasem skorzystać z KM, ale niestety takiego
biletomatu nigdzie w okolicy nie ma. Prośba więc o puszczenie pociągu
lotniskowego przez PKP Żerań oraz ustawienie w okolicy biletomatu WTP.
Mam nadzieję, że będą Państwo w stanie wziąć pod uwagę choć część z moich
uwag. W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji drogą
mailową.
Pozdrawiam,
Temat:
dot. nowych stacji metra na Bródnie
Dzień dobry,
Generalnie proponowane przez Państwa zmiany na Bródnie i Targówku są
sensowne.
Ale linia 512 powinna moim zdanie być zastąpiona linią zwykłą
całotygodniową.
Linia 412 powinna być linią całodzienną w dni robocze.
Linia 160 (prawdopodobnie do kasacji?) powinna być przyspieszoną
całotygodniową i kursować na trasie:
Dw. Centralny - Metro Trocka (lub Metro Kondratowicza?)
To tyle, jeśli chodzi o moje sugestie.
Pozdrawiam,
Temat:
Linia 25 - pozostawienie
Dzień dobry,
Zgłaszam próśbę o pozostawienie linii tramwajowej 25 w obecnej formie.
Linia ma bardzo dobry przebieg i pozwala na bezpośrednie dotarcie z Pragi
do centrum i na Ochotę, nie ma innej linii czy połączeń, które by ją
mogły zastąpić.
Pozdrawiam,
Temat:
201
Proszę o pozostawienie obecnej trasy dla 201. Mój syn z kolegami dojeżdża
tą linią z Osmańczyka do liceum na Anieli Krzywoń i z powrotem do domu.

tematyka: Zmiany w komunikacji
tytuł: 197/716
treść: Witam
Wiemy o zmianach w komunikacji 197 ktore ma nie dojeżdżać do niedzwiadka,
Na odcinku Ursus Wola porusza sie wiele osob czesto do metra.
Zabranie linii 197 i zmiana na ,716 przed Gierdziejewskiego które
dojedzac do cmentarza Wolskiego, zablokuje wiele osob i zmusi ich do
kilku przesiadek. Do tego 716 ma jeździć duzo rzadziej i sa to mniejsze
autobusy, ze 197 dojedza wiele osob z śmigielskiej, leszczyńskiego,
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posagu gdzie jest wiele nowych osiedli i zakładów pracy, prosze zobaczyć
ile o 16-17 jeździ nim osob.
Temat:

Linia ekspresowa z Marek

Dzień dobry,
Pisze do Państwa w sprawie konsultacji zmian dotyczących linii
autobusowych po oddaniu stacji metra na Bródnie.
Proszę o wzięcie pod uwagę linii przyspieszonej lub ekspresowej z Marek
do stacji metro Kondratowicza, przez CH Targówek.
Ta linia będzie niezbędna, aby połączyć Marki z metrem, a przystanek przy
CH Targowek ułatwi wielu osobom przesiadkę do innych linii, łączących
pozostałe dzielnice.
Bardzo proszę o rozważenie tej linii.
Pozdrawiam.
tytuł: Pozostawienie linii 197
treść: Bardzo prosze o pozostawienie lini 197 przejeżdżającej przez Ursus
(przystanek gierdziejewskiego). Jest to jedyne połączenie z którego moja
rodzina korzysta, wprowadzenie zamiennej linii utrudni nasze codzienne
życie.
Temat:
konsultacje Bemowo
Napiszę krótko, żeby ktoś przeczytał
odcięliście swoimi propozycjami Jelonki od świata, żaden autobus nie
jedzie Powstańców Śląskich od Hala Wola na Bemowo i dalej, tramwaje mają
awarie, co wtedy ????????????????????????
Metro to nie wszystko,
Temat:

linia tramwajowa 25

Dzień dobry
Drodzy Państwo, nie wolno likwidować linii 25. Ma bardzo przydatną i
potrzebną trasę. Metro jej nie zastąpi. Tak jak nic nie zastąpiło linii
2, która kiedyś jechała z Żerania Wschodniego na Okęcie. Nie utrudniajcie
ludziom korzystania z komunikacji miejskiej.
pozdrawiam....
Temat:

Linie E-9, 132 i 240 - propozycje zmian

Dzień dobry,
W związku z wydłużeniem linii metra M2 do Brodna proponujecie Państwo
zmianę funkcjonowania wielu linii autobusowych.
Chciałbym napisać o proponowanych zmianach kursowania E9, 132 i 240.
Likwidacja E9 mogłaby miec sens gdyby linia 132 kursowała od krańca
Skarbka z Gór i dojeżdżała ul. Berensona do Oknickiej jak dotychczas i
wracał ul. Lewandów do Głebockiej. Chcecie pozbawić BEZPOŚREDNIEGO
dojazdu na Żoliborz mieszkańców ul. Berensona i Lewandów ? Poza tym w
godzinach szczytu chcecie aby krótkie składy zabierały setki osób
pragnących się dostać na Żoliborz ? Tylko DŁUGIE składy co 10 minut w
godzinach szczytu mają sens !
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Linia 240 - dlaczego chcecie ją skrócić ? Jak ludzie w Marek maja się
BEZPOŚREDNIO dostać na Bródno i na Żerań ? Wiecie ile młodzieży jeździ
tą linią na Bródno do szkół ?
Linia do utrzymania w obecnym kształcie.
Poza tym sugerowałbym w godzinach szczytu aby kursowała co 15 minut a nie
co 20 minut gdyż ludzie z Marek będą z niej korzystać aby dostać sie do
metra przy ul. Kondratowicza.
Pozdrawiam,
Temat:

Linia 176 po zmianach

Dzień dobry,
Chciałbym przekazać swoją opinię na temat linii 176, której trasa ma się
zmienić w związku z otwarciem nowych stacji metra M2. Skrócenie trasy do
ostatniej stacji metra jest rozwiązaniem słusznym. Natomiast
częstotliwość w dni robocze, którą przewidziano na 15 minut jest
niewystarczająca.
Otwarcie stacji Bródno zwiększy ilość osób korzystających z tej linii.
Już teraz wiele osób z Choszczówki i Białołęki Dworskiej dojeżdża tą
linią do punktu przesiadkowego na Brodnie, narzekając na zbyt duże
odstępy w kursowaniu autobusów, szczególnie w godzinach szczytu. Uważam,
że powinno się zwiększyć częstotliwość kursowania linii 176 w godzinach
szczytu w dni robocze do 10 minut. Skrócenie trasy pozwala na zwiększenie
częstotliwości bez dokładania taboru.
Z poważaniem,
Temat:
Kursowanie autobusów 714
Dzień dobry,
Aktualnie autobusy 714 kursują z częstotliwością co 20 min w godzinach
szczytu. Na schemacie są dwie sprzeczne informacje - częstotliwość bez
zmian i informacja o częstotliwości co 30 min w godzinach szczytu. Czy to
jakiś błąd, czy rzeczywista zmiana?
Pozdrawiam,
Temat:
Nie dla likwidacji linii 25
Szanowni Państwo,
zwracam się do Państwa ze sprzeciwem w sprawie likwidacji linii 25. Linia
ta jest mocno użytkowana przez mieszkańców Bródna i Pragi. Otwarcie
nowych stacji metra nie zastąpi tego tramwaju - trasa linii 25 zahacza o
punkty, do których nie ma możliwości dojechać metrem.
Bródno i Praga nie powinny tracić bezpośredniego połączenia z dworcem
centralnym, Ochotą i WUMem. Zarówno metro jak i linia 25 mogą się
uzupełniać, jednak nie są swoim zastępstwem.
Przy likwidacji linii 25 wielu mieszkańców straci wygodne, bezpośrednie
połączenie z centrum, co może doprowadzić do wyboru auta zamiast
komunikacji miejskiej. Wydaje się, że w obecnej sytuacji, z która się
mierzymy, nie jest to najlepsze wyjście.
Z poważaniem,
Temat:
Bemowie.

Propozycje korekt funkcjonowania komunikacji miejskiej na

Szanowni Państwo,
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Propozycje ZTM w sprawie zmian w bemowskiej komunikacji miejskiej po
otwarciu metra wołają o pomstę do nieba.
Widoczny gołym okiem jest fakt, że ZTM stara się upchnąć jak najwięcej
ludzi do metra poprzez modyfikacje tras autobusów poruszających się ulicą
Górczewską. Szczególnie niepokojąca jest próba skrócenia tras linii 7XX
do stacji Bemowo. Obecna trasa do Metra Księcia Janusza pozwala na
równomierne rozładowanie mieszkańców podwarszawskich wsi na terenie
Bemowa. Gdyby zaś plan ZTM doszedł do skutku, wszyscy wysiadaliby na
krańcu Metro Bemowo powodując tam niebywały tłok.
Jako mieszkaniec Starego Bemowa jestem także zmuszony wyrazić swoje
oburzenie planem ogołocenia najbliższych mi przystanków z linii 122 oraz
154. 122 zapewnia wygodne połączenie z północnym Bemowem, zaś 154 jest
linią często uczęszczaną przez osoby jadące do pracy na Ochocie czy
Okęciu.
Proponowane przez ZTM nowości w postaci nieznacznych modyfikacji
częstotliwości odjazdów czy przekazania bemowiakom jałmużny i kukułczego
jaja w postaci wydłużenia linii 167 nie jest wystarczające, aby naprawić
dewastujące skutki proponowanych rozwiązań.
Apeluję więc w imieniu swoim i wielu sąsiadów o zaniechanie prób zamachu
na istnienie linii 154 i 122 w ich obecnym kształcie. Proszę także o
ponowne przemyślenie tego, czy warto zapychać stację Bemowo mieszkańcami
rubieży zachodnich. Przy pozostawieniu obecnych tras 714, 719 i 729
otwarcie nowych stacji metra pozwoliłoby na odciążenie zespołu
przystankowego Metro Księcia Janusza. ZTM pragnie po prostu przenieść
obecny tłok z Księcia Janusza na Bemowo. Budowa stacji metra na Bemowie
stwarza szansę usprawnienia komunikacji miejskiej w naszej dzielnicy i
przekazania bemowiakom dodatkowej opcji dojazdu do centrum. Proszę o to,
aby państwo z ZTM szans tych nie zmitrężyli kontynuując swoją politykę,
którą zamknąć można w słowach "wszyscy do podziemia".
Z poważaniem,
Temat:
Autobusy na Białołęce/Brodnie
Dzień dobry,
W związku z otwarciem metra na Bródnie zwracam uwagę, że potrzebne jest
bezpośrednie połączenie metra z Osiedlami na
Daniszewskiej/Szlacheckiej/Wiśniowy Sad/Białołęcka. Dobrze jakby autobus
widmo (w tym momencie) 234 jechał do metra na Kondratowicza, nie tylko do
Żerań Wschodni. Dużo osób jeździ nim w tym momencie do tramwajów z
przystanków Szlachecka, czy Danusi. Dodatkowo na miejsce 41 powinien
jeździć jeszcze jeden tramwaj. Zostawienie samej 4 będzie powodować tłum
w godzinach szczytu. Można by wrócić do rozszerzenia tramwaju nr 1, który
kiedyś jeździł również do pętli na Żeraniu Wschodnim.
Aktualne plany niestety ignorują fakt, że na wymienionych przeze mnie
osiedlach mieszka coraz więcej osób i nie będą one miały jak komfortowo
dostać się do centrum.
Pozdrawiam
Temat:
linia 154
Linia 154 jej częstotliwość a w szczególności przebieg w obecnym
kształcie ze Starego Bemowa na Okęcie - znakomicie spełnia swoją rolę.
Linia jest 154 w takiej formie trasy spełnia oczekiwania mieszkańców
Bemowa od wielu lat np. w łatwym i szybkim dostaniu się np. na Lotnisko
Chopina. Przewozi rano wielu pracowników. Uprzejmie proszę i wnoszę o
pozostawienie jej przebiegu niezależnie od nowych stacji metra, które
nie zrekompensują utraty 154 na Starym Bemowie.
Dziękuję.
Temat:
Zmiany w komunikacji na Bemowie.
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Nie mam już cierpliwości, przez tą "nową" od lat modę likwidowania
wrośniętej od dziesięcioleci w tkankę miasta sieci komunikacyjnej, którą
można przejechać dłuższą odległość, bez konieczności wiecznych
przesiadek, przejazdy trwają kilkukrotnie dłużej, a starsze osoby są
zupełnie zdezorientowane i gubią się w tym bałaganie.
Bo robicie zamęt i bałagan, utrudniając ludziom życie.
Mieszkam na ulicy Lazurowej 2A, blisko ulicy Połczyńskiej, kiedyś
jeździło tu kilka autobusów, którymi szybko i bez przesiadek można było
dojechać do każdej odległej dzielnicy. Później pod pretekstem czasowych
zmian tras wycofano wszystkie pozostawiając tylko 105 i 112.
Ten autobus 112 to jest ostatnia normalna linia łącząca nas z Żoliborzem
i Bródnem oraz Markami.
Absolutnie nie zgadzam się i moi sąsiedzi też na wycofanie tej z odcinka
od Karolina przez Lazurową i dalej dotychczasową trasą.
Dla kogo państwo planują tę komunikację, dla ludzi, czy mieszanie w
komunikacyjnym kotle jest tylko zajęciem dla zarobienia trochę grosza?
Proszę się opamiętać i nie niszczyć tego, co dobrze służy mieszkańcom.
Temat:
Trasa 201
Dzień dobry

Proszę pozostawić kursowanie linii 201 przez Żołnierzy Wyklętych.
Temat:

zmiany w związku z metrem Wola/Bemow

Szanowni Państwo!
Mieszkam przy przystanku Antka Rozpylacza. Jestem przerażona zmianami w
rokładach jazdy.
Jeszcze kilka lat temu kursowało 520 -ale już nie ma.
Teraz czytam, że z tego odcinka ma zniknać 201 i ma jeździć rzadziej. To
najbardziej zatłocozny autobus na tej trasie.
To niedopuszczalne, żeby ten odcinek Górczewskiej był jedynie obsługiwany
przez 190.
Nie zgadzam się też z zabraniem 167, co będzie łaczyło ten odcinek z
połączeniem tramwajowy?
Proszę uwzględnić to, że mieszka tu wielu uczniów, którzy dojeżdzają do
szkoły na Pustola, przy pustola jest basem i biblioteka, przy Redutowej
kościół i sklepy. Jest wiele starszych osobób, które bardzo często
korzystają z komunikacji.
Warszawa ma być dla Warszawiaków.
Temat:

Konsultacje - pętla Znana

Witam,
czytając propozycje zmian kursowania autobusów, chciałby zgłosić swój
sprzeciw przeciwko redukcji linii autobusowych dojeżdżających do ul
Znanej.
Proponowane zmiany odcinają bezpośrednie połączenie dla okolicznych
mieszkańców z Ochotą, Bielanami i Żoliborzem.
Głównie chodzi mi o zmianę linii 167 oraz 201.
Proponowałbym zostawić linie 167 wg rozkładu, który teraz obowiązuje i
np. skierowanie linii 197 do pętli przy ul.Znanej.
Z poważaniem
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Temat:

Zmiany tras linii po otwarciu linii M2 do stacji Bemowo

Dzień dobry,
ostatnio Państwo ukazali jak będą wyglądać linie autobusowe po otwarciu
metra do stacji Bemowo i zauważyłem, że Państwo bardzo pominęliście
obszar MSI Odolany, który każdego roku się coraz bardziej rozbudowuje, i
przybywa do niego mieszkańców, tym samym jest większa potrzeba więcej
linii na obszarze, przez który w ogóle nie przebiega nitka metra. Państwo
wycofali linię 109, która była bardzo potrzebna i uważam, że wielu
mieszkańców wybierało właśnie tę linię, aby dojechać do Centrum, a
skrócenie jej do krańca Emilii Plater tylko obciąży bardziej łącznik
między linią M1 oraz M2. Dlatego uważam, że skracanie jej jest całkowicie
zbędne, a lepsze nawet byłoby całkowite zlikwidowanie jej i zastąpienie
poprzez inne linie. Sugeruję, aby uruchomić linie, które by ją zastąpiły
i oprócz tego spełniły wiele innych pożytecznych i dla Państwa, i dla
mieszkańców potrzeb. Przedstawię Państwu kilka alternatyw i mam nadzieję,
że któraś przypadnie Państwu do gustu.
Alternatywa I
Przedłużenie linii 108 do krańca Emilii Plater ulicami:
METRO WILANOWSKA - ... - Czerniakowska - Łazienkowska - Rozbrat (powrót:
Górnośląska) - Książęca - Plac Trzech Krzyży - Nowy Świat - Świętokrzyska
- Emilii Plater - EMILII PLATER 01
Zmiana trasy linii 129:
PKP URSUS - ... - Dźwigowa - Powstańców Śląskich - Górczewska - METRO
BEMOWO 01 (powrót: Górczewska - Konarskiego)
Uruchomienie linii 155 obsługiwanej przez autobusy przegubowe na trasie:
OSIEDLE GÓRCZEWSKA - Górczewska - Powstańców Śląskich - Człuchowska Kruszyńska (powrót: Plac Kasztelański) - Strąkowa - Boznańskiej (powrót:
Stroma) - Jana Olbrachta - Redutowa - Kasprzaka (powrót: Ordona - Wolska)
- Bema - Prądzyńskiego - Kolejowa - Towarowa - Aleje Jerozolimskie Emilii Plater - EMILII PLATER 02 (powrót: Emilii Plater - Świętokrzyska zawrotka na rondzie ONZ - Świętokrzyska - Emilii Plater)
z nowymi przystankami na trasie:
Prądzyńskiego 01; Kolejowa 03, 04; Przyokopowa 01, 02; Dworzec Główny
(Kolejowa) 01, 02.
Alternatywa II
Uruchomienie linii 155 obsługiwanej przez autobusy przegubowe na trasie:
STARE BEMOWO - Kaliskiego - Lazurowa - Górczewska - Jana Olbrachta Redutowa - Kasprzaka (powrót: Ordona - Wolska) - Bema - Prądzyńskiego Kolejowa - Towarowa - Aleje Jerozolimskie - Emilii Plater - Świętokrzyska
- Nowy Świat - Plac Trzech Krzyży - Książęca - Rozbrat - Górnośląska Czerniakowska - Łazienkowska - TORWAR
Zmiana trasy linii 159:
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EC SIEKIERKI - ... - Aleje Jerozolimskie - Prymasa Tysiąclecia Kasprzaka - Ordona - Wolska (powrót: Kasprzaka) - Redutowa - Jana
Olbrachta - Górczewska - Deotymy - Obozowa - KOŁO
Pozostawienie linii 167 na aktualnej trasie (Siekierki-Sanktuarium »
Znana)
Obydwie alternatywy zapewniają mieszkańców Odolan, Ulrychowa, Czyste,
Jelonek do Centrum. Obydwie zapewniają również dojazd mieszkańców ulic:
Kolejowa, Przyokopowa, Szarych Szeregów do metra i Dworca Centralnego.
Imprezy zlokalizowane na Torwarze lub na Stadionie Legii będą mogli
szybko dostać się na stacje. W alternatywie I mieszkańcy Ursusa i Włoch
mają szybki dojazd do najbliższej stacji metra, za to w alternatywie II
linie 154, 155 i 159 uzupełniają się wzajemnie i pozwalają na dogodne
między nimi przesiadki. Dlatego takie rozwiązania są według mnie jest
bardzo dobre.
Mam nadzieję, że Państwo skorzystają, bądź zainspirują się moimi
propozycjami i wykorzystają je.
Z poważaniem.
Temat:

likwidacja linii 25- kto to wymyślił?

Ta linia tramwajowa 25 jest ważna i spychanie z niej ludzi do metra jest
po prostu pomysłem nierozsądnym.
Temat:
Sprzeciw - A 197
Informuję, że jestem przeciwny skróceniu trasy kursowania autobusu linii
197, gdyż jest to jedyny bezpośredni transport do szkoły mojej córki z
ul. Keniga na ul. Redutowa przy ul. Batalionu Zośka.
Na wybór szkoły LXXXVI LO duży wpływ miała przede wszystkim informacja,
że bez przesiadek córka dojedzie jednym autobusem z domu do szkoły.
W związku z tym sprzeciwiam się skŕóceniu trasy linii 197.
Pozdrawiam

Temat:

Bródno - tramwaje/metro

Dzień dobry,
Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że niestety nie każdy mieszka na
Bródnie koło nowopowstającej nitki metra. Tramwaje typu " 25 " pozwalają
nam - mieszkańcom okolic ul. Pożarowej/Odrowąża/Wysockiego - dotrzeć do
centrum w bardzo prosty sposób, być może jest to droga o dosłownie 3
minuty dłuższa niż będzie metrem, ale te pare minut jest niczym przy
komforcie podróży z punktu A do punktu B. W przypadku jazdy np. do
Centrum z w/w ulic musimy dojechać do metra i jechać na 2-3 przesiadki na
Dworzec Centralny.
Oczywiście, rozumiem, że metro to super szybki środek transportu, ale
pamiętajmy o tym, że mamy jedynie dwie nitki. Przerzucanie całego ciężaru
transportu publicznego na nie jest bez sensu.
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W naszych okolicach powstają cały czas nowe bloki, a więc mieszkańców na
pewno przybędzie, proszę wziąć to pod uwagę.
Z wyrazami szacunku,
Temat:
Nowe stacje – konsultacje społeczne zmian w komunikacji; Nowe
stacje metra M2 na Woli i Bemowie – propozycje zmian w Warszawskim
Transporcie Publicznym
Dzień dobry
Proponowana zmiana tras linii 220 czy też 112 związana z otwarciem nowego
odcinka metra, nijak się ma dla podróżujących z okolic Ursusa Północnego,
Nowych Włoch, czy ul. Połczyńskiej na Bielany. Zwłaszcza dla młodzieży
podróżującej do tamtejszych szkół.
Zmiana trasy linii 220 spowoduje znaczne utrudnienie i wydłużenie podróży
dla wyżej wymienionych uczniów. Aktualna trasa zapewnia dzieciom
możliwość przesiadki na tym samym przystanku w autobus linii 184 w
kierunku Bielan, co jest dużo bezpieczniejsze. Zdecydowanie lepszym
rozwiązaniem jest wydłużenie linii 220 do Metra Młociny, przy aktualnej
trasie, bez objazdu po Wrocławskiej i Żołnierzy Wyklętych.
Kolejnym poważnym błędem jest skrócenie linii 112 do pętli Nowe Bemowo,
ponieważ spowoduje to konieczność dodatkowych przesiadek, a tym samym
wydłużenie podróży dla osób, dla których metro nic nie wnosi, jeżeli
chodzi o przejazd pomiędzy ulicą Połczyńską a Bielanami.

Należy pamiętać o mieszkańcach, dla których metro nic nie wnosi, jeżeli
chodzi o przejazdy komunikacją miejską. A wielokrotne przesiadki wcale
nie skracają przejazdów, tylko je wydłużają.
Z poważaniem
Temat:

Konsultacje ws. planowanych zmian w komunikacji na Bemowie

Dzień dobry,
Piszę, aby wyrazić swoją opinię na temat proponowanych zmian w
komunikacji miejskiej na Bemowie po otwarciu stacji Metra Bemowo.
1) Podobnie jak wielu innych mieszkańców dzielnicy, jestem przeciwna
wycofaniu 112 z Jelonek. Linia ta łączy ze sobą całe sąsiadujące że sobą
dzielnice: Bemowo i Bielany. Nie wyobrażam sobie, żeby trzeba było na
południowe Bielany jechać z kilkoma przesiadkami lub metrem przez
Śródmieście.
Większości mieszkańców nie przeszkadza długość trasy, a wręcz przeciwnie
- jest atutem. Nie każdy jest na tyle zdrowy, samodzielny (dzieci!) i w
pełni sprawny, by kilkakrotnie przesiadać się na trasie łączącej
sąsiadujące ze sobą obszary miasta.
Jeżeli utrzymanie 112 na obecnej trasie jest absolutnie niemożliwe, niech
powstanie chociaż linia z Jelonek na Żerań lub bliski Targówek.
2) Proszę także o stworzenie linii tramwajowej lub autobusowej która
często (i do późnych godzin) kursuje do metra na krótkiej trasie - niech
wzorem będzie tramwaj nr. 2, który kursuje w trybie 4/8/8 lub choć w
przybliżeniu. Tramwaje jeżdżą na Jelonkach za rzadko jak na dowóz do
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metra i często wszystkie naraz - choć jedna linia mogłaby jeździć np. na
trasie OS. Górczewska - Fort Wola lub Zajezdnia Wola z dużą
częstotliwością i kończyć kursowanie po północy.
Z góry dziękuję za rozpatrzenie moich uwag.
Pozdrawiam,
Temat:
Tramwaje po oddaniu II linii metra
Dzień dobry.
Jako mieszkańcy ul. Szlacheckiej zwracamy się z prośbą o zapewnienie
możliwości dojazdu tramwajami z przystanku Faradaya do metra.
Korzystne byłoby przeniesienie pętli tramwajowej z ul. Annopol na Żerań
Wschodni.
Z przystanku Faradaya jeździ dużo pasażerów. Coraz więcej mieszkańców
dojeżdża z osiedli zlokalizowanych w obrębie ulic Daniszewska czy
Szlachecka
Ludzie często muszą dojechać do pracy na godzinę 6:00 lub wrócić po
godzinie 22.
Zdjęcie linii 41znacząco utrudni im dojazd do pracy, a nawet go
uniemożliwi zwłaszcza w godzinach porannych i wieczornych.
Metro powinno wspomagać komunikację miejską, a nie ja eliminować.
Załączamy wyrazy szacunku,
Temat:
jestem zdecydowanie przeciw skróceniu aktualnej trasy 190 oraz
wycofaniu większości autobusów z ul. Górczewskiej.
Dzień dobry,
Zdecydowanie protestuję przeciwko sugerowanemu skróceniu trasy 190 na
Bemowie i Woli.

Obecna trasa autobusu w ogromnej większości nie będzie się pokrywać z
trasą metra. Autobus zapewnia bardzo dogodny dojazd na u. Leszno, okolice
byłego PDT gdzie są połączenia tramwajowe, na Stare Miasto i dalej na
Pragę (ul. Radzymińska, całkiem daleko od metra). W przeciwną stronę
zapewnia JEDYNY bezpośredni dojazd z ul. Górczewskiej na Jelonki i do ul.
Lazurowej.
Często nim jeżdżę i nawet w godzinach późno wieczornych cieszy się on
naprawdę dużym powodzeniem.

Poza tym, z oczywistych względów odległości pomiędzy stacjami metra na
ul. Górczewskiej są i będą znaczne. Przy tak dużym natężeniu ruchu na tym
odcinku, przepełnieniu autobusów oraz trwającej i planowanej rozbudowie
blokowisk zdecydowanie protestuję przeciwko zabieraniu większości linii
autobusowych w ul. Górczewskiej, ich skracaniu i „rozrzedzaniu”
rozkładów jazdy.

Z poważaniem,
Temat:

Konsultacje - Bródno
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Szanowni Państwo,
zwracam się do Państwa z wyrazem zaniepokojenia planem usunięcia linii
tramwajowej 25. Uważam, że pomimo otwarcia metra, jest to zła decyzja.
Mieszkam na Bródnie, na licznie zamieszkałym osiedlu w okolicach ul.
Budowlanej. Tramwajem linii 25 dojeżdżam codziennie w wielkim tłoku do
pracy. Linia ta cieszy się dużą popularnością mieszkańców prawobrzeżnej
Warszawy, jest jedyną linią tramwajową pozwalającą mieszkańcom Białołęki
i Targówka (ale też Pragi Północ) dojechać bezpośrednio w tak istotne
miejsca jak Rondo Waszyngtona, Most Poniatowski (i tam przesiąść się na
autobus m.in. na alei 3 maja, jak robi wielu studentów i studentek
mających zajęcia na tzw. dolnym Kampusie) czy Rondo de Gaulle'a. To na
tych przystankach wysiada zazwyczaj najwięcej osób wsiadających zarówno
na Bródnie jak i na Dworcu Wileńskim.
Zamknięcie linii 25 będzie poważnym utrudnieniem codziennych dojazdów dla
wielu Warszawiaków, z którymi przychodzi mi dzielić poranne i
popołudniowe podróże. Apeluję do Państwa o rezygnację z tego pomysłu.
Jeżeli po zakończeniu konsultacji pomysł ten zostanie utrzymany, jestem
przekonany że będą mogli spodziewać się Państwo licznych petycji i innych
reakcji ze strony warszawskiej społeczności.
Zachęcam do pozostawienia funkcjonowania tej linii po otwarciu nowych
stacji metra i prowadzenie obserwacji. Dopiero wtedy, jeżeli rzeczywiście
popularność 25-tki spadnie, proszę myśleć o likwidacji tej, tak ważnej
linii.
Z wyrazami szacunku
Temat:
Nie dla skasowania linii 25
Dzień dobry.
Pragnę zaprotestować przeciwko likwidacji linii 25. Proszę pamiętać że
nie wszyscy mieszkają przy linii metra bezposredno. Chcą Państwo zabrać
jedyne rozsądne połączenie z Dworcem Centralnym. Nie zapewni go ani linia
1 ani 4 ani metro. Bródno okolic Rembielińskiej nie ma też żadnego
dogodnego połączenia z żadnym innym dworcem dalekobieżnym. Proszę
pamiętać, że podróże takie odbywają się z bagażami wiec każda przesiadka
czyni je uciążliwym i niepotrzebnie wydłuża. Mieszkam na Bródnie a z
Dworca będę jechać godzinę? Jak dostac się do Muzeum Narodowego? Do
Centrum?
W ogóle przesiadki w centrum, w oklicach dużych węzłów są uciążliwe i
czaochlonne. Pamiętajmy, że komunikacja jest nie tylko dla młodych i
wysportowanych ale też dla matki z wózkiem czy emeryta.
Pozdrawiam i liczę na rozsądek
Do:
konsultacje
Dzień dobry,
w związku z zaproponowanymi zmianami w komunikacji, chcę wyrazić zarówno
zdziwienie, jak i sprzeciw wobec zmianom w kursowaniu linii 171 i 190.
Mieszkańcy znacznej części Woli utracą bowiem możliwość:
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- dogodnego dojazdu do znacznej części Bemowa (zarówno do Woli Park,
Galerii Bemowo - jeden autobus i wymagana przesiadka lub dwie),
- do samego metra i nowych stacji kolejowych (nie każdy miał to
szczęście, że stacje metra znalazły się w jego bezpośrednim sąsiedztwie
vide mieszkańcy rejonu ulicy Leszno i ronda Kercelak),
- do centrum miasta, co połączone jest z już wcześniejszą likwidacją na
tym odcinku linii 520.
Zwracam się z prośbą, by proponowane zmiany zostały zrewidowane i
pozostawiono linie 171 i 190 w ich dotychczasowym kształcie, bądź
skrócono jedynie na odcinku bemowskim.
Z poważaniem.
Temat:
Sprzeciw wobec likwidacji linii 25
Dzień dobry,
Jako mieszkaniec Pragi, wnoszę stanowczy sprzeciw wobec likwidacji linii
tramwajowej 25.
Temat:

Autobusy po otwarciu metra na Bemowie

Witam,
chciałbym zaproponować korektę tras autobusów w związku z otwarciem metra
na Bemowie. Moja propozycja obejmuje linie:
109 - TORWAR - (...) - Elekcyjna - Górczewska - Człuchowska - Lazurowa OSIEDLE GÓRCZEWSKA
112 - KAROLIN -(..) - Al. Armii Krajowej - Toruńska - Wysockiego Bazyliańska - Kondratowicza - Łabiszyńska - Łojewska - Chodecka Krasnobrodzka - BRÓDNO PODGRODZIE
122 - GWIAŹDZISTA - (...) - Wrocławska - Radiowa - Gen.Kaliskiego - STARE
BEMOWO
154 - Trasa linii nie zmieni się
167 - SIEKIERKI SANKTUARIUM - (...)- Al.Prymasa Tysiąclecia - Kasprzaka Wolska - Połczyńska - Powstańców Śląskich - Radiowa - Wrocławska Powstańców Śląskich - Conrada - CHOMICZÓWKA
171 - Likwidacja linii
190 - CH MARKI - (...) - Al.Solidarności - Leszno - Górczewska - Deotymy
- Obozowa - Dywizjonu 303 - Wrocławska - Powstańców Śląskich - NOWE
BEMOWO
201 Utrzymanie aktualnej trasy Nowe Bemowo - Znana
269 - BRÓDNO PODGRODZIE - Krasnobrodzka - Chodecka - Kondratowicza Św.Wincentego - Głębocka - Toruńska - CH MARKI

Bemowo mimo metra nie może zostać bez autobusów w kierunku centrum
miasta. Dlatego uważam, że w związku z pojawieniem się metra w dzielnicy
dla Jelonek, Nowego i Starego Bemowa, dla każdych z tych wymienionych
części dzielnicy wystarczy po jednym autobusie. Moim zdaniem linia 190
mimo metra powinna zostać na Bemowie. Dowozi ona do ważnych miejsc w
mieście do których drugą linią metra się nie dojedzie np. Szpital na
Płockiej, Plac Bankowy, Park Praski czy CH Marki. Dlatego żeby mniej

553
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

dublowała się z metrem proponuję aby skręcała w ulicę Deotymy dalej
Obozową i Dywizjonu 303 na Nowe Bemowo. Autobusy 190 byłyby bezpośrednim
dojazdem do centrum i drugi brzeg Wisły bez kolidowania z metrem. Na
Jelonkach w zamian ulicą Człuchowską i Lazurową można puścić linię 109.
Jelonki by miały 109, Nowe Bemowo 190 a Stare Bemowo 523. Po ewentulanym
wprowadzeniu tych zmian linia 171 nie będzie już potrzebna, co za tym
idzie zostałaby zlikwidowana. Do centrum mieszkańcy dojadą 190, na Torwar
523 a na Chomiczówkę 167.
112 jest to linia która na Bemowie cieszy się największą
frekwencją, wycofywanie go z Karolina jest to najgorsza rzecz którą można
mieszkańcom zrobić. Codziennie dużo ludzi dojeżdża z Jelonek oraz Nowego
Bemowa na Bielany, Żerań i Bródno. Jednocześnie rozumiem, że 112 stoi w
korkach, dlatego proponuję skrocenie go z Karolina do pętli Bródno
Podrgodzie. Ta trasa mniej by dublowała się z metrem, jednocześnie w tym
wariancie też byłyby mniejsze opóźnienia. W zamian można nie likwidować
autobusów 269, tylko przekierować je z Bródna Podgrodzia do CH Marki w
zamian za 112.
Linia 122 na Nowym Bemowie jest też bardzo wykorzystywana
przez mieszkańców. Najważniejsze aby została na całym Nowym Bemowie, więc
jak tak bardzo chcecie go skrócić to niech chociaż kończy na krańcu Stare
Bemowo lub Fort Radiowo.
Liczę, że przeanalizujecie moją propozycję bardzo dokładnie
i weźmiecie ją pod uwagę. Szanowni Państwo nie odcinajcie Bemowa. Metro
jest ważne ale autobusy jeszcze ważnejsze. Zapewniam, że po wprowadzeniu
mojej propozycji frekwencja zarówno w metrze jak i w autobusach będzie
się cieszyła dużą popularnością. Co do pozostałych zmian tras linii 149,
177, 178, 197, 207, 220, 714, 716, 719, 729 nie mam zastrzeżeń.
Pozdrawiam,
Dzień dobry, poniżej przedstawiam zastrzeżenia do zmian w komunikacji
autobusowej na Bemowie proponowanych po otwarciu II linii metra:
- pozostawienie 112 jak dotychczas. Jest to autobus łączący całe Bemowo
(od Karolina przez Jelonki do Nowego Bemowa). Dodatkowo jest to jedyne
połączenie ze szpitalem Bródnowskim czy CH Marki, a już kilkakrotnie
proponuje się jego zabranie.
-brak racjonalnej propozycji komunikacyjnej dla mieszkańców Chrzanowa.
Rejon ulic Szeligowskiej czy Rayskiego praktycznie nie został
uwzględniony. Mieszkańcy Batalionów Chłopskich będą musieli jechać
dookoła do metra ulicą Człuchowską. Dla Mieszkańców południowej części
dzielnicy, czyli Jelonek Południowych i Chrzanowa Południowego zostaną
jedynie autobusy linii 105 i 177
- niepokojący pomysł „puszczenia” autobusów 714, 719, 729 przez wąskie
uliczki Osiedla Przyjaźń
- brak dogodnego połączenia Bemowa z Dworcami ( Centralnym i Zachodnim)
- brak dogodnego połączeni z Jelonek na Żoliborz czy Żerań i Torwar ( nie
wszyscy pracują czy uczą się na trasie metra)
- do Wola Parku z Jelonek konieczność jechania z przesiadką ( z Bemowa
jedynie 167 i 523 zapewniają bezpośrednie połączenie) do Tesco Połczyńska
również skasowane dogodne połączenia.
- co mieszkaniec ma zrobić w przypadku awarii metra? Brak alternatyw i
paraliż komunikacyjny
-należy pamiętać, że nie każdy pasażer może sobie pozwolić na przesiadki.
Są osoby starsze, niepełnosprawne, schorowane czy z małymi dziećmi.
Miasto się rozwija, a Bemowo zamiast lepszych i łatwiejszych połączeń ma
zabierane autobusy oraz proponowane przez ZTM tzn. dogodne przesiadki.
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Z poważaniem,
Temat:
Metro na Bródnie
Dzień dobry,
Jestem mieszkanką Marek.
W związku z tematem nowych stacji metra na Bródnie mam następującą
propozycję.
Otóż zgłaszam do konsultacji rozpatrzenie nowej trasy autobusu 340
jadącego z Marek do stacji Kondratowicza.
Autobus pojechałby trasą S8 skręcając z ul. Piłsudskiego w prawo w S8 a
dalej jechałby tak jak nr 112 do Kondratowicza.
W ten sposób odciążyłoby się wąską ul. Kościuszki w Markach i Głębocką na
Białołęce.
Dziękuję pozdrawiam słonecznie.
Temat:
Linia 25
Wyrażamy sprzeciw przeciw likwidacji linii 25.
Uważamy, ze to połączenie tramwajowe jest znacząco wygodniejsze dla osób
starszych niż przesiadki i metro. Dodatkowo tramwaj jest świetna
alternatywa dla krótkich podjazdów.
Jako mieszkańcy Kamionka często korzystamy z tego połączenia i zabranie
go, będzie bardzo odczuwalne. Tym bardziej ze u nas póki co metra nie ma,
a najbliższe przystanki metra to Wschodnia lub Stadion (gdzie sam dojazd
tam zajmuje nam 15-20!! minut)
Pozdrawiam
Temat:
PRZECIWKO LIKWIDACJA TRAMWAJU 25
Witam serdecznie,
sprzeciwiam się zdecydowanie likwidacji tramwaju 25.
Mieszkam na Bródnie i codziennie

poruszam się w kierunku Pragi Południe.

Jest to świetne połączenie i nie wyobrażam sobie innego.
Pozdrawiam
Temat:

Likwidacja linii E-9 - konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na plany jakie macie Państwo w sprawie likwidacji linii E-9
uważam, że nie jest to najlepszym pomysłem, ponieważ, nie każdemu pasuje
trasa drugiej linii metra... Nie dość, że autobusy na tzw. Zielona
Białołękę są wiecznie przepełnione to jeszcze Państwo chcecie zlikwidować
kilka linii, lub skrócić je, aby głównie dojechać do II linii metra. Nie
rozumiem dlaczego chcecie zrezygnować z przyspieszonej trasy do I linii
metra? Wiem, że macie Państwo pomysł zastąpić trasę E-9 linią 132, jednak
wg mnie jeden autobus to za mało - z jaką częstotliwością miałby jeździć?
Ponadto zmiana trasy tego autobusu jest z kolei krzywdząca dla
mieszkańców ulicy Ostródzkiej i okolicznych..
Ta część Białołęki stale się rozbudowywuje, tylko ze swojego okna widzę 3
nowo powstające osiedla, więc likwidacja tej linii i kierowanie
wszystkich autobusów do stacji metra na Kondratowicza spowoduje jego
przepełnienie, tak, że na stacji metra Targówek Mieszkaniowy czy Trocka
nikt nie będzie miał możliwości wejść w godzinach szczytu... Proszę
zauważyć, że Bródno jest również licznym osiedlem...
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Z planów jakie Państwo macie co do modernizacji komunikacji na Białołęce
odnoszę wrażenie, że chcecie zlikwidować/skrócić więcej autobusów na
samej Białołęce niż na Bródnie, gdzie to Bródno zyskało bezpośredni
dostęp do Metra, ponadto na Bródnie są tramwaje/SKM/liczne autobusu, więc
wybór komunikacji dla mieszkańców Bródna jest zróżnicowany i szeroki. Z
tego co mi wiadomo to nawet plany budowy linii tramwajowej na Białołękę
zostały odroczone do nie wiadomo kiedy...
Nie rozumiem dlaczego chcą Państwo zmniejszyć ilość połączeń do tej
części Warszawy, mając na uwadzę to, że i tak jest dość uboga w transport
publiczny, a dzielnica stale się powiększa.
Z poważaniem,
Temat:
Wniosek na konsultacje społeczne dot. zmian w komunikacji
Dzień dobry, piszę jako przyszły mieszkaniec nowo budowanego osiedla w
dzielnicy Ursus Szamoty. W tym obszarze jest bardzo intensywna zabudowa i
zamieszka w najbliższym czasie tam wiele tysięcy mieszkańców. Na tyle ile
zdążyłem się zorientować, to można stwierdzić, że komunikacja tam nie
funkcjonuje. Autobus nr 177 raz na pół godziny to nie jest żadna sensowna
alternatywa. KM z Ursus Północny jeździ co pół godziny, ale tylko w dni
robocze, bo w weekendy już zdecydowanie rzadziej.
Zmiany dot. częstotliwości 177 oceniam oczywiście na plus, ale jedna
linia to raczej za mało aby stworzyć sensowną siatkę połączeń w obrębie
całej dzielnicy oraz centrum Warszawy.
Jednak najważniejszym problemem jest brak bezpośredniego dojazdu do
obwodowej szkoły podstawowej z ul. Posag 7 Panien. Adresy na południe od
P7P mają przypisaną szkołę nr 360 przy ulicy Dzieci Warszawy 42. Dzieci
muszą mieć prosty dojazd do szkoły bez przesiadek, w przeciwnym wypadku
będą dowożone do szkoły samochodami przez rodziców.
-Pozdrawiam
Temat:

Komunikacja na Bemowie

Dzień dobry,
Chciałbym przedstawić swoją opinię na temat beznadziejnych zmian w
komunikacji miejskiej, które Państwo proponują po otwarciu metra na
bemowie.
Po pierwsze, dlaczego Proponujecie skrócenie linii 112 do Nowego Bemowa?
Jak to się ma do nowo otwartych stacji metra? Jest to trzon CAŁEGO Bemowa
i nie powinny jej dotyczyć żadne zmiany. Będzie również świetna do
dowożenia ludzi do metra. Linia jest praktycznie przepełniona od samego
rana do popołudnia. Łączy Bielany i Bemowem z prawą stroną Warszawy.
Linia zapewnia doskonały dojazd na Żerań i Bielany mieszkańców z
południowych stron Bemowa. Jest to najgorszy pomysł.
Linia 171 to także doskonały dojazd dla osób z Nowego Bemowa do metra ale
i całego Bemowa na Torwar i Stadion Legii. Kasując tą linię zabieracie
nam Państwo bezpośredni dojazd na te dwa stadiony a także zmuszacie ludzi
starszych do częstych przesiadek. np do Wola Parku.
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linia 190 - określana przez wielu Warszawiaków najlepszą linią w
Warszawie. Szczególnie uczęszczana przez ludzi starszych. Łączy osiedla
przy Człuchowskiej z Halą Wola oraz Wola Parkiem do którego wiele
starszych ludzi dojeżdża z Jelonek. Po nowych zmianach te osoby starsze
będą skazane na przesiadkę przy Ratuszu. Czy nowym mottem WTP oraz ZTM
jest od teraz "Więcej przesiadek dla osób starszych? " Jakie połączenie
ze starym Miastem będą mieli mieszkańcy Woli?
W zamian dla mieszkańców przy pętli Znana lepiej zostawić 201. Spisuje
się on bardzo dobrze, więc po co kierować w tamte rejony 190 do którego
są już przyzwyczajeni mieszkańcy Jelonek?
Uważam również że dobrym pomysłem było wydłużenie linii 167 na Stare
Bemowo rekompensując trochę linię 154.
Jednocześnie przy zostawieniu linii 112 i 190 można by było odpuścić
wprowadzenie linii 177, którą Państwo proponujecie.
Podsumowując, uważam że zmiany tras autobusów planowała osoba, która na
Bemowie nie była nigdy w życiu i nie umie się wpasować w potrzeby
mieszkańców Jelonek i Nowego Bemowa. Skazujecie ludzi na wiele
przesiadek, a metro nie dojedzie do każdego miejsca w Warszawie.
Mam nadzieje że ztm rozpatrzy moją opinię oraz wnioski innych mieszkańców
Bemowa i Woli.
Temat:
Zmiany tras metro Bródno - tramwaj 25
Szanowni Państwo,
ponieważ nie mam możliwości wyrażenia swojego głosu podczas planowanych
spotkań konsultacyjnych, korzystam z udostępnionego przez przez Państwa
adresu.
Gorąco apeluję o pozostawienie linii 25. W przypadku przewidzianej
likwidacji linii 25 i 41 Bródno straci jedyne bezpośrednie połączenie z
Dworcem Centralnym. Przesiadka z bagażem nie jest sprawą prostą, tym
bardziej że trzeba by się często przesiadać na rondzie ONZ do
zatłoczonych na tym odcinku 10, 17, 33 - lub chodzić z bagażem na
piechotę.
Poza tym linia 25 zapewnia dojazd do następujących miejsc, które nie będą
łatwo dostępne od stacji metra:
- Saska Kępa, ulica Francuska i okolice
- południowa część Powiśla, okolice od Szpitala na Solcu do Rynku
Soleckiego. Te okolice obsługuje co prawda autobus 118, ale obecnie na
Bródnie jeździ on trasą bardzo odległą od tramwaju, a poza tym bywa
niepunktualny i ma częste zmiany trasy związane z licznymi imprezami
odbywającymi się w tym rejonie. Stacja Centrum Nauki Kopernik jest
położona bardzo niedogodnie i w ogóle słabo obsługuje Powiśle, a już z
pewnością nie jest rozwiązaniem dla opisanej powyżej okolicy.
- południowa część Nowego Światu, okolice Ronda De Gaulla, ścisłe centrum
Warszawy
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- skrzyżowanie z ulicą Kruczą, dojście do budowanego Placu Pięciu Rogów,
ścisłe centrum Warszawy
- okolice Placu Starynkiewicza, południowy odcinek Żelaznej, ulica
Lindleya i inne okoliczne z ważnymi obiektami służby zdrowia.
Likwidacja linii 25 mimo doprowadzenia na Bródno metra znacząco pogorszy
dostępność wspomnianych okolic z naszego ogromnego osiedla.
Z poważaniem
Temat:

Bródno po otwarciu metra - opinia/zażalenie

Szanowni Państwo,
z niepokojem przeczytałam projekt zmian proponowanych przez Zarząd
Transportu Miejskiego dot. tego, jak będzie wyglądała komunikacja miejsca
na Bródnie po otwarciu metra.
Mieszkam przy ulicy Łojewskiej 1. Aktualnie wydostanie się z Bródno
zajmuje bardzo dużo czasu i trzeba bardzo dużą część trasy przejść pieszo
(np. do tramwaju), ale rozumiem, że jest to sytuacja tymczasowa.... Tak
wydawało mi się do tej pory...
Zagłębie Łojewska-Turmoncka potrzebuje bezpośrednich autobusów dowożących
do metra. Jeżdżących CZĘSTO. Mam nadzieję, że zostanie puszczony ruch
autobusowy na ulicy Łabiszyńskiej do skrzyżowania z Kondratowicza i
będzie nim jeździło wiele autobusów - tak jak przed budową metra. Taką
trasę pokonywało np. 112 (które ma jeździć po tej samej trasie co teraz?
To absurdalny pomysł) i 118 (które chcą Państwo zlikwidować).
Nie wspomnę już o mojej babci, dla której przejście z Łojewskiej do
kościoła na Kondratowicza to naprawdę duży wyczyn. Powinni Państwo puścić
jak najwięcej autobusów na odcinku Kondratowicza-Łabiszyńska-ŁojewskaBródno-Podgrodzie. Nie je likwidować!
Naprawdę dojście stąd to stacji metra będzie bardzo uciążliwe, i to nie
tylko dla osób starszych.
118 to autobus, którym dojeżdża się do Biblioteki Uniwersyteckiej, a
także na Plac Trzech Krzyży. Jest to bardzo często uczęszczana trasa
(sądząc po tłumie w godzinach szczytu), którą ja sama dojeżdżam do pracy.
Korki na Grota są tak ogromne, że już teraz czas podróży jest bardzo
długi. Jeśli Państwo zlikwidują ten autobus będzie jeszcze gorzej...
Dlaczego chcą skasować Państwo tramwaj linii 25? Nie pokrywa się on z
linią metra. To najszybszy sposób na dotarcie do Centrum chociażby czy na
Rondo Waszyngtona. Przesiadki z metra do kolejnych środków komunikacji
niczego nie ułatwią.
Tramwaj 41 dowozi mieszkańców na Służewiec, gdzie jest przecież mnóstwo
biur i miejsc pracy.
Mieszkańcy Bródna naprawdę wiele się nacierpieli w związku z budową
metra. Nieprzejezdna główna ulica dzielnicy - Kondratowicza, zamknięta
Łabiszyńska, konieczność dojścia na tramwaj na piechotę, konieczność
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dojścia z Suwalskiej do Szpitala Bródnowskiego... Nie wyobrażam sobie,
że ukończenie inwestycji nie ułatwi im poruszania się.
Proszę pomyśleć o tym, aby UŁATWIĆ mieszkańcom dostęp do metra i ułatwić
wydostanie się z dzielnicy, a nie kazać im wszędzie przemieszczać się na
piechotę.
Liczę na lepsze projekty komunikacji
Z poważaniem
Temat:
Opinia na temat zmiany trasy 171
Dzień dobry,
uważam, że kolejne modyfikację trasy autobusu linii 171 są zbędne. Dla
wielu osób jest to jeden autobus do celu bez zbędnych przesiadek w inny
środek komunikacji bądź inną linię autobusową. Ponadto warto wspomnieć iż
nie każdy jest przekonany do jazdy metrem, zwłaszcza osoby starsze, ze
względu na ogromną ilość ludzi w godzinach szczytów i sam fakt, że jest
to środek komunikacji znajdujący się pod ziemią co u niektórych wywołuje
lęk przez co ten sposób dojazdu kompletnie wychodzi z opcji podczas
ustalania drogi dotarcia do centrum Warszawy i dalej. Uważam, że obecna
trasa 171 jest idealna i jest swego rodzaju bonusem/rarytasem dzielnicy
Bemowo ponieważ używając tylko jednego środka transportu, na dodatek
tylko jednej linii można prosto i szybko dostać się w najważniejsze
miejsca/okolice centrum Warszawy.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
W związku z przedstawionymi planami zmian w komunikacji po uruchomieniu
stacji metra przy Ratuszu Bemowo jako mieszkaniec ul. Szwankowskiego
chciałbym zaprotestować przeciwko planowanym zmianom, które w znacznej
mierze utrudnią korzystanie z komunikacji publicznej. Stacja metra
oddalona jest o 20 minut pieszo od mojego domu, zaś zmiany ograniczają
dostępność autobusów z ul. Lazurowej i Górczewskiej, do których mam 5-7
minut. W obecnej sytuacji powstanie metra dla mnie oznacza wydłużenie
drogi do Centrum, Powiśla, Żoliborza, Dworców Centralnego i Zachodniego
oraz obniżenie komfortu ze względu na konieczność długiego spaceru lub
przesiadek. Problem ten dotyczy mieszkańców okolicznych osiedli, także
tych nowo powstałych - w sumie kilka tysięcy osób.
1. Skrócenie linii 109 - utrudniony dojazd do Wola Park, na Powiśle,
2. Skrócenie 112 - brak komunikacji z Karolinowem, Nowym Bemowem,,
Bielanami i Targówkiem,
3. Skrócenie 122 - brak komunikacji z północnym Bemowem, szpitalem
bielańskim, Żoliborzem i Marymontem,
4. Skrócenie 154 - brak komunikacji z Dw. Zachodnim, Okęcie, utrudniony
dojazd na WAT
5. Skrócenie 190 - ograniczenie możliwości dojazdu do Centrum i Starą
Pragę
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Reasumując proponowane zmiany zamienią miejsce, w którym mieszkam i
okolicę w komunikacyjną czarną dziurę. Stacja metra będąca w znacznej
odległości w żaden sposób nie rekompensuje zaproponowanych zmian.

Temat:

komunikacja miejska - zmiany

Szanowni Państwo!
W ramach konsultacji nad nowymi trasami autobusowymi zupełnie zapomnieli
Państwo o mieszkańcach Chrzanowa – coraz mocniej zaludnionej części
Bemowa. Mieszkańców tej dzielnicy nowym rozkładem całkowicie Państwo
odłączają od metra i dogodnych linii autobusowych i by dojechać
GDZIEKOLWIEK trzeba się przesiadać co najmniej 2 razy.
Po pierwsze powinna zostać stworzona linia autobusowa, która dowiezie
mieszkańców chrzanowa najkrótszą drogą do stacji metra czyli ulicami:
Lazurowa-Górczewska- METRO Wszystkie linie kierują Państwo ulicami Człuchowska-Powstańców śląskich
co jest całkowicie bezcelowe.
Po drugie linia 249 wozi powietrze – nie rozumiem utrzymywania tej linii
autobusowej.
Po trzecie: Bemowo zostaje zupełnie odłączone od Ochoty. Linia 154
kończąc trasę na dw. zachodnim nie ma żadnego sensu- bo ani tam metra ani
innej szybkiej komunikacji. Linią 154 Bezpośrednio można było dojechać na
Bemowo – co jest zauważalne w samym autobusie, że korzysta z tego
rozwiązania bardzo wiele osób. Nie można stworzyć tylko autobusów do i z
metra. Są też miejsca gdzie chcemy jako mieszkańcy Warszawy przemieszczać
się bezpośrednio a nie na około byle by wsiąść do metra.
Propozycja trasy:
154 P+R AL. KRAKOWSKA – al. Krakowska – Komitetu Obrony Robotników –
Żwirki i Wigury – 1 Sierpnia – al. Krakowska – Grójecka – Bitwy
Warszawskiej 1920 r. – Szczęśliwicka – ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały”
– Aleje Jerozolimskie – DW. ZACHODNI- PKP Wola Kasprzaka - Ordona 01 Reduta Wolska - Sowińskiego - Fort Wola – Połczyńska- Lazurowa – os.
Górczewska
Jeżeli jest ta trasa zła proszę o stworzenie czegoś innego jadącego
ulicami z Chrzanowa przez Ursus i przez główne arterie Ochoty. Np. do
pętli szpital Banacha.
Linia 190 powinna zostać na starej trasie.

560
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Mam nadzieje, że wezmą Państwo pod uwagę sugestie mieszkańców, którzy
korzystają z komunikacji miejskiej. Liczę na współpracę!
Z góry dziękuję.
Z poważaniem
Temat:
Linia 176
Dzień dobry,
Wnioskuję o zwiększenie częstotliwości kursowania lini autobusowej nr
176. W godzinach szczytu z co 15 minut do co 10 minut a poza godzinami
szczytu z co 30 minut do co 20 minut. Zależy mi również aby Linia 176
zatrzymywała się na przystankiach przy ul. Zyndrama z Maszkowic nie "na
żądanie".
Z poważaniem,
Temat:
autobus 176
Uprzejmie proszę o zachowanie dotychczasowej trasy autobusu 176,
ewentualnie o jej wydłużenie, ale z dojazdem do przystanku Budowlana,
skąd jest dogodna przesiadka do tramwajów, gwarantująca najszybszy dojazd
do Starego Miasta i śródmieścia. Proszę także o zwiększenie
częstotliwości, co było obiecane mieszkańcom już w roku 2019 i nie
zostało dotrzymane. Barbara Moroz, mieszkanka Białołęki Dworskiej.
Temat:
Linia tramwajowa 25
Dzień dobry,
Zgodnie z informacjami jakie Państwo podajecie, z powodu otwarcia
dalszego odcinka drugiej linii metra tj. odcinek Trocka-Bródno, planowana
jest zmiana komunikacji miejskiej w obrębie dzielnicy Targówek, Praga
Północ.
Składam do państwa prośbę oraz moją propozycję dotycząco linii
tramwajowej numer 25.
W moim przypadku, jako studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Warszawski Transport Publiczny pozbawia mnie bezpośredniego dojazdu do
uczelni i instytucji wzdłuż ulicy Grójeckiej oraz Alej Jerozolimskich.
Linia 25 może być swojego rodzaju pomocą dla M2 w przypadku równoległego
przebiegu trasy (to samo tyczy się linii numer 4, która na lewym brzegu
Wisły jest równoległa do linii metra M1).
Obecnie i po otwarciu nowego metra linie numer 3,4 i 25 nie wykluczają
się, a wzajemnie uzupełniają.
Zdaje sobie sprawę z już częstego kursowania wyżej wymienionych linii +
linia numer 1. Dla trasy od Ronda Żaba do Annopol sugerowałby jedynie
zakończenie jednej z wyżej wymienionych linii (tj. 3,4 lub 25) na pętli
Rondo Żaba. Z tego co mi wiadomo, technicznie, istnieje taka możliwość.
Jeśli taka możliwość nie istnieje, innym rozwiązaniem, które może dać
konsensus dla wszystkich ze stron, jest zmniejszenie częstotliwości.
Wyżej wymienione postulaty są tylko propozycją oraz zdaniem osób
korzystających z transportu miejskiego na danym obszarze dzielnicy Praga
Północ/Targówek. Wszystkie wprowadzane przez Warszawski Transport
Publiczny zmiany bezapelacyjnie są poprawą systemu transportu miejskiego
w Warszawie, niemniej jednak przy planowaniu nowych połączeń ważne są
opinie osób codziennie z nich korzystających.
Z poważaniem,
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Temat:

komunikacja po wprowadzeniu metra - rejon Białołęckiej

Dzień dobry,
Po analizie Państwa propozycji odnośnie przyszłego układu komunikacyjnego
w regionie Białołęckiej przesyłam proponowane zmiany z perspektywy
użytkownika. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że ze względu
na to, że komunikacja nie spełnia swojej roli (nie jest możliwe szybkie i
wygodne przemieszczanie się z domu do pracy/szkoły/innych celów) na
osiedlach na Białołęckiej większośc rodzin posiada dwa samochody i
korzysta z nich podczas codziennych dojazdów. Poruszanie się komunikacją
z licznymi przesiadkami zajmuje tyle czasu, że rower jest szybszym
środkiem komunikacji nawet na trasach przekraczających 20 km...Powoduje
to gigantyczne korki, w których stoją także Państwa autobusy. W
rezultacie coraz więcej osób wsiada do auta - bo skoro i tak trzeba swoje
odstać to jednak wygodniej w samochodzie niż w autobusie, który nie
wiadomo kiedy w ogóle będzie.
Użytkownicy mogą przesiąść się z powrotem do komunikacji wiedząc, że w
perspektywie jest metro. ale dojazd musi być szybki i sprawny - w
przeciwnym razie ludzie po prostu będą jechać do metra autami, trasy się
zatkają i pojawi się jeszcze więcej aut. Komunikacja musi być zatem
zaprojektowana pod REALNE potrzeby użytkowników - obecne propozycje takie
nie są.
Linia 204 - proponowana trasa jest ok, ale częstotliwość musi być 5
/15/15. - chyba, że inne linie typu 104/234/314 również zostaną
skierowane z Białołęckiej do metra (w tej chwili 104 omija kluczowy
fragment Białołęckiej). Debry czy Trasa Toruńska są zakorkowane dlatego
zwiększenie częstotliwości linii (oraz likwidacja TSB) jest konieczne,
aby autobusy jako-tako pojawiały się na przystankach.
Linia 234 - powinna być przedłużona do metra np ulicą Annopol lub
Wysokiego. W obecnym kształcie przesiadka na tramwaj jest bardzo
niewygodna - zazwyczaj wysiadając z autobusu widzi się uciekający
tramwaj. Jeśli czas pomiędzy wejściem do autobusu a wejściem do metra
będzie wynosił ok. 30 minut (na odcinku ok.3 -4 km!) mało kto będzie z
tej opcji korzystał. Przy okazji zmian należałoby popatrzeć na rozkłady z
perspektywy użytkownika - w tej chwili bardzo często tramwaj lub autobus
ucieka sprzed nosa - a na kolejny trzeba czekać 15-30 minut. jest to
marnotrawienie potencjału, który ma to polączenie.
Linia 314 - trasa powinna zostać w obecnym kształcie. Potrzebne jest
połączenie z dalszą częścią dzielnicy np. urzędem dzielnicy, PKP Żerań,
osiedlami przy Modlińskiej. Nie może być tak, że jazda komunikacją do
własnego urzędu dzielnicy zajmuje ok. 50 minut bez korków jak to było
przed uruchomieniem linii. Linia powinna jeździć również w weekendy!
Pozdrawiam,
Temat:
skrócenie linii 118 - sprzeciw
Proszę o wycofanie się z pomysłu likwidacji linii 118 na odcinku praskim!
Studenci wielu wydziałów z ul. Dobrej mają tym autobusem świetny dojazd
do podmiejskich linii kolejowych oraz do Żerania, aby dostać się na
Tarchomin i dalej. Linia metra M2 nie rozwiązuje tego problemu!
Temat:
Przedłużenie trasy dla linii 249
Dzień dobry,
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Jestem mieszkanką Bemowa - Chrzanów.
Na osiedlu są tylko dwie linie 249 , która jeździ tylko w jednym kierunku
pętli Os. Górczewska oraz 743 które jeździ do Cm. Wolskiego. Po
uruchomieniu metra na Bemowie , wielu mieszkańcom osiedla ułatwiło by
komunikację gdyby Państwo przedłużyli trasę autobusu do stacji metra
Bemowo.
Dziękuję.
Pozdrawiam
Temat:
Bemowo

Opinia dot. propozycji zmian w komunikacji dla dzielnicy

Dzień dobry,
Chciałabym skorzystać z możliwości wypowiedzenia się w ramach konsultacji
zmian komunikacji autobusowej na Bemowie w związku z planowanym otwarciem
nowych stacji metra.
1. Bardzo proszę o pozostawienie linii nr 112 w jej aktualnym kształcie.
Jest to dla dzielnicy bardzo ważne połączenie, autobus łączący całe
Bemowo (od Karolina przez Jelonki do Nowego Bemowa), skrócenie tej linii
będzie bardzo niekorzystne dla mieszkańców Jelonek oraz nowych osiedli
powstałych przy ul. Lazurowej na Chrzanowie. Wprowadzenie w te okolice
nowej linii 177 z Ursusa nie zrekompensuje skrócenia linii 112 - raczej
będzie się to wiązało z dużymi opóźnieniami, przeładowanymi autobusami i
utrudnieniami aby do metra M2 w ogóle dojechać (autobus 177 będzie stał w
korkach na Ursusie).
2. Na ten moment koncepcja przedstawiona przez ZTM nie zawiera żadnego
dogodnego połączenia Bemowa z Dworcami PKP (Centralnym i Zachodnim).
3. Zmiany proponowane oznaczają, że do Wola Parku z Jelonek konieczność
jechania z przesiadką ( z Bemowa jedynie 167 i 523 zapewniają
bezpośrednie połączenie) do Tesco Połczyńska również skasowane dogodne
połączenia. Dużo ludzi wybierze w takiej sytuacji auto zamiast transportu
publicznego.
4. W przedstawionej koncepcji brak racjonalnej propozycji komunikacyjnej
dla mieszkańców Chrzanowa. Rejon ulic Szeligowskiej czy Rayskiego
praktycznie nie został uwzględniony. Mieszkańcy Batalionów Chłopskich
będą musieli jechać dookoła do metra ulicą Człuchowską. Dla Mieszkańców
południowej części dzielnicy, czyli Jelonek Południowych i Chrzanowa
Południowego zostaną jedynie autobusy linii 105 i 177.
Bardzo prosze o wysłuchanie głosu mieszkanców i odpowiednie dostosowanie
koncepcji transportu zbiorowego dla dzielnicy Bemowo po otwarciu stacji
M2.
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Pozdrawiam serdecznie
Subject: Re: Ursus ZTM
Dzień dobry,
chciałem wyrazić swoje zdanie na temat propozycji zmian.
Troszkę o transporcie się uczyłem i co do zasady zgadzam się z kierunkiem
przenoszenia strumienia pasażerów do metra. Tylko że dwie linie
zaspokajają niewielki procent podróży docelowych. Transport w Warszawie
powinien opierać się na dwóch filarach: metrze oraz transporcie
kolejowym. Następnie w pierwszej kolejności tramwajach i dopiero na końcu
na autobusach, które powinny dowozić do metra/kolei i innych miejsc
znajdujących się poza zasięgiem tej komunikacji. Nie powinno dochodzic
dla dublowania się lini autobusowej z metrem lub trasa kolei
miejskiej/podmiejskiej zgodnie z tym co było omawiane na wystąpieniu na
YouTube.
W kontekście nowego Ursusa na którym mieszkam, przyszłościowo po
doprowadzeniu SKM do Ożarowa i taktu odjazdu pociągów z Ursus Płn co 15
min oraz doprowadzeniu metra do Karolina (tu bardzo ważna będzie kładka
która sprawi że metro będzie 1 km od osiedla a nie 5 km), sytuacja
transportowa osiedla będzie w porządku. Przy okazji na Karolinie nic nie
ma więc duża niegospodarnością byłoby doprowadzenie metra do pustych pól
po Tesco, dealerów samochodowych i kilku domów jednorodzinnych bez
skomunikowania z 20 tys. osiedlem.
Jednak do tego czasu trzeba tę sytuację poprawić. Jak Państwo
doświadczyli, zabieranie ludziom obecnie funkcjonujących autobusów będzie
spotykało się z oporem. Moim zdaniem takie kroki są jednak konieczne dla
ogólnej poprawy. Z tym, że mam kilka uwag do wprowadzanych zmian. Odniosę
się do linii które znam i z których korzysta. Obecnie chcąc dostać się z
posag 7 Panien na metro mamy linie 197 z niezłym taktem połączeń,
oddaloną 10 min spacerkiem i jadącą raczej bez większych opóźnień. Poza
tym nawet jak taki autobus się spóźni to takt połączeń metra nie powoduje
dużych konsekwencji, jak w przypadku punktualnego dojazdu do pociągu
skm/km, tu opóźnienie 5-10 min może końcowo oznaczać opóźnienie rzędu 30
min. Moim zdaniem skrócenie tej linii powinno polegać na tym że zamiast
do metra Ksiecia Janusza dojezdza do stacji metro Bemowo. Z drugiej
strony powinno to zostać bez zmian. To powinna być podstawowa możliwość
dojazdu dla mieszkańców nowych osiedli z posagu i Ursusa centralnego do
metra.
177 jadący na długiej trasie przez skrzyżowanie w okolicach Factory Ursus
niestety będzie bardzo zawodny, a jako linia dojazdowa, kiedy chcemy
dotrzeć na konkretny pociąg Skm, może się okazać po kilku nieudanych
próbach bezużyteczny. Ja bardzo chętnie korzystałem z linii 177, która
przez wakacje jeździła bezpośrednio przez Gierdziejewskiego na PKP ursus.
Akurat tak się udało, że godzina dojazdu była 5 min przed pociągiem Skm,
a przy starcie z Zajezdni Ursus nie było kłopotów z punktualnością. Taki
układ jest idealny, pod warunkiem zwiększenia częstotliwości. Zgłaszam
też jeszcze jeden problem odnośnie nowej trasy 177, nowi mieszkańcu nie
będą mieli żadnego połączenia że starym Ursusem, gdzie np. ludzie
przejeżdżali do pracy/szkół/zakupy/basen osir Ursus. W zamian za 177 ma
niby kursowac 207, tylko po pierwsze trasa nie do końca się pokrywa a po
drugie jak z posagu dotrzeć do początku Lini 207? Rozumiem że 3 min
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dłuższy przejazd na Ursus Niedźwiadek w teorii jest akceptowalny, ale ta
3 min dłuższa trasa w okresie szczytu może się zmienić w 10 lub 15 min.
Dam jeszcze jeden przykład dla tego jak słabo obecnie skomunikowany jest
nowy ursus z resztą miasta moja żona pracuje w szkole nr 152 na Ochocie
to jest 7,8 km z Posag 7 Panien. Na nogach te trasę można pokonać w 1,5
h. Komunikacją jadąc z PKP URSUS PŁN na Ochotę, a następnie przesiadając
się na tramwaj na pl. Zawiszy często przejazd trwa okolo godziny licząc
czasy dojścia pieszo i oczekiwania na pociąg na Ursus Płn.

Oprócz drobnej korekty 177 o której wspominałem wcześniej. Znaczne
usprawnienie komunikacji dla mieszkańców nowych osiedli zostałoby
osiągnięte po dwóch drobnych zmianach, które opisuje poniżej.

Po pierwsze przetasowaniu linii 194, która po przystanku pkp ursus pln.
jechałaby w kierunku posag 7 Panien i później wracał na swoją trasę. Ten
autobus i tak spełnia rolę dojazdowego do przystanków SKM, przy tej
zmianie znacznie zwiększyłaby się liczba pasażerów podróżujących tym
autobusem. Ponadto autobus łączylby nowy ursus i stary ursus. Wtedy
wystarczyłoby dojechać czymkolwiek na WARSZAWA Włochy i miałoby się dobry
dojazd.
Druga drobna zmiana to trasa 228 który mógłby startować z zajezdni Ursus
Płn. zamiast z Ursus Ratusz. Potencjalne zainteresowanie autobusem
powinno wzrosnąć o kilka tysięcy mieszkańców a trasa byłaby niemal bez
zmian, gdyż autobus nadal zatrzymywałby się przy Ursus Ratusz tylko z
drugiej strony.
Ponadto chciałem jeszcze wskazać ze przez najbliższy rok KM przewiduje
znaczne obniżenie liczby pociągów jadących z Ożarowa z uwagi na remonty i
zamykanie torów (zostanie przejazd jednotorowy). Co spowoduje dalsze
pogarszanie się sytuacji transportowej mieszkańców osiedli.
Będę wdzięczny za analizę wystąpienia i merytoryczne zajęcie stanowiska.
Pozdrawiam,

Temat:

Bemowo komunikacja

Dzień dobry.
Chciałbym wyrazić swoje zaniepokojenie iż nie ma żadnego planowanego
autobusu z szeligowskiej bezpośrednio do merta akuratne połączenie
pozwala połączyć podróżować raz na godzinę do osiedla Górczewska.
Temat:
Autobusy BEMOWO po otwarciu metra
Szanowni Państwo,

Zaproponowany przez Państwa układ komunikacyjny kompletnie odstaje od
potrzeb mieszkańców Bemowa. Przede wszystkim należy zauważyć, że zaledwie
część mieszkańców tej dzielnicy pracuje się i uczy w linii metra. Dla
pozostałych mieszańców komunikacja autobusowa i tramwajowa ma ogromne
znaczenie. Metro nie jest jedynym rozwiązaniem i z pewnością nie pozwala
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na swobodną i przede wszystkim dogodną komunikację w istotne punkty
miasta.

Postulaty i uwagi:
- pozostawienie 112 jak dotychczas. Jest to autobus łączący całe Bemowo
(od Karolina przez Jelonki do Nowego Bemowa). Dodatkowo jest to jedyne
połączenie ze szpitalem Bródnowskim czy CH Marki, a już kilkakrotnie
proponuje się jego zabranie. Nie wyobrażam sobie powrotu z CH Marki czy
szpitala z przesiadkami. Przesiadki zniechęcają do komunikacji miejskiej
na rzecz kupna własnego, choćby najtańszego samochodu.

- brak racjonalnej propozycji komunikacyjnej dla mieszkańców Chrzanowa.
Rejon ulic Szeligowskiej czy Rayskiego praktycznie nie został
uwzględniony. Mieszkańcy Batalionów Chłopskich będą musieli jechać
dookoła do metra ulicą Człuchowską. Dla Mieszkańców południowej części
dzielnicy, czyli Jelonek Południowych i Chrzanowa Południowego zostaną
jedynie autobusy linii 105 i 177

- niepokojący pomysł „puszczenia” autobusów 714, 719, 729 przez wąskie
uliczki Osiedla Przyjaźń oraz skrócenie ich trasy jedynie do przystanku
Bemowo Ratusz. Spowoduje to, że do pobliskiego Wola Parku konieczna
będzie przesiadka na metro i przejazd jednej stacji. Znów będziemy
obserwowali sytuację, która dziś jest na przystanku Księcia Janusza –
dzikie tłumy osób oczekujących na przyjazd wiecznie opóźnionych
autobusów.

- brak dogodnego połączenia Bemowa z Dworcami (Centralnym i Zachodnim). O
ile 523 dość dobrze spełnia swoją rolę, tak odcięcie Bemowa od Dworca
Centralnego to poważne utrudnienie. Przesiadki z metrem nie są tu żadnym
rozwiązaniem. Na dworzec i z dworca podróżuje się najczęściej z bagażem,
a przesiadki znacząco utrudniają taką podróż.

- brak dogodnego połączeni z Jelonek i Górc na Żoliborz czy Żerań i
Torwar (nie wszyscy pracują czy uczą się na trasie metra)
- co mieszkaniec ma zrobić w przypadku awarii metra? Brak alternatyw i
paraliż komunikacyjny
-należy pamiętać, że nie każdy pasażer może sobie pozwolić na przesiadki.
Są osoby starsze, niepełnosprawne, schorowane, podróżujące z bagażami,
wózkami czy z małymi dziećmi.

Pozdrawiam serdecznie / best regards
Temat:
Nowe stacje M2 - sprzeciw wobec zaproponowanych zmian w
komunikacji miejskiej
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Dzień dobry,
Kontaktuję się w sprawie zaproponowanych zmian w komunikacji miejskiej w
związku z planowanym otwarciem nowych stacji M2 na warszawskim Bemowie.
Jestem mieszkanką Bemowa w okolicach ul. Lazurowej/Batalionów Chłopskich.
Na Bemowie mieszkam od zawsze, w tej części dzielnicy od ponad 6 lat.
Niestety uważam, że z biegiem czasu Bemowo jest odcinane od reszty
dzielnic z uwagi na powstającą linię M2.
Bardzo utrudniona jest komunikacja z ul. Batalionów Chłopskich. Jeżeli
chodzi o dojazd do M2, to brakuje połączenia do najbliższej stacji metra
ulicą Lazurową od przystanku Batalionów Chłopskich w kierunku pętli Os.
Górczewska do stacji metra Bemowo.
Obecnie mamy 190, które jedzie okrężną drogą przez Człuchowską i
Powstańców Śląskich lub 105 do Ronda Daszyńskiego.
Proponujecie Państwo linię 220, ale jest ona stanowczo za rzadko
puszczona, co więcej nagminnie opóźniona przez korki. W mojej ocenie to
stanowczo za mało, gdy weźmiemy pod uwagę ilość mieszkańców nowych
osiedli przy Batalionów Chłopskich, których liczba stale rośnie...
Ponadto, po skasowaniu linii 190 oraz 112, na Lazurowej zostaną jedynie
autobusy linii 105, 189 i 220. A przecież podróżujemy do różnych części
Warszawy, nie do tylko punktów położonych na linii metra. Już teraz
niezwykle uciążliwa jest trasa dojazdu na sąsiednie Bielany, Ochotę,
Mokotów...
Reasumując, uważam, iż ta część Bemowa, położona w obrębie
Lazurowej/Batalionów Chłopskich, jest sukcesywnie odcinana od komunikacji
miejskiej, a powstające M2 traktuje się jako wymówkę. Już teraz życie bez
samochodu jest tu niezwykle uciążliwe, a za chwilę stanie się niemożliwe.
Skoro władze Warszawy namawiają warszawiaków do korzystania z komunikacji
miejskiej, to należałoby tę komunikację zapewnić.
Pozdrawiam,
Temat:
Opinia dotycząca proponowanych zmian w komunikacji miejskiej
na terenie Bemowa po otwarciu linii M2
Witam,
chciałbym wyrazić moje oburzenie dotyczące proponowanych zmian, nie może
ponownie otwarcie 2 stacji metra doprowadzić do hekatomby komunikacji
autobusowej. Niestety propozycja zmian do tego doprowadza, dlaczego
zamiast poprawy komunikacji sprowadza ciąg niepotrzebnych przesiadek
wydłużających podróż. Czemu planuje się literalne odcięcie Nowego Bemowa
od komunikacji autobusowej przez zwinięcie linii 112 i 122 do pętli Nowe
Bemowo? Jeśli są Państwo w stanie jakkolwiek zapewnić NIEZAWODNOŚĆ ciągu
tramwajowego, wtedy miałoby to sens, niestety jest to niemożliwe i już
nie raz padałem ofiarą awarii tramwaju, powodującego zatrzymanie w ciągu
ulicy Powstańców Śląskich i brak takowej komunikacji. Jeśli nie dla
autobusu, sytuacja byłaby bardzo nieprzyjemna. Apeluję o uratowanie
jednej lub obu z tychże linii dla mieszkańców Nowego Bemowa.
Pozdrawiam,
Temat:
pozostawienie tras linii autobusowych 171 i 190 bez zmian
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Dzień dobry,
w związku z zaproponowanymi zmianami w komunikacji, chcę wyrazić zarówno
zdziwienie, jak i sprzeciw wobec zmianom w kursowaniu linii 171 i 190.
Mieszkańcy znacznej części Woli utracą bowiem możliwość:
- dogodnego dojazdu do znacznej części Bemowa (zarówno do Woli Park,
Galerii Bemowo - jeden autobus i wymagana przesiadka lub dwie),
- do samego metra i nowych stacji kolejowych (nie każdy miał to
szczęście, że stacje metra znalazły się w jego bezpośrednim sąsiedztwie
vide mieszkańcy rejonu ulicy Leszno i ronda Kercelak),
- do centrum miasta, co połączone jest z już wcześniejszą likwidacją na
tym odcinku linii 520.
Zwracam się z prośbą, by proponowane zmiany zostały zrewidowane i
pozostawiono linie 171 i 190 w ich dotychczasowym kształcie, bądź
skrócono jedynie na odcinku bemowskim.
Z poważaniem,
Temat:
Zmiany w Ursusie po otwarciu metra
Dzień dobry.
Chciałbym zaproponować własne korekty aby zapewnić szybkie połączenie z
metrem OS. Jerozolimskiego i Czechowic, które jest stale pomijane we
wszelkich zmianach a rejon bardzo się zabudowuje.
207: z uwagi na złe skomunikowanie obu stron dzielnicy i kiepski dojazd
do CH oraz Ratusza a także problemami ruchowymi przy włączeniu się linii
z ul. Sosnkowskiego w Kościuszki, proponuję następującą trasę:
PKP URSUS- Regulska- K.Kordian- Spisaka-..- Dzieci Warszawy- W. Sławkaal. 4 Czerwca 1989- Traktorzystów- URSUS RATUSZ.
291 (jako wsparcie mocno obleganej i często utykającej w korkach linii
191): REGULSKA- K.Kordian- Pużaka-W. Sławka- al. 4 Czerwca 1989Lazurowa- Człuchowska- Powstańców Śląskich- Metro Bemowo-...V1: Powstańców Śl. - Wrocławska- NOWE BEMOWO (za np. 220, które mogłoby
dojechać do GÓRCZEWSKIEJ),
V2: Górczewska- OS. GÓRCZEWSKA,
V3: Aby całkiem nie rezygnować z obsługi autobusami-w przypadku przyjęcia
zmiany 190 i 171 w proponowanym kształcie ul. Górczewskiej- Leszno trasą
-Górczewska- Leszno- PL. BANKOWY (M. Ratusz Arsenał lub Bielańska)
N55- dla poprawy obsługi nocnej, linia zgrana z pociągami metra na
Bemowie, po trasie - CHOMICZÓWKA- P. Śląskich- M. Bemowo- CzłuchowskaLazurowa- al. 4 Czerwca- Szamoty- Posag 7 Panien- GierdziejowskiegoCierlicka- Kościuszki- Spisaka (powrót Sosnkowskiego) PKP UrsusRegulska- REGULSKA
i awansem
Skoro linia 149 ma wjeżdzać na kryterium uliczne przez OS. Przyjaźń,
proponuję w jego środku usytułować przystanek OS. PRZYJAŹŃ, dla
skomunikowania tego osiedla z miastem. :)
-Pozdrawiam,
Temat:
trasy autobusów po otwarciu metro Bródno
dzień dobry
Jako mieszkanicy ul. Marywilskiej 60 wnioskujemy o:
* utrzymanie linii 314 na dotychczasowej trasie
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* wprowadzenie dodatkowych kursów skróconych linii 176 na trasie Marcelin
– Metro Bródno, częstotliwość kursowania w godzinach szczytu co 10minut
pozdrawiam
Temat:
Nowe stacje metra M2 na Targówku – propozycje zmian w
Warszawskim Transporcie Publicznym
Dzień dobry,
zgłaszam następujące postulaty dot. przedstawionego projektu zmian w
komunikacji po uruchomieniu nowych stacji II linii metra na Targówku:
- linie 204, 234 i 314 - proponuję zamianę południowo - zachodnich
części tras tych linii, tzn. oparcie dojazdu do M2 dla ul.
Białołęckiej na odcinku Juranda ze Spychowa - Wielkiego Dębu na
skierowanych do M. Bródno i wzajemnie skoordynowanych liniach 234 i
314 (dodatkowo zapewnia ul. Chudoby dojazd do metra), a z linii 204
poprzez skierowanie do pętli Żerań Wschodni stworzenie "poprzecznego
kręgosłupa" Zielonej Białołęki (szczególnie istotnego w dni powszednie
przy wielu perturbacjach ruchowych na trasie S8) - jednocześnie
zapewnia to dojazd do tramwajów z większej części obecnej trasy linii
234, a także z istotnych fragmentów obecnej trasy linii 132 (Lewandów
i częściowo ul. Ostródzka) - warto również (w miarę możliwości)
rozważyć przedłużenie trasy linii 204 od Żerania Wschodniego przez ul.
Annopol, Odlewniczą, Marywilską, Bazyliańską do M. Bródno, co
zapewniłoby możliwość przesiadek na przystanku Pelcowizna do pociągów
na st. Warszawa Toruńska (dojazd na Służewiec, Lotnisko itd.);
- linia 240 - skrócenie tej linii do M. Kondratowicza przeczy sensowi
istnienia tej linii - większość Marek jako podstawowy dojazd do M2 ma
linie 140, 340 i 738, a linia 240 w założeniu miała być linią dowożącą
do szkół, szpitala, przychodni i innej infrastruktury na Bródnie - z
tego względu proponuję przedłużenie jej wzdłuż ciągu ul Kondratowicza
(zapewnienie "socjalnego" połączenia wzdłuż linii metra lub
alternatywnie ul. Chodecką, Wyszogrodzką, Bartniczą) do ul. Wysockiego
z zakończeniem trasy na przystanku Budowlana (miejsce zwolnione przez
kursy skrócone linii 176) - taka trasa zapewni dojazd do ww.
infrastruktury i dodatkowo pozostawi możliwość przesiadki do tramwajów
w ciągu ul. Rembielińskiej);
- linia 256 - zwracam uwagę na konieczność całodziennego kursowania
linii w DS (linię 204 dla Lewandowa trudno uznać w DS za rozsądny
dojazd do "cywilizacji" - jeśli któraś z linii ma mieć w DS
ograniczone godziny kursowania, to właśnie raczej 204, a nie 256)
- linie 120 i 212 - po uruchomieniu nowych stacji linii M2
utrzymywanie dla linii 120 wydłużonej trasy przez ul. Borzymowską i
Trocką nie ma racjonalnego uzasadnienia - proponuję przywrócenie dla
niej trasy przez ul. Gilarską, Samarytanka, Jórskiego z jednoczesną
zmianą trasy linii 212 od ul. Unickiej przez Trocką, Borzymowską i Św.
Wincentego - linia 212 zapewni dojazd z przystanku Niwa i Cm.
Bródnowskiego do M2, a dojazd do M2 z rejonu ul. Gilarskiej,
Samarytanka i Jórskiego zapewnią linie 512 i 262 (oraz 120 do Dw.
Wileńskiego);
- linia 190 - proponuję zastąpienie porannych kursów skróconych CH
Marki - M. Ratusz jednokierunkową linią ekspresową E-3 na trasie CH
Marki - Dw. Wschodni (Kijowska) z przystankami analogicznymi, jak
obecnie linia 412 - linia taka zastąpiłaby likwidowaną linię 412 w
szybkim porannym dowozie do węzłów przesiadkowych przy Dw. Wileńskim i
ul. Kijowskiej (np. do linii 509 czy tramwajów w ul. Grochowskiej), a
wspomaganie linii 190 na najbardziej obciążonym odcinku od Targówka do
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Kina Femina zapewniłaby proponowana przeze mnie poniżej linia 160;
- linia 160 - uważam, że linia ta powinna powrócić na trasę z Targówka
do Dw. Centralnego - zapewnia dojazd do szeregu miejsc lewobrzeżnej
Warszawy znacznie odległych od M2, proponowana częstotliwość
10-15/20/20;
- linia 500 - konieczność istnienia tej linii wzdłuż ciągu ul. Św.
Wincentego nie podlega dyskusji, ale wobec propozycji szeregu innych
linii zapewniających dowóz do M2 z rejonu ul. Krasnobrodzkiej,
Łojewskiej i Chodeckiej (na północ od Kondratowicza) proponuję
pozostawienie linii na obecnej trasie (przez przystanki Chodecka i
Balkonowa);
- linia 414 - linia do wycofania z głębszych rejonów Bródna - w mojej
ocenie do skierowania od Toruńskiej Łabiszyńską, Łojewską, Chodecką do
pętli Bródno Podgrodzie (linia potrzebna wzdłuż tras Toruńskiej, AK,
Przymasa Tysiąclecia, ale w relacji Bródno - Wola zastąpi ją M2);
- linia 118 - w mojej ocenie linia ta w zaproponowanym kształcie
pozbawiona jest sensu i na większości trasy dubluje inne linie - do
całkowitej likwidacji;
- popieram skumulowanie linii jadących w kierunku Ząbek przy jednej
stacji metra (dot. linii 145, 199 i 245) w sposób podobny jak jest to
zrobione dla linii jadących w kierunku Marek;
- popieram połączenie linii 132 i E-9 w jedną linię na zaproponowanej
trasie;
- brak mi w propozycjach informacji odnośnie linii 114 - w ramach
moich propozycji zakładam jej pozostanie na obecnej trasie;
- nie zgłaszam uwag do propozycji w zakresie linii 25, 41, 527, 356,
262, 233, 176, 156, 134, 126, 112, 104, 269 i 412
Pozdrawiam,
Temat:
Wnioski linia 132 i E-9
Dzień dobry,
Pisze w sprawie proponowanej zmiany połączenia linii 132 z linią E-9
W tym momencie do Marymontu z Białołęki jadą trzy autobusy e-9, 132 i 134
i mimo to są w godzinach szczytu przeładowane. Pozostawienie tylko jednej
linii i to jeszcze objeżdżającej Białołęke przez ulicę Berensona ze
wszystkimi przystankami również na trasie toruńskiej spowoduje wydłużenie
tej trasy z 20 min do nawet godziny!!!
LINIA E-9 jest w tym momencie najlepszym rozwiązaniem dla wielu
mieszkańców którzy pracują bądź uczą się na Bielanach, Żoliborzu i
Bemowie.
Usunięcie tej linii spowoduje znaczne utrudnienie i niemożność dojechania
na czas.
Skierowanie pasażerów na korzystanie z linii dowożących do metra na
Targówku również nie rozwiązuje problemu. Będziemy zmuszeni jechać w
tłoku linią m - 2 do metra Świętokrzyska a potem wracać się linia m-1 do
Marymontu lub jeszcze dalej co jest kompletnie bezsensownym posunięciem.
Proszę o nielikwidowanie linii E-9 która stanowi najlepsze rozwiązanie
dla szybkiego przedostania się na lewo brzeżną stronę Warszawy.
Pozdrawiam serdecznie
Temat:
LINIA 25
Witam.
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Bardzo proszę jako użytkownik linii 25 o pozostawienie jej na trasie
która zajmuje.
Nie wiem jak ma to pomoc I jakie usprawiedliwienie jest tej decyzji Ale
powołanie się na linie metra nie jest akceptowalne. LINIA 25 nie biegnie
trasa metra na całej swojej długości A duża część tej linii znajduje się
w miejscach wiecznie zakorkowanych. Nie można skazać ludzi na podróż
autobusem 509 z ronda Waszyngtona na dworzec Wilenski w korkach które na
tym odcinku trwają nawet 40min! To niedopuszczalne by linia tak potrzebna
pod byle powodem była likwidowana.
Z wyrazami oburzenia
Temat:
zmiany w komunikacji miejskiej w związku z otwarciem nowych
stacji metra na Woli i Bemowie
Witam,
w ramach konsultacji społecznych planowanych zmian w komunikacji
miejskiej w związku z otwarciem nowych stacji metra na Woli i Bemowie
chciałabym stanowczo zaprotestować przeciwko dyskryminacji komunikacyjnej
mieszkańców Ulrychowa (okolic ulic Znanej i Jana Olbrachta), w
szczególności zmiany trasy linii 167. Na Ulrychowie cały czas powstają
nowe osiedla, tymczasem wprowadzenie proponowanych zmian oznaczałoby, że
komunikacja autobusowa tej okolicy jest gorsza nie tylko od obecnej
(pętla 201 dowożącego do metra i 167 dowożącego do ul. Wolskiej,
Kasprzaka i dalej na Ochotę i Pragę oraz autobus 129 jeżdżący co pół
godziny na Koło), ale również wobec sytuacji sprzed 10 lat, kiedy osiedli
mieszkaniowych było dużo mniej. Proponowaną zmianę trasy linii 190,
zapewniającą dojazd z pętli Znana do stacji metra Księcia Janusza przy
deklarowanej częstotliwości (7,5 min. w godz. szczytu i 10 min. poza
szczytem) można uznać za równoważną likwidowanej linii 201, ale dojazd do
metra nie wyczerpuje potrzeb mieszkańców Urlychowa. Proszę o zmianę trasy
linii 167, tak aby utrzymać połączenie ul. Znanej ze szkołą podstawową na
ul. Redutowej oraz dojazd do tramwajów na ul. Wolskiej (wielu mieszkańców
codzienne jeździ tamtą trasą do pracy i szkoły), najlepiej poprzez
utrzymanie pętli na ul. Znanej. Jeżeli jednak akurat ta linia koniecznie
ma realizować kursy na Stare Bemowo, alternatywnie możliwe jest jej
poprowadzenie ul. Jana Olbrachta i Strąkową do ul. Powstańców Śląskich.
To dużo sensowniejsze niż powielanie trasy metra ul. Górczewską. Uważam
za niedopuszczalne, aby trasy z Bemowa były dublowane ul. Górczewską,
podczas gdy mieszkańcy Ulrychowa pozbawieni są możliwości dojazdowych.
Z poważaniem
Temat:
Zmiany komunikacji po otwarciu kolejnych odcinków metra
Dzień dobry
W projektach nie jest wystarczająco opublikowane istotne zmiany dot.
Linii tramwajowej 25 i 41. Jest tylko, nie wielka wzmianka na sam koniec.
A to daleko idące zmiany dot wielu pasażerów tych dwóch linii a pisanie o
dodatkowych kursach 17 trochę mało poważne, od Arkadii to zupełnie inne
trasy.
Żoliborz kolejny raz jest spychany na margines, szczególnie w święta i
dni wolne. Zabiera się linie 118, a po przywróceniu w miarę rozkładu 114
w dni powszednie to okrojono w dni świąteczne to absurdu.
Powodem podobno likwidacji linii 118 jest długa trasa i korki. A linia
114 która ma opóźnienia 7 dni w tygodniu po 20/30 min? Długa absurdalnie
trasa, wielkie autobusy, zawsze spóźnione. To najgorsza linia w
Warszawie.
Dodam ze zabrano tutaj linie łączącą plac Wilsona z Arkadią, najpierw w
dni wolne a później zupełnie. Zawsze miała fatalnie pomyślaną trasę.
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Mam wrażenie, że władzom mojej dzielnicy nie zależy na mieszkańcach. Tak
mamy Metro, czy to oznacza że mam jeździć na około dwa razy dłużej? Czy
chodzić pieszo kupując jednocześnie bilet miesięczny żeby wspierać pensje
pracowników?
Tak władze dzielnicy od lat marginalizują komunikacje mieszkańcom, mam
wrażenie robiąc to celowo lub uważając że to nie problem władz dzielnicy.
Z poważaniem
Temat:
komuknikacja_marki_warszawa
W związku z planowanymi zmianami, chciałbym wnioskować o modyfikację
połączenia Marek z 1 linią Metra. Chodzi o dojazd z rejonu
Strugi/Pustelnika do Bielan/Żoliborza. Teoretycznie, obecnie istnieje
szlak komunikacyjny liniami 140-112 lub 140-240-E9-metro marymont. Szlak
ten to jednak blisko 2h trasa (licząc czas przesiadek). Może możliwe by
było wydłużenie trasy 240 w stronę pętli na Legionowej (czarna Struga) i
zmodyfikowanie linii jako całodziennej, ta aby północna część Marek (jak
też mieszkańcy Słupna/Radzymina) otrzymali sprawny dojazd do linii E9 na
Zielonej Białołęce.
Drugi temat to połączenie Białołęki/Tarchomina z Markami. Obecnie mimo
sąsiadującego położenia, nie ma połączeń bezpośrednich
Temat:
Nie dla likwidacji linii tramwajowej nr 25
Zglaszam sprzeciw w likwidacji linii tramwajowej nr 25
z powazaniem
Temat:
Zmiany komunikacji miejskiej - M2 Bemowo
Dzień dobry,
poniżej przesyłam uwagi do planowanych zmian w komunikacji miejskiej po
otwarciu M2 na Bemowie:
1. 109
Brak wprowadzania planowanych zmian.
Obecnie linia 109 jest jedyną linią łączącą Bemowo (os. Górczewska) z
Dworcem z Gdańskim. Po dokonaniu zmian podróż na Dworzec Centralny z
walizką będzie praktycznie niemożliwa z uwagi na konieczność przesiadania
się do Metra M2 oraz dojście do Dworca na piechotę.
Uprzednio na Bemowie kursowały linie przyspieszone 501 oraz 507, które
również zostały zabrane na rzecz zwykłej linii 109. Linie te wcześniej
były bardzo uczęszczane oraz bardzo ułatwiały transport do centrum, po
zabraniu tych linii linia 109 była bardzo zatłoczona.
Dodatkowo uniemożliwi to podróż z wózkiem, osób niepełnosprawnych oraz
osób starszych.
Ponadto, wsiadanie i wysiadanie oraz konieczność używania wind (które
bardzo często nie działają albo są zbyt zatłoczone) powodują że podróż
przez te osoby będzie praktycznie niemożliwa. Warto również zwrócić
uwagę, że w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych liczne
przesiadki powodują że podróż komunikacją staje się bardziej uciążliwa
niż dogodna i więcej osób będzie wybierało samochód zamiast komunikacji
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co będzie powodowało większe korki oraz zwiększenie poziomu smogu w
mieście.
2. 190
Brak wprowadzania planowanych zmian.
Obecnie linia 190 jest jedyną linią łączącą Bemowo (Chrzanów) z linią
metra M1. Po dokonaniu zmian podróż do metra linii M1, będzie powodowało
konieczność dokonywania przynajmniej 1 przesiadki oraz wprowadzi większy
ruch na łączniku znajdującym się w stacji Metro Świętokrzyska, który
obecnie jest bardzo zatłoczony w godzinach szczytu.
Dodatkowo uniemożliwi to podróż z wózkiem, osób niepełnosprawnych oraz
osób starszych.
Ponadto, wsiadanie i wysiadanie oraz konieczność używania wind (które
bardzo często nie działają albo są zbyt zatłoczone) powodują że podróż
przez te osoby będzie praktycznie niemożliwa. Warto również zwrócić
uwagę, że w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych liczne
przesiadki powodują że podróż komunikacją staje się bardziej uciążliwa
niż dogodna i więcej osób będzie wybierało samochód zamiast komunikacji
co będzie powodowało większe korki oraz zwiększenie poziomu smogu w
mieście.
3. 112
Brak wprowadzania planowanych zmian.
Obecnie linia 112 jest jedyną linią łączącą Bemowo (Karolin oraz
Chrzanów) z Bielanami oraz CH Marki. Po dokonaniu zmian podróż na Bielany
lub do CH Marki, będzie praktycznie niemożliwe lub powodowało konieczność
dokonywania przynajmniej 1 - 2 przesiadek.
Argumentują Państwo przedmiotową zmianę następująco "Chcemy, aby
utrudnienia w ruchu często zakłócające przejazd trasą S8 nie wpływały
negatywnie na kursowanie autobusów na Bemowie." Jednakże mimo
zatłoczonych tras linia ta w dalszym ciągu jest bardzo uczęszczana przez
mieszkańców Bemowa na odcinku Karolin - Nowe Bemowo, ponieważ nie wymaga
ciągłego przesiadania się, które jest bardzo uciążliwe dla użytkowników
komunikacji miejskiej.
Dodatkowo uniemożliwi to podróż z wózkiem, osób niepełnosprawnych oraz
osób starszych.
Ponadto, wsiadanie i wysiadanie oraz konieczność używania wind (które
bardzo często nie działają albo są zbyt zatłoczone) powodują że podróż
przez te osoby będzie praktycznie niemożliwa. Warto również zwrócić
uwagę, że w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych liczne
przesiadki powodują że podróż komunikacją staje się bardziej uciążliwa
niż dogodna i więcej osób będzie wybierało samochód zamiast komunikacji
co będzie powodowało większe korki oraz zwiększenie poziomu smogu w
mieście.
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4. 177
Zmiana trasy aby zamiast trasy:
Traktorzystów – al. 4 Czerwca 1989 r. – Lazurowa – Człuchowska –
Powstańców Śląskich – Górczewska – OS. GÓRCZEWSKA
zamienić na następującą trasę:
Traktorzystów – al. 4 Czerwca 1989 r. – Lazurowa – Górczewska – METRO
BEMOWO
Przedmiotowa zmiana omijałaby korki które powstają na skrzyżowaniu ul
Człuchowskiej z Powstańców Śląskich, dodatkowo nowa trasa 171 również
przechodzi tą trasą. Dodatkowo przy braku usunięcia linii 112 oraz 190 z
tej trasy, zmieniona trasa linii 177 przechodziłaby zupełnie nową trasą,
którą obecnie i w planowanych zmianach nie przechodzi żadna inna linia
oraz umożliwiałaby dojazd do Metra Bemowo.

Z uwagi na fakt iż obecnie żeby dojechać z Chrzanowa do Placu Konstytucji
muszę przesiąść się 2 razy oraz podróż w jedną stronę zajmuje 55 minut,
wskazane przeze mnie niedogodności związane z ciągłymi przesiadkami
pochodzą z praktycznego uczęszczania komunikacji miejskiej i w sytuacji
gdy mam możliwość dojazdu do pracy samochodem zawsze wybieram ten środek
transportu (pomimo korków na trasie S8, Wisłostradzie lub gdy jadę przez
"miasto").

Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie
moich propozycji zmian oraz wzięcie pod uwagę osób z
niepełnosprawnościami, młodych matek, osób starszych oraz pozostałych
uczestników komunikacji miejskiej.

Pozdrawiam,
Temat:

linia tramwajowa 25

Nie, dla likwidacji tej linii spinającej kilka dzielnic Warszawy.
Transport w Warszawie jest bardzo dobry i niech tak zostanie.

Pozdrawiam,

tytuł: Nowa linia autobusowa
treść: Dzień dobry,
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chciałbym zasugerować powstanie nowej lini autobusu lub zmienienie trasy
na przystanku \"Warzelnicza Szkoła\", tak aby po otwarciu nowych lini
metra autobus do nich dojeżdzał.
Temat:

Sprzeciw przeciwko likwidacji linii nr 25

Witam,
Chciałam zgłosić sprzeciw przeciw likwidacji linii numer 25.
Pozdrawiam
Temat:
Nie dla likwidacji linii 25
Szanowni Państwo.
Linia tramwajowa numer 25 jest jedynym połączeniem, które łączy
bezpośrednio odcinek Budowlana-Rondo Waszyngtona. Połączenie metrem
zawiezie nas jedynie do stacji "Stadion Narodowy",a później i tak czeka
nas przesiadka, żeby dostać się na Rondo Waszyngtona (+ spory odcinek do
przejścia z metra do tramwaju, co jest dużym utrudnieniem dla osób z
niepełnosprawnościami, osób starszych oraz matek z wózkami).
Apeluję o pozostawienie linii tramwajowej nr. 25 na takiej samej trasie,
jak kursuje obecnie.
Dodatkowo wskazuję, że wzmocnienie kursowania linii autobusowej nr 176 z
Marcelina kursami do metra na Bródnie jest niewystarczające. Okolica ta
bardzo dynamicznie się rozwija. W budowie mamy kilkanaście nowych bloków,
a praktycznie zerowe połączenie z Centrum pociągami SKM powoduje, że
linia nr 176 w godzinach szczytowych już jest przeładowana (kursy są za
rzadko). Apeluję o pozostawienie linii 176 na dotychczasowej trasie z
końcem trasy na Budowlanej (dogodna przesiadka na tramwaje, z tego samego
miejsca) oraz puszczenie specjalnej linii dla osób, które chcą i widzą
korzyść z transportu metrem.
Z wyrazami szacunku,
Temat:
konsultacje online
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o przesłanie danych umożliwiających wzięcie udział w
konsultacjach online lewobrzeżnej strony Warszawy dot. zmian komunikacji
miejskiej na Bemowie w związku otwarciem M2.
Pozdrawiam,
Temat:
sprzeciw wobec likwidacji 25 i 41
Szanowni Państwo,
Jestem zbulwersowany propozycją likwidacji linii tramwajowych 25 i 41 po
uruchomieniu Metra.
Są to potrzebne linie, które zapewniają bezpośredni dojazd do Centrum i
Dworca Centralnego - po ich likwidacji takiego połączenia nie będzie. Nie
każdy mieszka blisko stacji metra, nie każdy lubi taki sposób transportu
- w szczególności osoby starsze i mające problem z poruszaniem się. Metro
powinno być udogodnieniem, możliwością, dodatkowym środkiem transportu -
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ale nie przymusem! Likwidując wspomniane linie próbujecie Państwo zmusić
mieszkańców do korzystania z metra, niejednokrotnie tym samym wydłużając
czas dojazdu do szkoły czy pracy. Na trasie tych linii jest wiele
przystanków, które nie pokrywają się z liniami metra, a przez ich
likwidację mieszkańcy będą zmuszeni do przesiadek, co nie tylko, że jest
niewygodne, ale także wydłuży czas przejazdów. Nie można liczyć tylko
szacunkowych minuty przejazd "od - do", przy zmianie tramwaju na metro
dojdą dojścia i przesiadki, co ZNACZNIE wydłuży podróż.
Te linie tramwajowe to dodatkowa alternatywa w sytuacji jakiejkolwiek
awarii.
Żałuję, że Metro w ogóle zostało doprowadzone na Bródno. Bez P+R będziemy
mieli zapchane samochodami wszystkie parkingi, a jeśli propozycje zmian w
komunikacji jednak wejdą w życie, będziemy się dusić w podziemnej
kolejce, bez jakiejkolwiek alternatywy innego dojazdu do Centrum.
Tu mieszkańcy żyją od lat, wiele osób to osoby starsze i od lat
korzystają ze sprawdzonych dojazdów - proszę pamiętać, że nikt nikogo nie
może uszczęśliwić na siłę! Do Metra powinno się zachęcać, jeśli tak ZDM
zależy, żeby ludzie się ściskali w wagonikach, ale nie ZMUSZAĆ!!!
Temat:
Linia tramwajowa 41
Dzień dobry,
mieszkam na osiedlu przy ulicy Szlacheckiej 6. Łącznie przy ulicy
Daniszewskiej oraz Szlacheckiej jest kilkanaście bloków.
Usunięcie tramwaju nr. 41 znacznie utrudni życie wszystkim mieszkańcom.
Proszę o nie usuwanie linii tramwajowej nr. 41 albo przedłużenie linii 1,
do przystanku Żerań wschodni.
Pozdrawiam

Temat:
Budowa metra i likwidacja komunikacji naziemnej
Dzień dobry
Słyszałam, że po zakończeniu budowy metra zamierzacie zlikwidować wiele
linii autobusowych i tramwajowych, w tym tramwaj 25. Czy to prawda?
Jeśli tak, to będzie najgorsza decyzja, jaką moglibyście podjąć.
Czy wzięliście pod uwagę to, że 25 pokrywa się z liniami metra tylko na
pewnej części trasy?
Jestem osobą niepełnosprawną, poruszam się o dwóch kulach i tramwaj 25
jest najlepszym sposobem dojazdu do pracy, bez przesiadki.
Niepełnosprawność utrudnia bardzo przesiadki. Latem jeszcze jakoś można
dać radę, ale jesienią i zimą to koszmar...
Gdybym miała jechać metrem, to czas dojazdu do pracy wydłużyłby mi się
znacznie, bo w tej chwili wysiadam z tramwaju i idę ok. 5 minut piechotą
do pracy. Podróż metrem wymagałaby przesiadki z drugiej linii metra w
pierwszą i jeszcze miałabym kawał drogi do pracy z wieloma utrudnieniami
typu nieczynne windy w przejściach podziemnych, tłum ludzi, spieszących
się, którzy mogą mnie potrącić, przewrócić... No i dużą odległość od
samego wyjścia od stacji metra, do urzędu, gdzie pracuję.
Ponadto przesiadkę musiałabym mieć na stacji Świętokrzyska, a to dla mnie
i wielu osób niepełnosprawnych, najgorsza stacja, bo żeby przesiąść się
tam, trzeba pokonać duże odległości. Na dodatek łatwo się tam zgubić...
To wszystko wymaga czasu, a ja nie mam komfortu przyjeżdżania do pracy na
kiedy zdążę, tylko muszę być na wyznaczoną godzinę.
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Błagam, nie likwidujcie tramwajowej linii 25, za to możecie dodać więcej
pojazdów niskopodłogowych, bo nie ma ich na tej linii zbyt wiele i czasem
muszę długo czekać, gdy zdarzy mi się spóźnić na niskopodłogowy tramwaj
25.
Likwidując te linię możecie mi odebrać możliwość pracy w ogóle, co
znacznie pogorszy moja sytuację życiową zarówno finansowo, jak i
zdrowotnie, bo praca jest dla mnie także pewną formą rehabilitacji. No i
gdy pracuję, stać mnie na leki, które znacznie podrożały...
Weźcie pod uwagę, że komunikacją miejską, do pracy, jeżdżą nie tylko
zdrowi, pełnosprawni ludzie. Ludzie niepełnosprawni też pracują i chcą
być samodzielni.
Z poważaniem
Temat:
Autobus 249
Dzień dobry,
Proszę o przedłużenie trasy autobusu 249 do nowej stacji metra bemowo
ratusz. Proszę też o przywrócenie kursów weekendowych i zwiększenie
częstości kursowania autobusu co 15 min.
Okolice planowanego metra chrzanów są obecnie wykluczone komunikacyjnie,
przez bardzo słabą komunikację miejską. Jest to obszar bardzo dynamicznie
rozwijający się i potrzeba poprawienia komunikacji miejskiej w tym
rejonie jest konieczna.
Pozdrawiam
tytuł: Autobus 412
treść: Dzień dobry. Szanowni Państwo, proszę o pozostawienie linki
412!!!!!!!
tytuł: Zmiany autobusowe na Bemowie
treść: Dzień dobry, Ostatnio pojawiła się informacja o zmianach
autobusowych na Bemowie. Chciałam się odnieść do dwóch linii 171 oraz
154. Obydwie linie na obecnych swoich trasach kursują już długo. Myślę,
że linia 171 jest bardzo atrakcyjna linią dla mieszkańców Bemowa, łączy
Bemowo ze śródmieściem (Torwar). Korzystając z tej linii widać, że dużo
osób z niej korzysta, szkoda byłoby stracić takie połączenia. Linia 154
zapewnia natomiast bezpośredni dojazd na Żwirki i Wigury, jeśli zostanie
ta linia skrócona nie będzie bezpośredniego połączenia ze Żwirkami.
Faktycznie linia często jest przytkana na Prymasa Tysiąclecia (głównie od
godz. 15:00), ale jest to głównie spowodowane przebudową Dworca
Zachodniego, która to przebudowa przecież w końcu się skończy i będzie
funkcjonować więcej pasów niż ma to miejsce teraz. Aby określić czy warto
kasować/zmieniać linię trzeba z niej korzystać. Kiedy odbędą się
konsultację z mieszkańcami odnośnie zmian? Z góry dziękuje
Temat:

konsultacje bemowo

Pomysł takiego rozłożenia komunikacji na Bemowie to jedna wielka porażka.
jeżeli ZTM chce wypromować komunikację metrem, co nie każdemu pasuje, nie
każdy jedzie do Mordoru czy centrum Warszawy, to czy nie lepiej zrobić
tak aby komunikacja naziemna dowoziła pasażerów do stacji metra? jest
przecież pętla Górczewska, która powinna stać się centrum przesiadkowym.
Pomyślcie trochę to nie bili. Można tak rozwiązać problem, że Wszyscy
będą zadowoleni.
Temat:
Propozycje zmian po uruchomieniu Metra
Witam,
Moja propozycja jest tak aby 527 wrócił nq starą trasę z przed dwóch lat
aby jeździło na ESPERANTO PRZEZ UL. MŁODZIEŃCZĄ DO RADZYMIŃSKIEJ. AUTOBUS
512 ZOSTAWIĆ TAK JAK JEŹDZI TERAZ ORAZ 160 DO Dworca Centralnego
Proszę wziąć to pod uwagę
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Temat:
Opinie odnośnie proponowanych zmian w kursowaniu autobusów w
prawobrzeżnej Warszawie
Dzień dobry,
pragnę zgłosić następujące propozycje dot. zmian kursowania autobusów
po otwarciu nowych stacji metra na Bródnie:
1) Linia 118: kursy w stronę Mariensztatu zdecydowanie nie powinny
kursować ulicami Tamka, Wybrzeżem Kościuszkowskim i Zajęczą. Z
doświadczenia zdobytego na kursującej w ten sposób linii 127 widać
wyraźnie, że autobus w oczekiwaniu na światłach przy Wybrzeżu
Kościuszkowskim traci zbyt dużo czasu, a na przystankach przy stacji
metra nikt nie wsiada (szybciej jest przejść pieszo z Dobrej,
zwłaszcza, że przystanki przy metrze są tylko w jedną stronę);
2) linia 120: linia powinna dojeżdżać do metra w obecny sposób, tj.
ulicą św. Wincentego, co skróciłoby czas dojazdu do stacji
"Kondratowicza" (brak konieczności oczekiwania na skrzyżowaniach na
skręty w lewo);
3) linia 134: warto rozważyć skierowanie autobusów w kierunku Olesin
ulicami Łabiszyńską i Artyleryjską do Ostródzkiej.
Z poważaniem
Temat:
Autobusy na ulicy Deotymy
Dzień dobry.
Chciałbym zaproponować swoje propozycje zmian w obrębie osiedla koło.
Po wycofaniu z Ul. Deotymy linii 149 do stacji Metro Bemowo zostanie
tylko linia 129, która kursuje co 30 min. W Państwa propozycji linia 201
jeździłaby jednokierunkowo w stronę metra. Obawiam się, że częstotliwość
tej linii w weekendy będzie bardzo słaba bo co 30 min do metra. Dlaczego
dojazd z metra Księcia Janusza na Ulice Deotymy będzie zapewniała tylko
linia 129, która jeździ co 30 min? Do tego bardzo często jest opóźniona
przez korek na ulicy Dźwigowej.
Proponuję:
-Skierowanie linii 154 do pętli Koło (zwolni się miejsce po linii 149)
przez ulice Deotymy. Połączenie to zapewni dojazd do metra oraz pozwoli
na bezpośrednie połączenie dworca zachodniego oraz dalszej części
dzielnicy Ochota.
-Linię 190 skierować przez Deotymy na Koło bądź dalej w stronę Bemowa. A
na Znannej pozostawić linię 201. Takie połączenie zapewni dojazd do
stacji metra Młynów oraz pozwoli na dogodną przesiadkę do linii 523 na
przystanku Park Moczydło.
-Zwiększyć częstotliwość kursowania linii 129.
Jestem bardzo ciekawy opinii Państwa na ten temat.
Temat:
Nie dla likwidacji linii 25
Szanowni Państwo,
to ze otwieraja sie nowe stacje na Brodnie czy Targowku to oczywiscie
swietna wiadomosc dla mieszkancow tamtych rejonów, skad jednak pomysl by
wycofac linie 25 ktora jako jedyna stanowi polaczenie Pragi Pln z
Powiślem i Centrum?
z powazaniem
Temat:
Konsultacje Społeczne - Wola - zmiany tras aurobusów 109 i 154
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Szanowni Państwo,
W związku z planowanym otwarciem nowych stacji metra na Woli i Bemowie i
planowanymi wobec tego zmianami w komunikacji miejskiej chcę zwrócić
Państwa uwagę na dwie linie autobusowe, którym chcą Państwo zmienić trasę
i tym samym utrudnić dojazd do Centrum i do Dworca Zachodniego:
Linia 109 - jeżeli skrócą Państwo trasę tylko do Emilii Plater tym samym
zabiorą Państwo jedyną linię, którą z Bliskiej Woli (okolice Ordona)
można się aktualnie bezpośrednio dostać do Centrum. Tym samym prośba aby
przedłużyć trasę tej linii co najmniej do Ordona.
Linia 154 - jeżeli zostanie skrócona do Dworca Zachodniego to z Ordona
pozostanie tylko 1 autobus kursujący w tym kierunku (184, który jeździ
bardzo rzadko) a tym samym zostanie utrudniony dojazd do Dworca
Zachodniego.
Jeżeli zostaną zabrane linie 109 i 154 z okolic Ordona to nie będzie
również bezpośredniego dojazdu do Wola Parku.
W związku z powyższym proszę o weryfikację Państwa planów co do zmian
tras tych dwóch linii, tym bardziej, że Bliska Wola i okolice Ordona
rozrastają się i aby w miarę łatwo dostać się do Centrum czy Dworca
Zachodniego potrzeba wręcz więcej autobusów a nie mniej.
W poważaniem,
Temat:
Konsultacje M2 - białołęka
Załączniki: 20220325_051612.jpg
Witam, w przypadku wprowadzenia proponowanych zmian, rejon ulic
Daniszewskiej, Szlacheckiej i Białołęckiej zostanie całkowicie odcięta
komunikacja ze stacjami kolejowymi, żeraniem, tarchominem itp (nie
wszyscy jadą w stronę centrum, a komunikacja praktycznie tylko w tym
kierunku zostanie skierowana).
Proponowałbym przedłużenie trasy względem zmian linii 234 (ew. 314)
przynajmniej do Marcelina lub przez s8 Do Żerań fso. Dzięki tej zmianie
będzie dostęp do innych osiedli na Białołęce i skm
Alternatywnie przy pozostawieniu 234 i 314 do Żerania wsch. możnaby
skorygować proponowaną trasę 126, tj. ..-Odlewnicza-annopol-daniszewskabiałołecka-labiszynska-metro bródno-.. (w załączniku na mapce zaznaczyłem
moja propozycję). Ta opcja łączy okolice przystanku szlachecka z pkp
Żerań, marywilska, tarchominem, bródnem i nie dubluje się docelowo z
transportem szynowym. na Waszej propozycji 126 Dubluje się na Annopolu z
tramwajem.
Moim zdaniem praktyczniejsza zmiana byłaby z linii 126, reszta w stronę
centrum jest ok.
Pozdrawiam,
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Temat:

Propozycje tras na Bemowie

Witam,
Moje propozycje:
1. Linie 105/109 - przedłużenie trasy 105 od Ronda Daszyńskiego do
Torwaru (obecną trasą 109).
Przedłużona trasa linii 105 dałaby możliwość dojazdu do Dw. Centralnego z
Bemowa oraz z drugiej strony od Torwaru.
Wprowadzenie osobnej linii 109 Torwar - E. Plater uważam za bezsensowne
(za krótka trasa, zbyt mało pasażerów).
2. Brakuje linii Karolin > Lazurowa > Górczewska > metro Bemowo i ew.
dalej...
W miejsce Tesco w Karolinie powstaje hipermarket Leroy Merlin.
Zainteresowanie dojazdem do niego będzie duże.
Dodatkowo sprawny dojazd do metra zyskaliby mieszkańcy Lazurowej
(szczególnie z przystanków Batalionów Chłopskich i Szobera), co
odciążyłoby linię 105 (mniejszy ruch do/z Ronda Daszyńskiego).
3. Ciekawym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie dwóch linii obwodowych (w
przeciwnych kierunkach) wokół Jelonek (Górczewska-Powstańców Śl.Człuchowska-Lazurowa-Górczewska).
To zapewniłoby bardzo dobry dojazd do metra z Jelonek. Można by było
skrócić proponowaną trasę 171 albo tylko do metra albo Górczewską do
Os.Górczewska.
Z poważaniem
Kategorie: Targówek
Szanowni Państwo,
W związku z konsultacjami na temat zmian w kursowaniu autobusów po
otwarciu nowych stacji metra (na Zaciszu i Bródnie) a w tym z planowaną
likwidacją linii 160 kursującej niegdyś z Targówka, a obecnie także z
Bródna, chciałabym wnieść swój sprzeciw wobec tej decyzji. Linia 160
jest ostatnim środkiem transportu umożliwiającym bezpośrednie połączenie
Targówka Mieszkaniowego z Placem Zamkowym, Placem Bankowym, Aleją Jana
Pawła II oraz z Dworcem Centralnym. Niestety metro, choć oczywiście
bardzo potrzebne i pomocne nie jest w stanie zastąpić mieszkańcom tej
linii, a konieczność przesiadek zniechęci mieszkańców do korzystania z
transportu publicznego na rzecz samochodów. Liczę, że decyzja o zmianach
zostanie jeszcze raz dogłębnie przeanalizowana i zrezygnują państwo z
tego nietrafionego pomysłu likwidacji linii 160.
Pozdrawiam,
Temat:
LINIA 171
Witam.
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Nie tak dawno "walczyliśmy" o pozostawienie linii 171 i znowu są zakusy
na jej zmianę. Od tego czasu nic się nie zmieniło w okolicy Torwaru.
Metro nie rozwiązuje wszystkich problemów komunikacyjnych. W mojej
okolicy (ul. Górnośląska) nie ma metra. Linia 171 jest najlepszym
połączeniem tej części Warszawy z Centrum, Wolą czy Bemowem. Kilkukrotne
przesiadanie się nie usprawni podróży. Na moim osiedlu mieszka dużo
starszych osób dla których kłopotliwe będzie przesiadanie się, zwłaszcza
jeśli nie będzie działających wind czy schodów ruchomych. Jest to linia z
której korzysta mnóstwo osób. Pozostawienie linii 109 z Torwaru do Emilii
Plater jako jedyne połączenie do centrum nie jest dobrym rozwiązaniem.
Nie umożliwi nawet dostania się w okolice II lini metra bez kolejnej
przesiadki. Wnioskuję o pozostawienie linii 171 na dotychczasowej trasie.
Dodatkowo nie każdy też ma komfort jazdy w "zamkniętej puszcze" pod
ziemią.
Pozdrawiam
Stała użytkowniczka komunikacji miejskiej
Temat:
Trasa autobusów 171, 112
Dzień dobry,
W imieniu swoim i mieszkańców osiedla Bemowo I i II, apeluję o
zaniechanie wszelkich działań zmiany trasy autobusów 171, 112
Na przestrzeni lat znikają z Bemowa i zmieniają swoje trasy kolejne
linie autobusów, co complikuje mieszkańcom przemieszczanie się po
stolicy naszego miasta. Z tego też powodu coraz częściej i chętniej
mieszkańcy przesiadają się do samochodów, bo taki środek mimo, że jest
droższy jest znacznie wygodniejszy. Dla przeważającej części osób
starszych, a w mojej części osiedla, takich mieszkańców jest jest bardzo
dużo, nie jest przyjaznym przesiadanie się z jednego środka komunikacji
miejskiej do kolejnego. Skrócenie trasy autobusu 171 i 112 będzie swojego
rodzaju dyskryminacją osób w podeszłym wieku, które mają trudności ze
swobodnym poruszaniem się. Wielu emerytów czuje lęk, że straci swoje
dogodne do tej pory, połączenie swoich dobrze znanych i ulubionych linii
171 i 112. Mają również sporo obaw przed przesiadkami z autobusu do
tramwaju i poruszaniem się nową linią metra, chociażby ze względu na
kolejne metry do pokonania pieszo. Dla młodego sprawnego człowieka nie
stanowi to problemu, ale dla starszej, schorowanej osoby, to nielada
wyzwanie. Bardzo proszę w imieniu mieszkańców o nie szukanie oszczędności
poprzez skracanie kolejnyc trasy linii autobusów kosztem starszych,
schorowanych mieszkańców. Nowe możliwości i rozwiązania komunikacyjne
powinny być ułatwieniem i zachęceniem do ich korzystania, a nie przymusem
i koniecznością.
Z wyrazami szacunku
Temat:
Sprzeciw dla planów likwidacji linii tramwajowej nr 25
Szanowni Państwo,
Jako mieszkaniec Kamionka chciałabym wyrazić swój sprzeciw dla planów
likwidacji linii 25. Mieszkam na Kamionku, pracuję na Targówku przy ul.
Marywilskiej 34. Przez wiele lat dojeżdżałam do pracy własnym samochodem,
ale w ostatnim roku, ze względu na coraz wyższe ceny benzyny, inflację,
inne ważniejsze dla mnie wydatki przesiadłam się na komunikację miejską.
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Mimo, że mam do pokonania około 10 km, ta trasa komunikacją miejską
zabiera mi około 40-60 minut w jedną stronę. Ruszam z przystanku Praga
Południe Ratusz, potem przesiadam się z tramwaju jadącego na Annopol, na
przystanku "Budowlana", w autobus, który kursuje co 15 minut (176 lub
126) lub w tramwaj, który jedzie na Żerań Wschodni (4 lub 41) i idę
pieszo przez las około 10 minut. Dzięki linii nr 25 mam szansę podjechać
spod domu jakimkolwiek tramwajem (poza 22) i złapać 25 na Annopol np. na
przystanku "Kijowska", "Ząbkowska" lub "Dw. Wileński". To codzienna walka
z czasem, linia 25 ułatwia mi dojazd do pracy, który nie należy do
najbardziej dogodnych. Metro w żaden sposób nie pomoże mi w dojeździe.
Jeżeli zlikwidują Państwo tę linię, pewnie będę musiała wrócić do
dojazdów samochodem, ponieważ mój dojazd do pracy wydłuży się.
Z przystanku "Praga Południe Ratusz" zostania mi tylko "3", która rano
nie jeździ za często, a do tego regularnie odjeżdża przed czasem
wskazanym w rozkładzie. Wystarczy minuta spóźnienia (a właściwie
przybycie na przystanek na czas, tylko tramwaj odjeżdża przed czasem),
żeby cały mój misterny plan dojazdu do pracy legł w gruzach, bo w
konsekwencji np. muszę czekać na przyjazd autobusu na przystanku
"Budowlana" 15 minut, a gdy jest mokro nie da się przejść do pracy przez
las z przystanku "Faradaya" w okolice "Daniszewskiej".
Proszę wziąć pod uwagę to, że takie decyzje jak likwidacja linii 25 dla
wielu mieszkańców Pragi oznaczają powrót do codziennych dojazdów autem i
straty finansowe, a dla nas wszystkich - większe zanieczyszczenie
środowiska. Linia metra nie załatwia wszystkich potrzeb mieszkańców
naszej okolicy.
Z poważaniem,
Temat:
wniosek - prośba pozostawienia linii tramwajowej 25
Dzień dobry,
proszę o pozostawienie linii tramwajowej 25 bez zmian a nawet wydłużenie
jej do pętli Żerań Wschodni.
Likwidacja linii wydłuża czas przejazdu z Białołęki - ul. Szlachecka
/Bródna do Alei Jerozolimskich.
Zmusza do uciążliwych przesiadek.
Zamiast skrócenia czasu przejazdu ten czas sie wydłuża z powodu większej
ilości przesiadek. Na przykład na trasie Szlachecka - Muzeum Narodowe z
45 minut robi się ponad 60 minut. Z dwóch przesiadek (autobus - tramwaj tramwaj) robią się trzy przesiadki (autobus - tramwaj - metro - autobus).
Likwidacja linii 25 jest szczególnie uciążliwa dla osób niepełnosprawnych
i mających problem z chodzeniem. Dla osób które nie mogą jechać metrem z
powodu stanu zdrowia.
Utrudnia dojazd uczniom okolicznych szkół oraz emerytom.
Temat:
Sprzeciw wobec likwidacji linii tramwajowej 25
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Dzień dobry,
W imieniu własnym i grupy innych mieszkańców Saskiej Kępy wyrażam
sprzeciw wobec likwidacji linii tramwajowej nr 25. Jest to jedyny,
niezwykle wygodny i masowo używany środek transportu publicznego z
Saskiej Kępy i Kamionka na Pragę, Bródno i Annopol.
Z wyrazami szacunku,
Temat:
wniosek na temat propozycji zmian tras transportu po otwarciu
dwóch nowych stacji metra linii M2 na Targówku
Witam,
Żerań Wschodni to nie tylko strefa przemysłowa, ale też duże nowe
odsiedle Viva Garden (ul. Daniszewska) oraz Wiśniowy Sad (ul.
Szlachecka).
Zmiany proponowane przez ZTM nie zachęcają do korzystania z metra a
bardziej do jazdy samochodem.
Zamiast skrócenia czasu przejazdu do centrum ten czas sie wydłuża z
powodu większej ilości przesiadek. Na przykład na trasie Szlachecka Muzeum Narodowe z 45 minut robi się ponad 60 minut. Z dwóch (autobus tramwaj - tramwaj ) robią się trzy przesiadki (autobus - tramwaj - metro
- autobus).
Moje propozycje:
linia 204 do PKP Praga z nowymi przystankami: ul. Daniszewska -Szlachecka
-Włodkowica.
linia 234 do stacji metra Bródno,
linia 314 bez zmian (jest to jedyne bezposrednie połączenie z ratuszem
Białołęka),
linia 4 bez zmian z większą częstotliwością,
linia 25 bez zmian,
linia 41 bez zmian.

Temat:

trasa linii 190

Dzień dobry, dlaczego linia 190 ma być skrócona do ul. Znanej? Jeśli tak
będzie, to żeby dojechać z okolic ul. Człuchowskiej i Hali Wola np. do
Wola Parku (a jeździ tak bardzo dużo osób - wiem, bo jeżdżę codziennie)
trzeba się będzie przesiadać z Ratusza Bemowo do autobusów, które jadą
ul. Górczewską lub do metra (1 stacja). 190 skierowane do mało dostępnej
pętli przy ul. Znanej - bez sensu. Z Hali Wola w przypadku awarii
tramwajów nie ma możliwości dostania się do centrum lub np. Dworca
Zachodniego bez przesiadki!!! Zabraliście 506 potem 184 a teraz jeszcze
190.
Temat:
Zmiana trasy 197
Dzień dobry,
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Chciałabym napisać swoją opinie na temat skrócenia lini 197. Nie zgadzam
się bardzo z tym pomysłem, ponieważ jeżdżę tym autobusem codziennie do
szkoły i skrócenie tej lini znacznie wydłużyłoby i utrudniłoby mi drogę
do domu.
Pozdrawiam i bardzo proszę o nie skracanie tej lini.
Temat:
Komunikacja miejska - Marcelin
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na propozycje zmian w komunikacji po otwarciu kolejnych
stacji M2, proponujemy poprawę komunikacji na Marcelinie poprzez:
- wprowadzenie dodatkowych kursów skróconych linii 176 na trasie
Marcelin – Metro Bródno,
- utrzymanie linii 314 na dotychczasowej trasie,
- dostosowanie rozkładów linii 126 i 314, aby były równomiernie rozłożone
w ciągu godziny (szczególnie w godzinach szczytu),
- stworzenie bezpośredniego połączenia Marcelina, okolic ulicy
Marywilskiej ze stacją metra Młociny (odległość od przystanku Marcelin do
metra Młociny to zaledwie 7 kilometrów, pokonując tę trasę od przystanku
Marcelin, do metra M2, z przesiadką w M1 i następnie dojechaniem do
stacji Młociny sprawia, że trasa ta zdecydowanie wydłuża się, wydłuża się
jej czas oraz skomplikowanie w korzystaniu, szczególnie dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla osób starszych, lub matek
z dziećmi i wózkami).
Argumentów dla takich rozwiązań jest wiele:
1. W rejonie ulic Marywilskiej, Kupieckiej i Wyspiarskiej tylko w ciągu
ostatnich kilku lat powstało blisko 1500 nowych mieszkań, a kolejne 500
jest w budowie lub przygotowaniu do realizacji. Wraz z dotychczasową
zabudową, daje to liczbę kilku tysięcy mieszkańców, co wymaga
systematycznej poprawy komunikacji miejskiej.
2. Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów w rejonie Marcelina
było wielokrotnie postulowane, zatem obecna propozycja ZTM stoi w
sprzeczności z wnioskami mieszkańców. Skrócenie linii 314 oznacza, iż
Marcelin obsługiwałyby tylko linie 176 i 126, co jest zdecydowanie
niewystarczające.
3. Linia 314 w obecnym kształcie zapewnia połączenie Marcelina i Żerania,
w tym również osiedli przy Płochocińskiej, ale także wschodniej części
Białołęki z Tarchominem, Urzędem Dzielnicy czy przystankami
przesiadkowymi przy Modlińskiej, jak i połączenie Tarchomina z liceum
przy Ostródzkiej – taka też była idea jej utworzenia, postulowana od
wielu lat.
4. Obecnie efektywnej obsługi komunikacyjnej Marcelina nie zapewnia także
SKM i KM, ze względu na niewystarczającą częstotliwość kursowania,
niezatrzymywanie się na PKP Żerań pociągów lotniskowych oraz sama
konstrukcja stacji PKP Żerań (utrudnienie w dostaniu się na peron dla
osób z obniżonymi możliwościami ruchowymi, brak podjazdów, windy, brak
kładki od strony ulicy Marywilskiej). Było to również wielokrotnie
podnoszone przez mieszkańców, co obrazowo potwierdza bardzo niewielkie
wykorzystanie parkingu P+R Żerań.
5. Biorąc pod uwagę systematyczny wzrost liczby mieszkańców Marcelina,
jak i całej Białołęki, zmiany w komunikacji miejskiej powinny uwzględniać
proporcjonalne zwiększenie częstotliwości kursowania linii autobusowych,
aby oferta komunikacji publicznej stanowiła realną alternatywę dla
indywidualnej.
Bardzo proszę o wzięcie pod uwagę potrzeb mieszkańców. Dziękuję.
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Z wyrazami szacunku
Temat:

Tramwaj 41

Dzień dobry,
mieszkam na osiedlu przy ulicy szlacheckiej 6. Łącznie przy ulicy
Daniszewskiej oraz Szlacheckiej jest kilkanaście bloków.
Usunięcie tramwaju nr. 41 znacznie utrudni życie wszystkim mieszkańcom.
Proszę o nie usuwanie linii tramwajowej nr. 41 albo przedłużenie linii 1,
do przystanku Żerań wschodni.
Temat:

Zmiany Bródno

Witam
Wyrażam swoj głos
Jestem przeciwny zmianie trasy Lini 118 jest to absurdalna propozycja.
Lina łącza Centrum z Bródnem Z Bibiotek? UW .pomysł bardzo zły
Jednocześnie Wyrażam sprzeciw skróceniu Lini 240 do Bródna
Temat:

Proponowane zmiany na liniach 109 i 171 oraz 118

Szanowni Państwo,
proponowane zmiany są zbyt drastyczne i daleko idące. W chwili obecnej
istnieje wygodne połączenie Torwaru i Śródmieścia z Dworcem Centralnym
oraz Osiedlem Górczewską.
Celem oszczędności, proponuję połączenie 109 i 171 w jedną linię, w
relacji: TORWAR - Plac Trzech Krzyży - Krucza - Centrum - Marszałkowska (trasa 171) - OS. GÓRCZEWSKA.
Jednocześnie postuluję o modyfikację trasy linii 118, z proponowanej
relacji: MARIENSZTAT - METRO POLITECHNIKA na: MARIENSZTAT - DWORZEC
CENTRALNY (od Placu Trzech Krzyży przez: Foksal, Ordynacką, Nowy Świat).
Dzięki takiemu rozwiązaniu zostanie zapewnione wygodne skomunikowanie z
linią metra M2, okolicami Traktu Królewskiego oraz bezpośrednie
połączenie Powiśla z Dworcem Centralnym. Wariant drugi: od przystanku:
Ordynacka, skierowanie przez: Uniwersytet, Hotel Bristol, Plac Zamkowy do
krańca: KONWIKTORSKA (w zamian za zaplanowane wycofanie stamtąd linii
178).
Temat:

Tramwaj 25

Dzien dobry,
zaniepokoila mnie informacja o planach likwidacji linii tramwajowej 25.
Jest bardzo potrzebny bezposredni przejazd, bez przesiadek, a z czestym
kursowaniem, przynajmniej na trasie od Dw. Wilenskiego do Muzeum
Narodowego. Bez tego tramwaju trzeba bedzie sie az 2 x przesiadac: przy
Zielenieckiej, gdzie w dodatku sa koszmarne przejscia miedzy
przystankami, z czekaniem na swiatlach 3x, w ktora strone by sie nie
zmienialo przystanku, a potem druga przesiadka przy Rondzie Waszyngtona,
gdzie nie ma tylu przejsc, ale sa spore odleglosci miedzy przystankami,
ktore ten wlasnie tramwaj w obu miejscach skraca, nawet jakby sie jechalo
tylko np. od Kijowskiej do Ronda, to 25-ka szybciej.
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Temat:

Ursus - Zmiany w komunikacji autobusowej

Dzień dobry,
Jesteśmy małżeństwem mieszkającym na terenach pofabrycznych Ursusa.
Zapoznaliśmy się z proponowanymi zmianami odnośnie linii autobusowych na
Ursusie.
Oczywiście uważamy, że połączenie z metrem jest potrzebne, gdyż daje nowe
możliwości połączeń, natomiast nie może na tym tracić jednocześnie
transport w obrębie dzielnicy Ursus, a proponowane zmiany niestety
wyglądają na zmiany na minus.
1. Słusznym jest przeprowadzenie linii łączącej Posag 7 Panien z PKP
Ursus Niedźwiadek, gdyż obecnie przez rzadkie kursowanie pociągów na PKP
Ursus Północny kolei mazowieckich, często musimy pieszo zmierzać do ul.
Traktorzystów na PKP Ursus, co wymaga ok. 20 min pieszo.
2. Skupię się na linii 177, gdyż przebiega ona pod naszym blokiem.
Obecnie 177 pozwala dostać się z terenów pofabrycznych bezpośrednio na
południową część Ursusa (tzw. ,,Stary Ursus", Skorosze), np. w okolice
Placu Tysiąclecia, ul. Pużaka (siłownia S4), czy do Prystora, gdzie
znajduje się placówka medyczna enelmed i centrum Skorosze z marketem
budowlanym Leroy Merlin. Po zmianie przebiegu tej linii nie będzie
bezpośredniego takiego połączenia. Konieczne będzie dojście piesze ok.15
min. do przystanku ,,Lalki", które jest niewygodne (słabe doświetlenie
wieczorem ul. Gierdziejewskiego, niezbyt bezpieczne przejścia dla
pieszych, przystanek na żądanie). Ewentualnie ,,cofnięcie się"
dojeżdżając 177 do PKP Ursus Niedźwiadek i przesiadka w 517. Jednakże nie
jest to już połączenie bezpośrednie, a uważamy, że transport w obrębie
jednej dzielnicy, gdzie trasy nie są długie, powinny być jednak
bezpośrednie. Podsumowując przydałoby się zachować obecna jak i nową
trasę 177 jako oddzielne linie. Dzięki temu na Posag 7 Panien byłyby dwie
linie autobusowe. Obecnie jedna linia na dynamicznie rozwijające się
osiedle to zdecydowanie za mało.
3. Przy okazji przystanek ,,Lalki" powinien przestać być przystankiem na
żądanie. Jako mieszkańcy pofabrycznej części Ursusa kierujemy się na
przystanek ,,Lalki" w celu skorzystania z dalekobieżnych autobusów np.
401, 517.
4. Podoba nam się układ linii 716, który nie będzie stał w korku przy
Factory jak planowane 177 z uwagi na trudne skrzyżowanie. Wydaje się, że
linia 716 może być dobrą alternatywą, aby była ona wykorzystywana
częściowo również do dotarcia w kierunku metra. Natomiast należy rozważyć
większą częstotliwość kursowania 716 w tym celu, niż co pół godziny.
5. Słuszna jest propozycja zwiększenia częstotliwości 177. Obecnie często
lepszym wyborem jest piesza droga z uwagi na kursowanie co pół godziny.
6. 220 linia zapewniała Ursusowi sprawny dojazd do P+R Al Krakowska, a
więc także było alternatywą w pewnym sensie do 401 jeżdżącego przez
korkującą się ul. Łopuszańską. Obecnie brak alternatywy?
7. Temat, który nie dotyczy metra, natomiast komunikacji na Ursusie potrzebne jest sensowne połączenie Posag 7 Panien z ul. Dzieci Warszawy
od strony al. 4 czerwca 1989 r., a więc i połączenia z Plażówką, siłownią
Zdrofit na Ursusie, Kościołem pw. Świętej Rodziny (ul. Świętej Rodziny
1). Obecne połączenie jest potworne, 15 min. do przystanku ,,Lalki",
dojazd 401 10 min i znowu pieszo 10 min, sumarycznie 35-40 minut trasy,
czyli tyle samo co idąc całą trasę pieszo...
8. Nawiązując do punktu 7 - analogicznie, przydałoby się połączenie
Posag 7 Panien ze Starymi Włochami przez al. 4 czerwca 1989 r. - Ryżowa,
zajezdnia Kleszczowa.
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Odnośnie punktów 7 i 8 - przez absurdalnie okrężne trasy w celu dostania
się do tych miejsc, jest konieczność wyboru samochodu jako środka
transportu (w okresie jesienno-zimowym rower nie jest rozwiązaniem).
Prosimy o rozważenie naszych sugestii.
Temat:

Zmiany linia 176

Dzień dobry,
w imieniu całej swojej 6-osobowej rodziny chciałbym wyrazić sprzeciw
wobec zmniejszania częstotliwości linii 176.
Autobus ten powinien kursować co 10-12 minut w szczycie i co 20 minut
poza szczytem. Biorąc pod uwagę bardzo szybkie zwiększanie się liczby
mieszkańców Bialoleki Dworskiej, Marcelina, nowe zabudowania przy całej
ulicy Marywilskiej jest to jedyne rozwiazanie zapewniające mieszkańcom
konieczną komunikację, a zarazem racjonalne ekonomicznie.
Prosimy o uwzględnienie tego rozwiązania.
Ponadto chciałbym zwrócić uwagę, że spotkania konsultacyjne powinny się
odbywać w szkołach na osiedlach będących na trasie autobusu, np szkole nr
110 przy ul. Bohaterów, a nie w szkołach znajdujących się na zupełnie
innych osiedlach. To dyskryminujące rozwiązanie, z natury utrudniające
przybycie bezpośrednio zainteresowanym.
Bardzo proszę o naprawienie tego i odpowiedź z wyjaśnieniami w ten
kwestii.
Temat:

Targówek-linie autobusowe i tramwajowe

Dzień dobry,
Postuluję o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów 500 i 169 nie
tylko w dni powszednie, ale również w weekendy. Kursowanie linii 500 w
weekendy co 30 minut jest niepoważne. Niech pracownicy ZTM zobaczą ile
jeździ pasażerów linią 500 w dni powszednie rano. Autobusy są tak
zapchane, że na przystanku Kołowa nie można wsiąść.
W ogóle przez Kołową powinno jeździć więcej autobusów, to, że otwarto
metro na Trockiej wielu ludziom nie zmienia drogi podróży i nie
korzystają z metra. Po pierwsze metro jest oddalone, po drugie autobusy
jadące rano w kierunku metra są zapchane, że na Borzymowskiej nie można
wsiąść, po trzecie pasażerowie potrzebują korzystać nadal z takich linii
jak 500, 169, tramwaj 1 i 25.
Metro nie wiele tu zmienia. Metro nie jest "lekarstwem na całe zło" i nie
powinno powodować zmniejszania liczby linii autobusowych i tramwajowych.
Z wyrazami szacunku
Temat:

Nie zmieniajcie lini 126

Dobry wieczór ,
Jak możecie zabierać linie 126 z ul.Mehoffera!
Ta linia kursują dzieci do szkół, ta linia jezdzi bardzo dużo osób na
Tarchominie
Nie zmieniajcie biegu linia 126.
Temat:

Tramwaj 25- stop likwidacji

Szanowni Państwo.
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Wyrażam

sprzeciw likwidacji linii nr 25!

Pracuję od wielu lat na zmiany 6-14 lub 14-22 na terenie dworca
centralnego i jest to jedyne bezpośrednie połączenia z przystanku
Bródnowska.
Dojeżdżając rano pierwszym kursem a także wracając ostatnim
pełny pasażerów, również w godzinach południowych 13-15.

tramwaj jest

Jedynym minusem było dla mnie to, że tabor jest stary (o klimatyzacji
zwłaszcza w lecie można pomarzyć), ale wolę pozostać przy starym ale
pewnym taborze. :-)
Temat:

Zmiany komunikacyjne na Bródnie

Dzień dobry
Odnośnie tych zmian, jakie mają zajść po otwarciu metra na Kondratowicza
:
Uważam, że linia tramwajowa 25 nijak się nie pokrywa z trasą M2 - o czym
już zresztą napisałem pod ostatnio dodanym materiałem na YOU TUBE, zatem
- linia ta nie powinna być likwidowana, podobnie zresztą jak linia 41...
ale wracając do linii 25:
Obecnie jest to połączenie bezpośrednie z Dworcem Centralnym, po jej
likwidacji mieszkańcy Bródna będą narażeni na przynajmniej jedną
przesiadkę (mowa o mieszkańcach w pobliżu stacji Bródno i Kondratowicza)
+ dojście/dojazd do Dw Centralnego...a to nie jest malutki odcinek.
Pozostali mieszkańcy z okolic przystanków tramwajowych na trasie Rondo
Żaba - Julianowska oraz odcinek Pętla Annopol - Żerań Wschodni będą już
zmuszeni na dwukrotne (albo i trzykrotne) przesiadanie się... zatem sami widzicie.
Proszę zatem o pozytywne rozpatrzenie sprawy ii pozostawienie - najlepiej
obu tych linii tramwajowych jakimi są 25 i 41
Temat:

160

Żądam pozostawienia linii 160 na Targówku!
Ile razy mam tłumaczyć, że 160 nie pokrywa się z przebiegiem linii metra?
Jest to połączenie Targówka osiedla z ul. Radzymińską, Solidarności,
Starówką.
Czy tak trudno to pojąć w tym ZTM, że ludzie mieszkają nie tylko przy
metrze?!
Chyba ktoś tam u was naprawdę się uparł na ten Targówek. Już 517
skasowaliście przy poprzednim otwieraniu stacji metra.
Jak już tak bardzo was boli te 160, to przywróćcie linie z przed zmian
tj. od pętli Targówek. Można też puścić tę linię prosto Trocką do
Radzymińskiej.
Narobiliście całą masę drobnych linii, które nie dość, że jeada do nikąd,
to jeszcze kręcą się w kółko, że szybciej człowiek pieszo dojdzie do
celu. Gdzie tu logika! Gdzie ekonomia? Benzyna, czas pracy, zużycie
sprzętu - to są wasze oszczędności.
Apeluje o krztynę rozsądku w tym waszym ZTMie.
Temat:
Dzień dobry chciałem się wypowiedzieć co do ewentualnej zmiany trasy
autobusu 716.Jestem mieszkańcem Piastowa i po ew zmianach jak mam dotrzeć
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do stacji PKP Włochy skąd jeżdżę do Sochaczewa. Czyli jestem przeciw
zmianie trasy mam nadzieję że większość ...
Temat:

Druga linia metra

Dzień dobry,
Jak Państwo usprawnią połączenie z Bródno do szkół na Mieszka I ? W
godzinach rozpoczęcie lekcji autobusy 156 i 256 to autobusy szkolne.
Bardzo dużo dzieci dojeżdża do szkoły właśnie z Bródno jednym autobusem.
Często są to dzieci z za wschodniej granicy, a w szkołe na Mieszka to 60%
wszystkich uczniów. Państwo chcą zlikwidować te połączenia. Dzieci mają
dojeżdżać do Trockiej i tam czekać na autobus? Słabe to trochę.
Temat:

Sprzeciw wobec planowanej likwidacji linii nr 25

Dzień dobry,
Jako mieszkaniec Pragi Północ chciałbym wyrazić swój głos sprzeciwu
wobec planów likwidacji linii nr 25. Jest to jedyny bezpośredni środek
transportu z okolic ul. 11 Listopada do Dworca Centralnego i na
Ochotę. W dodatku z uwagi na częste korki na ul. Targowej, jest to też
jedyny sposób szybkiego dostania się w okolice Saskiej Kępy w
godzinach szczytu.

Na trasie wz byłoby 190 i 500 . To samo po co idzie do likwidacji 25 i 41

Skoro likwiduja 160 to mogłaby trasą wz jeździc 500 ??jestem za
Temat:

linia 132 i 256 po uruchomieniu metra na Targówku

Szanowni Państwo,
Jako mieszkanka posesji przy ul. Berensona 151A zgłaszam swoje uwagi do
zmian w komunikacji miejskiej po uruchomieniu metra przy Kondratowicza:
1. zwiększenie częstotliwości linii 256 w schemacie 10/15/15 ( w okolicy
powstają obecnie osiedla dla 3 tyś. osób), a jest to jedyna linia która
dowiezie mieszkańców do metra. 240 to autobus marecki i jeździ tylko co
pół godziny.
2. przywrócenie na pętelce Lewandów /Oknicka autobusu 132. Osiedle Derby
mają dużo autobusów, a dla mieszkańców naszej części Białołęki jest to
jedyna szansa aby skomunikować się z I linią metra. Na spotkaniu online
słyszałam argumentację, że to wydłuży trasę do metra. Proszę nie skłócać
mieszkańców osiedli naszej dzielnicy, tylko w odpowiedni sposób skierować
transport tak, by żadne osiedle nie było z niego wykluczone.
Temat:

- propozycje 160 i 527

Witam !!!
Dotyczy: Otwarcia nowych stacji metra na Bródnie
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O mnie: jestem mieszkańcem osiedla Derby 16, Skarbka z Gór, Warszawa
Proponuję:
160 tak jak do tej pory do Dworca Centralnego, uzasadnienie: z dogodną
przesiadką i dojazd do Dworca Zachodniego, Ochoty i Ursusa i Włoch,
dojazd do Dworca Wileńskiego, do ZOO i do Zamku Królewskiego i na
Krakowskie Przedmieście, Dojazd do M1, pierwsza linia metra (na Młociny)
i Ratusz Arsenał (przesiadka na Żoliborz), dojazd do tramwajków
(bimbajów).
MUSI BYĆ taka linia autobusowa która jedzie przez całe miasto, proponuję
160, tak jak do tej pory
527 dojazd do metra Kondratowicza, zawrotka na około Szpitala
Bródnowskiego i Powrót na Derby
Odnośnie innych linii nie wypowiadam się bo nie jeżdżę (120, 415, E-9)
Temat: propozycje 160 i 527
Witam !!!
Dotyczy: Otwarcia nowych stacji metra na Bródnie
O mnie: jestem mieszkańcem osiedla Derby 16, Skarbka z Gór, Warszawa
Proponuję:
160 tak jak do tej pory do Dworca Centralnego, uzasadnienie: z dogodną
przesiadką i dojazd do Dworca Zachodniego, Ochoty i Ursusa i Włoch,
dojazd do Dworca Wileńskiego, do ZOO i do Zamku Królewskiego i na
Krakowskie Przedmieście, Dojazd do M1, pierwsza linia metra (na Młociny)
i Ratusz Arsenał (przesiadka na Żoliborz), dojazd do tramwajków
(bimbajów).
MUSI BYĆ taka linia autobusowa która jedzie przez całe miasto, proponuję
160, tak jak do tej pory
527 dojazd do metra Kondratowicza, zawrotka na około Szpitala
Bródnowskiego i Powrót na Derby
Odnośnie innych linii nie wypowiadam się bo nie jeżdżę (120, 415, E-9)
Temat:

metro na Bródnie - linie 527 i 160

Witam !!!
Dotyczy: Otwarcia nowych stacji metra na Bródnie

O mnie: jestem mieszkańcem osiedla Derby 16, Skarbka z Gór, Warszawa

Proponuję:
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160 tak jak do tej pory do Dworca Centralnego, uzasadnienie: z dogodną
przesiadką i dojazd do Dworca Zachodniego, Ochoty i Ursusa i Włoch,
dojazd do Dworca Wileńskiego, do ZOO i do Zamku Królewskiego i na
Krakowskie Przedmieście, Dojazd do M1, pierwsza linia metra (na Młociny)
i Ratusz Arsenał (przesiadka na Żoliborz), dojazd do tramwajków
(bimbajów).
MUSI BYĆ taka linia autobusowa która jedzie przez całe miasto, proponuję
160, tak jak do tej pory

527 dojazd do metra Kondratowicza, zawrotka na około Szpitala
Bródnowskiego i Powrót na Derby

Odnośnie innych linii nie wypowiadam się bo nie jeżdżę (120, 415, E-9)
Temat:

Dotyczy linii autobusowej 314 i 176

Dzień Dobry
W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi zmiany trasy po otwarciu
metra na Bródnie, w imieniu własnym jak również sąsiadów zamieszkałych w
Inwestycji „Miasto Moje” przy ulicy Marywilskiej wnioskujemy o:
1) utrzymanie linii 314 na dotychczasowej trasie (dojazd do metra
Bródno)
2) wprowadzenie dodatkowych kursów dla linii 176 na trasie Marcelin –
Metro Bródno.
3) Kursowanie wskazanych linii nie rzadziej niż co 20 minut.
Temat:

314

Witam czy autobus linii 314 mógł by jeździć zaraz po 5 rano a nie o 6
sporo ludzi dojeżdża na 6 do pracy ale nie mamy czym bo 314 jedzie ok 6
a nie po 5
Temat:

Linia 118

Wyrażam sprzeciw wobec zmiany trasy Lini 118 proponowanej przez Państwa
jest to nie dopuszczalne
Jednocześnie Wyrażam sprzeciw wobec skrócenia lini 240
Popieram likwidację 25
Temat:

Linia 25.

Kategorycznie nie zgadzam się na likwidację linii 25 i jakichkolwiek
innych linii tramwajowych i autobusowych na Targówku i Bródnie w związku
z otwarciem nowych stacji linii metra. Proszę zrezygnować samemu z
samochodów służbowych i samemu jedzić wymyślonymi przez Państwa
patologicznymi trasami i rozkładami.
Temat:

Linia 160

Szanowni Państwo,
W związku z planowaną likwidacją linii 160 kursującej z Targówka,
chciałabym wnieść swój sprzeciw wobec tej decyzji. Linia (kursująca od
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wielu lat) jest jedynym bezpośrednim połączeniem Targówka Mieszkaniowego
z Placem Zamkowym, Placem Bankowym, Aleją Jana Pawła II, czy też (a może
przede wszystkim) Dworcem Centralnym.
Rozumiem, że miasto słusznie dąży do wykorzystywania metra jako głównego
środka komunikacji, jednak w tym przypadku metro nie jest alternatywą dla
autobusu. Likwidacja linii byłaby dużym utrudnieniem dla mieszkańców.
Temat:

Brak zgody na likwidację linii 25

To absurd aby jakiś urzędas likwidował linię 25.
Mieszkam przy ul Stalowej, wsiadam z niepełnosprawnym synem na
Czynszowej w 23 i na przystanku Inżynierska przesiadam się w 25 ,
spokojnie bez wysiłku jedziemy do szpitala na Banacha. Nie MUSZĘ PROSIĆ
NIKOGO O POMOC bo wsiadam i wysiadam na jednym przystanku , w jedną i
drugą stronę. Metrem tam nie dojadę, syn się boi metra.
Może jakiś urzędnik przejedzie się z nami i organoleptycznie stwierdzi
jakie piekło chce nam zgotować.
Temat:

likwidacja linii 25

Może jakiś biurokrata z ZTM przejedzie się w godzinach szczytu linią 25 i
zobaczy: ile osób korzysta, jaki mają stan zdrowia( np sarsi), matki z
dziećmi itp.
Nie ma zgody na likwidację tej linii
Temat:

Autobus 262 Lewinow Zacisze-stacja metra Zacisze

Szanowni Państwo, korzystając z możliwości konsultacji prosze o
uwzglednienie aby przystanek w obie strony (połączenie ul.Koscieliskiej i
ul. Krosniewickiej) byl jak najblizej Stacji Zacisze. W przeciwnym
wypadku wszyscy z Zacisza Lewinow/Elsnerow będą wysiadac/wsiadac z/do 262
nadal na metrze Trockiej .A w końcu Stacja Metro Zacisze ,ostro
krytykowana że w ogole powstala, powinna sluzyc mieszkancom calego
Zacisza.Prosze również aby częstotliwość odjazdów w dni powszednie w
okresie szczytu (godz 7.00-8.30) i 17.00-19.00 byla co ca 12 minut (tak
jak kiedys) i lub nawet krócej.( Przy okazji a co z niedziela)?inaczej
jadąc z Centrum nie ma sensu wysiadac na metrze na Zaciszu.autobus 512
nie rozwiąże tu problemu.zas rano częstotliwość 15 minut to za
mało.pozdrawiam mieszkaniec Zacisze Lewinow z ul.Wyspowej od 20 lat
Temat:

Uwagi do otwarcia stacji na Bródnie

Szanowni Państwo,
Mieszkam na Bielanach, lecz nieraz podróżuję do znajomych na Targówku.
Po kolei:
41 powinna zostać, choćby jako linia szczytowa; jeśli nie-przenieść na
Służewiec np. 4 (relacja Bródno-Służewiec);
17 powinna mieć kursy skrócone do Marymontu, również w dni robocze;
25 można likwidować, jednak warto zapewnić bezpośredni dojazd do szpitala
na Banacha, w czym może pomóc zmiana 414;
112 powinna zostać wyprostowana na Kondratowicza (długa trasa), względnie
skrócona do Gilarskiej (przynajmniej część kursów); warto rozważyć
wydłużenie do stacji Bemowo.
118 mogłoby zastąpić 185 na trasie do Gwiaździstej, a latem także 385; w
zamian 185 dać na Mariensztat (obecna linia jest po prostu za długa);
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145 powinno zostać wyprostowane (patrz 112);
156 warto wzmocnić (np. 20/15/30) lub obsłużyć przegubowcami, zwłaszcza w
szczycie;
185 powinno zostać skrócone (jeśli nie od strony Bielan, to od strony
Mokotowa, np. do Stegien)-patrz 118, ze względu na nieregularną jazdę.
Relację Bielany-Ursynów mogłoby zapewnić hipotetyczne 585.
414 powinno zostać wzmocnione (całodzienne), warto skierować część kursów
na Banacha i Pawińskiego (za 25 w relacji Bródno-Szpital WUM).
E-4 nowa linia łącząca CH Marki/Bródno-Głębocka-KondratowiczaBazyliańska-Toruńska-AK-Żeromskiego-Duracza/Perzyńskiego-BroniewskiegoS8-Lazurowa-Os. Górczewska (w przyszłości dalej do Metra
Chrzanów/Karolina). Na jej wzór powinny powstać w przyszłości linie
Bemowo-Włochy-Wilanowska czy Wawer-Rembertów-Bródno (po oddaniu całej S17
do Drewnicy).
Temat:
Propozycja bez zmian linii autobusowej po uruchomieniu 2 linii
metra Bemowo
Dzien dobry,
Proszę o NIE zmienianie trasy linii autobusowej 190 po uruchomieniu 2
linii metra na Bemowie. Dotychczasowa trasa przebiega od OŚ. Górczewska
do CH Marki.Jest to jedyny, bezpośredni, szybki transport łączący Bemowo
(Konarskiego) i Śródmieście (Srare Miasto) i dalej bez przesiadek. Po
zmianach czekają mieszkańców Bemowa ogromne utrudnienia w postaci
bezsensownych przesiadek i wydłużenia czasu przejazdu z przesiadkami, a
co za tym idzie dotarcia w odpowiednim czasie do pracy. W zasadzie po
zmianach nie będzie ani jednej linii autobusowej,która bezpośrednio
dotrze z Bemowa do Pl. Bankowego, gdzie mnóstwo pasażerów dojeżdża
bezpośrednio do Bankowego z dużymi bagażami. Więc to będzie dodatkowe
utrudnienie dla takich osób. Mam nadzieję, że Państwo wezmą pod uwagę
sugestie mieszkańców i pasażerów Bemowa i nie zmienią trasy linii 190.
Temat:

zmiana linii autobusów

Dzień dobry,
w związku z opublikowaniem proponowanych, nowych tras autobusów
wnioskuję, o zmianę linii jakiegoś autobusu lub najlepiej, dodanie linii,
która będzie jechała z olesinu przez ostródzką, przy szkole na
ostródzkiej do pierwszej linii metra, autobus powinien mieć trasę jak
autobus 134 przed zmianą jego trasy przez remonty na zdziarskiej. Osoby
mieszkające wzdłuż ulicy Ostródzkiej nie maja dojazdu do 1 linii metra,
która w wielu przypadkach jest najlepszym środkiem komunikacji dla
mieszkańców, autobus do 2 linii także powinien pozostać, ale nie oznacza
to, że trzeba zmieniać trasę autobusu 134, tak żeby nie było
bezpośredniego dojazdu do pierwszej linii metra. Proszę o pozytywne
rozpatrzenie mojego wniosku.
Temat:

komunikacja na Targówku po otwarciu metra.

w odpowiedzi na propozycję likwidacji linii 160 - składam wniosek o
1. pozostawienie funkcjonowania autobusu
2. przywrócenie do trasy - oś. Targówek - Dw. Centralny
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linia 160 od zawsze łączyła Targówek z Dw. Centralnym. Zapewnia
bezpośrednie połączenie ze Szpitalem Praskim, Starówką, pl. Bankowym,
okolicami Kina Femina i Dw. Centralnym.
Metro nie rozwiązuje wszystkich potrzeb, metrem nie dojadę do sądów (
zaraz za tunelem pod starówką i pół przystanku za Feminą ) metrm nie
dojadę bezpośrednio do punktu przesiadkowego na Ochotę czy w kierunku dw.
Zachodniego, po likwidacji 517 czas dojazdu to ok 2h , na przysłowiowy
"Mordor" jadąc 2x metrem i tramwajem potrzebuję 1,5h podczas gdy 160+17
skracają czas do 45- góra 50 min. ( bez konieczności skakania po schodach
w ścisku i zaduchu) nie.! nikt mi nie wmówi że skm z pkp targówek
rozwiązuje sprawę 1 pociągiem na godzinę do którego trzeba dojechać i od
którego nie ma jak pojechać w kierunku wschodnim po powrocie...
Szczególnie że dla mnie - osoby z 2g inwalidzką z powodu wady serca
łatwość dojazdu bez licznych przesiadek, schodów i zaduchu w podziemnych
pociągach jest niezwykle istotna
Temat:

Proponowane zmiany przez WTP na Woli?

Dzień dobry,
w związku z zaproponowanymi zmianami w komunikacji, chcę wyrazić zarówno
zdziwienie, jak i sprzeciw wobec zmianom w kursowaniu linii 171 i 190.
Mieszkańcy znacznej części Woli utracą bowiem

możliwość:

- dogodnego dojazdu do znacznej części Bemowa (zarówno do Woli Park,
Galerii Bemowo - jeden autobus i wymagana przesiadka lub dwie),
- do samego metra i nowych stacji kolejowych (nie każdy miał to
szczęście, że stacje metra znalazły się w jego bezpośrednim sąsiedztwie
vide mieszkańcy rejonu ulicy Leszno i ronda Kercelak),
- do centrum miasta, co połączone jest z już wcześniejszą likwidacją na
tym odcinku linii 520.
Zwracam się z prośbą, by proponowane zmiany zostały zrewidowane i
pozostawiono linie 171 i 190 w ich dotychczasowym kształcie, bądź
skrócono jedynie na odcinku bemowskim.
Temat:

Zmiany WTP po otwarciu metra Bródno

Dzień dobry,
W związku z nadchodzącym otwarciem metra Bródno, uprzejmie proszę, aby
rozważyli Państwo poniższe rozwiązania przy ustalaniu zmian w rozkładach
jazdy ZTM:
- utrzymanie linii 314 na dotychczasowej trasie (oraz rozważenie
częstszego kursowania pojazdów tej linii)
- wprowadzenie dodatkowych kursów skróconych linii 176 na trasie Marcelin
- Metro Bródno.
Jako mieszkanka Żerania, dojeżdżająca codziennie do pracy przy Dw.
Centralnym, II linia metra jest dla mnie podstawowym środkiem komunikacji
miejskiej. Jest to nie tylko najszybsza trasa dojazdu do miejsca pracy,
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ale również najbardziej niezawodna. Powiedzą Państwo, że przecież na
Marcelinie jest stacja kolejowa Żerań jako transport alternatywny, ale
niestety bardzo rzadko zatrzymują się tam pociągi jadące do Centrum,
natomiast godziny kursowania autobusów są praktycznie niemożliwe do
skoordynowania z godzinami odjazdu pociągów ze stacji Płudy czy Warszawy
Toruńskiej. Pominę już ogólną zawodność kursowania pociągów w Polskich
realiach.
Zatem, z niecierpliwością czekam na moment gdy stacja metra Bródno
zostanie otwarta. Ale by dojazd do Bródna był również szybki i efektywny
potrzebne są dodatkowe połączenia z Marcelina, który obecnie jest węzłem
przesiadkowym dla wielu mieszkańców Żerania, Białołęki Dworskiej czy
Kobiałki. Dzięki temu mieszkańcy chętniej będą korzystać z połączeń WTP
oraz nowo otwartego parkingu P+R, rezygnując tym samym z dojazdu
samochodem do dzielnic położonych bliżej od centrum Warszawy (a tym samym
ograniczając korki m.in. na ul. Marywilskiej w kierunku Bródna).
W związku z dynamicznym wzrostem liczby mieszkańców Białołęki (i budową 4
nowych osiedli mieszkaniowych na przestrzeni ostatnich 3 lat, właśnie w
okolicach Żerania) częstsze kursowanie autobusów pomoże również w
efektywnej obsłudze rosnących potoków pasażerów.
Mam nadzieję, że wezmą Państwo pod uwagę moją argumentację i propozycje w
swoim procesie decyzyjnym nt. połączeń WTP po otwarciu stacji metra
Bródno.
Temat:

Linia 160

Ważność:

Wysoka

Kategorie: Targówek
Szanowni Państwo,
Zgłaszam swój zdecydowany sprzeciw dla planu likwidacji linii 160 z
Targówka w kierunku pl. Bankowego. Linia ta jest obecnie jedyną, która
umożliwia bezpośrednie połączenie z pl. Bankowym czy bez przesiadek.
Likwidacja tej linii zdecydowanie utrudni połączenie także z dworcem
Centralnym wielu mieszkańcom naszej dzielnicy. Metro tak, likwidacji
alternatywnych dróg połączenia z centrum miasta zdecydowane NIE!!!
Temat:

Zmiany komunikacji na Targówku po otwarciu metra

Linia 160 powinna pozostać w kształcie sprzed budowy metra czyli petla
Trocka - dw. Centralny. Linia 160 od zawsze łączyła Targówek z Dw.
Centralnym. Zapewnia bezpośrednie połączenie ze Szpitalem Praskim,
Starówką, pl. Bankowym, okolicami Kina Femina i Dw. Centralnym.
Jeśli linia zostanie zlikwidowana, przesiadka do metra lub autobusu 500
nic nie da, te linie zapewniają połączenie na zupełnie innych trasach.
Temat:

Konsultacje społeczne

Dzień dobry,
w ramach powstania nowej linii metra oraz konsultacji społecznych
zgłaszam postulat o zostawienie linii autobusowych nr 134 oraz 314 na
takiej trasie jak dotychczas. Zmiana trasy tych linii znacząco utrudni
dojazd do metra M1 oraz na zachodnią część Białołęki w stronę Modlińskiej
dla osób z ulicy Kobiałka, Mochtyńska, Przejezdna i Ostródzka.
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Miałam nadzieję, że zmiana kursowania autobusów poprawi nasza komunikację
przy przystanku Przejezdna, a tu okazuje się że zamiast lepszej
infrastruktury i dodania większej ilości autobusow oraz ich
częstotliwości to zabierają mi Państwo dwa autobus, którymi mogłam
dojechać do pracy. Jestem oburzona tym faktem, bo uważam że ta okolica
jest źle rozwinięta komunikacyjnie. Skupiają się Państwo na ulicy Skarbka
z Gór zapominając o wspominanych przeze mnie ulicach. Chce też zwrócić
uwagę, że ta okolica się rozwija i z każdym miesiącem powstaje nowe
osiedle. Nie wiem czy Państwo wiedzą, że liczba osób na przystanku
Przejezdna jest z dnia na dzień większa, można to zauważyć w autobusach
314 i 120, które są jedynymi autobusami.
Zamiast zabierać to proszę dodawać.
Temat:

Metro na Bródnie

W związku z konsultacjami w sprawie przebiegu linii autobusowych w
związku z otwarciem metra M2 na Bródnie składam wniosek:
- nie likwidować linii 160.
W uzasadnieniu do planów likwidacji tej linii wskazano, że dla
mieszkańców Białołęki główną linią dojazdową do metra będzie linia 527.
Tylko, że linia 160 od zawsze łączyła Targówek Mieszkaniowy z Dw.
Centralnym. Jej wydłużenie na Białołękę miało miejsce niedawno, po
otwarciu stacji Targówek Mieszkaniowy i Trocka.
Linia 160 powinna zostać zachowana w dawnym kształcie, tj łączyć Targówek
Mieszkaniowy i Dw. Centralny.
Zapewnia bezpośrednie połączenie ze Szpitalem Praskim, Starówką, Pl.
Bankowym, okolicami Kina Femina oraz Dw. Centralnym.
Metro przebiega inną trasą i wymaga przesiadek. Zresztą nawet po otwarciu
metra na Targówku linia 160 dalej jest bardzo popularna.
Temat:
Bemowo

Konsultacje społeczne w związku z otwarciem stacji metra

Dzień dobry,
zapoznałam się z proponowanymi zmianami w komunikacji miejskiej o
otwarciu nowych stacji metra. Jako mieszkanka osiedla Chrzanów na Bemowie
chciałabym zwrócić uwagę, że żadne zmiany nie uwzględniają połączenia
Chrzanowa ze stacją Bemowo. A na tym bardzo zależy mieszkańcom tego
dużego i wciąż rozrastającego się osiedla.
Chciałabym zaproponować aby wydłużyć trasę linii 249 do metra Bemowo (z
obecnej pętli przy Os. Górczewska) i zwiększyć jego częstotliwość
odjazdów do 10-15 minut.
Naprawdę mieszkańcom Chrzanowa bardzo zależy na poprawie komunikacji i
będę wdzięczna za uwzględnienie naszego osiedla w planowanych zmianach
komunikacji miejskiej.
Temat:

Likwidacja linii 25

Dzień dobry,
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Jako mieszkanka Pragi-Północ jestem przeciwko likwidacji linii 25, która
zapewnia bezpośrednie połaczenie Muzeum Narodowym,
Dworcem Centralnym i innymi przystankami wzdłuż al. Jerozolimskich.
Na tej trasie ani linia 4 i metro nie stanowią alternatywy i wiążą się z
przesiadkami uciążliwymi dla wszystkich, szczególnie zaś
Dla osób starszych i matek z dziećmi. Jest to również linia bezpośrednią
do szpitala na Banacha, z której korzysta dużo obywateli Warszawy.
Temat:
sugestie dotyczące propozycji zmian w komunikacji miejskiej po
otwarciu stacji II linii metra
Załączniki: WTP nowe zmiany.docx
Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam sugestie dotyczące propozycji zmian w komunikacji
miejskiej po otwarciu stacji II linii metra: Ulrychów oraz Bemowo.
Zmiany w kilku punktach są niepokojące i bardzo niesatysfakcjonujące dla
mieszkańców osiedla Chrzanów, jak również dla części mieszkańców Ursusa.
Szczegóły w załączeniu.
Temat:

Fwd: Budowa metra i likwidacja komunikacji naziemnej

Przekazuję treść mojego maila. Chyba teraz na właściwy adres mailowy.
---------- Forwarded message --------Dzień dobry
Słyszałam, że po zakończeniu budowy metra zamierzacie zlikwidować wiele
linii autobusowych i tramwajowych, w tym tramwaj 25. Czy to prawda?
Jeśli tak, to będzie najgorsza decyzja, jaką moglibyście podjąć.
Czy wzięliście pod uwagę to, że 25 pokrywa się z liniami metra tylko na
pewnej części trasy?
Jestem osobą niepełnosprawną, poruszam się o dwóch kulach i tramwaj 25
jest najlepszym sposobem dojazdu do pracy, bez przesiadki.
Niepełnosprawność utrudnia bardzo przesiadki. Latem jeszcze jakoś można
dać radę, ale jesienią i zimą to koszmar...
Gdybym miała jechać metrem, to czas dojazdu do pracy wydłużyłby mi się
znacznie, bo w tej chwili wysiadam z tramwaju i idę ok. 5 minut piechotą
do pracy. Podróż metrem wymagałaby przesiadki z drugiej linii metra w
pierwszą i jeszcze miałabym kawał drogi do pracy z wieloma utrudnieniami
typu nieczynne windy w przejściach podziemnych, tłum ludzi, spieszących
się, którzy mogą mnie potrącić, przewrócić... No i dużą odległość od
samego wyjścia od stacji metra, do urzędu, gdzie pracuję.
Ponadto przesiadkę musiałabym mieć na stacji Świętokrzyska, a to dla mnie
i wielu osób niepełnosprawnych, najgorsza stacja, bo żeby przesiąść się
tam, trzeba pokonać duże odległości. Na dodatek łatwo się tam zgubić...
To wszystko wymaga czasu, a ja nie mam komfortu przyjeżdżania do pracy na
kiedy zdążę, tylko muszę być na wyznaczoną godzinę.
Błagam, nie likwidujcie tramwajowej linii 25, za to możecie dodać więcej
pojazdów niskopodłogowych, bo nie ma ich na tej linii zbyt wiele i czasem
muszę długo czekać, gdy zdarzy mi się spóźnić na niskopodłogowy tramwaj
25.
Likwidując te linię możecie mi odebrać możliwość pracy w ogóle, co
znacznie pogorszy moja sytuację życiową zarówno finansowo, jak i
zdrowotnie, bo praca jest dla mnie także pewną formą rehabilitacji. No i
gdy pracuję, stać mnie na leki, które znacznie podrożały...
Weźcie pod uwagę, że komunikacją miejską, do pracy, jeżdżą nie tylko
zdrowi, pełnosprawni ludzie. Ludzie niepełnosprawni też pracują i chcą
być samodzielni.
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Temat:

Zmiany tras linii 134 i 314

Kategorie: Białołęka
Dobry wieczór,
Piszę, ponieważ jestem zaniepokojona planowanymi zmianami w rozkładach
jazdy komunikacji miejskiej na terenie Białołęki. Jako mieszkanka osiedla
Zielona Dolina sprzeciwiam się odcięciu mnie od bezpośredniego dojazdu do
M1 (Metro Marymont). Rozumiem chęć połączenia wszystkich z nową stacją
metra, jednakże, szczególnie osobom pracującym w centrum, jest to bardzo
nie na rękę (2 przesiadki, zamiast 1). Kolejny i kluczowy problem, to
plany na linię 314, które sprawią, że powstanie kolejna bezużyteczna
linia o rozkładzie takim jak 234. Powinniśmy dążyć do poprawienia
łączności pomiędzy lewą a prawą częścią Białołęki, a zmiana trasy 314
sprawi, że usunięta zostanie JEDYNA linia łącząca nas (Olesin-Mańki
Wojdy) bezpośrednio z Tarchominem i Galerią Północną. Wnioskuję
jednocześnie o zwiększenie częstotliwości linii 314 i o uruchomieniu jej
także w weekendy i święta. W tym momencie przemieszczenie się na
Tarchomin bez 314 zajmuje mi 40 minut, ponieważ jestem zmuszona jeździć
naokoło (przez Żerań FSO). Jest to w mojej opinii po prostu tragiczne.
Proszę o odpowiedź.
Temat:

Metro M2 Bródno zmiany

Dzień dobry,
W sprawie zmian w komunikacji po otworzeniu metra Kondratradowicza i
Bródno.
Ja mieszkam na Skarbka z Gór i najczęściej poruszam się obecną linia 132
że względu na dojazd do PKP Toruńska a moje dziecko do szkoły na ul.
Kochanowskiego. Zabranie 132 z tej trasy i jeśli dobrze widziałam nie
danie nic w zamian zamyka mi całkowicie prostą drogę do tych punktów
skazując na objazd z wieloma przesiadkami. Poza tym powinien być
alternatywny dojazd do metra M1, dojazd do M2 i przesiadanie się na
Świętokrzyskiej (które już teraz nie jest przepustowe a tam nie ma szans
na poszerzenie przejsc) nie jest wcale bardzo wygodna opcją.
Jestem za zostawieniem linii 132 na swojej trasie.
Temat:

Metro M2 Bródno- zmiana 132 sprzeciw

Dzień dobry,
W sprawie zmian w komunikacji po otworzeniu metra Kondratradowicza i
Bródno.
Ja mieszkam na Skarbka z Gór i najczęściej poruszam się obecną linia 132
że względu na dojazd do PKP Toruńska a moje dziecko do szkoły na ul.
Kochanowskiego. Zabranie 132 z tej trasy i jeśli dobrze widziałam nie
danie nic w zamian zamyka mi całkowicie prostą drogę do tych punktów
skazując na objazd x wieloma przesiadkami. Poza tym powinien być
alternatywny dojazd do metra M1, dojazd do M2 i przesiadanie się na
Świętokrzyskiej (która już teraz jest nieprzepustowa w przejściach) nie
jest wygodna.
Jestem za zostawieniem linii 132 na swojej trasie.
Temat:

Zabranie 41
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Dzień dobry mieszkań na ul Daniszewskiej . Kupiłam mieszkanie ze względu
lokalizacji i bliskiego dojazdu do metra . Pracuje w centrum i powiem
szczerze ze teraz w weekend jest problem jak jest jeden tramwaj i jeździ
co 15/20 minut . Bardzo proszę o wzięcie pod uwagę ze tu osiedle jest
coraz większe dzieci do szkoły i przedszkola tez dojeżdżają wiec jeden
tramwaj 4 to za mało . Pracuje często do 21 przy dw centralnym nie
wspomnę ze o 20.10 mam ostatni 41 muszę się przesiadać bardzo proszę o
zostawienie tego tramwaju i wydłużenie jego godzin pracy tak jak ma 4 .
Myślałam ze jak będzie metro to będzie jakieś połączenie do metra
częstsze a tu są zabieranie tramwaje, proszę by 234 i 314 dojeżdżało do
metro Bródno . Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby .
Temat:

Konsultacje linia 333 Kępa Tarchomińska

W tym roku uruchomiona została długo wyczekiwana linia łącząca Kępę
Tarchomińską z Nowodworami - umożliwiająca np. dzieciom bezpieczne
dotarcie do szkół.
Linia była długo wyczekiwana i okazało się, że bez konsultacji podjęto
decyzję, że będzie uruchomiona tylko w dni powszednie.
Z wielkim zainteresowaniem dzisiaj zauważyłem informację o przedłużeniu
lini pod liceum gdzie uczęszcza córka. Pytanie czy nalezy z tym czekać
skoro potrzeba jest już od jakiegoś czasu?
Wielce oczekiwany rozkład w weekend potrzebny jest na przysłowiowe
"wczoraj" - nie do kónca rozumiem dlaczego odsuwamy to w czasie.
Proszę o pilne uruchomienie obu pomysłów (wydłużenie trasy oraz dodanie
weekendów do kursów)
"A lot of hard work is hidden behind nice things."
Temat:

Prośba o niekasowanie linii tramwajowych nr 25 i 41

Szanowni Państwo!
Jako mieszkanka Warszawy jestem przeciwko likwidacji jakichkolwiek linii
komunikacji naziemnej w tym szczególnie linii tramwajowych, np. linia 25
zapewnia bezpośrednie połączenie z Muzeum Narodowym, Dworcem Centralnym i
innymi przystankami wzdłuż al. Jerozolimskich, gdzie znajduje się wiele
celów podróży. Na tej trasie ani linia nr 4, ani metro nie stanowią
alternatywy i wiążą się z licznymi przesiadkami uciążliwymi dla osób
starszych i schorowanych.
Temat:

Wniosek w sprawie zmian komunikacyjnych 134

Szanowni Panstwo,
Bardzo proszę nie skracanie linii autobusowej 134 i nie odcinanie
mieszkańców ulicy Zdziarskiej od M1, Żoliborza i naszego komisariatu
który mieści się na ulicy Myśliborskiej,naszego urzędu skarbowego i
urzędu miasta.Sa to miejsca gdzie mieszkańcy załatwiają ważne sprawy
urzędowe a autobus 314 jeździ bardzo zadko.Uwazam że skrócenie linii
autobusowej zamiast poprawić sytuację mieszkańców spowoduje wykluczenie
komunikacyjne.
Temat:

Nowe trasy linii autobusowych na Bródnie

Dzień dobry,
Chciałam wyrazić swój sprzeciw wobec likwidacji linii 412 przy
jednoczesnym utrzymaniu niskiej częstotliwości kursów 240 i "zabraniu"
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linii 132 z ul. Lewandów. Jest to kolejny raz kiedy mieszkańcy okolic ul.
Kościuszki i Lewandów mocno tracą na sytuacji, która powinna być
korzystna. Nie będzie dla nas żadną korzyścią otwarcie nowych stacji
metra jeśli dojazd do nich będzie ograniczony do rzadko kursujących 240 i
256.
Przypominam również że zamysłem funkcjonowania linii 412 było ułatwienie
mieszkańcom Marek dojazdu do dw. Wschodniego. W Państwa propozycji jest
mowa o "zastąpieniu innymi liniami" jednak nie widzę tam żadnej
propozycji zamiennej dla 412 i 132.
Mam nadzieję że te uwagi będą wzięte pod uwagę.
Temat:

Metro Bródno

Witam
Jestem przeciwny nowej trasie linii 118 propozycję
trafiioną jest to lina łącząca Bródno z Centrum
Linia 25 jak najbardziej za
Temat:

uważam za nie

Łodygowa

Dzień dobry. Chciałam wypowiedzieć się na temat planowanych autobusów po
otwarciu metra. Szczerze mówiąc jestem trochę przerażona. Jako mieszkanka
ulicy Lewinowskiej muszę stwierdzić że nasza okolica została bardzo źle
potraktowana - w porównaniu np.
do mieszkańców Białołęki. Dano nam dwa
autobusy do stacji Kondratowicza
145 i 245. Oba są z Ząbek. Zapchane do granic możliwości i jak wszyscy
wiedzą jeżdżące jak chcą. Poza tym autobus 262. Jadący do metra zacisze
ale i tak chyba trzeba dojść-?. Poza tym ten autobus jeździ co 15 minut
albo co pół godziny, w weekendy wogóle. Białołęka ma 527 jeżdżące jak
metrobus a my to co powyżej. Czy nie można by było uruchomić autobusu z
pętli Lewinowska? Dla nas mieszkańców - Zacisza ( nie Ząbek)do metra
Kondratowicza lub 262 jeżdżącego częściej do metra Zacisze?
Temat:

Ostródzka

Witam,
W związku z trwającymi konsultacjami
proszę zauważyc że zgodnie z Państwa propozycją ulicą ostródzką będzie
jeździł tylko 1 autobus 134 i to co 15 minut. Proszę zobaczyć ile tam się
buduję bloków 1 autobus to stanowczo za mało. Wszystkie autobusy
przeniesione zostały na skarbka z gór a ostrodzka zostanie z 1
autobusem. Proszę dac na ostodzkiej dodatkowy autobus dojeżdżający do
m1(204 skręca w połowie ostrodzka pomijając końcową część ulicy), albo
134 jadący do m2 zwiększyć częstotliwość co 10 min bo 15 to stanowczo za
długo.
Temat:
Dlaczego zabieranie autobus z Mehoffera! Nie ma zgody! Na
zabranie 126
Kategorie: Tarcho-Nowodwory
Światowida ma tramwaj. Ma pełno komunikacji. Jak mamy dojechać z
Mehofera? Z Talarowej do tramwaju? Dlaczego chcecie nam zabrać
połączenie! Czy z tej części Tarchomina będziemy po pół godziny czekać na
autobus. Świetnie. Po prostu jedno mają autobusy i tramwaje a my mamy
chodzić na piechotę 3 przystanki? 133 to autobus który rzadko jeździ.

600
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

Czyli jedni mają metro a inni będą kwitli na przystanku. Może warto rano
spróbować się wydostać z Talarowej 1 autobusem. Powodzenia!
Temat:

Dlaczego zabiera się autobus z Mehoffera?

Dlaczego zabieracie autobus z Mehoffera? To szok. Na Światowida jest
tramwaj i pełno autobusów. Z Mehofera i Talarowej ciężko się wydostać. Co
ma Mehoffera do otwarcia Metra na Bródnie!!! Na Tarchominie Światowida ma
super policzenie. A Mehoffera? 211 jeździ najbardziej nieregularnie jak
tylko można. Wychodzi na to że u nas będzie się czekało na autobus po pół
godziny? Do pracy mam 4 środki lokomocji. Na prawdę zabranie 126 z
Mehoffera to jest nieporozumienie.
Temat:
Konsultacje w przedmiocie układu komunikacji na Targówku i
Białołęce w związku z planowanym otwarciem stacji metra
Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do rozpoczętych konsultacji w przedmiocie proponowanych
zmian w komunikacji miejskiej w rejonie Targówka i Białołęki w związku z
otwarciem nowych stacji metra jako osoba mieszkająca w tym rejonie wnoszę
o:
1.
w odniesieniu do linii 126 – o zdecydowane zwiększenie
częstotliwości kursowania do interwałów czasowych w okolicach 10 min. w
dni powszednie oraz do nie rzadziej niż 30 min. w pozostałe dni (tj. do
częstotliwości 10/10/30);
2.
w odniesieniu do linii 176 – o zdecydowane zwiększenie o
zdecydowane zwiększenie częstotliwości kursowania do interwałów czasowych
w okolicach 10 min. w dni powszednie oraz do nie rzadziej niż 30 min. w
pozostałe dni (tj. do częstotliwości 10/10/30);

Uzasadnienie
Komunikacja miejsca w rejonie Marcelina jest relatywnie skromna biorąc
pod uwagę już obecną liczbę mieszkańców, a tym bardziej przy
uwzględnieniu szybko powstających lub rozbudowujących się nowych osiedli
mieszkaniowych (m.in. w okolicach ul. Marywilskiej). Niedostatki są tym
bardziej istotne, jeśli wziąć pod uwagę liczbę osób wjeżdżających
codziennie do Warszawy od strony Legionowa (oraz wyjeżdzających w
godzinach popołudniowych). Jest to widoczne w stopniu zapełnienia (a
właściwie przepełnienia) aktualnie dostępnych środków komunikacji
(pociągi, linie 126,176, 314) ze szczególnym uwzględnieniem godzin
szczytów.
Również infrastruktura drogowa w tym rejonie (szerokość ulic) nie sprzyja
dużej intensywności ruchu, co tym bardziej powinno skutkować w dołożeniu
należytej staranności we właściwym ukształtowaniu sieci komunikacji
miejskiej oraz częstotliwości jej kursowania.
Rozwiązania zaproponowane przez Państwa w zakresie mającym główne
znaczenie dla przedmiotowej okolicy niestety świadczą o braku należytej i
rzeczowej analizy stanu drogowo-komunikacyjnego w tym rejonie i skutkują
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wysokim niedostosowaniem Państwa propozycji do potrzeb mieszkańców.
Państwa oferta zbiega się do (i) zaproponowania kursowania dwóch
dotychczasowych linii z częstotliwością 30/30/30 (odnośnie linii 126)
oraz 15/30/30 (odnośnie linii 176) przy jednoczesnym (ii) wyeliminowaniu
kursowania linii 314 na tym obszarze.
O ile zaproponowane trasy linii 126 oraz 176 wydają się akceptowalne, to
już ich częstotliwość jest dalece niewystarczająca – tym bardziej przy
uwzględnieniu propozycji dotyczącej eliminacji w rejonie linii 314.
Wskazać należy, że zaproponowane trasy linii 126 i 176 w zestawieniu z
liczbą aktualnych i przyrastających w krótkim czasie mieszkańców
skutkować będzie zwiększeniem obciążenia ruchem głównych arterii
wjazdowych do centrum Warszawy z uwagi na niewystarczającą ofertę
komunikacji miejskiej. Liczba mieszkańców (aktualna oraz prognozowana)
wydają się gwarantować, że potrzeby skomunikowania z najbliższymi
stacjami metra są znacznie wyższe aniżeli Państwa propozycja.
Projektowane trasy łączą ze sobą gęsto zamieszkane obszary/osiedla,
których mieszkańcy wraz z otwarciem linii metra będą poszukiwać sprawnych
środków dojazdu do nich w celu dotarcia do centralnych dzielnic miasta
(oraz powrotu z nich), a w razie braku takiej oferty zostaną zmuszeni do
skorzystania z prywatnych środków transportu. W efekcie okoliczne drogi
będą notorycznie zakorkowane i nieprzejezdne (zarówno dla pojazdów
prywatnych, jak i komunikacji miejskiej, dla której brak jest zasadniczo
przestrzeni dla wytoczenia buspasów). W tych okolicznościach właściwym
działaniem będzie zwiększenie częstotliwości kursowania linii 126 i 176
do poziomu 10 min w dni powszednie i nie mniejszego niż 30 min w dni
wolne od pracy w odniesieniu do każdej z nich. Gęstość zaludnienia oraz
projektowane trasy gwarantują, że nawet przy takiej częstotliwości
kursowania autobusy te nie będą jeździć puste.
Zaproponowane działanie byłoby spójne z dotychczas realizowaną przez
miasto i ZTM strategią obejmującą m.in. otwarcie parkingu P&R w rejonie
stacji kolejowej Warszawa - Żerań. Działanie takie należy ocenić za
słuszne i uzasadnione z punktu widzenia przepustowości okolicznych dróg i
ułatwień dla osób wjeżdżających do miasta od strony Legionowa. Podkreślić
należy, że parking ten nie jest i nie będzie wykorzystywany wyłącznie
przez pasażerów pociągów (których częstotliwość kursowania też jest
ograniczona a poziom przepełnienia w godzinach szczytu bardzo duży), ale
także przez pasażerów okolicznych stacji metra (bezsprzecznie bowiem
metro stwarza znacznie większe i sprawniejsze możliwości podróżowania do
różnych rejonów Warszawy aniżeli pociągi z uwagi na znacznie
atrakcyjniejsze lokalizacje poszczególnych stacji M1 i M2). Żeby tak się
jednak stało koniecznym jest zapewnienie częstego i sprawnego dojazdu do
stacji metra dla użytkowników tego parkingu. W przeciwnym bowiem razie
inwestycje poczynione na ten parking będą zmarnowane.

Biorąc pod uwagę powyższe wniosek o istotne zwiększenie częstotliwości
kursowania linii 126 i 176 jest wysoce uzasadnione i konieczne.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt.
Temat:

Likwidacja

linii 160 i E9 - konsultacje.

Dzień dobry,
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Mieszkam na ul Skarbka z Gór i chciałam zgłosił swoje niezadowolenie w
związku z propozycją likwidacji linii 160 i E-9 w związku z otwarciem
nowych stacji metra na Targówku.
Linia 160 umożliwia dojechanie do Dworca Centralnego jednym środkiem
transportu co jest ważne np w przypadku podróżowania z bagażem. Trasa
linii 160 nie pokrywa się w całości z trasami metra M1 i M2 i w związku z
tym można tą linią dojechać bez przesiadki do PKP Targówek, Stare Miasto,
Hala Mirowska. Linia ta jest bardzo ważna dla starszych mieszkańców
osiedli Derby, gdyż mogą bezpośrednio dojechać do lekarzy specjalistów do
przychodni na ul Radzymińskiej lub Jagiellońskiej i Szpitala Praskiego.
Starsi ludzie często gubią się w Metrze dlatego linia 160 jest dla nich
ważna.
Linia E9 jest ważna dla mieszkańców osiedli Derby którzy pracują np na
Żoliborzu lub Bielanach. umożliwia bezpośredni i szybki dojazd do Metra
Marymont. W żaden inny sposób nie można szybciej dojechać w tamte rejony
Warszawy. Bez E9 trzeba będzie jeździć naokoło.
Proszę nie skazywać nas jedynie na konieczność korzystania z Metra i
proszę o pozostawienie innej alternatywy w postaci linii 160 i E9.
Poza tym linia 527, która jest już mocno przeciążona nie jest w stanie
zastąpić linii 160 i E9, autobusy musiałyby jedzie chyba co 2 minuty żeby
zabrać zabrać wszystkich pasażerów z przystanków.
Przy okazji przypominam, że kilka lat temu obiecano nam zbudowanie linii
tramwajowej zamiast Metra, które również było u nas w planach. Ani jedno
ani drugie nie doszło do skutku...
Temat:

Przeciw likwidacji tramwaju 25

Szanowni Państwo,
Jestem oburzona pomysłem likwidacji tramwaju linii 25. Jak absurdalny
jest to pomysł pokazują te momenty w roku, kiedy linia była zawieszana
(na przykład ferie). Mieszkam przy ulicy Bródnowskiej - linia 25 to
doskonałe połączenie bezpośrednio z centrum (można dojechać do Stadionu,
ronda de Gaulle'a, Centrum, Dworca Centralnego, czy Placu Zawiszy).
Alternatywa w postaci połączenia tramwajów 3+7 jest tym bardziej
nielogiczna, że tramwaje te na przystanku Kijowska (czy Al. Zieleniecka w
stronę Pragi), gdzie się krzyżują, jadą jeden po drugim i tylko od
konfiguracji świateł zależy czy człowiek zdąży się przesiąść czy będzie
musiał czekać co najmniej 10 minut. Wydłuża to podróż do centrum o co
najmniej połowę. Brak bezpośredniego połączenia Zachodniego Bródna i
północnej części Pragi Północ z Alejami Jerozlimskimi na centralnym
odcinku, to bardzo zły pomysł.
Wyrażam swój zdecydowany sprzeciw wobec planów likwidacji tramwaju linii
25.
Temat:

Linia 25

Witam,
Sprzeciwiam się likwidacji linii 25 jest to mój bezpośredni dojazd do
pracy z przystanku Bródnowska do Bitwy Warszawskiej , jakakolwiek zmiana
spowoduje u mnie konieczność zbędnych przesiadek oraz wydłużenie czasu
dojazdu do pracy. Dotyczy to wielu osób ponieważ rano tramwaj jest pełny
i liczę na to że każda z tych osób wyrazi swój sprzeciw w tej sprawie bo
otworzenie kolejnych stacji metra w niczym nie ułatwi mi życia natomiast
likwidacja linii 25 spowoduje duże komplikacje w życiu codziennym.
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Temat:

Linia 25

Szanowni Państwo,
Linia tramwajowa 25 jest jedyną opcją dla mieszkańców Pragi i Bródna,
pozwalającą nam przemieszczać się bez przesiadek po pierwsze na rondo de
Gaulle'a, po drugie na Ochotę do szpitala na Banacha.
Owszem, istnieją opcje przesiadki, ale proszę zwrócić uwagę, na trzy
elementy:
Po pierwsze, komunikacja miejska musi odpowiadać nie tylko na potrzeby
młodych sprawnych osób, ale także na wymogi osób starszych albo z
trudnościami w poruszaniu się. Dla takich osób, przesiadka stanowi nie
lada problem. Poza tym, osoba niepełnosprawna lub starsza traci dużo
czasu zanim wejdzie do metra szukając windy, czekając na windę itp.
Po drugie, osoba obciążona zarówno zakupami czy walizkami będzie wolała
wybrać samochód niż przesiadać się. Na przesiadkach często traci się czas
i jest to obciążenie psychiczne.
Po trzecie, żyjemy w takich czasach, że powinniśmy rozwijać transport
miejski, inwestować w komunikację nie zamykając już istniejące
linie,tylko tworzyć nowe. Każda taka decyzja wiąże się z faworyzowaniem
nieekologicznych rozwiązań a wszyscy wiemy jak ważne jest dla ziemi, dla
nas wszystkich, wybieranie ekologicznych opcji. Opcja przesiadki sprawi,
że potencjalni pasażerowie będą woleli dojechać spokojnie do miejsca
docelowego samochodem. Poza tym, zamknięcie linii 25 defaworyzuje
mieszkańców Pragi i Bródna... Zamknięcie linii 25 nic nie zmienia dla
osób bogatszych, czyli tych mieszkających w Śródmieściu, gdyż i tak
dysponują całym wachlarzem rozwiązań. Nie mogę również zrozumieć,
dlaczego oferowanie rozwiązań komunikacyjnych mieszkańcom danej dzielnicy
wiąże się z likwidacją od dawna istniejących połączeń, czyli komfortowych
rozwiązań, innym mieszkańcom.
Mam nadzieję, że wezmą Państwo pod uwagę uwagi mieszkańców Pragi i Bródna
i pozostawiają ważną dla nas linię 25.
Temat:

Wniosek

Szanowni Państwo,
Uprzejmie proszę o nie zabieranie mieszkańcom ulicy Zdziarskiej dojazdu
do linii M1 poprzez skrócenie trasy 134.Linia jest jedyną linia
autobusowa która codziennie jeżdżę do pracy.
Temat:

Metro i autobus 176

Nowa trasa autobusu ok, ale częstotliwość co 30 min? Autobus powinien
jeździć przynajmniej w godz szczytu co 10 minut.
I w zależności od liczby chętnych autobusy powinny być większe, dzisiaj
na tej trasie kursują pojedyncze autobusy.
Temat:

Konsultacje Linia tramwajowa 25

Szanowni Państwo,
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Linia tramwajowa 25 jest jedyną opcją dla mieszkańców Pragi i Bródna,
pozwalającą nam przemieszczać się bez przesiadek po pierwsze na rondo de
Gaulle'a, po drugie na Ochotę do szpitala na Banacha.
Owszem, istnieją opcje przesiadki, ale proszę zwrócić uwagę, na trzy
elementy:
Po pierwsze, komunikacja miejska musi odpowiadać nie tylko na potrzeby
młodych sprawnych osób, ale także na wymogi osób starszych albo z
trudnościami w poruszaniu się. Dla takich osób, przesiadka stanowi nie
lada problem. Poza tym, osoba niepełnosprawna lub starsza traci dużo
czasu zanim wejdzie do metra szukając windy, czekając na windę itp.
Po drugie, osoba obciążona zarówno zakupami czy walizkami będzie wolała
wybrać samochód niż przesiadać się. Na przesiadkach często traci się czas
i jest to obciążenie psychiczne.
Po trzecie, żyjemy w takich czasach, że powinniśmy rozwijać transport
miejski, inwestować w komunikację nie zamykając już istniejące
linie,tylko tworzyć nowe. Każda taka decyzja wiąże się z faworyzowaniem
nieekologicznych rozwiązań a wszyscy wiemy jak ważne jest dla ziemi, dla
nas wszystkich, wybieranie ekologicznych opcji. Opcja przesiadki sprawi,
że potencjalni pasażerowie będą woleli dojechać spokojnie do miejsca
docelowego samochodem. Poza tym, zamknięcie linii 25 defaworyzuje
mieszkańców Pragi i Bródna... Zamknięcie linii 25 nic nie zmienia dla
osób bogatszych, czyli tych mieszkających w Śródmieściu, gdyż i tak
dysponują całym wachlarzem rozwiązań. Nie mogę również zrozumieć,
dlaczego oferowanie rozwiązań komunikacyjnych mieszkańcom danej dzielnicy
wiąże się z likwidacją od dawna istniejących połączeń, czyli komfortowych
rozwiązań, innym mieszkańcom.
Mam nadzieję, że wezmą Państwo pod uwagę uwagi mieszkańców Pragi i Bródna
i pozostawiają ważną dla nas linię 25.
Temat:

504 do stacji M2

Dzień dobry,
chciałbym przedstawić propozycję jednokierunkowej zmiany trasy linii
504 w kierunku krańca Dworzec Centralny, na końcowym jej odcinku, głównie
w celu poprawy skomunikowania rejonów ulicy Żwirki i Wigury z linią metra
M2.
Oddawane są kolejne stacje metra, zmieniane są trasy autobusów
dowożących ludzi do najbliższych stacji. Wciąż jednak kluczowe obszary
niektórych niektórych dzielnic nie mają zapewnionego szybkiego,
bezpośredniego dojazdu do drugiej linii metra. Dlatego przy okazji zmian
w układzie komunikacyjnym proponuję zmianę trasy linii przyspieszonej
504, która szybko i bezpośrednio dowoziłaby mieszkańców m. in. Okęcia,
Rakowca i Wyględowa do stacji Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ, skąd można
wyruszyć w dalszą podróż linią metra M2.
Proponowana przeze mnie nowa trasa linii 504 w kierunku krańca Dworzec
Centralny:
Plac Zawiszy – ul. Towarowa – Rondo Daszyńskiego – ul. Prosta – Rondo ONZ
– al. Jana Pawła II – tunel wjazdowy na pętlę Dw. Centralny – jezdnia
płn. Dw. Centralnego – Dworzec Centralny
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Autobus na nowej trasie zatrzymywałby się na następujących
przystankach:
Plac Zawiszy 12, Rondo Daszyńskiego 01, Rondo ONZ 01, Dworzec Centralny
Przesłanki:
1. Z punktu widzenia osób jadących do pętli Dworzec Centralny, zmiana
nieznacznie wpłynie na podróż, gdyż jedynie wydłuży ją o kilka minut (a
jeśli to sprawia problem, mogą wybrać autobus 128/175 jadący szybciej
prosto przez Aleje Jerozolimskie do dworca).
2. Z punktu widzenia osób wysiadających do tej pory na przystanku Plac
Zawiszy 03, zmiana nieznacznie wpłynie na dojazd w ten rejon, gdyż
podróżni będą wysiadać jedynie po innej stronie placu – na przystanku
Plac Zawiszy 12.
3. Osoby chcące dostać się z rejonu ulicy Żwirki i Wigury do biurowców w
okolicy Ronda Daszyńskiego uzyskają bezpośrednie połączenie (przystanek
Rondo Daszyńskiego 01) – nie będą musiały jak do tej pory jechać
autobusem 128/175/504, przesiadać się w tramwaj 1/22/24 na Placu Zawiszy
i podjeżdżać nim jedynie jeden przystanek.
4. Osoby chcące dostać się z rejonu ulicy Żwirki i Wigury do ścisłego
centrum stolicy, np. w rejon Ronda ONZ, uzyskają bezpośrednie połączenie
(przystanek Rondo ONZ 01) – nie będą musiały jak do tej pory jechać
autobusem 128/175/504, przesiadać się (przez przejścia podziemne) w
tramwaj 10/17/33/41 przy Dworcu Centralnym i podjeżdżać nim jedynie jeden
przystanek.
5. Osoby chcące dostać się z rejonu ulicy Żwirki i Wigury do linii metra
M2 i dalej w kierunku zachodnim będą wysiadać przypuszczalnie na
przystanku Rondo Daszyńskiego 01 i korzystać z wejścia do metra nr 3.
6. Osoby chcące dostać się z rejonu ulicy Żwirki i Wigury do linii metra
M2 i dalej w kierunku wschodnim będą wysiadać przypuszczalnie na
przystanku Rondo ONZ 01 i korzystać z wejścia do metra nr 7, gdyż
przesiadka tu jest wygodniejsza (dystans przystanek-wejście po chodniku
ok. 55 m) niż na Rondzie Daszyńskiego (dystans przystanek-wejście przez
pasy ok. 200 m).
7. Dodatkowo, osoby pracujące w dwóch największych zagłębiach biurowych
Warszawy jednocześnie, czyli na Służewcu i przy Rondzie Daszyńskiego,
uzyskałyby bezpośrednie połączenie między dwoma miejscami pracy.
8. Z punktu widzenia logistycznego, zmiana trasy wydaje się racjonalna,
gdyż do tej pory autobus i tak nie miał żadnego przystanku między Placem
Zawiszy a Dworcem Centralnym, więc pasażerowie nie stracą żadnego
przystanku a jedynie zyskają. Dodatkowo, nowa trasa obejmowała by jedynie
prawoskręty, łatwiejsze do wykonania niż lewoskręty (z ul. Towarowej w
ul. Prostą i z ul. Prostej w al. Jana Pawła II). Zaś wjazd pod Dworzec
przebiegałby przez bezkolizyjny podziemny ślimak na wysokości ul. Złotej.
Czas, który obecnie tracony jest w godzinach szczytu na lewoskręt
autobusu z Al. Jerozolimskich w Al. Jana Pawła II, mógłby być
produktywniej wykorzystany na obsługę przystanków w rejonie linii metra
M2.
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Warto dodać, że zaproponowana przeze mnie nowa trasa była już kiedyś
obsługiwana przez autobus 504 w ostatni wakacyjny weekend 2020 roku i
była spowodowana naprawą nawierzchni na Rondzie Czterdziestolatka, co
pokazuje, że autobus ma możliwość przejazdu zaprezentowanym ciągiem ulic.
Liczę na przeanalizowanie z Państwa strony przedstawionych przeze mnie
licznych przesłanek przemawiających za zmianą trasy i uwzględnienie tej
propozycji podczas wprowadzania zmian przy okazji uruchamiania nowych
stacji metra.
Temat:
propozycję zmian w komunikacji po otwarciu kolejnych stacji
M2 - Marcelin
Kategorie: Białołęka
Dzień dobry,
w zwiazku z propozycja zmian w komunikacji po otwarciu kolejnych stacji
M2 w okolicy Marcelin, chcialam wyrazić oburzenie propozycją
zlikwidowania linii 314 z okolic ulicy Marywilskiej/Marcelin.
obecnie w naszej okolicy teoretycznie sa 3 linie autobusowe, jednak w
praktyce jest to tak naprawde 2 i pol linii gdyz 314 nie jezdzi przez
połowe dnia, a do tego nie jezdzi w weekend.
nie wiem czy ktos z panstwa kiedykolwiek był w tej okolicy i probował sie
wydostac gdziekolwiek, jesli nie to powiem panstwu ze graniczy to z cudem
jesli nie chcemy sie 3 razy przesiadac. wieszkosc mieszkancow jezdzi
wszedzie samochodami bo komunikacja z tej czesci Białołeki jest
tragiczna, uczciwiej byłoby powiedziec ze praktycznie nie istnieje gdyz 2
z 2 i pól autobusów jada o tej samej godzinie, jeśli nie zdarzymy, lub
cos po drodze sie wydarzy ( a jezdza jak chca) to pozostaje nam
oczekiwanie na przystanku, na którym nie ma nawet wiaty przeciwdezczowej
przez kolejne 30 min z nadzieją że może wkoncu coś łaskawie przyjedzie.
Najblizszy tramwaj znajduje sie przy ulicy odlewniczej, do ktorej mozemy
dostac sie TYLKO I WYŁACZNIE linia 314, ktora jak juz pisałam nie jezdzi
przez poł dnia, ani nie jezdzi w weekend, a teraz chcecie ja panstwo
całkowicie zlikwidowac !
Przy stracji PKP Zeran mamy wprawdzie piekny nowy parking P+R za 8
milionow złotych, parking, który sluzy jedynie do podziwiania (a
przepraszam mozna na nim rownież skorzystac z toalety) gdyz na stacji PKP
Zerań nie zatrzymuje sie praktycznie nic, a to co sie zatrzymuje w jakiś
okropnych odstepach czasowych dojezdza maksymalnie do dworca wschodniego.
Co godzine przejezdza tedy pociag, ktory sie nie zatrzymuje na stacji PKP
Zerań za to pozniej stoi kilka minut na innym dworcu, zeby być zgodnie z
rozkladem. To zakrawa na paranoje.
Przy okazji chciałam postulowac o utworzenie linii, która z tych okolic
bedzie jechala bezpośrednio do metra lub do centrum Warszawy
Prosze o stworzenie linii , która sprawi ze dojazd do jakiekolwiek
cywilizacji nie będzie się wiązał z przesiadkami. jezeli dojazd do stacji
metra zajmuje ok 40 min, a z metra musimy sie jeszcze raz przesiasc to
podroz do Warszawy z ulicy Marywilskiej trwa 2 godziny.
Dojezdzam z Marcelina na Służewiec, czasami podroz komunikacją zajmuje mi
ponad 2 godziny w jedna stronę. Wydaje mi się ze szybciej dojechalabym z
Łodzi. Prosze uwierzyc ze komunikacja miejska z okolic Marcelina gdzie
powstało w ostatnim czasie okolo 1500 mieszkań i ciagle powstaja kolejne
jest gorsza niz na niejednej wsi. To powoduje ze każdy mieszkaniec liczy
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tylko i wyłacznie na swoj prywatny samochod, co powoduje ogromne koszty i
korki w okolicy.
Temat:

Planowane zmiany linia 134

W związku z planowanymi zmianami w kursowaniu 134
- z okolic olesina dużo osób zwłaszcza uczniów dojeżdża do szkół w
okolicach Bielan. Zmiany w kursowaniu 134 spowodują że powrót z Bielan
będzie znacznie utrudniony gdyż linia 326 nie kursuje w godzinach 9 - 14.
Temat:

Trasa tramwaju linii 25

Dzień dobry,
Chciałabym, żeby trasa tramwaju linii 25 pozostała taka jak dotychczas.
Z Nowe Pragi jest to jedyna linia tramwajowa, która bez przesiadek
dowiezie pasażerów np do ronda Waszyngtona. Nie jest również prawdą, że
pasażerowie z 25 przesiedli się do metra, żeby dojeżdżać do centrum.
Druga linia metra ma stację na Świętokrzyskiej, nie na " metro centrum ".
Przesiadanie się kilka razy - najpierw żeby dojechać do dworca
wiejskiego, potem metrem z dworca do metra świętokrzyska, a potem przy
kolejnej przesiadkę z metra świętokrzyska do metra centrum jest naprawdę
bardzo uciążliwe, szczególnie dla dzieci ( uczniów) czy starszych osób.
Jeżdżę często tramwajem 25 w strone centrum ( w odwrotną też) i nie
widzę, żeby tramwaj " woził powietrze". Raczej trudno znaleźć tam
miejsce, na którym.mozna usiąść, niezależnie od tego czy jedzie się w
godzinach szczytu czy poza nimi.
Temat:

Zmiany komunikacji na Pradze po otwarciu nowych stacji Metra

Jestem zdecydowanie przeciw likwidacji linii tramwajowej nr 25. Jest to
kolejny pomysł jak oddzielić komunikacyjnie prawobrzeżną część miasta od
lewobrzeżnej. Może tak ZTM zlikwiduje linie nr 17 albo 33, ich trasy
bardziej pokrywają się z pierwszą linią Metra.
Temat:

Linia 118

Witam piszę w sprawie planowanych zmian co do linii 118 Uważam że jest to
skandal że ona byłaby skrócona do Powiśla ponieważ nikt nam na ten
Mariensztat nie jedzie a linia ta jest bardzo bardzo potrzebna osobom
które jadą na Żoliborz na przykład znajduje się tam szkoła muzyczna
Szymanowskiego przy Wisłostradzie ośrodek przy Ośrodku olimpijskim Wiele
dzieci jeździ tamtejszą linią do domu i z powrotem do szkoły zwłaszcza
rano i wieczorem Także uważam że jest to skandal że ta linia byłaby z
likwidowana poza tym właśnie mieszkańcy z Powiśle i Śródmieścia często
jeżdżą tą linią na Żerań i na drugą stronę Wisły Gdzie jest również wiele
centrów handlowych i i i tak dalej Niemniej jednak najważniejszą sprawą
jest po prostu pozostawienie tej linii ponieważ naprawdę wiele dzieci ze
szkoły muzycznej imienia Szymanowskiego która znajduje się na
Krasińskiego 1 korzysta z tej linii jest tuż przy szkole przystanek przez
co dzieci mogą same dojeżdżać do szkoły oraz wracać z niej
niejednokrotnie bardzo późno prosiłabym o pozostawienie tej linii
przynajmniej w tym odcinku nie Poza tym naprawdę linia ta przydaje się do
przejazdu przez Wisłę
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Temat:

314 konsultacje

Dzien dobry, proszę do Państwa w sprawie 314 i rozważenia aby dojeżdżał
on do metra Kondratowicza.
Będę wdzięczna za wzięcie pod uwagę mojej prośby
Temat:

Propozycja zmian po otwarciu stacji metra na Bródnie

Dzień dobry,
W nawiązaniu do Państwa propozycji przedstawionej dnia 24.03.2022 dot.
zmiany komunikacji po otwarciu trzech stacji metra na Targówku,
przekazuje następujące spostrzeżenia:
1. Linia 512 - po otwarciu stacji na Zaciszu, będzie ona pełnić dwie
role: lokalnej dowozówki do stacji C19 Zacisze oraz wzmocnienie linii 190
na ul. Radzymińskiej na odcinku pomiędzy Dworcem Wileńskim a Młodzieńczą.
Czy w związku zasadne nie byłoby przemianowanie linii na zwykłą? W chwili
obecnej pomija ona pięć przystanków na trasie (Gorzykowska, PKP Targówek,
Szwedzka, Rzeszotarskiej, Ząbkowska). "Uzwyklenie" linii pozwoli odciążyć
linię 190, zabierając więcej pasażerów z ul. Radzymińskiej.
2. Połączenie os. Wilno z Targówkiem Mieszkaniowym - obecnie linia 256
zapewnia najkrótszą drogę mieszkańcom Os. Wilno ze stacją metra Trocka.
Po proponowanych przez Państwa zmianach dojazd do najbliższej stacji
metra linią 156 zostanie wydłużony nie zapewniając atrakcyjnego czasu
dojazdu oraz odcinając bezpośrednie połączenie osiedla z lokalnym centrum
(bazar, punkty usługowe). W związku z czym proponuję następujące
rozwiązania:
- połączenie Os. Wilno linią 212 na trasie (Os. Wilno - obecna trasa 256
- Metro Trocka - obecna trasa 212 - Pl. Hallera),
- zapewnienie komunikacji w ciągu ulic Gilarska, Jórskiego linią 120
zamiast Św. Wincentego - Borzymowską
- Pozostawienie linii 156 do Dworca Wschodniego - .... - GorzykowskaOssowskiego, Handlowa, Unicka, Metro Trocka, Borzymowska, Św. Wincentego
- Matki Teresy, Chodecka... Metro Młociny. Moim zdaniem przy
funkcjonujących stacjach metra, trasa linii nie będzie atrakcyjna i
logiczna z podjazdami przez stację C20 Kondratowicza, Szpital Bródnowski.
Jeśli jest to możliwe pod kątem dostępności tabor, w dni robocze zasadne
byłoby kursowanie co 20 min. W takim przypadku powstanie lniii 356 wydaje
się być bezzasadne. Pozostawienie komunikacji pomiędzy Targówkiem
Fabrycznym a Dw. Wschodnim jedynie w dni robocze nie jest zbyt trafionym
pomysłem.
3. Uzwyklenie linii 527 - przy proponowanych zmianach linia ta pomija
jedynie jeden zespół przystankowy, co mija się nieco z celem
funkcjonowania lnii przyspieszonej.
4. W związku z oddaniem przystanków przy stacji C20 oraz zespołu
przystankowego Przy Grodzisku pozostawienie przystanku Św. Wincentego 04
wydaje się bezcelowe, gdyż wszystkie linie obsługujące ten przystanek
będą zatrzymywały się 200 metrów wcześniej pod budynkiem ratusza oraz 250
metrów dalej na ZP Przy Grodzisku. Pozostawienie przystanku Św.
Wincentego 04 zmniejszy atrakcyjność korzystania z transportu
autobusowego, zwłaszcza dla mieszkańców Ząbek.
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5. Czy w przyszłości po otwarciu odcinka ul. Codziennej linia 262
zostanie przetrasowana do stacji Zacisze (i dalej do pętli Gilarska),
zapewniając szybszy dojazd mieszkańcom Lewniowa do metra?
Proszę o pozytywne rozpatrzenie powyższych postulatów.
Temat:

Linia 160

Szanowni Państwo,
Proszę zastanowić się nad zachowaniem linii 160 na trasie pętla Metro
Trocka-Dw Centralny. Proszę wziąć pod uwagę, że osoby 75+ w dużej części
z uwagi na stan psychomotoryczny nie mogą korzystać z metra. Osiedle
Targówek Mieszkaniowy jest osiedlem demograficznie starym. Brak
naziemnego bezpośredniego połączenia tego osiedla z centrum miasta
paradoksalnie doprowadzi do wykluczenia komunikacyjnego tej części
mieszkańców. Proponuję zachowanie tej linii (na trasie sprzed budowy
metra) z niską częstotliwością kursowania, np. co 30 min. Rozumiem, że na
odcinku Grodzisk-Metro Kondradowicza linia 160 mogłaby negatywnie wpływać
na natężenie ruchu, problem ten nie istnieje na proponowanym przeze mnie
odcinku.
Temat:

Likwidacja linii 25 i 160

Jako mieszkanka Pragi Północ jestem przeciwko likwidacji linii
autobusowej 160 i linii tramwajowej 25. Linia 160 zapewnia bezpośredni
dojazd do Dworca Centralnego z praskiej strony ulicy Solidarności. Po jej
likwidacji, najszybszy dojazd na Dworzec Centralny byłby... pociągiem, na
który musiałabym podjechać na Warszawę Wschodnią. Do tego taka przesiadka
jest z oczywistych względów utrudniona dla osób z ograniczoną mobilnością
czy chociażby przenoszących duży bagaż. Linia 25 umożliwia z kolei dojazd
z Pragi na jedną z ważniejszych arterii Warszawy, czyli Aleje
Jerozolimskie. Proponowane w zamian korzystanie z linii tramwajowej 4
absolutnie nie jest rozwiązaniem, gdyż ta linia ma zupełnie inną trasę,
nie pozwalającą na dostanie się np. do ronda de Gaulle'a czy placu
Zawiszy.
Temat:

propozycje 160 i 527

Witam !!!
Dotyczy: Otwarcia nowych stacji metra na Bródnie
O mnie: jestem mieszkańcem osiedla Derby 16, Skarbka z Gór, Warszawa
Proponuję:
160 tak jak do tej pory do Dworca Centralnego, uzasadnienie: z dogodną
przesiadką i dojazd do Dworca Zachodniego, Ochoty i Ursusa i Włoch,
dojazd do Dworca Wileńskiego, do ZOO i do Zamku Królewskiego i na
Krakowskie Przedmieście, Dojazd do M1, pierwsza linia metra (na Młociny)
i Ratusz Arsenał (przesiadka na Żoliborz), dojazd do tramwajków
(bimbajów).
MUSI BYĆ taka linia autobusowa która jedzie przez całe miasto, proponuję
160, tak jak do tej pory
527 dojazd do metra Kondratowicza, zawrotka na około Szpitala
Bródnowskiego i Powrót na Derby
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Odnośnie innych linii nie wypowiadam się bo nie jeżdżę (120, 415, E-9)
Temat:

propozycje 160 i 527

Witam !!!
Dotyczy: Otwarcia nowych stacji metra na Bródnie
O mnie: jestem mieszkańcem osiedla Derby 16, Skarbka z Gór, Warszawa
Proponuję:
160 tak jak do tej pory do Dworca Centralnego, uzasadnienie: z dogodną
przesiadką i dojazd do Dworca Zachodniego, Ochoty i Ursusa i Włoch,
dojazd do Dworca Wileńskiego, do ZOO i do Zamku Królewskiego i na
Krakowskie Przedmieście, Dojazd do M1, pierwsza linia metra (na Młociny)
i Ratusz Arsenał (przesiadka na Żoliborz), dojazd do tramwajków
(bimbajów).
MUSI BYĆ taka linia autobusowa która jedzie przez całe miasto, proponuję
160, tak jak do tej pory
527 dojazd do metra Kondratowicza, zawrotka na około Szpitala
Bródnowskiego i Powrót na Derby
Odnośnie innych linii nie wypowiadam się bo nie jeżdżę (120, 415, E-9)
Temat:

propozycje 160 i 527

Witam !!!
Dotyczy: Otwarcia nowych stacji metra na Bródnie
O mnie: jestem mieszkańcem osiedla Derby 16, Skarbka z Gór, Warszawa
Proponuję:
160 tak jak do tej pory do Dworca Centralnego, uzasadnienie: z dogodną
przesiadką i dojazd do Dworca Zachodniego, Ochoty i Ursusa i Włoch,
dojazd do Dworca Wileńskiego, do ZOO i do Zamku Królewskiego i na
Krakowskie Przedmieście, Dojazd do M1, pierwsza linia metra (na Młociny)
i Ratusz Arsenał (przesiadka na Żoliborz), dojazd do tramwajków
(bimbajów).
MUSI BYĆ taka linia autobusowa która jedzie przez całe miasto, proponuję
160, tak jak do tej pory
527 dojazd do metra Kondratowicza, zawrotka na około Szpitala
Bródnowskiego i Powrót na Derby
Odnośnie innych linii nie wypowiadam się bo nie jeżdżę (120, 415, E-9)
Temat:

Linia numer 25 - konsultacje

Szanowni Państwo,
Chciałam zgłosić swij stanowczy sprzeciw wobec planów likwidacji jedynej
bezpośredniej linii tramwajowej z pragi - północ przez most
poniatwoskiego w kierunku ronda de Gaulle’a linii numer 25
W moim odczuciu będzie to ze znaczącą szkodą dla mieszkanców. To, że mamy
metro nie znaczy, że jesteśmy w stanie dojechać nim wszędzie. Warszawa
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jest dużym miastem i tak mamy dużo przesiadek, a teraz chcecie
zlikwodować jedyne, podkreślam jedyne połączenie bezpośrednie spod dwora
wilenskiego. Dlaczego wszyskie tramwaje przacje przez most śląsko dąbrowski? Tam rano nie idzie się dopchać, jest taki tłok.
Moje dziecko jeździ tą linią codziennie do szkoły, bo jest to jedyny
bezpośredni tramwaj do placu narutowicza. Wiecie jaką będzie miał
alternatywę? Metro 2 linia do ronda Daszyńskiego, potem tranwaj do ronda
zawiszy i kolejny tramwaj do placu narutowicza. Już teraz podróż 25-tką
trwa około 30 mint, zakładam, że przy likwidacji bezpośredniego
połączenia podwóż wydłuży się do 50 minut. Nie ma żadnej rozsądnej
alternatywy.
Temat:

Metro na Bródnie

Dzień dobry,
W ramach konsultacji dot. kształtu transportu publicznego po otwarciu
metra na Bródnie zgłaszam wniosek, żeby nie likwidować linii tramwajowej
25.
-Linia 25 nie tylko dowozi pasażerów z Bródna do dw. Wileńskiego, ale też
na Nową Pragę (choć razem z linią 3 i 4), jak też w okolice Stadionu
Narodowego, Powiśla, do centrum m.in w okolice Dw. Centralnego i na
Ochotę.
Zapewnia to wygodne bezpośrednie połączenie z w/w obszarami.
Już po otwarciu stacji metra na Targówku Mieszkaniowym istniała możliwość
szybkiego dotarcia do metra, a jednak mieszkańcy Bródna i Targówka oraz
pasażerowie wsiadający po drodze tłumnie korzystają z tej linii.
Temat:
Dotyczy: planowania likwidacji linii 160 po uruchomieniu metra
na Bródnie
Dzień dobry,
Zgłaszam swój wniosek w związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi
planu zmian linii autobusowych po uruchomienia stacji Metra na Bródnie.
Proszę o nie likwidowanie linii 160 (lub innej) która jeździ z Białołęki
przez Bródno, Targówek do Centrum. Bródno i Targówek to dzielnice w
których mieszka wiele osób starszych, poruszających się z trudem, które
nie chcą korzystać z metra. Boją się wind, schodów ruchomych, a nie mogą
chodzić po wielu schodach. Dla nich, ale nie tylko, linia powielająca
częściowo trase metra, łączącego te dzielnice z Centrum, jest bardzo
ważna. Wystarczy przejechać się 160 żeby zobaczyć, że wiele osób jeździ
nią do Centrum, mimo, że już działa metro z Targówka.
Proponuję zostawić 160 bez zmian, nastomiast metrobus zrobić z linii 527,
tak jak to już jest obecnie.
Temat:

rzeź autobusów na Białołęce - ul. Ostródzka

Dzień dobry,
Odnosząc się do propozycji Zarządu Transportu Miejskiego usunięcia i
zmiany tras obecnie funkcjonujących linii autobusowych.
Uprzejmie przypominam, że przy ul. Ostródzkiej w obrębie ul. Współczesnej
i Krzemiennej tereny są zamieszkałe przez ludność. Zarówno osoby dorosłe
jak i dzieci (w tym osoby pracujące i uczące się) korzystające z
transportu publicznego i pragną w jak najszybszym czasie dostać się do
nowopowstałej stacji Metra, a nie zwiedzając codziennie rano oraz
wieczorem okoliczne tereny np. ul. Głębockiej, Białołęckiej i inne.
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Zwracam się z prośbą o przemyślane i logiczne zmiany mające wpływ na
poprawę jakości życia, a nie jego utrudnienie.
Temat:

Stacja metra „Bemowo” – wniosek o zmianę trasy linii 23

Szanowni Państwo!
W nawiązaniu do prowadzonych konsultacji dotyczących zmian wynikających z
planowanego uruchomienia stacji metra na Bemowie, chciałbym podziękować
Państwu za przedstawione propozycje.
Jednocześnie, chciałbym poprosić o dodatkowe uwzględnienie zmiany trasy
linii tramwajowej nr 23 poprzez zamianę krańców tej linii na terenie
Dzielnicy Bemowo z pętli „Nowe Bemowo” na pętlę „Os. Górczewska”, tj.
poprowadzenie jej od pętli „Czynszowa”, ulicami Stalową, 11 listopada,
al. „Solidarności”, Młynarską, Obozową, Dywizjonu 303, Radiową,
Powstańców Śląskich, Górczewską.
Zmiana taka nie tylko dodatkowo ułatwiłaby dowożenie pasażerów do stacji
metra „Bemowo” preferowaną tutaj komunikacją tramwajową, ale także, do
czasu uruchomienia stacji metra „Lazurowa”, zapewniłaby bezpośrednie
połączenie zachodniego fragmentu ulicy Górczewskiej z ciągiem Trasy W-Z.
Ten ostatni argument jest szczególnie istotny np. dla osób starszych, dla
których przesiadki bywają bardzo uciążliwe.
Temat:

propozycje zmian tras autobusów na Bemowie

Szanowni Państwo
Odnosząc się do propozycji zmian tras i rozkładów jazdy zapomnieliście
Państwo o przystanku na Bemowie- Fort Radiowo,
do którego dojeżdża linia154 w godzinach porannych. Przy ul. Leskiego
znajdują się Jednostki Wojskowe i inne instytucje,
do których dojeżdża bardzo dużo pracowników. Pracownicy rozpoczynają
prace o godzinie 6:00, 6:30 i 7:00 obecnie dojeżdżają
linią 154 z pętli Stare Bemowo do pętli Fort Radiowo o godzinie 5:51 i
6:08. Po proponowanych zmianach zostajemy odcięci
od komunikacji ZTM. Pracownicy dojeżdżają z różnych części Warszawy do
pętli Stare Bemowo i przemieszczają się do pętli
Fort Radiowo. Pracuję w Warszawie a nie w jakieś wiosce i codzienne
przemieszanie się pieszo z pętli Stare Bemowo
do pętli Fort Radiowo (szczególnie porami jesienią i zimową, ok 2,5
kilometra bez chodnika) będzie wielkim utrudnieniem
i stwarzaniem bardzo dużego zagrożenia w ruchu drogowym. Oddanie nowych
stacji metra dla pracowników pracujących
w wymienionych instytucjach nie poprawia dojazdu i nie ma dla nich
żadnego wpływu i ułatwienia w dojeździe do pracy.
Chyba nie chodzi o to, aby poprzez proponowane zmiany cofać
utrudniać życie dojeżdżającym codziennie do pracy.

się i
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Bardzo proszę o rozpatrzenie zgłoszonego problemu i skorygowanie
proponowanych zmian w trasach środków komunikacji
miejskiej i skierowanie szczególnie w godzinach bardzo porannych 5:30 do
7:00 i po godzinie 14:00 do pętli Fort Radiowo.
Proponuję przedłużenie linii 523 (kilka kursów) w ww. godzinach do pętli
Fort Radiowo.
Ponadto przy pętli usytuowane są bloki mieszkalne. Jeszcze raz proszę o
pozytywne
rozpatrzenie mojego wniosku. Myślę, że Państwo po prostu zapomnieliście o
przystanku Fort Radiowo, że tu pracuje dużo
ludzi.
Czy na tym mają polegać te zmiany?
Temat:

Zmiana autobusów po otwarciu stacji metra Brodno

Dzień dobry, jako mieszkanka Zielonej Białołęki, a konkretnie Kobiałki,
gdzie dojeżdża jedyny autobus 134, nie wyobrażam sobie jego likwidacji
dojazdu do Metra Marymont i krążenia po Bródnie. Dojazd nim obecnie
ułatwia dostanie się na Żoliborz, gdzie po zmianach będziemy musieli
krążyć metrem od strony Świętokrzyskiej. Mam wrażenie, że ktoś proponując
te zmiany nigdy nie był w tej części dzielnicy i kompletnie nie wie co tu
się dzieje. Z ogromną przyjemnością zapraszamy! Szczególnie dostać się do
pracy czy szkoly rano i wrócić do domu popołudniem.
Temat:

Skrócenie trasy linii 112 po otwarciu metra na Bemowie

Dzień dobry,
uważam, że skrócenie trasy linii 112 po otwarciu metra na Bemowie to
nieporozumienie. Trasa linii 112 nie pokrywa się z trasą metra. Nie ma
powodu, żeby otwarcie metra wpływało na tę trasę. Po zmianie trasy
mieszkańcy Jelonek i okolic Człuchowskiej stracą dojazd np. do autobusu
303, który zapewnia dojazd na Cmentarz Północny w dni powszednie. Po
zmianie dojazd do cmentarza, i tak już trudny w dni powszednie, będzie
jeszcze bardziej utrudniony. Poza tym linia 112 zapewnia dojazd do stacji
metra Bemowo, więc tym bardziej powinna być utrzymana na odcinku
bemowskim.
Temat:

likwidacja 256 i 25

Dzień dobry,
w ramach konsultacji publicznych chciałam wyrazić swoje zdanie odnośnie
planowych zmian.
Jestem zdecydowanie przeciw likwidacji linii 25. Jest to jedyny tramwaj,
którym można dojechać z Dworca Wileńskiego do Alei Jerozolimskich. Jest
to tramwaj, którym codziennie wracam z pracy z przystanku Krucza do
Dworca Wileńskiego. Jedyne bezpośrednie połączenie na tym odcinku.
Linia 256 - jedyna linia, która łączy obecnie Osiedle Wilno ze stacją
metra Trocka. Zastąpienie jej linią 156 nie jest rozwiązaniem. Po
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pierwsze linia 156 nie będzie jeździła do Trockiej tylko do stacji
Targówek Mieszkaniowy - co wydłuży dojazd do metra, po drugie ma jeździć
tylko co 30 minut - bardzo rzadko. Jest to w dodatku bardzo długa linia trasa aż do metra młociny a więc z duża szansą na opóźnienia w
kursowaniu. Nie będzie spełniała więc swojej roli szybkiego dowożenia do
metra jak również do Urzędu Dzielnicy Targówek. Biorąc pod uwagę, że
Osiedle Wilno się ciągle powiększa należałoby rozważyć - zwłaszcza rano i
po południu zwiększenia częstotliwości kursowania linii 256 a nie jej
zabranie. Dodatkowo dobrze by było, żeby również jeździło w weekendy.
Temat:

Konsultacje Wola i Bemowo

Szanowni Państwo,
Chciałbym odnieść się do zaproponowanych przez Państwa zmian
komunikacyjnych po otwarciu kolejnych stacji metra. Jestem mieszkańcem
Chrzanowa i potrzebujemy szybkiego dojazd do tego metra. Dlatego
proponuje przedłużenie linii 249 do stacji metra na Bemowie i jego
zawrotce na Konarskiego (jak 149). W szczycie porannym oraz popołudniowym
linia powinna mieć częstotliwość 20 minut, poza szczytem aktualne 30
minut.
Jeżeli powyższa prośba jest dla Państwa niemożliwa do zrealizowania to
proszę o pozostawienie linii 190 na obecnej trasie - jest to bezpośredni
dojazd do najbliższego centrum handlowego Wola Park, w okolice Kercelaka
oraz Placu Bankowego, czego II linia metra nam nie zrekompensuje.
W zamian za pozostawienie linii 190 na dotychczasowej trasie, proponuje
skierowanie nowej trasy linii 171 na nową pętlę przez ulicę Górczewską,
zamiast jej krążenia po całych Jelonkach, co ułatwi dojazd po przesiadce
z autobusu 249. (zamiast linii 109, która jest dziś mocno wykorzystywana
na odcinku pętla-metro)
Popieram zmianę trasy linii 167 w zamian za linię 154 i 122.
Temat:

W sprawie autobusu 171

Proszę Państwa,
jako mieszkanka osiedla Torwar, matka nastolatka, który porusza się po
mieście komunikacją miejską, sąsiadka osób w różnym wieku, w tym
starszych - bardzo proszę o to, by trasa autobusu 171 została bez zmian
na odcinku Wola-Torwar.
To bardzo ważna dla wszystkich linia i naprawdę, w godzinach szczytu, ale
też poza nimi, jedno połączenie z tak dużym osiedlem, jakim jest Torwar i
całe Powiśle w tej części - nie wystarczy.
Bardzo proszę o wzięcie mojego głosu pod uwagę.
Temat:

Konsultacje zmian w komunikacji

Dzień dobry, zwracam się z uprzejmą prośbą o nie likwidowanie linii 412,
160 oraz E9.
Zielona Białołęka jest jedną z najszybciej rozwijających się dzielnic
Warszawy, co roku przybywa nowych mieszkańców, dlatego te zmiany nie mają
sensu.
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Jeżeli chcą Państwo zachęcić mieszkańców, aby przesiedli się z samochodów
do komunikacji miejskiej, to bardzo proszę - nie zabierajcie nam linii
412, 160 ani E9 i nie skracajcie linii 120. Nie każdy jeździ do
pracy/szkoły metrem, nie każdy chce, na krótkim odcinku, przesiadać się.
Bardzo proszę o wzięcie pod uwagę moją prośbę.
Z góry dziękuję.
Temat:
ZTM rezygnuje z linii tramwajowych na Bródnie i Targówku konsultacje
Szanowni Państwo,
stanowczo protestuję przeciwko usuwaniu istniejących już połączeń
komunikacyjnych Bródna z resztą Warszawy (linie 41 i 25), które Państwo
planują w związku z otwarciem metra m.in. na Bródnie.
Pozbawienie szybko starzejącej się dzielnicy sprawdzonej i dobrze
funkcjonującej infrastruktury to pomysł nie tyle głupi, co szkodliwy
społecznie!
Mam nadzieję, że szybko zrezygnują Państwo z tych nieracjonalnych planów.
W innym wypadku mieszkańcy Pragi Północ, Bródna i Targówka są
przygotowani do wyjścia na ulice w formie strajku.
Temat:

autobusy 156 i 256 - wilno zacisze

Dzień dobry,
w nawiązaniu do artykułu z TVN Warszawa o proponowanych zmianach w
związku z otwarciem kolejnych stacji metra na Targówku chciałabym prosić
o zwiększenie częstotliwości kursów autobusu 156 na nowej trasie. Chociaż
do takiej jaką ma obecnie 256, które po zmianach miałoby już nie
dojeżdżać na osiedle. W godzinach szczytu te 20 minut to i tak dość
rzadko, z tego autobusu korzysta dużo osób, więc propozycja kursów co 30
minut to nie jest dobry pomysł, utrudni życie wielu mieszkańcom osiedla,
dowożącym dzieci do przedszkoli i dojeżdżającym do metra.
Temat:
Zmienione trasy autobusów po otwarciu nowych stacji metra propozycje dla Bemowa i Woli
Dzień dobry,
Piszę do Państwa zaniepokojona losami kursów autobusów do pętli Fort
Radiowo.
Już obecnie sytuacja jest uciążliwa i codzienne dojazdy do pracy i
powroty są koszmarem. Jestem pracownikiem drukarni mieszczącej się na
terenie kompleksu wojskowego przy ul. płk. K. Leskiego. Poranna
przesiadka z autobusu linii 523 do linii 154 na pętli Stare Bemowo aby
dojechać do pętli Fort Radiowo są dużą niewiadomą. Nigdy nie wiadomo czy
autobus nie będzie opóźniony i czy czeka mnie
kilkukilometrowy marsz przez las bez względu na porę roku i pogodę, po
ciemku, w deszczu lub śniegu – wzdłuż ul. Radiowej nie ma żadnej
utwardzonej, bezpiecznej trasy pieszej.
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Teraz z przerażeniem czytam, że proponowane zmiany tras autobusów po
otwarciu nowych stacji metra w ogóle nie uwzględniają kursów do pętli
Fort Radiowo. Przecież można wydłużyć trasę autobusów linii zarówno 167,
jak i 523 (najlepiej obydwóch) do Fortu Radiowo w godzinach 6.00-7.30 i
popołudniu 14.00-15.30 oraz kilka kursów w ciągu dnia.
Jeżdżący z Pilaszkowa do pętli Stare Bemowo podmiejski autobusik linii L6 nie zatrzymuje się na pętli Fort Radiowo, a mógłby być uzupełnieniem
kursowym.
Bardzo proszę wziąć pod uwagę osoby pracujące i mieszkające na skraju
Warszawy, aby czas dotarcia do pracy i powrotu nie był dłuższy niż czas
pracy oraz aby był bezpieczny.
Temat:

Bródno połączenia

Szanowni Państwo,
stanowczo protestuję przeciwko usuwaniu istniejących już połączeń
komunikacyjnych Bródna z resztą Warszawy, które Państwo planują w związki
ze stacją metra.
Pozbawienie szybko starzejącej się dzielnicy sprawdzonej i dobrze
funkcjonującej infrastruktury to pomysł nie tyle głupi, co szkodliwy
społecznie!
Mam nadzieję, że szybko zrezygnują Państwo z tych nieracjonalnych planów.
W innym wypadku mieszkańcy Pragi Północ, Bródna i Targówka są
przygotowani do wyjścia na ulice w formie strajku.
Temat:

Protest przeciwko likwidacji linii 25 na Bródnie

Dzień dobry,
zapoznałam się z propozycjami zmian w komunikacji miejskiej w związku z
uruchomieniem metra na Bródnie. Mój największy sprzeciw budzi likwidacja
tramwaju 25.
Mieszkam w pobliżu linii tramwajowej (przystanek Julianowska) i to
tramwaj jest oraz pozostanie moim podstawowym środkiem komunikacji. Do
stacji Metro Bródno mam ok. 20 min. piechotą. Podobnie sytuacja wygląda z
rzeszą ludzi zamieszkujących bloki wzdłuż ulicy Rembielińskiej - oni też
wolą tramwaj, bo mają do niego bliżej. Są to w większości starsze osoby,
dla których schodzenie i wchodzenie po schodach jest problemem.
Zlikwidowanie linii 25 sprawi, że:
- dzielnica straci bezpośrednie połączenie z Saską Kępą, Alejami
Jerozolimskimi (Muzeum Narodowe) i Stadionem Narodowym, na którym odbywa
się mnóstwo imprez --> stacja metra Stadion Narodowy ulokowana jest
bardzo daleko od Rondo Waszyngtona, to nie jest żaden substytut;
- nie będzie bezpośredniego dojazdu na Dworzec Centralny --> od tramwaju
4 (Centrum) trzeba dojść spory kawałek (często z walizkami) albo się
przesiadać w inny środek transportu (co też jest kłopotliwe);
- tramwaje w kierunku Ronda Żaba (zostaną tylko linie 3 i 4), przez
przystanek Inżynierska i Bródnowska, będą niemiłosiernie zapchane. Proszę
zobaczyć, co teraz dzieje się w godzinach szczytu na trasie Dw. WileńskiAnnopol, gdy mamy wciąż 3 linie (także 25);

617
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

- dojazd na Cmentarz Bródnowski od strony ulicy Odrowąża będzie
utrudniony (nie kursują tam autobusy). To ogromna nekropolia, którą
odwiedza się na co dzień, nie tylko z okazji świąt;
- w przypadku utrudnień na II linii metra dzielnica będzie sparaliżowana
(de facto zostaną tylko dwie linie tramwajowe do centrum - 1 i 4). Proszę
pamiętać, że stacja Bródno jest stacją końcową, przez co jest bardziej
narażona na odcięcie, gdy np. dojdzie do wypadków na wcześniejszych
stacjach.
Temat:

linia autobusowa 245

Dzień dobry,
245: ZĄBKI /MACZKA/ – Gajowa – Kosynierów – gen. S. Maczka – Powstańców –
marsz. J. Piłsudskiego – Warszawska – Warszawa: Łodygowa – Młodzieńcza –
L. Kondratowicza – Chodecka – BRÓDNO-PODGRODZIE
częstotliwość: 15/20/30
kierunek Ząbki - Metro: częstotliwość 15 min w czasie porannego
popołudniowego szczytu to zdecydowanie za mało, obecnie kursy autobusów
od 6.60 do 70.30 są tak zapełnione, że na przystanku cmentarz i
szwoleżerów nie ma możliwości wejść do autobusu.
W autobusach jest duszno i gorąco niemal codziennie zdarzają się
zasłabnięcia, omdlenia, dlatego jedynym rozwiązaniem jest zwiększenie
częstotliwości kursowania pomiędzy 6;30 a 7.30 do 10 minut, podobne
rozwiązanie powinno się wprowadzić między 16;30, a 17;30 dla kierunku
metro- Ząbki
Temat:

Likwidacja linii nr 25 oraz 160 - sprzeciw

Dzien dobry,
jako mieszkanka Warszawy jestem przeciwko likwidacji jakichkolwiek linii
komunikacji naziemnej w tym szczególnie linii tramwajowych, np linia 25
zapewnia bezpośrednie połączenie z Muzeum Narodowym, Dworcem Centralnym i
innymi przystankami wzdłuż al. Jerozolimskich, gdzie znajduje się wiele
celów podróży. Na tej trasie ani linia nr 4, ani metro nie stanowią
alternatywy i wiążą się z licznymi przesiadkami uciążliwymi dla osób
starszych i schorowanych. Proponowane zmiany komplikują transport lokalny
dzieci do placówek oświatowych co rodzi ryzyko zaginięcia dziecka.
Z podobnych względów sprzeciwiem się likwidacji linii autobusowej nr 160.
Temat:

Autobus do metra Bródno z Nieporętu

Witam.
Proszę o zaplanowanie połączenia z Nieporętu ul. Płochocińska do metra
Bródno.
Potrzebujemy dojechać bez korków do najbliższego metra.
Obecnie autobusy jadą do metra za Wisłą
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Temat:

Linia 743/ kumunikacja do metra

Dzien dobry,
Jestem mieszkańcem bloku 53 przy ulicy Szeligowskiej. Chciałbym zapytać
czy isnieje możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie kursowania linii
743. Na podstawie moich obserwacji stwierdzam iż autobus kursujacy o
godzinie 07:53 z przystanku Chrzanów w stronę CM. Wolska nigdy nie
przyjezdza na czas. Zwykle spoznienie sięga międzt 10 a 25 minut co
znacznie wydłuza podróż do centrum miasta. Własciwie nie ma żadnej innej
alternatywy.
Drugie moje pytanie dotyczy planowanych zmian w komunikacji w zwiazku z
oczekiwanym otwarciu nowych stacji metra ( Ratusz Bemowo). Czy planowany
jest umożliwienie mieszkańcom zachodniego bemowa bezposredni dojazd do
tej stacji z okolic ulic Rayskiego/Szeligowskiej ? Dodam, iż ten rejon
Warszawy rozwija się bardzo dynamicznie i powstaje tutaj wiele nowych
budynków mieszkalnych. W związku z ogromnym opóznieniem w budowie
kolejnych stacji metra (Lazuorwa, Chrzanów, Karolin) mieszkańcy są i będą
pozostawieni bez efektywnej komunikacji miejskiej.
Obecnie dojazd do planowych stacji Ratusz Bemowo nie jest to możliwy a
linie autobusowe 249 i 743 kursuja z bardzo niską częstoliwością.(249 w
weekendy wogole nie kursuje)
Temat:

Dot. Linia 25

Kategorie: Praga-Północ
Szanowni Państwo,
zwracam się z prośbą o utrzymanie linii 25 na dotychczasowej trasie
pomimo otwarcia nowych stacji metra.
Z poważaniem
Mieszkanka Pragi Północ
Temat:

Likwidacja linii 25

Kategorie: Praga-Północ
Dzień dobry,
Mieszkam na ulicy Siedleckiej, jestem osobą niedowidzącą. Likwidacja
linii 25 utrudni mi bezposredni dojazd do poradni w Szpitalu na Banacha.
Nie jestem osobą starszą, ale te okolice to przede wszystkim osoby
starsze i ucinanie linii tramwajowych jest uprzykrzaniem życia
wszystkim, którzy nie biegają w pośpiechu do metra.
Przy okazji, stacja metra na Trockiej. Rozumiem, że zabrakło pieniędzy
na żółte pasy na schodach?
Osoba niedowidząca nie zauwazy dizajnerskich nie-żółtych oznaczeń
schodów. Proszę się w końcu ogarnąć.
Temat:

komunikacja Targówek/Białołęka

Dzień dobry,
Brałam udział we wczorajszych konsultacjach i przede wszystkim chciałabym
bardzo za nie podziękować. Forma, kontakt, prowadzenie były na prawdę
bardzo fajne. Po przemyśleniu kilku kwestii, chciałabym przedstawić swoje
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uwagi z perspektywy osoby, która od 12 lat mieszka na Os.Derby i jest
rodzicem.
1. Po wszystkich zmianach i sytuacjach, które obserwowałam na przestrzeni
lat, nie wyobrażam sobie, aby odciąć mieszkańców od możliwości wyjechania
z osiedli osobnymi liniami autobusowymi do jednego i do drugiego metra.
527 do Kondratowicza i 132 do Marymontu jest super. W razie zablokowania
ulic, w którąś stronę, zawsze będzie jakieś wyjście. Obawiam się tylko
puszczenia 527, co 4 minuty, przy bardzo już dużych porannych korkach.
2. Linia 204 przez mieszkańców osiedla jest wykorzystywana, jako
dojazdowa bezpośrednio do Szpitala Bródnowskiego, Parku, Basenu, Teatrów.
Trudno jechać ze złamaną ręką autobusem do metra, metrem i kolejnym
autobuosem:(
3. Wizja likwidacji linii 160, która bezpośrednio prowadzi do Centrum i
Dworca Centralnego jest dla mnie przerażająca. Proszę sobie wyobrazić,
jak mama z dzieckiem 7 letnim, walizką i dzieckiem w wózku udaje się na
pociąg:( Z linii też bardzo często korzystają goście, którzy nas
odwiedzają i nie znają miasta, żeby się po kilka razy przesiadać, a także
starsi ludzie.
4. Jeszcze jedna kwestia na koniec. Jako mama pracująca i odwożąca
dziecko do szkoły na Warzelniczej mam też problem z tamtejszymi
autobusami. Dojeżdżają tam 304 szkolny oraz 152 i rano dojazd do szkoły
jest ok, ale wyjazd to katastrofa. Autobusy jeżdżą zbyt rzadko, aby można
było bez większego stresu wrócić na osiedle i przesiąść się do 527, aby
dojechać do metra i dalej do pracy:( Są one źle zaplanowane- czas na
odprowadzenie dziecka i wrócenie na przystanek jest za krótki, a później
czeka się 20/30 min. Nie wspomnę już o problemie wiaty na przystanku
Warzenilcza Szkoła, który zgłaszałam i nie ma na nią miejsca. W zimę
sytuacja jest średnia, kiedy czeka się tyle na mrozie:( Może udałoby się
chociaż postawić sam daszek? I tu temat powiązany z dojazdem do szkoły,
skoro będzie więcej 527, to będą one korkować dojazd Skarbka z Gór w
kierunku szkoły:(
Temat:
Protest w sprawie proponowanych zmian linii autobusowych na
Jelonkach po otwarciu nowych stacji metra
Kategorie: Bemowo
Szanowni Państwo.
Stanowczo protestuję przeciwko planowanemu skróceniu dwóch linii
autobusowych:
112 oraz 190 i wycofaniu ich z terenu Jelonek.
1. Jelonki Południowe są jednym z najgorzej skomunikowanych rejonów
Warszawy.
Linia 190 jest JEDYNYM autobusem dowożącym pasażerów bezpośrednio do
centrum
miasta (po skróceniu linii 105 do Ronda Daszyńskiego).
2. Linia 112 stanowi doskonałe połączenie z północną częścią miasta pełni
podobną rolę jak linia 189.
* * *
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Efektem trwającej od wielu lat polityki ZTM polegającej na skracaniu
linii
autobusowych i zmuszaniu pasażerów do przesiadek jest spadek
zainteresowania
komunikacją miejską i powrót części warszawiaków do własnych aut. W
przypadku
osób starszych, mniej sprawnych, osób podróżujących z bagażem lub z
małymi
dziećmi - przesiadki są kolosalnym utrudnieniem. Dla wszystkich zaś są
niepotrzebnym wydłużeniem czasu podróży. Wiele osób podróżujących
komunikacją
planuje swoje aktywności (zakupy, wolny czas itp.) w oparciu o możliwości
bezpośredniego dojazdu.
W tej chwili Osiedle Lazurowa i południowo-zachodnia część Osiedla
Górczewska
skomunikowane są trzema liniami dalekiego zasięgu - 112 na północ miasta,
189
na południe miasta i 190 do północnej części centrum. Stanowczo brakuje
czwartej linii - do południowej częci centrum (w ciąg Alei Jerozolimskich
takiej jak 105 na starej trasie na Pl. Trzech Krzyży). Tymcasem Wy nie
tylko
nie myślicie o stworzeniu takiej linii ale chcecie likwidować dwie z
trzech
istniejących. To w oczywisty sposób wepchnie jeszcze więcej mieszkańców
Bemowa
do samochodów.
Temat:

dot autobusów na Zielonej Białołęce

Dzień dobry!
Zgłaszam absolutny sprzeciw w sprawie zmiany komunikacji, jaką Państwo
proponujecie. Zielona Białołęka -część okoliczna ul. Ostródzkiej jest
chyba najgorzej skomunikowana w całym mieście. Powstają kolejne
blokowiska a komunikacja stoi w miejscu a nawet się cofa.
W tej okolicy mieszka mnóstwo dzieci dojeżdżających do szkół
ponadpodstawowych na terenie Żoliborza i Bielan.
Nie widzę możliwości wycofania z trasy autobusu 132.
Nie widzę możliwości, aby 134 nie jeździł do metra Marymont.
Tu mieszka tysiące dzieci dojeżdżających do szkół-mają jeździć z
przesiadkami????
Tu nie ma autobusu, którym można dojechać do Urzędu Gminy na Białołęce.
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Oczekujemy dodatkowych autobusów a nie zabrania nam tego, co jest, choć i
to jest nie wystarczające.
Nie urządza nas jeden autobus, którym dojedziemy tylko do Kondratowicza!
Od nas nie dojedzie się już nigdzie.
Nie ma dojazdu w stronę Marek, w stronę CH Targówek, na Tarchomin, i
jeszcze chcecie nam odebrać kierunek Metro Marymont?!
Mieszkańcy z tej części mówią absolutne NIE!
Temat:

Zmiany w trasach autobusów po uruchomieniu nowych stacji M2

Dzień dobry,
Jako mieszkaniec miejscowości Stare Babice, korzystający z linii 714, 719
i 729, popieram przedstawiony przez Państwa projekt przebiegu tras dla
w.w. linii.
Z poważaniem
Temat:

Białołęka a metro

Szanowni Państwo,
chciałam zaprotestować przeciwko likwidacji linii tramwajowej nr 41.
Mieszkam przy ulicy Daniszewskiej. Dojazd stąd nie jest łatwy.
Zostawienie jednej linii tramwajowej (nr 4) to jest za mało. Podobnie
skrócenie trasy autobusowej 314 jest pomysłem niedobrym. Nie ma żadnego
połączenia z Tarchominem. Argumenty, że linia 126 przejmie połączenie z
Tarchominem jest argumentem nieprawdziwym. Nie komunikują Państwo żadnych
połączeń, autobus 126 jeździ rzadko. Nie można się doprosić o
skomunikowanie tramwaju z linią 234, który jeździ często pusty własnie z
tego powodu, że całe osiedle musi chodzić na piechotę. Warto byłoby
pomyśleć o tym, że linia 234 została wydłużona do metra od strony
Annopolu.
Temat:

propozycje zmian tras autobusów na Bemowie

Szanowni Państwo
Odnosząc się do propozycji zmian tras i rozkładów jazdy zapomnieliście
Państwo o przystanku na Bemowie – Fort Radiowo, do którego dojeżdża linia
154 w godzinach porannych. Przy ul. Leskiego znajdują się Jednostki
Wojskowe i inne instytucje, do których dojeżdża bardzo dużo pracowników.
Pracownicy rozpoczynają pracę o godzinie 6.00, 6.30 i obecnie dojeżdżają
linią 154 z pętli Stare Bemowo do pętli Fort Radiowo o godzinie 5.51 i
6.08. Po proponowanych zmianach zostajemy odcięci od komunikacji ZTM.
Pracownicy dojeżdżają z różnych części Warszawy do pętli Stare Bemowo i
dalej przemieszczają się do pętli Fort Radiowo. Pracuję w Warszawie nie w
jakieś wiosce i codzienne przemieszczanie się pieszo z pętli Stare Bemowo
do pętli Fort Radiowo (szczególnie zimą, ok. 2,5 kilometra bez chodnika)
będzie wielkim utrudnieniem i stwarzaniem bardzo dużego zagrożenia w
ruchu drogowym. Oddanie nowych stacji metra dla pracowników pracujących w
wymienionych instytucjach nie poprawia dojazdu i nie ma dla nich żadnego
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wpływu i ułatwienia w dojeździe do pracy. Chyba nie chodzi o to, aby
poprzez proponowane zmiany cofać się i utrudniać życie dojeżdżającym
codziennie do pracy. Bardzo proszę o rozpatrzenie zgłoszonego problemu i
skorygowanie proponowanych zmian w trasach środków komunikacji miejskiej
i skierowanie szczególnie w godzinach bardzo porannych 5.00 do 6.30 i po
godzinie 14.30 do pętli Fort Radiowo. Może przedłużenie linii 523 (kilka
kursów) w ww. godzinach. Nie skazujcie nas Państwo na katorgę. Ponadto
przy pętli Fort Radiowo usytuowane są bloki mieszkalne. Jeszcze raz
bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. Ja myślę, że
Państwo po prostu zapomnieliście o przystanku Fort Radiowo i o tym, że tu
pracuje dużo ludzi. To wszystko można sprawdzić.
Chcecie też Państwo skrócenia trasy linii 112 do pętli Nowe Bemowo. Ja tą
linią też codziennie dojeżdżam. Z obserwacji tą linią też podróżuje
bardzo dużo pasażerów i będzie to kolejne utrudnienie. Czy na tym mają
polegać te zmiany. Będą protesty.
Temat:

LIKWIDACJA BUS 171 do Torwaru

Dzień dobry,
chciałbym się dowiedzieć dlaczego mieszkańcy osiedla Powiśla - Solec
zostali wykluczeni z KONSULTACJI SPOŁECZNEJ w sprawie zmiany i likwidacji
BUS 171 do Torwaru?
Czy my, mieszkańcy nie mamy prawa głosu i wypowiadać na ten temat co my
myślimy i co sądzimy? Jest to wbrew zasady współżycia i dyskryminowanie.
Oraz jak Miasto Stołeczne zawsze głośno ogłasza hasła:
Zielony Transport, Zielone Miasto, Zmniejszanie ruchu samochodowego,
Zmniejszanie Emisji Spalinowego, Dogodne i szybkie połączenia transportu
zbiorowego i można wiele wymienić hasła które z dumą wygłaszacie. Ale tu
chyba wam pomyliło? Hipokryzja? Oszczędnośći? Raczej taka oszczędność
idzie w złą kierunku a wtedy wygenerujecie więcej emisji spalinowego i
aut oraz złości mieszkanców do WAS!
Proszę o uzasadnienie powodu OMINIĘCIA konsultacji dla mieszkańców
Powiśla - Solec i oczekujemy konsultacji. Już została nagłosniona sprawa
i zamierzamy tym sprawą zająć i zbierać podpisy i nagłośnić media.
Z poważaniem
Temat:

Sprzeciw wobec likwidacji linii tramwajowej 25

Szanowni Państwo,
w imieniu moim i mojej rodziny (żony, trójki małych dzieci oraz dziadków)
pragnę wyrazić sprzeciw wobec planowanej likwidacji linii tramwajowej 25.
W naszej opinii jest to linia niezwykle przydatna ze względu na
bezpośrednie łączenie tak odległych dzielnic Warszawy jak Targówek i
Ochota. Linia pozwala na bezpośredni dojazd także w wiele innych
istotnych dla Warszawiaków miejsc, takich jak Park Skaryszewski, Stadion
Narodowy, Śródmieście, Plac Narutowicza, ul. Banacha czy nawet Pole
Mokotowskie.
Dzięki takiej trasie linia 25 jest niezwykle dogodna dla osób, dla
których przesiadki są uciążliwością, zwłaszcza w Śródmieściu, gdzie
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często wiążą się one z wielokrotnym pokonywaniem schodów lub
poszukiwaniem wind. Są to osoby starsze, niepełnosprawne, rodziny z
dziećmi (zwłaszcza korzystające z wózków), ale też dla turystów czy nawet
osób pragnących codziennie dotrzeć jak najsprawniej do pracy. Dotyczy to
poza Śródmieściem zwłaszcza okolicy pętli na Banacha, gdzie znajduje się
wiele miejsc pracy, nauki i punktów usług publicznych i prywatnych:
szpitale, uczelnie, instytuty, akademiki, obiekty handlowe.
Wszystko to naszym zdaniem przemawia za pozostawieniem linii tramwajowej
25 na niezmienionej trasie, o co niniejszym prosimy.
Temat:

linia 25 powinna zostać

Szanowni Państwo,
Linia tramwajowa 25 jest jedyną opcją dla mieszkańców Pragi i Bródna,
pozwalającą nam przemieszczać się bez przesiadek po pierwsze na rondo de
Gaulle'a, po drugie na Ochotę do szpitala na Banacha.
Owszem, istnieją opcje przesiadki, ale proszę zwrócić uwagę, na trzy
elementy:
Po pierwsze, komunikacja miejska musi odpowiadać nie tylko na potrzeby
młodych sprawnych osób, ale także na wymogi osób starszych albo z
trudnościami w poruszaniu się. Dla takich osób, przesiadka stanowi nie
lada problem. Poza tym, osoba niepełnosprawna lub starsza traci dużo
czasu zanim wejdzie do metra szukając windy, czekając na windę itp.
Po drugie, osoba obciążona zarówno zakupami czy walizkami będzie wolała
wybrać samochód niż przesiadać się. Na przesiadkach często traci się czas
i jest to obciążenie psychiczne.
Po trzecie, żyjemy w takich czasach, że powinniśmy rozwijać transport
miejski, inwestować w komunikację nie zamykając już istniejące
linie,tylko tworzyć nowe. Każda taka decyzja wiąże się z faworyzowaniem
nieekologicznych rozwiązań a wszyscy wiemy jak ważne jest dla ziemi, dla
nas wszystkich, wybieranie ekologicznych opcji. Opcja przesiadki sprawi,
że potencjalni pasażerowie będą woleli dojechać spokojnie do miejsca
docelowego samochodem. Poza tym, zamknięcie linii 25 defaworyzuje
mieszkańców Pragi i Bródna... Zamknięcie linii 25 nic nie zmienia dla
osób bogatszych, czyli tych mieszkających w Śródmieściu, gdyż i tak
dysponują całym wachlarzem rozwiązań. Nie mogę również zrozumieć,
dlaczego oferowanie rozwiązań komunikacyjnych mieszkańcom danej dzielnicy
wiąże się z likwidacją od dawna istniejących połączeń, czyli komfortowych
rozwiązań, innym mieszkańcom.
Mam nadzieję, że wezmą Państwo pod uwagę uwagi mieszkańców Pragi i Bródna
i pozostawiają ważną dla nas linię 25.
Z poważaniem
Temat:
Nowe stacje metra M2 na Targówku – propozycje zmian w
Warszawskim Transporcie Publicznym
160
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Można skasować linię 500 i na jej miejsce dać 160 które pojedzie
częściowo tak jak teraz, następnie przejmie trasę 500 i przy Arkadii
odbije na centralny. Dojazd dla wszystkich byłby bardzo dobrym
rozwiązaniem. Ci co chcieli by dotrzeć do 1 linii metra czy tramwajów
mieli by dużo możliwości, albo mniejsza częstotliwość zamiast całkowitej
likwidacji. Autobus 160 nie jedzie tylko do metra ratusz arsenał i tylko
do centrum! On ma też jako jedyny przystanki np. Hala Mirowska. To jest
bezpośredni dojazd z Berensona do Medicover, które jest w Atrium!
Zabranie jedynego bezpośredniego połączenie do centrum tragicznie
wpłynie na mamy z wózkiem które będą musiały się kilka razy przesiadać.
204
Kategorycznie powinno zostać na swojej trasie. Ztm też powinien dokładnie
się przyjrzeć i dopasować autobusy pod kątem dzieci, które dojeżdżają do
szkoły. Nie każdy chce jechać do metra po drodze jest wiele innych
ważnych przystanków. Spełnia dużo funkcji lokalnych i nie służy dowożeniu
ludzi do metra/centrum. Bez połączeń z pływalnią (która odcina
mieszkańców od dojazdu na basen Polonez) ,domem kultury, przychodniami na
Bródnie, mieszkańcy zostaną skazani na dojazd samochodami. Jak dzieci i
osoby mają dojechać na Echa Leśnych to był jedyny autobus z Derbów,
likwidacja jedynego autobusu w tamtym kierunku.
412
Nie wszyscy jeżdżą metrem, z jednej przesiadki robią się dwie. Z dojazdem
jest coraz gorzej, pomimo otwarcia metra
Zmiany mają ułatwić dotarcie do węzłów komunikacyjnych a nie utrudnić.
Póki co duża część zmian będzie miała negatywny wpływ na czas dojazdu dla
większości osób.
Z powodu otwarcia nowej stacji metra dzieci z ul. Skarbka do szkoły przy
ul. Juranda już nie dojadą, do żłobka na Truskawkowa też nie. Na basen
Polonez również nie do DK Świt też nie.
Opieranie całego transportu miejskiego o metro miałoby sens tylko w
wypadku gdybyśmy mieli system paryski/londyński. Mamy 2 linie a nie 17
Temat:

Nie dla likwidacji tramwaju 25

Szanowni Państwo,
Ze zdumieniem przeczytałam informację o tym, że planujecie Państwo
zlikwidować linię tramwajową nr 25. Uważam, że to kuriozalny pomysł.
Linia 25 to jedyny tramwaj, który łączy moją okolicę (przystanek:
Inżynierska) z Rondem Waszyngtona, rondem de Gaullea i pl Narutowicza.
Po jej likwidacji alternatywą byłyby przesiadki. Oczywiście rozumiem
argument, że zawsze można się przesiadać, ale bezpośrednie połączenia to
dla mnie jeden z podstawowych argumentów, by rezygnować w mieście z
samochodu. Mam trójkę małych dzieci i relatywnie często poruszam się z
nimi tramwajami. Tłumaczę im zawsze, że pojedziemy w ten spośób, bo
dzięki temu oszczędzamy pieniądze, środowisko, możemy sobie pooglądać co
dzieje się za oknem. Jeśli jednak zlikwidują Państwo 25, na tej trasie na
pewno nie będę już wybierać komunikacji miejskiej, bo przesiadanie się z
dziećmi jest maksymalnie niewygodne i wydłuża czas podróży. Chciałabym,
żeby miasto dbało nie tylko o tych, którzy są maksymalnie sprawni, ale
też o tych, dla których zmiana środka lokomocji po drodze to duża
niedogodność.
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Temat:

Uwagi co do propozycji zmian w komunikacji ZTM

Dzień dobry
na początek dwie uwagi, co do proponowanych zmian wobec linii 134 i 160
a) linia 134 dowozi dzieciaki do9 szkół na Bielany i Żoliborz (moja Córka
i jej kilkoro znajomych akurat do LO im. Lelewela, ale kilka innych LO
też jest w zasięgu 134) - zmiana pętli z M1 (Marymont) M2 (Kondratowicza)
UNIEMOŻLIWI dojazd do szkół, albo baradzo znacząco go wydluży - bardzo.
Dwoma słowami - bezsensowny pomysł.
b) likwidacja linii 160 - jw.
linia ta nie służy tylko do dojazdu do metra, ale komunikuje ludzi z
wielu osiedli na Białołęce ze Śródmieściem.
Wciąż pozostaje najważniejsze pytanie - co zaczyna się dziać, gdy metro
staje, np. z powodu samobójcy albo awarii? Odpowiem: brak dojazdu do
Centrum i innych dzielnic. Idiotyczne jest ustawianie całej komunikacji
stolicy na dwóch liniach metra. Ale jak wiadomo - strategia rozwoju
szlaków komunikacyjnych Warszawy opiera się na ścieżkach rowerowych. W
kraju, gdzie pół roku nie da się jeżdziź... XD
pozdrawiam
Temat:

Autobus linii 134

Uważam, ze zmiana linii autobusowej 134 ze względu na otwarcie stacji
Bródno jest złym pomysłem ze względu na to, iż dojazd do Centrum wydłuży
się ze względu na Przesiadkę na stacji Świętokrzyska do drugiej linii
metra
Proszę zwrócić uwagę że autobus linii 134 jest jedynym autobusem który
jeździ ze wschodniej Białołęki do metra , a częstotliwość kursowanie tej
linii to co 20 minut. W godzinach szczytu autobus jest przepełniony.
Temat:

Konsultacje dotyczące przystanku MARCELIN

Dzień dobry,
jako mieszaniec nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Marywilskiej 60,
zwracam się z wnioskiem o utrzymanie linii 314 na dotychczasowej trasie
oraz wprowadzenie dodatkowych kursów skróconych linii 176 na trasie
Marcelin - Metro Bródno (zwiększenie ich częstotliwości).
W ciągu ostatnich kilku lat w okolicy powstało blisko 1500 nowych
mieszkań, a kolejne 500 jest w budowie. To wymaga dostosowania
komunikacji pod kątem zwiększenia liczby linii i częstotliwości
przejazdów.
Temat:

Opinia do zmian proponowanych w rejonie Bródna

Szanowni Państwo,
chciałbym przyłączyć się do prowadzonych przez ZTM konsultacji,
dotyczących zmian po otwarciu metra na Bródnie, poprzez wyrażenie swoich
opinii o opublikowanych propozycjach zmian.
Tak więc wydają się one dość rozsądne i o ile nie pozytywne to w
większości neutralne, kilka propozycji z mojej strony:
1. Wydaje mi się, że w trakcie planowania całkowicie pominięto temat
kolei. Pociągi linii legionowskiej są najszybszym sposobem dotarcia z
Bródna do Dworca Wschodniego, na lotnisko, czy "Mordor". Wycięcie linii
204 i 118 utrudni dojazd do przystanków kolejowych. Nawet zwiększenie
częstości 112 nie poprawi sytuacji, ponieważ w razie korka na S8, 112
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potrafi nie przyjechać przez 30-40 minut. Nie zapominajmy też, że ruch
pasażerów będzie się odbywał też w drugą stronę - warto aby osoby jadące
z Nowego Dworu, Legionowa, czy dalszej Białołęki mogły z pociągu dostać
się do metra.
Więc w praktyce, moja propozycja jest taka, aby linia 204 nie jechała
prosto ulicą Łabiszyńską, a podjeżdżała do przystanku Metro Bródno ulicą
Bazyliańską od Wysockiego. Umożliwi to dojazd do przystanku Bazyliańska,
skąd 5 minut spacerem można dojść do PKP Toruńska.
Ogólnie warto, aby ZTM przyjrzał się połączeniu przystanków kolejowych z
metrem, bo wygląda to na razie słabo.
2. Druga moja sugestia to pozostawienie wjazdu linii 112 w S8 z poziomu
ulicy Łabiszyńskiej. Przeniesienie trasy w związku z budową metra,
sprawiło, że autobusy znacznie przyspieszyły. Dawna (i przyszła) trasa
ulicą Wysockiego, sprawi, że znowu będą spędzać kilkanaście, a czasem
kilkadziesiąt minut wjeżdżając na ślimak, który zbiera ruch z połowy
Białołęki i Bródna. W kontekście dojazdu na Bielany, sprawi to, że linia
112 będzie bezużyteczna, bo będzie dłużej stać na ślimaku, niż jechać.
3. Uważam, że zjazd linii 120 w ul. Malborską to zupełnie niepotrzebne
wydłużenie trasy.
4. Likwidacja linii 118, jest częściowo słuszna, bo jej punktualność i
użyteczność na co dzień jest dyskusyjna, ale warto rozważyć zastąpienie
jej linią kursującą w weekendy/wakacje, ponieważ jest to najlepszy dojazd
z Bródna na tereny rekreacyjne nad Wisłą i wtedy też cieszy się dużym
powodzeniem.
Mam nadzieję, że rozważą Państwo moje propozycje.
Temat:

Dotyczy linii autobusowej 314 i 176

Dzień Dobry
W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi zmiany trasy po otwarciu
metra na Bródnie, w imieniu własnym jak również sąsiadów zamieszkałych w
Inwestycji „Miasto Moje” przy ulicy Marywilskiej wnioskujemy o:
* utrzymanie linii 314 na dotychczasowej trasie
* wprowadzenie dodatkowych kursów dla linii 176 na trasie Marcelin –
Metro Bródno.
Proszę zwrócić uwagę na ilość inwestycji w rejonie ulicy Marywilskiej.
Jak dużo rodzin zamieszkało w ostatnich latach a ile jeszcze zamieszka w
najbliższych miesiącach i latach.
Zauważyliśmy, że ten region i tak traktowany jest przez miasto
niesprawiedliwie.
Dlatego wnosimy o zachowanie wskazanych linii i przedłużenie ich trasy do
metra Bródno.
Temat:

otwarcie metra na Bródnie, linia 314

witam, w sprawie zmian inii 314
proszę o pozostawienie linii w niezmienionym stanie jak jest w tej
chwili, mieszkam na os. Marywilska dojeżdżam do urzędu Białołęka czy
galerii Północnej bez przesiadek oraz do lekarza czy dentysty do
przychodni na ulicy Przykoszarowej 16 koło Białołęckiej
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------------------------------------------------------------LINIA 314
Utrzymanie połączenia północnej części ulicy Ostródzkiej ze szkołami na
Ostródzkiej i M. Hemara, ulic Białołęckiej i Daniszewskiej z tramwajami
na Żeraniu Wschodnim i wschodniej Białołęki ze strefą przemysłową w
obszarze Żerania wschodniego. Jednocześnie zachodnia część trasy do
Tarchomina zostałaby przejęta przez linię 126.
314: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Daniszewska – Białołęcka – M. Hemara –
Ostródzka – Mochtyńska – Kobiałka – OLESIN

Temat:

otwarcie metra na Bródnie, linia 176

witam ,w sprawie zmian trasy 176, czy nie można przywrócić trasy przed
budową metra na Bródnie do pl. Hallera ?
Autobusy tej linii proponujemy skierować do najbliższej stacji metra
Bródno, gdzie bezpośrednio dowiozłyby pasażerów z Choszczówki, Płud i
Marcelina.
176: CHOSZCZÓWKA – Raciborska – Przytulna – Henrykowska – Wyganowska –
Raciborska – J. Mehoffera – Polnych Kwiatów – Parowozowa – Ołówkowa –
Bohaterów – Czołowa – Marywilska – P. Wysockiego – Bazyliańska – L.
Kondratowicza– METRO BRÓDNO

Temat:

Zmiany pootwraciu kolejnych stacji metra na Pradze

Szanowni Państwo,
Jako mieszkanka Pragi-Północ zdecydowanie sprzeciwiam się likwidacji
linii 25. Wielokrotnie z niej korzystam jako alternatywy dla rzadko
jeżdżącej 7, by się dostać bliżej domu i złapać 28 lub 13 na Kijowskiej.
Korzystamy z niej też, żeby dojechać na dw. Wileński. Metro nie jest tu
rozwiązaniem, bo druga linia jedzie po osi ul. Świętokrzyskiej, a ja
zaczynam trasę na Kruczej. Podobnie robi mój mąż.
Pod pretekstem rozwijania metra nie można kasować kolejnych połączeń na
od zawsze traktowanej pod każdym względem po macoszemu Pradze!
Temat:

Autobusy (249) dzielnica Bemowo, Chrzanów

Szanowni Państwo,
W związku z planowanymi zmianami kursowania autobusów, związanymi z
otwarciem kolejnych odcinków metra na Bemowie. Zwracam się z uprzejmą
prośbą o pochylenie się nad zwiększeniem ilości kursów linii 249,
dodaniem kursów w weekendy oraz przedłużeni jej do stacji metra Bemowo.
Osiedle Chrzanów rozwija się bardzo intensywnie, powstaje tam dużo nowych
bloków, a komunikacja miejska niestety pozostawia wiele do życzenia. Za
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kilka lat planowane jest tam przedłużenie linii metra, a do tego czasu
przydałoby się umożliwić mieszkańcom jak najsprawniejsze dostanie się do
centralnych punktów miasta.
Uprzejmie dziękuję za pozytywne przychylenie się do mojej prośby.
Temat:

Zmiany tras po uruchomieniu metra na Bródno

Witam
Czego Wy się tam naćpaliście przedstawiając takie rozwiązania? Do pełni
szczęścia w destrukcji brakuje już tylko likwidacji 512, aby sobie
wszyscy jeździli tym "waszym „metrem, ale chyba w biurze towaru już
zabrakło. Ile to jeszcze razy my mieszkańcy musimy z wami walczyć? Kiedy
wreszcie zrozumiecie, że komunikacja jest dla ludzi, a nie ludzie dla
komunikacji oraz, że te autobusy są "nasze" bo za nasze pieniądze z
podatków kupione? Największy problem z wami jest taki, że jesteście
przedsiębiorstwem samorządowym i przejadacie "nasze” pieniądze potrzeby
mieszkańców mając w poważaniu. Gdybyście byli prywatną spółką to inaczej
byście podchodzili do sprawy. Zacznijmy od tego, że jak bardzo trzeba
mieć zryty umysł, aby ruszać takie linie jak 104, 132,134, które nie mają
nic wspólnego z metrem, realizują inne cele dowozowe? Wg powiedzenia:
gdzie Rzym, a gdzie Krym? Idąc po kolei linia 104 dowozi mieszkańców do
pociągów i tramwajów na Żeraniu, wg mnie aby pogodzić interesy
mieszkańców chcących z tamtych rejonów dojechać zarówno do metra jak i do
Żerania zmodyfikowałbym linię w ten sposób, aby jechała Łabiszyńską do
metra a dalej Bazyliańską, Wysockiego do pętli Żerań i wtedy należałoby
przeprowadzić analizy jak rozkłada się przepływ ludzi na trasie, ile osób
wysiada przy metrze, a ile chce jeszcze jechać dalej. Odnośnie linii 126
i 314 to o ile modyfikacja 126 może mieć sens, tak skracanie 314 tylko do
Żerania wschodniego to jawny policzek od was. Obie te linie jeżdżą co 30
minut a wy mało tego, że nie zwiększycie częstotliwości żadnej z nich to
jeszcze komuś jadącemu ze wschodniej Białołęki każecie dodatkowo
przesiadać się na Żeraniu i czekać na 126. Pisząc wprost teraz 126 i 314
na pewnym odcinku pokrywają się, przykład: przystanek cementownia w
stronę Tarchomina. 126 jest o 7.12 i 7.42,a 314 o 7.29 i 7.59 co oznacza,
że zachowany jest takt co 15 minut, a Wasza propozycja oznacza zabranie
jednego z autobusów, przesiadkę i zostanie z autobusem który jeździ tylko
co 30 minut. Jeśli już chcecie skracać 314 to zwiększcie częstotliwość
126 aby jeździł co 15 minut a nie jawnie zabierajcie kursy pod przykrywką
łączenia linii. Odnośnie linii 132 to co komu przeszkadza obecny jej
układ? Trasa może nie jest idealna, ale w bardzo dobry sposób realizuje
interesy dużej grupy mieszkańców od Grodziska, poprzez mieszkańców os
Derby kończąc na mieszkańcach Ostródzkiej. "Linię 132 proponujemy
połączyć z linią E-9 w jedną całotygodniową linię o numerze 132"-otóż nie
połączyć tylko ZABRAĆ E-9! Łączenie oznacza, że dana linia będzie
jeździła jeszcze częściej, że autobusy z E-9 miałyby zasilić 132 a tu jak
widać tak nie będzie, gdyż 132 już teraz jeździ co 10 minut w szczycie,
co oznacza, iż na moim przykładzie osoby dojeżdżającej z os.Derby na
Bielany teraz mam albo 132 albo E-9 w cyklu co 5 minut, a dzięki wam
zostanie mi tylko 132 co 10 minut oraz dłuższy czas dojazdu do Marymontu,
bo w godzinach szczytu wybieram E-9. Odpierwiastkujcie się więc od E-9 bo
to bardzo dobra linia, która szybko dowozi do/z Marymontu w godzinach
szczytu! Jeszcze odnośnie E-9 to i tak polecieliście sobie w ch...bo
linia jeździła kiedyś co 10 minut, a wy ją obcięliście co 15 minut. Co do
134 to już pisać mi się nie chce jaki to absurd z tą waszą propozycją
trasy, ale to niech was pożrą za to ludzie, którzy tą linią jeżdżą.
Odwalcie się też od 204, które uważam, że nie ma potrzeby robić kółek
tymi uliczkami na Lewandowie. Mieszkańcy tamtego rejonu będą mieli
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przecież 256, które będzie dużo szybciej dojeżdżać do metra niż 204 przez
Białołękę, poza tym zaś zabieracie mieszkańcom ul. Skarbka z Gór kolejną
linię autobusową! I przechodzimy teraz do najważniejszego punktu, Cr?me
de la cr?me, kość niezgody od zawsze między nami a wami czyli linie
160/527. O ile skrócenie 527 do najbliższej linii metra jest logiczne bo
tą linię należy traktować jako dowozową ,to zabranie 160(a nie,
przepraszam: połączenie linii wg was :)) to już nie policzek w twarz
tylko kopniak między nogi z waszej strony! Od zawsze walczymy z wami o
to, aby mieć bezpośredni dojazd z os Derby do Radzymińskiej, do okolic
przystanku Piotra Skargi gdzie tak dumnie się chwaliliście stacją PKP
Targówek, a wychodzi na to że nie będzie tam czym dojechać. Poza tym za
każdym razem gdy kombinowaliście z 527 my mieszkańcy podnosiliśmy ten sam
argument, który dla was jest chyba za trudny do zrozumienia, że chcemy
mieć choć jedną bezpośrednią linię łącząca nas z drugą stroną Wisły i
Starym Miastem! Przebieg linii 160 nie jest idealny, a na terenie
Targówka wręcz frustrujący jak trzeba robić kółka i wycieczkę
krajoznawczą po osiedlu aby wyjechać, więc teraz będzie idealna okazja,
aby to naprawić i skorygować linię, aby jechała Borzymowską i Trocką do
Radzymińskiej. Nie wiem ile osób jedzie bezpośrednio tą linią aż do
dworca Centralnego, ale obstawiam, że mało więc jest też okazja aby
skrócić ją do najbliższej możliwej zawrotki za przystankiem Stare Miasto,
co poprawiło by punktualność tej linii, bo w godzinach szczytu jest
wiecznie spóźniona.
Podsumowując, weźcie wy się zastanówcie nad tym co robicie, bo ja
osobiście naprawdę już coraz bardziej mam dość jeżdżenia komunikacją.
Wieczne skracanie linii, zmuszanie do większej liczby przesiadek,
ucinanie po cichu liczby kursów, w tym jesteście mistrzami. Dla was liczy
się tylko odtrąbienie sukcesu otwarcia metra i to ile osób przewiezie nie
ważne jakim kosztem i z jaką stratą dla mieszkańców.
Temat:

likwidacja linii tramwajowej na Bródnie nr 25 i 41

Proszę o wyjaśnienie powodów likwidacja linii tramwajowej na Bródnie nr
25 i 41.
Przy okazji otwarcia metra ZTM chce zlikwidować dwie linie tramwajowe,
których trasa na żadnym odcinku nie pokrywa się z podziemną koleją.
Pierwszą ofiarą byłoby 25 - kursujące przez rondo Żaba, Dworzec Wileński,
rondo Waszyngtona, rondo Dmowskiego i pl. Zawiszy na Banacha.
Likwidacja czekałaby również 41, które łączy Żerań Wschodni, rondo Żaba,
rondo Starzyńskiego, Dworzec Gdański, rondo "Radosława", Dworzec
Centralny, Mokotów i Służewiec.
Zgłaszam protest w tej sprawie.
Temat:
otwarcie metra na Bródnie
witam, w sprawie zmian komunikacyjnych po otwarciu Metra Bródno
LINIA 126
Linia ta przejęłaby na Tarchominie część trasy linii 314. Zapewniłaby też
całotygodniowe połączenie zachodniej Białołęki ze strefą przemysłową na
Żeraniu Wschodnim oraz z centrum handlowym na Annopolu. Razem ze 145 i
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156 umożliwiłaby dojazd do stacji metra Kondratowicza z ulicy Bartniczej,
Wyszogrodzkiej i południowej części Chodeckiej.
126: TARCHOMIN –W. Świętosławskiego – Świderska (powrót: Ćmielowska –
Światowida) – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska – (wybrane
kursy: Ekspresowa – A. Fleminga – Ekspresowa) – Płochocińska – (wybrane
kursy: Płytowa – Kupiecka – Płytowa) – Płochocińska – Marywilska –
Odlewnicza – Annopol – Rembielińska – Bazyliańska – P. Wysockiego –
Bartnicza – Wyszogrodzka – Chodecka – L. Kondratowicza – św. Wincentego –
Głębocka – CH TARGÓWEK
proponuję zostawić 126 na ulicy Mehoffera, reszta trasy bez zmian
Temat:

Metro Bemowo - zmiany tras autobusów

Dzień Dobry,
Z ciekawością przeczytałam proponowane zmiany tras autobusów po otwarciu
metra na Bemowie. Po tej lekturze z wielkim smutkiem stwierdziłam, że nie
ma żadnej propozycji szybkiego dojazdu do metra dla mieszkańców
Chrzanowa. Chodzi o nowe osiedla wybudowane wzdłuż Szeligowskiej,
Rayskiego i Coopera.
Czy jest możliwość wydłużenia trasy autobusu 249 by po skręcie w prawo z
Coopera w Górczewską jechał prosto do Ratusza Bemowo, tam zakręcał i
dopiero wracał na pętlę Górczewska? Znacząco skróci to czas dostania się
do metra (z pętli Os. Górczewska do Ratusza Bemowo jest spory odcinek do
przejścia pieszo). Uważam, że takie wydłużenie tej trasy zwiększy jej
popularność wśród mieszkańców.
Temat:

likwidacja linii nr 25

Dzień dobry,
Przeczytałem dzisiaj informację, że rozważają Państwo likwidacje linii nr
25.
Chciałbym stanowczo przeciw temu zaprotestować. Dla mieszkańców Pragi
Północ jest to najlepszy sposób dotarcia do Ronda Waszyngtona i Dworca
Centralnego. Linia nr 4 ani metro nie stanowią dobrej alternatywy.
Z wyrazami szacunku,
Temat:

Brak zgody na likwidację linii 25

Jako mieszkaniec Pragi-Północ jest przeciwko likwidacji linii 25, która
zapewnia bezpośrednie połączenie z Muzeum Narodowym, Dworcem Centralnym i
innymi przystankami wzdłuż al. Jerozolimskich, gdzie znajduje się wiele
celów podróży. Na tej trasie ani linia nr 4, ani metro nie stanowią
alternatywy i wiążą się z przesiadkami uciążliwymi dla osób starszych i
schorowanych.
Temat:

Linia tramwajowa Nr 25

Witam !!!

Niniejszym

zgłaszam sprzeciw odnośnie likwidacji linii
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tramwajowej Nr 25 , jest to jedyne , szybkie połączenie Pragi II itd.
komunikacją miejską , gdzie mieszkają starzy schorowani ludzie, ze
szpitalem wojewódzkim przy ul.Banacha . Onkologia, badania
specjalistyczne , przychodnie specjalistyczne są stałym elementem życia
starszego społeczeństwa naszej praskiej dzielnicy . Dla starszego
pokolenia każda innowacja w rozkładzie jazdy komunikacji ZTM jest
barierą często nie do pokonania, o czym młodzi twórcy nowych połączeń
nie wiedzą. Warto pozostawić tradycyjne linie komunikacyjne bez zmian. Z
pozdrowieniami

tytuł: Komunikacja miejska po zmianach
treść: Dzień dobry, Chciałabym się odnieść do zmian jakie mają Państwo
wprowadzić do autobusów kursujących w obrębie Żerania a dokładnie całej
ulicy Marywilskiej na Białołęce. Przeczytałam artykuł na jeden ze stron
na Facebooku informujący o zmianach w kursowaniu autobusów miejskich
jakie mają zostać wprowadzone po otwarciu metra na Bródnie. Chodzi
konkretnie o autobus linii 126 i 314. Na początku chciałabym zauważyć, że
linia 314 nie jest mało popularną linia jak Państwo sądzą a nawet
słyszałam kiedyś o stwierdzeniu, że wozi powietrze ! Z chęcią zapraszam
urzędnika ZTM do przejechania się tą linią w godzinach rannych kiedy
ludzie jadą w kierunku Tarchomin do pracy/szkoły oraz w godzinach
popołudniowych kiedy wracają. Ciekawa jestem czy padnie takie samo
stwierdzenie, że to mało popularna linia autobusowa! Kolejna sprawą jest
to, że wszystko fajnie że mieszkańcy Marywilskiej zyskają połączenie z
metrem lecz pragnę zauważyć że linia 126 codziennie w godzinach rannych
stoi głównie na Płochocińskiej( kierunek Nowodwory) oczywiście przez
podjazd na Hale Marywilska. Biorąc pod uwagę również fakt, że autobusy te
mają tak bezsensowne minuty odjazdu bo żeby zdążyć do pracy na godzinę
8:00 trzeba wyjechać z domu godzinę wcześniej (czyli o 7.07) bo przecież
następny jest pół godziny później co sprawia że nikt nie zdąży na czas
dojechać na tarchomin ! A jeśli dołożyć do tego korek na Płochocińskiej
to już w ogóle można liczyć się z tym, że autobus dojedzie ok 40 minut
później. Taka sytuacja ma obecnie również autobus 314 którym chcecie
zastąpić 126 który raz, że jak przyjdzie na czas to cud dwa że ma
beznadziejne godziny odjazdu w ogóle nie dopasowane do ludzi
dojeżdżających nim do pracy. Wiem , że moja wypowiedź nic nie da ale
proszę wziąć pod uwagę, że ludzie którzy dojeżdżają do pracy komunikacją
nie jeżdżą tylko metrem lecz też innym autobusami czy środkami
komunikacji miejskiej. Proszę nie udzielać odpowiedzi. Pozdrawiam
Temat:

Likwidacja komunikacji miejskiej

Jako mieszkanka Warszawy jestem przeciwko likwidacji jakichkolwiek linii
komunikacji naziemnej w tym szczególnie linii tramwajowych, np linia 25
zapewnia bezpośrednie połączenie z Muzeum Narodowym, Dworcem Centralnym i
innymi przystankami wzdłuż al. Jerozolimskich, gdzie znajduje się wiele
celów podróży. Na tej trasie ani linia nr 4, ani metro nie stanowią
alternatywy i wiążą się z licznymi przesiadkami uciążliwymi dla osób
starszych i schorowanych. Proponowane zmiany komplikują transport lokalny
dzieci do placówek oświatowych co rodzi ryzyko zaginięcia dziecka.
Metro miało być uzupełnieniem istniejącej komunikacji a nie być przyczyną
likwidacji linii i zmian w trasach.
Temat:

Głos PRZECIWKO pomysłowi likwidacji linii 25

Szanowni Państwo!
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Jako mieszkaniec Pragi-Północ jestem zdecydowanie przeciwko likwidacji
linii 25, która zapewnia bezpośrednie połączenie Pragi Północ z Pragą
Południe, Stadionem i Muzeum Narodowym, Dworcem Centralnym, Ochotą,
szpitalem na Banacha i innymi przystankami wzdłuż al. Jerozolimskich,
gdzie znajduje się wiele celów podróży. Na tej trasie ani linia nr 4, ani
metro nie stanowią alternatywy i wiążą się z przesiadkami uciążliwymi dla
osób starszych i schorowanych.
Uprzejmie proszę o uwzględnienie mojej opinii
Temat:

Likwidacja linii 25

Dzień dobry,
jako mieszkanka Pragi-Północ jestem przeciwko likwidacji linii
tramwajowej 25, która zapewnia bezpośrednie połączenie Pragi-Północ z
Muzeum Narodowym, Dworcem Centralnym i innymi przystankami wzdłuż al.
Jerozolimskich. Na tej trasie ani linia nr 4, ani metro nie stanowią
alternatywy i wiążą się z przesiadkami uciążliwymi dla osób starszych i
schorowanych.
Pozdrawiam serdecznie
Temat:
Warszawie

Konsultacje na temat propozycji zmian w prawobrzeżnej

Dzień dobry,
Jako mieszkanka Warszawy i osoba często korzystająca z komunikacji
miejskiej jestem przeciwna likwidacji linii 25, która zapewnia
bezpośrednie połączenie z Muzeum Narodowym, Dworcem Centralnym i innymi
przystankami wzdłuż al. Jerozolimskich, gdzie znajduje się wiele celów
podróży. Na tej trasie ani linia nr 4, ani metro nie stanowią alternatywy
i wiążą się z przesiadkami uciążliwymi dla osób starszych i schorowanych.
Zamiast bezpośredniego połączenia trzeba by było korzystać z 1 lub 2
przesiadek, co wydłuża czas przejazdu i jest problematyczne z powodu np,
schodów w metrze.
Żeby jak najwięcej osób korzystało z komunikacji miejskiej musi ona być
konkurencyjna wobec transportu prywatnego, czyli być szybka i wygodna.
Z wyrazami szacunku,
Temat:

likwidacja 25 i 41

Szanowni Państwo,
Pomysł, aby zlikwidować linie tramwajowe 25 i 41 na Bródnie wyjątkowo
utrudni życie i komunikację mieszkańcom, pomimo uruchomienia metra. Metro
to nie wszystko, poza tymi tramwajami nie będzie bezpośredniego dojazdu
do Dworca Centralnego - zaledwie niewielka cześć pasażerów linii 25
przesiada się do metra przy Dworcu Wileńskim - tym samym argument, że
będzie podobny czas przejazdu tramwajem i metrem do tego punku nie ma
racji bytu. Już więcej osób przesiada się do metra z linii 41 przy Dworcu
Gdańskim, ale to jest inna linia metra, niż dojeżdżająca na Bródno.
Aby szybko dostać się do Dworca Centralnego będą nas czekały albo dwa
długie spacery (do stacji Bródno oraz od stacji Rondo ONZ), albo
dodatkowe dwie przesiadki. Gdzie tu korzyść dla pasażerów? Czas dotarcia
w obu przypadkach znacznie się wydłuży!
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Czy pomyśleli Państwo, co w przypadku awarii czy z innych powodów
zamknięcia stacji metra? Wtedy mieszkańcy Bródna - i wszyscy inni
pasażerowie z niego korzystający - będą mieli odcięty i bardzo utrudniony
dojazd do Centrum. Zastępcze dojazdy, które pojawiają zawsze z
opóźnieniem, nie rozwiążą problemu. Wystarczy analogicznie spojrzeć, co
się dzieje, gdy jest awaria tramwaju - nie mając alternatywy, dojazdy do
pracy do centrum są wydłużone co najmniej dwukrotnie.
A co z osobami starszymi, dla których każda przesiadka jest problemem?
Komunikacją miejską nie jeżdżą tylko ludzie sprawni fizycznie!
Pozostawienie trasy linii 25 i 41 wydaje się najlepszym możliwym
rozwiązaniem. Pasażerom korzystającym z tych linii nie wystarczy samo
metro, ponieważ te linie się nie pokrywają.
Metro jest dobrą alternatywą, ale nie dojeżdża wszędzie i proszę zostawić
je jako dodatkowy środek transportu, a nie zmuszać nas do korzystania z
niego i wzbudzać niezadowolenie. Proponowane zmiany będą jedynie
utrudnieniem, generującym jeszcze większe tłumy w komunikacji, zamiast
ułatwiać poruszanie się po coraz bardziej zaludnionym mieście.
Temat:

Nowe stacje – konsultacje społeczne zmian w komunikacji

Jako mieszkanka Warszawy jestem przeciwko likwidacji jakichkolwiek linii
komunikacji naziemnej w tym szczególnie linii tramwajowych, np linia 25
zapewnia bezpośrednie połączenie z Muzeum Narodowym, Dworcem Centralnym i
innymi przystankami wzdłuż al. Jerozolimskich, gdzie znajduje się wiele
celów podróży. Na tej trasie ani linia nr 4, ani metro nie stanowią
alternatywy i wiążą się z licznymi przesiadkami uciążliwymi dla osób
starszych i schorowanych. Proponowane zmiany komplikują transport lokalny
dzieci do placówek oświatowych co rodzi ryzyko zaginięcia dziecka.
Temat:

linia 25

Dzień dobry,
Jako mieszkanka Pragi-Północ, poruszająca się wyłącznie komunikacją
miejską matka trójki małych dzieci, jestem przeciwko planowanej
likwidacji linii tramwajowej 25, która zapewnia bezpośrednie połączenie z
Muzeum Narodowym, Dworcem Centralnym, Saską Kępą czy Stadionem Narodowym
i innymi przystankami wzdłuż al. Jerozolimskich, gdzie znajduje się wiele
celów podróży. Na tej trasie ani linia nr 4 (nie dojadę nią do Dworca
Centralnego), ani metro (np. stacja Stadion jest mocno oddalona od samego
obiektu sportowego) nie stanowią alternatywy i wiążą się z przesiadkami
uciążliwymi dla mieszkańców, którymi są też osoby starsze, schorowane,
rodzice małych dzieci etc.

Temat:

25

Jestem przeciw likwidacji lini tramwajowej nr 25

Temat:

Przeciw likwidacji linii 25

Szanowni Państwo,
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Likwidacja linii 25 uniemożliwi starszym mieszkańcom Pragi bezpośrednie
dotarcie do szpitala na Banacha, jednej z najważniejszych klinik w
Warszawie.
Temat:

Linia 25 - sprzeciw przeciwko usunięciu

Dzień dobry,
Jestem mieszkanką Pragi Północ (ul. 11 listopada) i linia 25 jest moim
codziennym transportem do pracy (ochota).
Jest to jedyne bezpośrednie połączenie z ochotą, wiec zgłaszam swój
sprzeciw przeciwko likwidacji lini tramwajowej 25.

Do:
konsultacje; konsultacje
Temat:
dot autobusów na Zielonej Białołęce
Dzień dobry!
Zgłaszam absolutny sprzeciw w sprawie zmiany komunikacji, jaką Państwo
proponujecie. Zielona Białołęka -część okoliczna ul. Ostródzkiej jest
chyba najgorzej skomunikowana w całym mieście. Powstają kolejne
blokowiska a komunikacja stoi w miejscu a nawet się cofa.
W tej okolicy mieszka mnóstwo dzieci dojeżdżających do szkół
ponadpodstawowych na terenie Żoliborza i Bielan.
Nie widzę możliwości wycofania z trasy autobusu 132.
Nie widzę możliwości, aby 134 nie jeździł do metra Marymont.
Tu mieszka tysiące dzieci dojeżdżających do szkół-mają jeździć z
przesiadkami????
Tu nie ma autobusu, którym można dojechać do Urzędu Gminy na Białołęce.
Oczekujemy dodatkowych autobusów a nie zabrania nam tego, co jest, choć i
to jest nie wystarczające.
Nie urządza nas jeden autobus, którym dojedziemy tylko do Kondratowicza!
Od nas nie dojedzie się już nigdzie.
Nie ma dojazdu w stronę Marek, w stronę CH Targówek, na Tarchomin, i
jeszcze chcecie nam odebrać kierunek Metro Marymont?!
Nie mamy nocnego autobusu, nic nie mamy!
Mieszkańcy z tej części mówią absolutne NIE!
Temat:

Bemowo - Targówek

Witam,
bardzo proszę o uwzględnienie korekt do przebiegu trasy linii 112 w
następującym zakresie:
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- po stronie Bemowa, by przedłużyć trasę do Osiedla Przyjaźń a minimum do
Ratusza (pętla na Górczewskiej)
- po stronie Targówka by po skręcie w prawo z Trasy Toruńskiej autobus
jechał Wysockiego aż do Bartniczej, w którą skręci, pojedzie
Wyszogrodzką, potem skręci Chodecką, a następnie w Kondratowicza (i dalej
tak jak jest to w propozycji ZTM)
Z góry dziękuję za wzięcie pod uwagę powyższych propozycji.
Temat: Fwd: Przeciwko likwidacji linii 167 i 201

Witam
W ramach konsultacji społecznych planowanych zmian w
komunikacji miejskiej w związku z otwarciem nowych stacji metra na Woli i
Bemowie chciałabym stanowczo zaprotestować przeciwko dyskryminacji
komunikacyjnej mieszkańców Ulrychowa (okolic ulic Znanej i Jana
Olbrachta), w szczególności zmiany trasy linii 167.
Na Ulrychowie cały czas powstają nowe osiedla, tymczasem
wprowadzenie proponowanych zmian oznaczałoby, że komunikacja autobusowa
tej okolicy jest gorsza nie tylko od obecnej (pętla 201 dowożącego do
metra i 167 dowożącego do ul. Wolskiej, Kasprzaka i dalej na Ochotę i
Pragę oraz autobus 129 jeżdżący co pół godziny na Koło), ale również
wobec sytuacji sprzed 10 lat, kiedy osiedli mieszkaniowych było dużo
mniej.
Proponowaną zmianę trasy linii 190, zapewniającą dojazd z
pętli Znana do stacji metra Księcia Janusza przy deklarowanej
częstotliwości (7,5 min. w godz. szczytu i 10 min. poza szczytem) można
uznać za równoważną likwidowanej linii 201, ale dojazd do metra nie
wyczerpuje potrzeb mieszkańców Urlychowa.
Proszę o zmianę trasy linii 167, tak aby utrzymać połączenie
ul. Znanej ze szkołą podstawową na ul. Redutowej oraz dojazd do tramwajów
na ul. Wolskiej (wielu mieszkańców codzienne jeździ tamtą trasą do pracy
i szkoły), najlepiej poprzez utrzymanie pętli na ul. Znanej. Jeżeli
jednak akurat ta linia koniecznie ma realizować kursy na Stare Bemowo,
alternatywnie możliwe jest jej poprowadzenie ul. Jana Olbrachta i
Strąkową do ul. Powstańców Śląskich. To dużo sensowniejsze niż powielanie
trasy metra ul. Górczewską. Uważam za niedopuszczalne, aby trasy z Bemowa
były dublowane ul. Górczewską, podczas gdy mieszkańcy Ulrychowa
pozbawiani są możliwości dojazdowych.
Temat:
Opinia odnośnie proponowanych zmian w komunikacji miejskiej po
otwarciu metra na Bródnie
Dzień dobry,
Ogólnie zmiany przez Państwa zaproponowane oceniam jako dobre, jedyne z
czym się nie zgadzam to skrócenie linii 118 do Mariensztatu. Skrócenie
tej linii znacznie utrudni dojazd na Stare i Nowe Miasto oraz na tereny
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wzdłuż Wisły. Tereny te są chętnie odwiedzane zwłaszcza w weekendy, a
czas dojazdu tam linią 118 to ok. 15 minut. Po zmianach dojazd będzie
wiązał się z co najmniej jedną przesiadką i zajmie znacznie więcej czasu.
Zmianę argumentujecie Państwo tym, że autobusy linii 118 mają trudności
na Wisłostradzie. Nie zgadzam się z tym, gdyż często podróżuję tym
autobusem o różnych porach i wąskim gardłem jest skrzyżowanie ulicy
Dobrej z Nowym Zjazdem, gdzie autobusy potrafią stracić dobre 10-15
minut. Proponowana przez Państwa nowa trasa nie ominie tego odcinka przez
co autobusy dalej będą jeździły opóźnione a dodatkowo zabiorą Państwo
dogodny dojazd do wyżej wymienionych rejonów mieszkańcom Bródna.
Proszę o ponownie przeanalizowanie sprawy i pozostawienie linii 118 na
Bródnie.
Temat:
O sprawy nie długo otwarte metro do Ratusza Woli.
DW:
Dzień dobry!Jak będziecie już otwarte metro do Ratusza Woli.O autobus 190
powinno do Ratusza Woli, a nie do końca przez Księcia Janusza.A dziś
autobusy o 719 i 729 bardzo mało czasu rozkłada.Chcemy mieć więcej czasu
rozkłada autobus np, co 10 minut między 15 minut.A nie powinno 20 minut
lub 30 minut też nie co 60 minut.Pozdrowień
Temat:
Jak ulepszyć komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji
linii metra M2 na Bródnie?
Witam
Bardzo dziękuję za konsultacje online -> bardzo dobry pomysł i umożliwia
zebranie wszystkich głosów.
Chcę jednak zgłosić do rozważenia usprawnienie dla osób starszych, z
niepełnosprawnościami oraz dzieciom ułatwienia dostępu do odcinka obecni
wykorzystywanego na ulicy Chodecka/Matki Teresy z Kalkuty.
Likwidacja przystanków „balkonowa uniemożliwi dostanie się do cmentarza
Brudzińskiego od ulicy Chodeckiej. Z tego miejsca korzysta bardzo dużo
osób. W szczególności są to osoby starsze.
Przeniesienie wszystkich autobusów do ulicy Żuromińska oraz Cm.
Bródnowski:
1.
Skumuluje ilość osób korzystających z głównej bramy na cmentarz
(problem z przepustowością)
2.
Zwiększenie korków na ulicy św. Wincentego i Kondratowicza (ulica
Matki Teresy z Kalkuty umożliwia rozłożenie i poprawę przepustowości)
3.
Zwiększy to ryzyko opóźnień autobusów na ulicy św. Wincentego –
będą stały w korkach, zwiększą się koszty eksploatacji, zwiększy się
niezadowolenie pasażerów co przekieruje ponownie do własnego transportu.
4.
Osoby korzystające z Bramy od ulicy Chodeckiej będą zmuszone
korzystać z własnego transportu (co wpłynie na mniejszą przepustowość św.
Wincentego i ruch dla Autobusów)
5.
Osoby korzystające z Bramy od ulicy Chodeckiej będą zmuszone od
przystanku Żuromińska pokonać ok kilometra pieszo. Czy osoba starsza, z
trudnościami ruchowymi zostanie pozbawiona takiej możliwości
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Kolejnym argumentem jest możliwość korzystania z ośrodka
rehabilitacyjnego „Przychodnia Rehabilitacyjna ul. Balkonowa 4” dla
mieszkańców Bródna oraz Targówka Mieszkaniowego:
1.
Przychodnia po proponowanych zmianach zostanie całkowicie!!!
odcięta od komunikacji publicznej
2.
Do przychodni będzie dostęp tylko od Wyszogrodzkiej lub
Żuromińskiej czyli ok kilometrowy odcinek. Dla osób korzystających z tej
placówki jest to niemożliwe. Taka zmiana dyskryminuje osoby z
niepełnosprawnością
3.
Przychodnia jest z nielicznych placówek dla całej gminy Targówek
oraz okolic umożliwiająca rehabilitacje.
4.
Metro nie jest powodem dlaczego można zlikwidować ten dojazd,
ponieważ nie ma tam metra… Ten ciąg komunikacji nie pokrywa się z metrem.
Na prawobrzeżnej Warszawie mieszkańcy Targówka i Bródna mają do
wykorzystania w tym obszarze TYLKO dwa baseny. Na Łabiszyńskiej i właśnie
Balkonowej.
Proponowane zmiany całkowicie likwidują możliwość dostania się do basenu
Balkonowa komunikacją publiczną. Zarówno z okolic Kondratowicza jak i
Targówka Mieszkaniowego (Ossowskiego, Piotra Skargi).

Nie jestem w stanie zrozumieć co skłania Państwa do skumulowania
wszystkich autobusów łączących ciągiem św. Wincentego a pozostawienie
Chodecką i Matki Teresy z Kalkuty pustych od komunikacji ->
infrastruktura (przystanki; buspasy; dojścia do przystanków) jest już
przygotowana, działa, jest wykorzystywana. Nie wymaga to dodatkowego
nakładu środków z Państwa strony. Rozumiem, że nie ma konieczności
wszystkich autobusów dalej kierowania tą ulicą, ale teraz proponują
Państwo 0 (zero!).

Bardzo proszę o ponowną analizę mapy i likwidację białych plam w
transporcie publicznym.
W naszej gminie mieszka ponad 125 tys. mieszkańców (oficjalne!) a z tego
punktu korzystają też osoby z okolicznych gmin i miejscowości.
Temat:
Zmiana organizacji autobusów w związku z otwarciem 2 linii
metra na Bródnie
Dzień dobry,
W związku z planowanymi zmianami w organizacji autobusów po otwarciu
drugiej linii metra na Bródnie chciałam się zwrócić z prośbą o rozważenie
pozostawienia lini 132 na obecnej trasie.
Pragnę zauważyć, że kursujące obecnie ul. Ostródzką autobusy 132, 134 i
e9 szczególnie w porannych godzinach szczytu są przepełnione już na
drugim przystanku. W weekendy podobnie szybko się zapełniają. Autobus 134
nawet jeżdżąc że zwiększoną częstotliwością nie da rady zastąpić 3 innych
autobusów, zwłaszcza że najpierw będzie on zbierał mieszkańców osiedli
Zielona Dolina i Green Wood (gdzie mieszkańców należy już liczyć w
tysiącach) - na przystanku Ostrodzka Szkoła nie będzie już żadnych szans
na zmieszczenie się do autobusu. Pragnę jednocześnie zauważyć, że przy
ul. Ostrodzkiej jest obecnie (i ciągle powstaje) coraz więcej bloków-
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Osiedle Hemara, Future Gardens, Willa Hemara, Ostrodzka Park, Zielone
Brzeziny, Apartamenty Ostrodzka, Pastelowa Ostrodzka - to są tysiące
ludzi którzy praktycznie zostaną odcięci od świata i będą zmuszeni do
przesiadania się w samochody. Jedyną alternatywą będzie dla nich marsz
przez min. 1,5 km do ul. Skarbka z Goŕ, aby tam próbować się "wcisnąć" do
autobusu, który już zabrał wszystkich mieszkańców Skarbka Z Gór.
Wręcz nielogiczne zdaję się w takiej sytuacji puszczenie kolejnych 4
autobusów ul. Głebocką, a ograniczanie połączeń ul. Ostródzkiej.
Kolejną ważną uwagą jest konieczność utrzymania połączenia z linią M1. Po
sugerowanych zmianach wystarczy jeden wypadek na ul. Głebockiej lub
Skarbka z Gór, alby na kilka godzin sparaliżować całą Zieloną Białołęka.
Temat:
metra

uwagi po zmianach związanych z otwarciem kolejnych stacji

1.
Prozę o pełne uzasadnienie potrzeby likwidacji linii autobusowej
160 na odcinku Dworzec Wileński – Dworzec Centralny!
Wraz z likwidacją linii tramwajowej numer 25 ( i słusznie) nie ma żadnego
bezpośredniego dojazdu w tej relacji, jest albo metro i przejście pieszo
albo linia 4 i przejście pieszo. To może niech pani dyrektor Strzegowska
tak sobie podróżuje z walizką, życzę powodzenia! Kolejne przesiadki
proponowane przez ZTM przeczą idei popularyzacji komunikacji zbiorowej.
2.
Czy ktoś przy zdrowych zmysłach zastanowił się co da wydłużenie
linii numer 167 na Stare Bemowo? Linie chore – z powodu problemów z
dotrzymaniem czasów jazdy - powinno się ratować, a nie dobijać, jak w tym
przypadku. Nie może być tak, że powstałe opóźnienia nadrabia się
skróceniem czasu postoju autobusów na pętlach, bo jest to czas potrzebny
na odpoczynek człowieka, który odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko
sowich pasażerów, ale wszystkich użytkowników ruchu drogowego.
3.
Może ZTM zamiast tak lekko likwidować linie autobusowe zajmie
się problemem marnowania naszych publicznych pieniędzy na idiotyczne
dojazdy techniczne np. firmy Arriva z siedziby pod Hutą Warszawa na
ulice Bokserska do obsługi linii numer 193, skoro 2 kilometry obok tej
pętli jest Zakład MZA Woronicza.
4.
Może zamiast jeździć przejazdami technicznymi z Ursusa przez
firmę Mobilis na Ursynów do obsługi linii np. 710 czy 742 przekazać to do
obsługi zajezdni Woronicza, która jest znacznie bliżej, a Mobilisowi
dołożyć obsługę linii startujących z Ursusa, nie musi tam dojeżdżać
przejazdem technicznym Zakład Kleszczowa. Tych kwiatów jest bardzo dużo i
to są miliony wyrzucane w błoto.
Temat:
Warszawski Transport Publiczny: wiadomość z formularza
kontaktowego
Chciałabym zgłosić sugestię otworzenia linii na przystanku Warzelnicza
Szkoła 02, która prowadziłaby do niedługo otwartych stacji metra, bądź do
linii tramwajowych.
tytuł: Konsultacje - METRO na BEMOWO - ws. nowej trasy linii 109
treść: Szanowni Państwo z ZTM,
Przedstawiam propozycję dla linii 109:
I OPCJA (chyba najlepsza): połączenie linii 109 z linią 105
II OPCJA: od Al. Jerozolimskich przez Marszałkowską do pl. Bankowego/ ew.
Kino Femina
III OPCJA: do pętli na Dworcu Centralnym (peron za 160)
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IV OPCJA: do Ronda Daszyńskiego
Temat:

Trasa Linii 126

Od przeszło 2 lat jeżdżę codziennie linią 126 i skrócenie jej do pętli
Tarchomin uważam za absurd. Będąc codziennym użytkownikiem tej linii
widzę jak bardzo potrzebna jest na obecnej trasie. Bardzo dużo osób
korzysta z niej dojeżdżając/dojeżdżając do/ z pętli Nowodwory. Zwłaszcza
gdy wokół powstaje dużo nowych osiedli mieszkalnych. Zamiast zabierać
ludziom możliwość transportu, wzbogacajcie ją. Jako zarząd transportu
miejskiego powinniście wiedzieć jak kluczowa jest dobra komunikacja
miejska aby ograniczyć ilość emisji szkodliwych cząstek z aut
mieszkańców.
Zmiana trasy w tym wypadku jest zupełnie niepotrzebna, pomyślałabym
raczej o częstszych kursach, a nie o zmianie trasy.
Nie odbierajcie ludziom możliwości korzystania z autobusów miejskich!
Pozdrawiam.
Temat:

Konsultacje Białołęka

Szanowni Państwo
Popieram pomysł zwiększenia częstotliwości linii 120 w godz szczytu.
Natomiast przywrócenia linii na ul. Malborska nie jest dobrym pomysłem
ponieważ dochodzą 2 dodatkowe światła i powoduje opóźnienie.
Dodatkowo zglaszam pomysł wydłużenia linię 527 do Olesina lub
przydzielenie dla mieszkańców oddzielnej linii do Metra Kondratowicza.
Temat:

Zmiany linii autobusowych w związku z otwarciem metra

Szanowni Państwo,
Jedna zasadnicza uwaga do proponowanych zmian. Linie 132 i 134
bezwzględnie powinny być wyposażone w więcej przegubowych autobusów. A
już szczególnie w porannych godzinach szczytu. W tym momencie obie linie
praktycznie składają się tylko z krótkich autobusów co znacznie utrudnia
dostęp do nich. Po proponowanych zmianach potrzeba wydłużenia tych linii
będzie jeszcze większa, nie mówiąc już o coraz większej liczbie
pasażerów.
tytuł: nie zabierajcie 134 z Marymontu
treść: 134 to jedyny autobus który z okolic Verdiego dojeżdża do Żerania
mam na 6:00 do pracy zawsze aż do Jabłonny to jedyna linia która pozwala
mi dostać się na Żerań by stamtąd wygodnie przesiąść się w 723 . Jeżdżę
tym 4:32 po skierowaniu tej linii do Bródna nie będę miał jak jeździć do
pracy a 132 jeździć będzie z Derby . Nawet jak będzie z korelowna
przesiadka autobus będzie przepełniony rano mnóstwo osób nim jeździ.
Jeśli jest możliwość to 120 by mógł dojeżdżać do Bródna Podgrodzie i
pełnić taką rolę dowozu do metra . A linia 512 by mogła z grodziska
jeździć na wschodni zaś zacisze mogła by obsługiwać linia 156 lub 256.
Takie rozwiązanie ma sens.
Temat:

Białołęka

Dzień dobry
W związku z informacją o zmianie tras autobusów w dzielnicy Białołęka
proszę o uwzględnienie w planach umieszczenie przystanku autobusowego
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obok stacji PKP warszawa -choszczówka. Wysiadający i wsiadajacy do
pociągu powinni mieć możliwość płynnej przesiadki. Wzdłuż torów
kolejowych są dwie szerokie ulice Piwoniowa i Zawiślanska . Są to główne
ulice osiedla i tymi ulicami nie kursuje żaden autobus.
Temat:

Linia 126

Kategorie: Tarcho-Nowodwory
Szanowni Państwo,
Piszę z związku z planowaną zmianą trasy linii 126. Optuje przy
pozostawieniu jej na ulicy Mehoffera. Mieszkańcy tej ulicy oraz ulic do
niej dochodzących- Talarowej, części Książkowej, Leśnej Polanki i
Pomorskiej, szczególnie ci starsi, korzystają z niej w ramach dojazdu do
tramwaju (na Mehoffera) lub w przeciwną stronę- do Urzędu Dzielnicy,
dobrego punktu przesiadkowego (lub dalej, w kierunku Marywilskiej). Mając
na uwadze rzadkie kursowanie linii 133 uważam, ze usuwanie linii 126 z
dotychczasowej trasy nie przyniesie dobrych skutków. Biorąc pod uwagę
stan chodników na Mehoffera, nie można oczekiwać, że osoby starsze lub z
niepełnosprawnościami chcieć będą poruszać się tą ulicą. Warto zauważyć
też, że obszar ten wciąż zostaje zabudowywany.
Mam nadzieję, że moja opinia zostanie wzięta pod uwagę przy podejmowaniu
decyzji. Wierzę, że podejmują je państwo dla dobra mieszkańców miasta.
Temat:

Linia 126

Dzień dobry,
Piszę w związku z planowaną zmianą trasy linii 126. Mieszkamy na ul.
Klasyków i autobus 126 jest jedyny łączący nas z Nowodworami i szkołą
przy ul. Strumykowej, do której dojeżdżają dzieci, a ja do pracy.
Likwidacja 126 bardzo utrudni nam dojazd.
Temat:

Zmiana trasy linii 716

Dzień dobry,
moim zdaniem trasa linii 716 powinna pozostać bez zmian.
Temat:

Komunikacja miejska po otwarciu metra na Bródnie

Dzień dobry, linia 240 nie powinna kończyć biegu na przyszłej stacji
METRO KONDRATOWICZA. Duża liczba osób jeździ tą linia z białołęki oraz z
Bródna na Pętle Żerań FSO. Skracając linie utrudniona zostanie dogodna
przesiadka oraz tylko jedna linia 145 będzie dojeżdżała na pętle
Temat:

Pytania i propozycje

Dzień dobry,
oto moje propozycje, pytania i proponowane rozwiązania dla zmian przez
Metro na Bródnie.
- dojazd do Urzędu Dzielnicy Białołęka i Galerii Północnej. Proszę
policzyć ile zajmie dojazd z okolic Lewandowa z przesiadkami i zastanowić

641
Załącznik 1 - Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji pn. „Jak ulepszyć
komunikację miejską po uruchomieniu nowych stacji linii metra M2 na Bródnie i Bemowie?”

się czy godzinna podróż komunikacją w ramach jednej dzielnicy to normalna
sytuacja.
- dojazd do Urzędu Dzielnicy Białołęka i Galerii Północnej z Brzezin: 314
do 4 i do 126 (3 środki transportu - 1 się spóźni i po podróży) albo
alternatywa 204, 5min z buta, 126.
- dojazd mieszkańców Bródna do przychodni na ul. Kondratowicza 27. Przed
budową 240 i 145 dojeżdżały praktycznie pod samą przychodnie (przystanek
Park Bródnowski). Po budowie Metra starsi ludzie będą musieli iść w
śniegu albo deszczu 260/400m. Pogorszy się też dojazd do samego Parku.
- dojazd do CH Auchan Modlińska, Elektrowni, biur i sklepów na ul
Modlińskiej/Jagiellońskiej - brak. Starszy człowiek jadący z północnej
strony Bródna /Brzezin zamiast podjechać sobie 104 na Żerań, będzie
musiał albo dochodzić z wiaduktu Trasy Toruńskiej po kilkudziesięciu
schodach albo kombinować z przesiadkami do 145.
Proponuję przeanalizować podróż 314 do Metra na Bródnie wzdłuż ul.
Annopol albo przedłużenie trasy dalej w stronę Tarchomina.
W przypadku usunięcia 41, częstotliwość tramwaju linii 4 powinna zostać
znacznie zwiększona i zsynchronizowana z 314.
Można by też puścić niektóre 1 do Żerania.
204 - bardzo ważna będzie jego punktualność, czy ten początek trasy nie
będzie go opóźniał w godzinach szczytu?
Może zmiana trasy 152 tak by dojeżdżał do gminy i Galerii Północnej i
zsynchronizowanie jego rozkładu z 314?

Temat:

Przeciw likwidacji linii 167 i 201

> ?Dzien dobry,
Mieszkam na Czluchowskiej 2a i od wrzesnia planuje aby moje dziecko
chodzilo do szkoky na Redutowej, rowniez ze wzgledu na dojazd.
>
> W ramach konsultacji społecznych planowanych zmian w komunikacji
miejskiej w związku z otwarciem nowych stacji metra na Woli i Bemowie
chciałabym stanowczo zaprotestować przeciwko dyskryminacji komunikacyjnej
mieszkańców Ulrychowa (okolic ulic Znanej i Jana Olbrachta), w
szczególności zmiany trasy linii 167.
>
> Na Ulrychowie cały czas powstają nowe osiedla, tymczasem wprowadzenie
proponowanych zmian oznaczałoby, że komunikacja autobusowa tej okolicy
jest gorsza nie tylko od obecnej (pętla 201 dowożącego do metra i 167
dowożącego do ul. Wolskiej, Kasprzaka i dalej na Ochotę i Pragę oraz
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autobus 129 jeżdżący co pół godziny na Koło), ale również wobec sytuacji
sprzed 10 lat, kiedy osiedli mieszkaniowych było dużo mniej.
>
> Proponowaną zmianę trasy linii 190, zapewniającą dojazd z pętli Znana
do stacji metra Księcia Janusza przy deklarowanej częstotliwości (7,5
min. w godz. szczytu i 10 min. poza szczytem) można uznać za równoważną
likwidowanej linii 201, ale dojazd do metra nie wyczerpuje potrzeb
mieszkańców Urlychowa.
>
> Proszę o zmianę trasy linii 167, tak aby utrzymać połączenie ul. Znanej
ze szkołą podstawową na ul. Redutowej oraz dojazd do tramwajów na ul.
Wolskiej (wielu mieszkańców codzienne jeździ tamtą trasą do pracy i
szkoły), najlepiej poprzez utrzymanie pętli na ul. Znanej. Jeżeli jednak
akurat ta linia koniecznie ma realizować kursy na Stare Bemowo,
alternatywnie możliwe jest jej poprowadzenie ul. Jana Olbrachta i
Strąkową do ul. Powstańców Śląskich. To dużo sensowniejsze niż powielanie
trasy metra ul. Górczewską. Uważam za niedopuszczalne, aby trasy z Bemowa
były dublowane ul. Górczewską, podczas gdy mieszkańcy Ulrychowa
pozbawieni są możliwości dojazdowych.
Temat:

Dyżury online

Dzień dobry chciałbym wziąć udział w dyskusji na temat zmian dot. Prawego
brzegu Wisły w niedzielę o godz. 11
Temat:

Proponowane zmiany przez WTP na Woli?

Dzień dobry,
w związku z zaproponowanymi zmianami w komunikacji, chcę wyrazić zarówno
zdziwienie, jak i sprzeciw wobec zmianom w kursowaniu linii 171 i 190.
Mieszkańcy znacznej części Woli utracą bowiem

możliwość:

- dogodnego dojazdu do znacznej części Bemowa (zarówno do Woli Park,
Galerii Bemowo - jeden autobus i wymagana przesiadka lub dwie),
- do samego metra i nowych stacji kolejowych (nie każdy miał to
szczęście, że stacje metra znalazły się w jego bezpośrednim sąsiedztwie
vide mieszkańcy rejonu ulicy Leszno i ronda Kercelak),
- do centrum miasta, co połączone jest z już wcześniejszą likwidacją na
tym odcinku linii 520.
Zwracam się z prośbą, by proponowane zmiany zostały zrewidowane i
pozostawiono linie 171 i 190 w ich dotychczasowym kształcie, bądź
skrócono jedynie na odcinku bemowskim.
Temat:

Zmiany w dzielnicy Bemowo.

Do Szanownych Państwa,
nie bardzo rozumie, dlaczego jest zabierana linia 122, która nie ma
właściwie nic wspólnego z drugą linią metra, skoro to jest jedyne
połączenie Osiedla Górczewska z rejonem Starego Bemowa, Nowego Bemowo,
Powązek i Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej oraz placem Wilsona, gdzie
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możliwa jest przesiadka do linii 6, 17, 181, którymi można dojechać do
Szpitala Bielańskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
gdzie jest biblioteka główna oraz Akademia teologiczna. Ponadto, jeśli
linia 122 ma za długą trasę, to kiedy zostanie skrócona linia 114 czy
linia 116?
Drugim dotyczy zmiana linii 154 na 167 w kierunku krańca Stare Bemowo,
jest jakimś paradoksem, ponieważ jedna i druga linia przez swoje długie
trasy są niepunktualne przez odcinek Prymasa Tysiąclecia, dlatego
proponuję skrócenie trasy 154 do Dw. Zachodniego, tak jak państwo
proponują w projekcie. Natomiast linie numer 167 pozostawić na obecnej
trasie, gdzie tylko zostałby skorygowany odcinek od Znana – Jana
Olbrachta – GÓRCZEWSKA – ELEKCYJNA- ORDONA- Kasprzaka – al. Prymasa
Tysiąclecia – Bitwy Warszawskiej 1920 roku – Grójecka – Wawelska – al.
Niepodległości – Rakowiecka – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina –
Czerniakowska – Bartycka – Gościniec – Gwintowa – Siekierki-Sanktuarium.
Dzięki temu faktycznie można było utrzymać dobrą komunikację osiedli przy
krańcu Znana oraz ograniczyć możliwość dodatkowego spóźnienia linii
wydłużając ja do krańca Stare Bemowo. A linia 197 skierowana do Cm.
Wolskiego zapewni połączenie Redutową.
Trzecim aspektem jest pozostawienie linii 190 na trasie dotychczasowej,
czyli z Osiedla Górczewska do krańca CH Marki z ograniczoną
częstotliwością do pięć lub cztery razy na godzinne w szczycie i trzy
razy poza godzinami szczytu, dzięki czemu pozostaje bezpośredni do jazd
do z Zachodniego Bemowo do ulicy Młynarska, Leszno, gdzie jest węzeł
przesiadkowy Okopowa, oraz pozostaje dojazd do Starego Miasta i Centrum
Stomatologicznego. I pozwoli na dojazd do centrum handlowego Marki bez
niepotrzebnych przesiadek. Zresztą państwo się zarzekali, że linia 190
będzie kursować na krańcu Osiedle Górczewska po otwarciu metra na
Bemowie.
Reasumując, proponuję pozostawienie linii 122 na obecnej trasie o
mniejszej częstotliwość kursowania. Dzięki temu mogłaby zastąpić wycofaną
linie 154 oraz 167, które pozostałoby na krańcu Znana.
Pozostawienie linii 190 zmniejszonej częstotliwość kursowania w formacie
10-12(szczyt)-15(poza szczytem)-20(dni wolne) bądź 15(szczyt)-20(poza
szczytem)-20(dni wolne).
I proszę o poważne rozważenie pozostawienia linii 122 oraz 190 na
obecnych trasach i odpowiedzi zwrotną, która będzie merytoryczna do mojej
propozycji zmian na Bemowie.
Temat:

NIE WYRAŻAM ZGODY NA LIKWIDACJĘ LINII 25

Szanowni Państwo,
jako mieszkanki Pragi-Północ (okolice pl. Hallera) nie wyrażam zgody na
likwidację linii tramwajowej nr 25. Ta linia stanowi dla mieszkańców
osiedla Praga II bezpośrednie połączenie zarówno z Saską Kępą (Rondo
Waszyngtona), jak i z centrum miasta w okolicach ronda de Gaulle'a oraz
Dworca Centralnego. Tramwaj nr 4, który przedstawiają Państwo jako
alternatywę, wcale nią NIE JEST, ponieważ z Pragi-Północ do przystanku
Centrum (i dalej) porusza się zupełnie inną trasą. Po likwidacji tramwaju
nr 25 droga z przystanku Inżynierska do ronda de Gaulla wiązałaby się z
przesiadką (!) na trasie, która trwa 20 minut (tramwaje 3 + 7). Wbrew
zapewnieniom na Państwa stronie metro także nie stanowi w tej relacji
absolutnie żadnej alternatywy, bo podróż metrem na tej trasie wiązałaby
się z trzykrotną (sic!) przesiadką - na Dworcu Wileńskim,
Świętokrzyskiej i Centrum! Nie wszyscy pasażerowie ZTM to osoby w pełni
sprawne, które mogą się przesiadać. Wielu pasażerów (zwłaszcza seniorzy)
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preferuje nawet wolniejsze, ale za to bezpośrednie połączenia i Państwa
obowiązkiem jest zadbać o komfort także takich osób.
Temat:

RE: konsultacje

Dzień dobry
W nawiązaniu do konsultacji z dnia 24 marca proszę o zanotowanie i
odpowiedź na sprawę pierwszą:
sprawa 1 Proszę o informację jakie działania muszą być podjęte aby
autobus 234 mógł mieć przedłużoną trasę na ulicę Zdziarską Kroczewską i
aby dodany zostal tam przystanek i powrót Wyszkowską do pętli Augustów
przy okazji dokonywania tak globalnych zmian dotyczących metra
Czy jest to tylko kwestia budowy przystanku? Skręty Kroczewska i
Wyszkowska w obu ulicach zostały dostosowane do wymagań ZTM. Właśnie
skończyła się w tym rejonie budowa osiedla Bluszczowe Ville, jej
mieszkańcy do obecnej pętli autobusowej Augustów ma w linii prostej 1,8
km .
Sprawa 2 postuluję aby linia 234 dojeżdzała do linii metra M2 i bardzo
proszę o zwiększenie częstotliwości tej linii, jest to jedyna linia na
odcinku Augustów- Zdziarska 01 w jedną stronę i Zdziarska 04 w drugą
stronę
Sprawa 3 Istniejemy tutaj i mieszkamy Zielona Białołęka nie kończy się na
osiedlu Zielona Dolina. Dokładnie tak jak mówiła Pani Radna wcześniej o
tym rejonie tutaj musi zostać obecny ruch autobusowy 134 ogranicza to
ruch samochodowy i jest celowe
Celowe jest pozostawienie 134 na obecnej trasie aby ułatwić dotarcie
młodzieży do liceów Jose Marti, Lelewela na Bielanach.
Jeśli faktycznie zmiany będą od wrzesienia to proszę zostawić obecny kurs
134 i zobaczyć czy faktycznie jego obłożenie spadnie do 10%
Nie wszyscy poruszają się tylko w szczycie i dodatkowo czasem są to
młodsze dzieci
gdzie rodzice wyszukują połaczenia dla których nie ma przesiadek
Postuluję o zdecydowaną wyższa częstotliwość 134,i to nie tylko własnie w
trakcie godzin szkolnych ale my mieszkający tu chcemy też czasem dojechać
do teatru, kina wieczorem.
sprawa 4 160 postuluję aby ta linia poostała do końca tak jak obecnie
jedzie na Centralny jest dużo osób które mają trudność w przesiadaniu się
i dojazd do centrum bez przesiadek jest cenny

Dzień dobry,
dot. konsultacji społecznych na temat zmian w komunikacji dla
prawobrzeżnej Warszawy a dokładnie dla Zielonej Białołęki.
Proszę o przesłanie linku do spotkań dla prawobrzeżnej Warszawy, tj.:
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24 marca 2022 o 17.30
24 kwietnia 2022 o 11.00
Z góry dziękuję za przekazanie stosownych linków.

Temat:

Wnioski w/s zmian po otwarciu M2 na Bródnie

Z uwag pojedyńczych:
1) Wnoszę o nie likwidowanie 118, rozważenie rozrzedzenia w
międzyszczycie do 20minut, do 30 minut wieczorem (po 21 w dni
powszednie, po 18 w weekendy), skrócenia do pętli Metro Marymont /
Żerań FSO.
Osobiście zapewnia mi okazjonalny przejazd z rejonu Ludnej i
Browarnej na Bródno, a innym bezposredni dojazd do szpitali na
Powislu.
Alternatywnie proszę rozważyć stworzenie silnej linii objazdowej
po powiślu, solcu i ujazdowie, 10/15/20-30 (albo tylko w dni
powszednie), co pomoże też w obsłudze terenów poszkodowanych
komunikacyjnie w związku z remontem estakad mostu łazienkowskiego
2) Wnoszę o nie likwidowanie 25 , ponieważ umożliwia
a) bezschodową łączność miedzy dw. centralnym a wileńskim
b) łączność między Bródnem a granicą saskiej kępy (przsiadka na
509 z 3 na Kijowskiej jest dość mało komfortowa + 509 jeździ dość
nabite)
3) Wnosiłbym o zwiększenie częstotliwości 240 do 15min w szczycie i
ew. rozważenie zakrańcowania na Podgrodziu zamiast
Malborskiej/Kondratowicza (blizszy dystans do Szpitala Bródnowskiego).
4) Po likwidacji 269 wnosiłbym o zwiększenie częstotliwości 169 do
15min w szczycie, ew zmianę obsługową tych dodatkowych brygad na 12-15
metrowe.
Z uwag bardziej kompleksowych.
1) Zapewnienie komunikacji wzdluż S8
W zwiazku z zapotrzebowaniem zarówno z Bródna, okolic Ostródzkiej i
Głębockiej na taką możliwość (dostanie się do komunikacji korytarzwej
na lewym brzegu-tj. M1, 186, tramwaje w ciągu
Broniewskiego/Marymonckiej, ale także do PKP Toruńska), proszę o
rozważenie
- stworzenie jednej linii korytarzowej - Metro Marymont - CH M1 Marki
z wysoką częstotliwością.
a) skróceniem 132 i 134 do Metro Bródno/Kondratowicza (zapewnienie
przesiadki jednoperonowej),
b) skróceniem 118 do Metra Marymont
c) skróceniem 112 do Metra Marymont / żerań wschodni / ..., w
połączeniu
d) likwidację 156
e) likwidacja 414 z ew. przesunieciem jednej-2 brygad na rzecz 186
f) stworzeniu linii objezdzajacej bródno w miejsce 112, np. na
bazie dodatkowych kursów 126 skróconych do żerania wschodniego
(przesiadka na linię S8 na Toruńskiej lub Pelcowiźnie).
W ten sposób po zostawieniu tam prawie wyłącznie 1 linii,
zwiększałoby się ilośc przesiadek ale jednoczeńsnie zwiększałąby się
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niezawodność przejazdu na odcinku S8 do przystanku PKP Toruńska oraz
(przede wszystkim) M1/186.
Warunek - zapewnienie przyzwoitej częstotliwości (przede wszystkim
132, 134) aby przesiadka zbytnio nie wydłużała czasu podróży.
Taką linią mogłoby być E-9 po zmianach i skróceniu trasy (do CH
Marki/Podwójnej) - koncepcja ta jest dość elastyczna - może zastąpić
większość linii na odcinku S8, albo stanowic ich uzupełnienie (np.
pojawiający się na spotkaniu online pomysł kieszeniowego podjazdu
przez 112 na podwójną w weekendy).
2) Zapewnienie łączności między Bródnem / Targówkiem Mieszkaniowym /
Os. Wilno / Dworcem Wschodnim.
Prosze o rozwazenie:
- zastąpienie lini 156 i 356 starą liną 256 (Suwalska /
Bródno-Podgrodzie - Chodecka/Wincentego- ... - Targówek - ... Dworzec
Wschodni, podjazd kieszeniowy pod PKP Wilno. Tylko w dni powszednie,
częstotliwość 15/20/-- , ew co 20min w soboty w godzinach szczytu
(9-16).
Alternatywnie dwie linie, jedna Bródno - Targówek Mieszkaniowy - Os
Wilno, druga Os. Wilno - dw. wschodni/wileński (obecne 170?).
Obsługa połączenia - Bródno-Bielany jest zapewniona przez 114, 112 i
(jeśli zostanie) 118. Ciężko dostrzec wartość dodaną ze 156 na takiej
trasie.
Do rozwazenia w tym układzie pozostawałoby wzmocnienie obslugi na
odcinku Metro Kondratowicza - Grodzisk po zabraniu stamtąd 256.
Temat:

konsultacje linia 167

Szanowni Państwo,
w ramach konsultacji społecznych planowanych zmian w komunikacji
miejskiej w związku z otwarciem nowych stacji metra na Woli i Bemowie
chciałabym stanowczo zaprotestować przeciwko zmianie trasy linii 167 w
obrębie okolic ulicy Znanej i Jana Olbrachta,
Proponowaną zmianę trasy linii 190, zapewniającą dojazd z pętli Znana do
stacji metra Księcia Janusza przy deklarowanej częstotliwości (7,5 min. w
godz. szczytu i 10 min. poza szczytem) można uznać za równoważną
likwidowanej linii 201, ale dojazd do metra nie wyczerpuje potrzeb
mieszkańców Urlychowa.
Proszę o utrzymanie trasy linii 167, tak aby zachowane zostało połączenie
okolic ul. Znanej/Strąkowej/Człuchowskiej ze szkołą podstawową na ul.
Redutowej oraz dojazd do tramwajów na ul. Wolskiej (wielu mieszkańców
codzienne jeździ tamtą trasą do pracy i szkoły), najlepiej poprzez
utrzymanie pętli Znana. Jeżeli natomiast wskazane jest, aby linia 167
koniecznie realizowała kursy na Stare Bemowo, opcjonalnie możliwe jest
jej poprowadzenie ulicami ul. Jana Olbrachta i Strąkową do ul.
Powstańców Śląskich i dalej w kierunku Bemowa. To dużo korzystniejsze niż
powielanie trasy metra ul. Górczewską.
Uważam za niedopuszczalne, aby trasy z Bemowa były dublowane ul.
Górczewską, podczas gdy mieszkańcy Ulrychowa pozbawieni zostaną
możliwości dojazdowych.
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Dodatkowo likwidacja linii 167 z pętli Znana w praktyce odetnie
okolicznych mieszkańców od nowej linii tramwajowej na Kasprzaka.

Jeśli wydaje wam się że znowu zamierzacie zmienić trasy to jesteście w
grubym dużym błędzie,dużo ludzi z marek i okolic dojeżdża na karolin przy
ul.Połczynska 121/125 do pracy jeśli chodzi o linię 112 tak samo jak o
inne linie autobusowe.506 było wygodne do centrum tak i teraz większość z
Bemowa do centrum jest wygodne.
Temat:

RE: konsultacje w sparwie linii po otwarciu metra

Szanowni Państwo, jaki sens jest likwidacji linii 160 i zostawienie linii
527, ktora bedzie zatrzymywala sie na wszystkich przystankach ??? Prosze
zostawić linie 160.z Grodziska do Metra Kondratowicza ???
Natomiast jeślu chodzi o linię 109 to jakiś żart aby nie miała połączenia
z drugą linią Metra. Prosze przedłużyć linie 109 do Metra Świętokrzyska
od Emilli Plater a powrót mógłby być Marszałkowska.

Temat:
W/s zmian tras autobusów po uruchomieniu metra II Linii do
Stacji Bródno (Bazyliańska / Kondratowicza)
Witam,
Właśnie zapoznałem się z artykułem GW n/t proponowanych zmian w układzie
komunikacyjnym Białołęki po otwarciu odcinka II linii Metra do Stacji
Bródno.
Sam mieszkam na Marcelinie, Marywilska tuż za Kanałem Żerańskim.
Dowóz do Metra przy pomocy linii 126 i 176 to co najmniej konieczność.
Dobrze, że obie linie niezmienne dowiozą do tramwaju ora do Metra.
Jednak widzę, że pogorszy nam się dostępność dojazdu do Tarchomina, w zw.
z planem skrócenia linii 314 do pętli Żerań Wschodni.
Obecnie możliwość dotarcia z Marcelina do rejonu Galerii Północnej (baza
sklepów i aptek + Urząd Dzielnicy) dzięki kombinacji linii 126 + 314 daje
takt 10-20 / 30 / 30.
Po wycięciu 314 z Marcelina zostaniemy z gorszą opcją 30/30/30 jeśli
będzie tylko linia 126 (która zresztą cechuje się nie za dobrą
punktualnością).
W związku z powyższym wnioskuję o:
- nie skracanie linii 314 (ew poprawienie jej rozkładu, żeby na odcinku
Marcelin - Tarchomin autobusy były średnio co 15 min)
LUB
- rozważenie taktu dla linii 126 w formie 20 / 30 (20?) / 30 (żeby
zrekompensować choć częściowo skrócenie 314 i wycięcie jej z Marcelina.
Temat:

Nowa trasa M2

Mi się nie podoba to że 112 i 122 jadoł na nowe Bemowo
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Temat:

Zmiany na Targówku.

Wielokrotnie mieszkańcy os. Wilno wnioskowali o autobus jadący do Dworca
Wschodniego. Kolejny raz ta prośba jest ignorowana. Co trzeba zrobić
żebyście tą próbę dostrzegli? Takie połączenie jest bardzo potrzebne,
żeby nie trzeba było biegać po ponad pół kilometra do linii 170...
Wnioskuję o taką zmianę by był szybki i bezpośredni dojazd z os. Wilna do
Dworca Wschodniego.
Odpowiedź poproszę na maila.
Temat:

RE: Konsultacje ZTM Białołęka w dniu 24.03.2022

Bardzo dziękuję za przesłanie linków,

Przysłuchując się dzisiejszym konsultacjom mam nieodparte wrażenie
(wypowiadam się z punktu widzenia mojej lokalizacji) i przystanku z
którego korzystam tj. Oknicka, że większość zmian sprowadza się do
szybkiego przetransportowania pasażerów do najbliższej stacji metra.
Chociaż koncepcja wydaje się być słuszna to jednak ogranicza możliwości
transportowe dostępne w dniu dzisiejszym bo przecież nie samym czasem i
metrem żyje człowiek ale i wygodą które zapewniają dzisiejsze połączenia.
Przecież nie wszyscy korzystają tylko z przystanku początkowego i
końcowego danej linii ale również z przystanków pośrednich oraz nie
wszystkim zależy na minimalizacji czasu a na minimalizacji przesiadek (i
mam tu m.in. na uwadze ludzi starszych bądź przyjezdnych). Pisząc to
chciałbym się odnieść do likwidowanych w mojej okolicy linii 160 oraz
412. Obie linie zapewniają bezpośredni i najmniej skomplikowany dojazd co
bardzo ważne do głównych stacji kolejowych stolicy ale również
przystanków pośrednich przesiadkowych m.in. na Radzymińskiej do których
dostępu metro w tak prosty sposób nie zapewnia. Dlatego też niniejszym
mailem chciałbym wnieść postulat o ponowne przeanalizowanie celowości
likwidacji tych dwóch wyżej wspomnianych linii (tj. 412 oraz 160)
zapewniającym mieszkańcom wschodniej Białołęki bezpośredni i
nieskomplikowany dostęp do stacji kolejowych. Czy nie można by
ewentualnie podjąć decyzji o likwidacji tych linii po dokonaniu pomiarów
rzeczywistego wykorzystania linii przez pasażerów ale dopiero po
uruchomieniu metra na Targówku?

Z góry dziękuję za pozytywne odniesienie się do mojego postulatu

Dzień dobry,
Chciałbym wziąć udział w konsultacjach (dyskusji) poświęconych zmianom w
komunikacji na Białołęce w dniu 24.03.2022 r.
Temat:

Konsultacje w sprawie komunikacji w dzielnicy Ursus

Kategorie: Ursus
Dzień dobry,
piszę w sprawie zmian jakie planowane są w komunikacji dzielnicy Ursus.
Od ponad 40 lat mieszkam w tej części Warszawy i komunikacja zawsze
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daleka była od ideału, natomiast zmiany, które są proponowane to jakieś
nieporozumienie. W ich efekcie mieszkańcy południowej części Ursusa czyli
tzw Starego Ursusa stracą połączenie bezpośrednie z 1) Urzędem Dzielnicy
i 2) bazarkiem, na którym wiele osób robi cotygodniowe zakupy.
Pozdrawiam
Temat:

Re: Zmiana kursowania linii 134

Kategorie: Białołęka
Doczytałem i okazuję się że nie będzie żadnego autobusu bezpośredniego do
M1 z ulicy ostródzkiej i zabierają państwo dodatkowo linie 132. Bardzo
głupi pomysł i cios w osoby pracujące na Bielanach lub Żoliborzu. Trzeba
naokoło jeździć przez metro Bródno żeby dostać się na Żoliborz.
Wszystkich państwo chcą na siłę do tego metra wprowadzić ciekawe czy
Świętokrzyska wytrzyma.

Proszę o zachowanie kursowania z Leona Berensona na metro Marymont.
Obecne propozycje są szkodliwe dla osób pracujących na Żoliborzu a
skierowanie wszystkich linii do metra Bródno ogranicza tylko koszty i
zmniejsza ruch autobusów natomiast chyba nie o to tylko chodzi. Po
zmianach mieszkańcom ostródzkiej pozostanie tylko linia 132 która
dojeżdża do metra Marymont. Proszę o więcej bezpośrednich kursów do metra
Marymont.
Temat:

Uruchomienie linii metra na Bemowie

Dzień dobry,
zwracam się z prośbą uruchomienia nowej linii 155, która łączyłaby
Odolany ze ścisłym Centrum, ponieważ w Państwa planach nie ma linii,
która łączyłaby bezpośrednio te dwa obszary.
Moja propozycja jest taka:
METRO BEMOWO 01 - Górczewska - Konarskiego - Powstańców Śląskich Połczyńska - Studzienna (powrót: Hubalczyków) - Jana Kazimierza - Ordona
- Kasprzaka - Bema - Prądzyńskiego - Tunelowa (tylko wariantowe kursy) Kolejowa - Towarowa - Aleje Jerozolimskie - Emilii Plater - Świętokrzyska
- zawrotka na rondzie ONZ - Świętokrzyska - Emilii Plater - EMILII PLATER
01
Linia mogłaby być uruchomiona wraz z przystankami na trasie:
• Studzienna 01 - zlokalizowany na ulicy Jana Kazimierza w kierunku ul.
Ordona;
• Bema 02 - zlokalizowany na ulicy Bema w kierunku ul. Kasprzaka;
• Prądzyńskiego 01 - jako drugi przystanek w tym zespole. Zlokalizowany
na ulicy Prądzyńskiego przy ścieżce w kierunku stacji W-wa Zachodnia
(Peron 9);
• Kolejowa 03 - zlokalizowany za skrzyżowaniem Prądzyńskiego/Brylowska w
kierunku ulicy Bema;
• Kolejowa 04 - zlokalizowany za skrzyżowaniem Kolejowa/Tunelowa w
kierunku ulicy Towarowej;
• Zwrotnicza 01 - zlokalizowany przed skrzyżowaniem Kolejowa/Przyokopowa
w kierunku ulicy Bema;
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• Zwrotnicza 02 - zlokalizowany naprzeciwko wyjazdu z ulicy Zwrotniczej w
kierunku ulicy Towarowej;
• Dworzec Główny 01, 02 - zlokalizowane przy zejściu z kładki do peronów
w obu kierunkach.
Temat:

Zmiany w komunikacji prawobrzeżnej Warszawy

Witam
Chciałabym zgłosić ogromną potrzebę komunikacyjną z Zielonej Białołęki na
Dąbrówkę Wiślaną. Jakiekolwiek połączenie w kierunku Dąbrówki Wislanej
jest z przystanku Warszawa Żerań.
Proszę o rozważenie mojej propozycji.

Temat:

Bemowo/ nowe stacje/ konsultacje

Witam,
W związku z konsultacjami społecznymi chciałabym zakomunikować potrzebę
lepszego skomunikowania warszawskiego Chrzanowa- ul. Szeligowskiej ze
stacją metra Bemowo Ratusz. Mieszkam przy ulicy Szeligowskiej 53 i jeśli
chodzi o ilość i częstotliwość kursowania tu komunikacji miejskiej to
sprawa wygląda bardzo nieciekawie. Mimo, że to teren Warszawy, to osiedla
tu są dość nowe, wciąż powstają kolejne bloki, za chwilę oddania co
najmniej kilku kolejnych duzych blokow mieszkalnych, a mam wrażenie że od
lat nic tu nie było zmieniane i nadal nie da się sprawnje skomunikować z
resztą Warszawy. Mieszkańców wciąż przybywa, a przy Szeligowskiej 53
kursuje 1 autobus 743- w dodatku bardzo rzadko ( nie wspominając już o
weekendach), niezgodnie z rozkładem (bardzo długa trasa zanim dojedzie na
Szeligowska) i za chwilę kończy swój bieg, także niewiele daje.
Dojechanie do centrum to udręka (ponad godzinę nie licząc korków), z co
najmniej kilkoma przesiadkami. Znajomi dojeżdżają komunikacją (włączając
kolej, metro i ztm) szybciej spoza granic Warszawy (i to ze znacznych
odległości). Proponuję:
- znaczne zwiększenie częstotliwości autobusu 743/ wydłużenie jego trasy
do stacji metra (mało optymalne rozwiązanie) LUB
- wprowadzenie nowej linii która łączyłaby Szeligowską z najbliższa
stacja metra
LUB wg mniej najmniej kosztowna i ingerująca w obecny roklad opcja nr 3:
- nieznaczne przedłużenie trasy i zwiekszenie częstotliwości lini 249,
która mogłaby łączyć ul Szeligowska że stacja metra Bemowo (robiąc kółko
poprzez Szeligowską, Górczewską, STACJE METRA BEMOWO, zawracając na
rondzie lub przez ul. powstańców śląskich i wracając na Szeligowska)obecnie linia również robi podobne kółko ale "zakreca" juz przy stacji
os.gorczewska, a więc z punktu widzenia linii nie byłaby to duża zmiana
(dojazd z os. Górczewska do stacji Bemowo zajmuje ok 3 minuty).
Bardzo proszę o rozpatrzenie pomysłów lub zaproponowanie innych, które
ułatwiałyby komunikację z końcówki ulicy Szeligowskiej.
Z poważaniem,
Do:

konsultacje

Dzień dobry,
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w związku z zaproponowanymi zmianami w komunikacji, chcę wyrazić sprzeciw
wobec zmian w kursowaniu linii 171 i 190.
Mieszkańcy znacznej części Woli utracą bowiem możliwość:
- dogodnego dojazdu do znacznej części Bemowa (zarówno do Woli Park,
Galerii Bemowo - jeden autobus i wymagana przesiadka lub dwie),
- do samego metra i nowych stacji kolejowych (nie każdy miał to
szczęście, że stacje metra znalazły się w jego bezpośrednim sąsiedztwie
vide mieszkańcy rejonu ulicy Leszno i ronda Kercelak),
- do centrum miasta, co połączone jest z już wcześniejszą likwidacją na
tym odcinku linii 520.
Zwracam się z prośbą, by proponowane zmiany zostały zrewidowane i
pozostawiono linie 171 i 190 w ich dotychczasowym kształcie, bądź
skrócono jedynie na odcinku bemowskim.
Temat:

Zmiana kursowania linii 134

Kategorie: Białołęka
Proszę o zachowanie kursowania z Leona Berensona na metro Marymont.
Obecne propozycje są szkodliwe dla osób pracujących na Żoliborzu a
skierowanie wszystkich linii do metra Bródno ogranicza tylko koszty i
zmniejsza ruch autobusów natomiast chyba nie o to tylko chodzi. Po
zmianach mieszkańcom ostródzkiej pozostanie tylko linia 132 która
dojeżdża do metra Marymont. Proszę o więcej bezpośrednich kursów do metra
Marymont.

Poproszę o link do konsultacji
Temat:

Zoom

Proszę link do zooma
Temat:

Konsultacje - 24.03.22

Poprosiłbym o link ZOOM do trwającego właśnie (dzisiaj) spotkania
konsultacji.
Temat:

Proszę o link do zooma

Temat:

zmian w lewobrzeżnej Warszawie

Proszę o dodanie mnie do spotkania na temat zmian w lewobrzeżnej
Warszawie.
Temat:

Linia 412

Dzień Dobry,
W sprawie zmian tras po otwarciu dalszych stacji na Targówku zgłaszam
sprzeciw likwidacji linii 412. Kasując tą linię osoby wsiadające na
przystanku Młodzieńczą tracą extra szybki dojazd do ul. Wileńskiej. Nie
ma nic zaproponowanego dla osób wsiadających do komunikacji na
Młodzieńczej-nie sposób jest wsiąść rano w 145 czy w 245, a co dopiero
mowa żeby próbować wsiąść do niego po otwarciu metra na Kondratowicza.
Linia 412 umożliwią szybki dojazd do ul. Wileńskiej i Dw Wschodniego, a
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także szybki dojazd w drodze powrotnej. Proszę zaproponować konkretne
rozwiązania dla osób wsiadających na odcinku Młodzieńcza- Trocka.
Witam
112 - skrócić do os. Górczewska tak jak jedzie dotychczas i przy
urzedzie dzielnicy Bemowo skręciłaby w ul. Górczewska lub z ul.
Powstańców Śląskich skrecalaby w ul. Radiowa-Kaliskiego-Lazurowa do os.
Górczewska
190 - zostawić na tej trasie jaka jest
167 - wydłużyć do Starego Bemowa
154 - skrócić ale np. do dw. Zachodniego od ul. Kolejowej lub do kranca
Znana
7xx - nie powinny skręcać w ul. Konarskiego ze względu na brak zatoki
przystankowej i postój nie będzie komfortem dla kierowców A powinny
kończyć na krańcu Znana
Proszę pamiętać o wytyczaniu tras również o kierowcach tych linii tak aby
krańce były spokojne i bezpieczne.
Temat:

Zmiany autobusów po otwarciu metra

Witam codziennie w kilka osób dojeżdżamy z przystanku Biezunska do
przystanku Lewinow jadąc do pracy czy mogli by państwo zostawić chociaż
jeden autobus który będzie jeździł Łodygowa do przystanku Biezunska?
Temat:
Konsultacje społeczne w sprawie zmian w komunikacji miejskiej
na Targówku
Witam
Przeczytałam Państwa projekt zmian odnośnie połączeń m.in. linii 527, E-9
czy 160.
Moj mąż codziennie dojeżdżamy do pracy w okolice elektrociepłowni
Siekierki i jedynie e-9 zapewnia mu w miarę szybki dojazd do metra
Marymont. Pozostałe autobusy stoją w korkach gdy e9 sprawnie przejeżdża.
Podobnie ma się sytuacja z 527 który zdecydowanie szybciej jedzie niż
pozostale autobusy. Dlatego nie rozumiem czemu każdy ma korzystać z metra
skoro nie zawsze.dojezdza tam gdzie by nam to pasowało.
Bardzo dużo osób korzysta z linii 527 i dużo z nich wysiada między
chociażby jesiennych liści a metrem trocka.
Dobrze byłoby zostawić te dwie linie 527 i e9 a nie zdawać nas
mieszkańców Bialoleki tylko na działanie metra które umówmy się na
początku może być bardzo różne..
Pozdrawiam
Temat:

TRASA LINII 714 PO URUCHOMIENIU STACJI METRA BEMOWO

Szanowni Państwo,
Jako mieszkanka gminy Stare Babice - miejscowości Lipków, korzystająca na
co dzień z linii 714 popieram propozycję przebiegu linii według
przedstawionego projektu tj z zawrotką przez Osiedle Przyjaźń. Taki
przebieg trasy umożliwi utrzymanie swobodnego bezpośredniego dojazdu
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moich dzieci z domu do szkoły na rogu Konarskiego i Górczewskiej, jak
również bezproblemową przesiadkę z autobusu do metra.
Temat:

II linia metra Bródno

Szanowni Państwo,
W związku z planowanym uruchomieniem II linii metra oraz wstępnymi
zmianami zaproponowanymi ma stronie wtp i likwidacji linii tramwajowej 41
składam wniosek dotyczący:
1. Zwiększania częstotliwość kursowania linii tramwajowe nr 4 w godzinach
szczytu.
2. Wydłużenia kurowania linii tramwajowej nr 1 w godzinach szczytu do
pętli Żerań Wschodni. Np. co 2 kurs.
Likwidacja linii nr 41 zdecydowanie pogorszy tramwajowe połączenie z II
linią metra (stacja Bródno) mieszkańców osiedli mieszczących się przy ul.
Daniszewskiej i Szlacheckiej oraz tych z dalszej części BiałołekiBrzeziny. Dodatkowo przy skrzyżowaniu ul. Odlewiczej i Marwilskiej
powstaje kolejna inwestycja mieszkaniowa, która wpłynie na zagęszczenie
ruchu i konieczność zwiększenia kursowania tramwajów.
Temat:

Konsultacje M2 Bródno

Dzień dobry, chciałbym zaprotestować przeciwko zabieraniu linii z węzła
Żerań FSO. Jest to ważne miejsce przesiadki dla Tarchomina, Nowodworów,
Legionowa, ul. Płochocińskiej itp. Ucinając o ten krótki odcinek linię
118 wszyscy tracimy bezpośredni dojazd na Wisłostradę. Argument o korkach
wydaje się być co najmniej niestosowny - jak mają być mniejsze korki, gdy
zabiera nam się autobusy?
Jestem też przeciwny skierowaniu linii 126 bezpośrednio na Tarchomin.
Likwiduje to jedyne połączenie Nowodworów z ciągiem Modlińskiej i m.in.
parkiem Henrykowskim (czego nie zapewnia nowe 233). Jednak chciałbym
zaproponować inne rozwiązanie - wydłużenie nowej linii 233 po innej
trasie: od Ordonówny przez Mehoffera do Modlińskiej, a następnie Klasyków
do PKP Płudy (niestety nie wiem jak z zawracaniem). Zapewniłoby to
Nowodworom dojazd do Modlińskiej i parku, a ponadto w końcu byłby
bezpośredni autobus na stację (z której można wygodnie dojechać w tak
wiele kierunków). Powinniśmy promować kolej, a dojazd z Nowodworów na PKP
Płudy jest bardzo naokoło - proszę tylko spojrzeć na trasę, jaka wyjdzie
korzystając z np. 2+152 - właściwie trzeba aż zawrócić. Jako mieszkańcy
Nowodworów, którzy mamy stację przecież tak blisko, że słyszymy z naszych
bloków pociągi, nie mamy jak się wygodnie do niej dostać.
Temat:

Linia 118/132/134

Kategorie: Białołęka
Witam
Po tej zmianie zostaje tylko 185 na wislostradzie a kursujące bardzo
rzadko szczególnie w święta.
To samo dotyczy połączenia z metro marymont zabiera się dwie linie z
ulicy ostródzkiej do metra marymont albo przesiadka albo jazda do około
Protestuje i jestem przebiciem tym zmianom.
Z poważaniem
Temat:

komunikacja na Bemowie
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Dzień dobry, w jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach
dotyczących komunikacji na Bemowie?
Dziękuję,
pozdrawiam
-Temat:
719, 729
Załączniki: 20220322160957lpodm.png
Kategorie: na zachód od Bemowa
Dzień dobry,
Jako mieszkaniec miejscowości Zielonki Parcela, korzystający z linii 719
i 729 popieram schemat

treść: Dzień dobry. Piszę w sprawię autobusu lini 262 kursującego na
trasie Lewinów-Metro Trocka. Ta linia obsługiwana jest przez bardzo małe
autobusy, a ostatnio coraz więcej osob nią jeździ i po prostu ludzie się
nie mieszczą. Chodzi głównie o godziny poranne (z przystabku lewinów 6.58
oraz 7.13). W zeszłym roku czasami przyjeżdżał większy autobus i wszyscy
się mieścili bez tłoku i nerwów w drodze do pracy czy szkoły. Zwacam się
więc z prośbą o rozwiązanie tego problemu.
Dziękuje i życzę miłego dnia
Temat:

List.

Kategorie: ogólne - niedopasowane
Moje propozycje zmian w komunikacji miejskiej na Bemowie po otwarciu
metra:1.Skrócenie linii 178 i skierowanie na trasę:Rondo DaszyńskiegoSkorosze i wycofanie z pętli Konwiktorska ponieważ trasa jest za długa.
Moje propozycje zmian w komunikacji miejskiej na Bródnie po otwarciu
metra:1.Przywrócenie linii 176 do Placu Hallera tak jak było przed budową
linii metra na Bródnie. 2. Przekształcenie linii 500 w linię zwykłą 269
ponieważ po otwarciu metra na Bródno nie będzie potrzebne szybkie
połączenie Bródna z Dworcem Gdańskim bo będzie bezpośrednie połączenie
metrem z Bródna do Centrum Warszawy lewobrzeżnej.3. Skierowanie linii 103
na trasę Metro Młociny i od Powązkowskiej skierowanie do Ronda Radosława
, Słomińskiego , Most Gdański , Rondo Starzyńskiego , Jagiellońska ,
Pl.Hallera , Dąbrowszczaków , Inżynierska , Wileńska , Targowa , Kijowska
, Dw.Wschodni(Kijowska). Skierowanie linii 103 na taką trasę będzie
potrzebne ponieważ ze Starych Bielan po skierowaniu 156 linii do PKP
Zacisze Wilno mieszkańcy Starych Bielan by stracili połączenie z
Dw.Wschodnim więc moim zdaniem trzeba linię 103 skierować do Dworca
Wschodniego i wtedy mieszkańcy Starych Bielan nie stracą połączenia z
Dworcem Wschodnim.4.Uruchomienie nowej linii 205 na trasie:PowązkiCm.Wojskowy , Powązkowska , Tatarska , Ostroroga , Płocka ,
Krzyżanowskiego , Szarych Szeregów , Brylowska , Prądzyńskiego , Tunelowa
, Dw.Zachodni(Tunelowa).5.Przywrócenie częstotliwości linii 169 co 10
minut ponieważ jest to ważne połączenie Pragi z Cmentarzem Bródnowskim od
strony Św. Wincentego. Bardzo proszę po otwarciu Metra na Bemowie i
Bródnie wprowadzić te zmiany o które proszę. Pozdrawiam Jacek Marszałek.

Temat:

Trasa linii 109 po otwarciu bemowskiego odcinka metra
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Kategorie: Wola
Szanowni Państwo,
Usilnie apeluję o niezmienianie trasy autobusu 109!
To linia, która w wygodny sposób łączy bliską Wolę i Śródmieście oraz
Powiśle. Wymuszanie przesiadki na metro i autobus aby dojechać do np. pl.
Trzech Krzyży to monumentalna strata czasu!
Mieszkam przy ul. Zegadłowicza 1, dokładnie pomiędzy stacjami metra
Płocka i Rondo Daszyńskiego. Autobusy do metra Rondo Daszyńskiego jeżdżą
obecnie dość rzadko i większość kończy tam swój bieg. Czekanie najpierw
na autobus, następnie na metro (przesiadka jest dość niewygodna,
odległość od pętli do wejścia do stacji jest spora), a później kolejny
tramwaj lub autobus (dojazd np. do śródmieścia północnego) to
zdecydowanie strata czasu, która nie zachęci do zamiany kluczyków do
samochodu na warszawską kartę miejską.
Obecnie centrum przesuwa czy też rozlewa się na zachód, w okolicy Ronda
Daszyńskiego powstają coraz to nowe wieżowce oraz kompleksy łączące
funkcje biurowe, mieszkalne i usługowe, takie jak np. Norblin czy Browary
Warszawskie, a wkrótce także wielki kompleks na mieści Domu Słowa
Polskiego i CH Jupiter. Ta cześć miasta powinna być obsługiwana gęstą
siatką połączeń transportu publicznego, nie tylko metrem.
Po odsunięciu linii 171, zmianach linii 105 i 106, Kasprzaka (obecnie
pozbawiona nawet tramwajów) staje się wykluczoną biedaautostradą z
(miejscami) pięcioma pasami ruchu - proszę nie czynić jej jeszcze mniej
przyjaznej pieszym i pozostawienie linii 109 na jej obecnej trasie.
Popieram natomiast zwiększenie częstotliwości jej kursowania.

Temat:

Tak szybkiemu połączeniu z metrem pętli Znana

Kategorie: Wola
Szanowni Państwo,
jako matka mieszkająca w okolicach pętli autobusowej Znana chciałabym w
imieniu swojej rodziny i sąsiadów wyrazić ogromne poparcie dla projektu
szybkiego połączenia pętli Znana z metrem.
Obecnie, mimo bliskości stacji metra, rodziny z małymi dziećmi nie mają
możliwości z niej w pełni korzystać, ponieważ na piechotę do ulicy
Górczewskiej jest z Olbrachta za daleko jak dla maluchów, a połączenie
liniami 201 i 129 jest zbyt rzadkie, a na dodatek realizowane pojazdami z
małą ilością miejsca na wózki.
Jeden często kursujący autobus 190, który co więcej dowozi do obu nitek
metra, wydaje się rozwiązaniem idealnym.
Dziękujemy i popieramy!
Z wyrazami szacunku
Temat:

Linia 177 po otwarciu M2 na Bemowie

Kategorie: Ursus
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o rozważenie rozpoczęcia trasy linii 177 od pętli
"Regulska". Obecnie znajduje się tam ogromne osiedle Jerozolismskie,
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jesienią zostanie oddany do użytku blok przy ul. Górna Droga 13 (168
mieszkań).
Przy pętli Regulska obecnie jest tylko autobus linii 191 i 207, który nie
jeździ przez wybrane godziny w ciągu dnia i w weekendy. Przy pętli nie ma
żadnego autobusu nocnego.
Obecnie do pętli Ursus Niedźwiadek jest to odległość ok. 1,2 km. Należy
pokonać nieoświetloną trasę bez chodnika pod wiaduktem autostrady, co do
zasady jest mało bezpieczne.
Temat:

Zmiana trasy 167

Kategorie: Wola
Dzień dobry,
W ramach konsultacji społecznych planowanych zmian w komunikacji
miejskiej w związku z otwarciem nowych stacji metra na Woli i Bemowie
chciałabym stanowczo zaprotestować przeciwko dyskryminacji komunikacyjnej
mieszkańców Ulrychowa (okolic ulic Znanej i Jana Olbrachta), w
szczególności zmiany trasy linii 167.
Na Ulrychowie cały czas powstają nowe osiedla, tymczasem wprowadzenie
proponowanych zmian oznaczałoby, że komunikacja autobusowa tej okolicy
jest gorsza nie tylko od obecnej (pętla 201 dowożącego do metra i 167
dowożącego do ul. Wolskiej, Kasprzaka i dalej na Ochotę i Pragę oraz
autobus 129 jeżdżący co pół godziny na Koło), ale również wobec sytuacji
sprzed 10 lat, kiedy osiedli mieszkaniowych było dużo mniej.
Proponowaną zmianę trasy linii 190, zapewniającą dojazd z pętli Znana do
stacji metra Księcia Janusza przy deklarowanej częstotliwości (7,5 min. w
godz. szczytu i 10 min. poza szczytem) można uznać za równoważną
likwidowanej linii 201, ale dojazd do metra nie wyczerpuje potrzeb
mieszkańców Urlychowa.
Dodatkowo linia 190 jadąc przez całą Warszawę, szczególnie z bardzo
zakorkowanej okolicy jaka są Marki, będzie prawdopowobnie bardzo często
opóźniona na jej skrajnej pętli co jeszcze bardziej utrudni
przemieszczanie sie.
Proszę o zmianę trasy linii 167, tak aby utrzymać połączenie ul. Znanej
ze szkołą podstawową na ul. Redutowej oraz dojazd do tramwajów na ul.
Wolskiej (wielu mieszkańców codzienne jeździ tamtą trasą do pracy i
szkoły), najlepiej poprzez utrzymanie pętli na ul. Znanej. Jeżeli jednak
akurat ta linia koniecznie ma realizować kursy na Stare Bemowo,
alternatywnie możliwe jest jej poprowadzenie ul. Jana Olbrachta i
Strąkową do ul. Powstańców Śląskich. To dużo sensowniejsze niż powielanie
trasy metra ul. Górczewską. Uważam za niedopuszczalne, aby trasy z Bemowa
były dublowane ul. Górczewską, podczas gdy mieszkańcy Ulrychowa
pozbawieni są możliwości dojazdowych.
Temat:
Bemowie

Konsultacje zmian w związku z nowymi stacjami metra na Woli i

Kategorie: Wola
Szanowni Państwo,
W ramach konsultacji społecznych planowanych zmian w komunikacji
miejskiej w związku z otwarciem nowych stacji metra na Woli i Bemowie
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chciałbym stanowczo zaprotestować przeciwko dyskryminacji komunikacyjnej
mieszkańców Ulrychowa (okolic ulic Znanej i Jana Olbrachta), w
szczególności zmiany trasy linii 167.
Na Ulrychowie cały czas powstają nowe osiedla, tymczasem wprowadzenie
proponowanych zmian oznaczałoby, że komunikacja autobusowa tej okolicy
jest gorsza nie tylko od obecnej (pętla 201 dowożącego do metra i 167
dowożącego do ul. Wolskiej, Kasprzaka i dalej na Ochotę i Pragę oraz
autobus 129 jeżdżący co pół godziny na Koło), ale również wobec sytuacji
sprzed 10 lat, kiedy osiedli mieszkaniowych było dużo mniej.
Proponowaną zmianę trasy linii 190, zapewniającą dojazd z pętli Znana do
stacji metra Księcia Janusza przy deklarowanej częstotliwości (7,5 min. w
godz. szczytu i 10 min. poza szczytem) można uznać za równoważną
likwidowanej linii 201, ale dojazd do metra nie wyczerpuje potrzeb
mieszkańców Urlychowa.
Proszę o zmianę trasy linii 167, tak aby utrzymać połączenie ul. Znanej
ze szkołą podstawową na ul. Redutowej oraz dojazd do tramwajów na ul.
Wolskiej (wielu mieszkańców codzienne jeździ tamtą trasą do pracy i
szkoły), najlepiej poprzez utrzymanie pętli na ul. Znanej. Jeżeli jednak
akurat ta linia koniecznie ma realizować kursy na Stare Bemowo,
alternatywnie możliwe jest jej poprowadzenie ul. Jana Olbrachta i
Strąkową do ul. Powstańców Śląskich. To dużo sensowniejsze niż powielanie
trasy metra ul. Górczewską. Uważam za niedopuszczalne, aby trasy z Bemowa
były dublowane ul. Górczewską, podczas gdy mieszkańcy Ulrychowa
pozbawieni są możliwości dojazdowych.
Temat:

Nowe stacje – konsultacje społeczne zmian w komunikacji

Kategorie: Bemowo
Dzień Dobry,
Jestem mieszkańcem Bemowa, i chciałbym zgłosić a właściwie wyrazić swoje
zdanie w zakresie komunikacji miejskiej po otwarciu dwóch nowych stacji
na Bemowie.
Każdego roboczego dnia poruszam się komunikacją miejską do Centrum z
przystanku Nowe Bemowo i z mojego doświadczenia wynika że najszybszym
środkiem komunikacji poza metrem jest tramwaj. Dlatego też uważam że poza
zmianami w zakresie kursowania autobusów, zmianie powinna ulec
częstotliwość kursowania tramwajów na linii Nowe Bemowo - Metro Bemowo.
częstotliwość kursowania linii 10,11,26 i 28 powinno odbywać się średnio
co 2-4 min w godzinach szczytu. Bazuję tutaj na rozwiązaniu jakie jest na
Tarchominie i skomunikowaniu tej części Warszawy z metrem Młociny. Wiem,
że taka częstotliwość w godzinach szczytu zdecydowanie przyciągnęła
mieszkańców Tarchomina do korzystania z tej formy komunikacji aby
dojechać do Metra a następnie w stronę Centrum.
Przykładowo: na tej samej trasie Nowe Bemowo - Bemowo Ratusz (Metro
Bemowo) autobus linii 112 jedzie 9 min, którykolwiek wymieniony powyżej
tramwaj 7 min. Zatem czas przejazdu z połączniu z częstotliwością jego
kursowania na pewno spowoduje zainteresowanie mieszkańców takim właśnie
połączeniem.
Wiem że już dziś taka częstotliwość funkcjonuje zatem w mojej ocenie
jeśli pozostałaby ona niezmieniona byłoby super.
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Temat:

Zmiany komunikacyjne w Ursusie

Kategorie: Ursus
Cześć,
Chciałbym przekazać swoją uwagę odnośnie zmian komunikacyjnych w Ursusie.
*
na rogu ulic Gierdziejowskiego i Warszawskiej znajduje się bazarek,
dość aktywnie odwiedzany
*
*
z tego co się orientuję, autobusy linii 177 i 197 w dni targowe (na
pewno soboty i chyba środy) są dość mocno oblegane
*
po zmianach komunikacyjnych nie będzie do niego dojazdu z
południowej części dzielnicy
*
zespół przystankowy 4307 WARSZAWSKA (który jest najbliżej wyżej
wymienionego) nie będzie w ogóle wykorzystywany
Ze swojej strony proponuję, aby zachować jednak jakieś połączenie ze
"starego Ursusa". A jeżeli nie to przygotujcie sobie argumenty, bo pewnie
ta kwestia na spotkaniu się pojawi ??
Pozdrawiam
Temat:
Zmiana linii autobusowych po otwarciu metra na Bemowie
Załączniki: Screenshot_20220323-130847_Adobe Acrobat.jpg
Kategorie: Wola; Bemowo
Dzień dobry
mam trzy uwagi dotyczące zmian kursowania autobusów na Bemowie po
otwarciu stacji metra Ulrychow I Bemowo:
1. Bardzo dobre skrócenie linii 201 i 197 - dzięki temu będą mniejsze
opóźnienia, dziękuję.
2. Czy można zwiększyć częstotliwość kursowania obu linii 201 i 197
wieczorami i w weekendy?
3. Linia nocna na ul. Obrońców Tobruku - najwyższa pora wprowadzić linię
nocną zapewniająca dojazd z metra M2 Księcia Janusza do osiedli przy ul.
Obrońców Tobruku i Osmańczyka. Osiedla te były oddane ponad 20 lat temu a
nadal nie ma linii nocnej. Załączam mapkę pokazującą "dziurę" w
komunikacji nocnej w tym rejonie.

Temat:
Konsultacje - zmiany po otwarciu nowych stacji M na Woli uwagi/propozycje do zmian na linii 109
Kategorie: Powiśle-Solec
Szanowni Państwo
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Chciałbym odnieść się do propozycji zmian w komunikacji po otwarciu
nowych stacji metra na Woli. Chodzi konkretnie o zmiany dotyczące
Powiśla.
W uzasadnieniu korekty przebiegu linii 109 i 171 czytamy: " Bezpośrednie
połączenie okolic ulicy Górczewskiej ze Śródmieściem i Powiślem zapewni
linia metra M2". Nie chciałbym "odgrzewać" tutaj starego tematu, ale
muszę go przypomnieć:
- umiejscowienie stacji CN Kopernik z dala od komunikacyjnej dwu-osi
Powiśla (ciągi Topiel-Kruczkowskiego-Rozbrat i Dobra-Solec) spowodowało w
sposób nieodwracalny, że stacja ta jest zdecydowanie mniej atrakcyjna dla
mieszkańców Powiśla (oczywiście zyskali na tym odwiedzający CNK, studenci
ASP i imprezowicze nad Wisłą).
- stacja jest słabo skomunikowana z Powiślem (praktycznie tylko linia 162
- pokrywająca niestety tylko część Powiśla, oraz "jednokierunkowa proteza
" linii 127 kursująca zdecydowanie rzadziej )
- zdaję sobie sprawę, że, niestety, umiejscowienie stacji sprawia, że to
skomunikowanie jest bardzo utrudnione (a pomysły typu niedawna linia 318
kursująca co 30 min, mogą sprawdzić się na peryferiach miasta , a nie w
ścisłym śródmieściu)
Obecnie linie 109 i 171 zapewniają pasażerom z/do południowego Powiśla:
- sprawny dojazd do centrum
- komunikację bezpośrednią z ul. Marszałkowską i Al, Solidarności (a
także możliwość przesiadek do innych linii na tych ciągach)
- komunikację bezpośrednią z ul. Prostą, Kasprzaka (a także możliwość
przesiadek do innych linii na tych ciągach, oraz na ciągach
przecinających (JP II, Żelazna, Towarowa/Okopowa)
- komunikację bezpośrednią z dalszymi dzielnicami: Wola, Koło, Jelonki,
Bemowo
- komunikację bezpośrednią z liniami metra M1 i M2
Proponowana przez Państwa zmiana - nowa trasa linii 109 i brak 171 pozbawi pasażerów :
- komunikacji bezpośredniej z linią metra M2 w centrum!!!!
- komunikacji bezpośredniej z ul. Marszałkowską (rejon Świętokrzyskapl.Bankowy ) i Al, Solidarności
- komunikacji bezpośredniej z ul. Prostą, Kasprzaka (a także możliwość
przesiadek do innych linii na tych ciągach, oraz na ciągach
przecinających (JP II, Żelazna, Towarowa/Okopowa)
PROPOZYCJE ZMIAN:
1. Propozycja minimum:
- umiejscowienie pętli 109 nie na Emilii Plater, ale na Rondzie ONZ
(dojazd : Al. Jerozolimskie - JP II - Rondo ONZ , powrót: Świętokrzyska Em. Plater - Al. Jerozolimskie .... Torwar)
Pozwoli to na utrzymanie:
- komunikacji bezpośredniej z linią metra M2 w centrum!!!!
- komunikacji bezpośredniej z ul. Rondem ONZ (a także możliwość
przesiadek do innych linii na ciągu JP II - pętla na Em.PLater
wydłużyłaby znacznie dojście do ciągu JP II)
2. Propozycja maksimum
- przedłużenie linii 517 na Torwar
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- pozostawienie linii 171 (przynajmniej na trasie Torwar... - Al.
Solidarności - Leszno - Młynów, ew.: Torwar... - Al. Solidarności Okopowa - Al. Solidarności - ..... Torwar)
- skomunikowanie obu linii w takcie nie gorszym niż obecnie 109 i 171
3. Dodatkowa propozycja skomunikowania stacji CN Kopernik z Powiślem
Linia okólna całodobowa:
Wariant 1
CNK - Zajęcza - Kruczkowskiego - Ludna - Solec - Dobra - Tamka - CBK
(tylko jeden kierunek jazdy) - takt co najmniej 15 min - skomunikowana
ze 127 i 162 na kierunkach pokrywających się
Wariant 2
CNK - Zajęcza - Kruczkowskiego - Rozbrat - Górnoślaska - TORWAR, powrót:
TORWAR - Łazienkowska - Rozbrat - Ludna - Solec - Dobra - Tamka - CNK
(takt jak wyżej)
Przypomnę, że jeszcze 25 lat temu z Powiśla południowego można było
dojechać na Trakt Królewski - linia 107, w rejon Świętokrzyskiej - 155,
Marszałkowską -Al. Solidarności - 166. Obecna planowana przez Państwa
oferta znacznie zuboży te możliwości. Rozumiem, że uruchomienie metra
wiąże się z likwidacją wielu linii autobusowych, jednak w przypadku
Powiśla to metro nie zastąpi tych traconych połączeń. Oczywiście
mieszkańcy się jakoś przystosują do zmian, jak zawsze, jednak sądzę, że
przynajmniej ta moja propozycja minimum jest logiczna i nie powinna
sprawiać znacznych problemów w jej realizacji.
Temat:

Zmiany na Woli - uwagi

Kategorie: Wola
Dzień dobry, zgłaszam takie uwagi, wyłącznie te co do których najbardziej
zmiana będzie dla mnie odczuwalna gdyż w istotny sposób zwiększają
problemy transportowe z mojego punktu widzenia. mieszkam przy ulicy
Okopowej (przyst. Dzielna) i stad będę patrzył na cały zestaw
proponowanych zmian.
Linia 109 - uwagę mam głownie dla odcinka od Ronda Daszyńskiego i dalej.
obszar ten ma bardzo wydajna komunikacje tramwajową i metra ale niestety
- w gęstej zabudowie tego obszaru brak gęstych przystanków powoduje
długotrwałe drogi dojścia. Brak tramwajów na ul. Prostej tylko pogarsza
problem (obecnie) a docelowo jeździ tam tylko linia 10, która jeździ
rzadko. Również punkt startu 109, czyli Emilii Plater jest dość
nieszczęśliwy bo nie jest to wygodna przesiadka z tramwajów od strony JP
II. Może linia 109 w wybranych kursach by zaczynała z ronda Daszyńskiego?
O ile te trasę może nadrabiać linia 22 czy 24 to ich wspólny takt jest
dość mały, zwłaszcza po godzinie 19, kiedy budzi się nocne życie w tym
obszarze.
Linia 190 - dla mnie największy Cios bo godzi w zasadzie w jakikolwiek
korzystanie z komunikacji w kierunku Bemowa. Zakończenie jej na ZNANA to
w zasadzie brak dojazdu na Bemowo. Linia 190 w okolicy Okopowej ma trochę
pecha bo jedyne dwa sensownie umieszczone przystanki LESZNO sa
nieskomunikowane z czymkolwiek. Długa droga dojścia do tychże powoduje że
to jedyna alternatywa dojazdu szybko na Bemowo. M2 na daszyńskiego jest
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położone dodatkowe 10 minut jazdy tramwajem i wymaga dłuższego nakładu
drogi dojścia oraz dwukrotnie pokonywania schodów by przejechać ten sam
odcinek. Jestem Częstym bywałem okolicy Pętli OS. Górczewska, Karabeli i
tego co na trasie 109 po stronie Bemowa ale najbardziej dotkliwe to CH
Wola PARK z którego bardzo często korzystam. Przesadki na metrze Księcia
Janusza do 167 nie są przesiadkami drzwi w drzwi i wymagają dreptania po
skrzyżowaniu, które jest duże i niezbyt przyjemne przesiadkowo. Proszę
sobie wyobrazić przesiadki z zakupami! Metro w tym wypadku to żadna
alternatywa bo albo bieganie po schodach po rozległych stacjach albo
oczekiwanie na windę (długie). Z trasy która można było pokonać w niecałe
20 minut robi się minimum pół godziny - bo nie sądzę aby była jakakolwiek
synchronizacja z 167 które będzie lubiło sobie postać w korkach przy
zachodnim. Jeśli dobrze pamiętam to technicznie jest do wykonania
zawrotka w rejonie wiaduktu za stacją Ulrychów wiec chociaż takie
wydłużenie zapewniło by przesiadki drzwi w drzwi, bez krążenia po
skrzyżowaniu. Metro jest fajne na długich przejazdach - 2-3 stacje nie sa
wygodne z uwagi na zmianę poziomów, bramki, czas oczekiwania. Wole się
przesiadać w systemie drzwi w drzwi 3 razy niż biegać po schodach z
torbami, przedmiotami - co zima jest naprawdę uciążliwe.
My z Okopowej w zasadzie zostaniemy odcięci od Bemowa bo M2 leży zbyt
daleko aby prędkość jazdy metrem wynagrodziła czas i niewygodne
przesiadki. Taka geografia, bo cmentarz wbija się w ten obszar miasta tak
a nie inaczej. Linia 27 jeździ za rzadko a obszar ul. Lazurowej w
zasadzie nie istnieje dostępny inaczej niż poprzez 190.
Subject: Re: Linia autobusowa 109
Dzień dobry,
Z tego co się zorientowałam, to konsultacje dotyczą zmian linii 109 na
Jelonkach i do tego odniosłam się.
Można bezpośrednio dojechać do dworca Warszawa Zachodnia - linia 154, 523
Oczywiście ostatnio jest połączenie tramwajowe 10, ale do tego na razie
się nie przyzwyczajam, ponieważ ciągle są wprowadzane jakieś zmiany w
układzie linii. Poza tym jedzie dłużej niż autobus.
Co się zaś tyczy samego metra, to nie można pasażerów zmuszać do
przesiadania do metra. Mam w rodzinie osobę, która nie będą korzystać z
metra - można to nazwać "blokadą psychiczną". I przypuszczam, że nie są
odosobnione przypadki.
Subject: Linia autobusowa 109

Nie zgadzam się na zmianę trasy linii 109.
Nie można wszystkich pasażerów przesadzać/przesiadać do metra.
Dla wielu - starsi, matki z wózkami, osoby z bagażem - taka
operacja jest niewykonalna.
Linia 109 to bezpośrednie połączenie

też z Dworcem Centralnym.

Z poważaniem,
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Subject: Re: Konsultacje społeczne lewobrzeżna Warszawa
Dziękuję za linki:)
Gdzie można by zgłosić propozycje zmian w komunikacji z Ursusa polmocnego
ws. tzw. 'Mordoru', czyli okolic pkp Służewiec? Czy w ogóle jakieś zmiany
w tym zakresie są projektowane? Aktualnie niestety metrem się nie
wszędzie dojedzie, a do tego zagłębia biurowców albo trzeba jechać na 2
przesiadki albo nadłożyć drogi pieszo do 401 i wg jak dojadę.pl podróż
potrwa prawie godzinę..
Subject: Konsultacje społeczne lewobrzeżna Warszawa

Dzień dobry,
Uprzejmie proszę o przesłanie linka do spotkania w dn. 10.04 o godz. 11.

Temat:

Sprzeciw skróceniu trasy autobusu 154

Kategorie: Włochy; Wola
Szanowni Państwo,
Chciałam wyrazić mój zdecydowany sprzeciw przeciwko skróceniu trasy
autobusu 154. Mieszkańcy Okęcia i Ochoty nie mają bezpośredniego dostępu
do metra, otwarcie stacji Ulrychów i Bemowo nie jest wstanie zastąpić im
bezpośredniego połączenia autobusowego w te regiony.
Z poważaniem,
Temat:

Konsultacje w sprawie trasy autobusu 154

Kategorie: Wola; Włochy; Bemowo
Dzień dobry,

Chciałbym zabrać głos w konsultacjach społecznych dotyczących
proponowanego skrócenia trasy autobusu 154. Uważam, że Państwa propozycja
to skandal, na który trudno odpowiedzieć, używając parlamentarnych słów.
154 to jedyna linia łącząca Okęcie, Ochotę, Wolę, Jelonki i Bemowo.
Jeździ stosunkowo często i regularnie, dobrze wyznaczoną trasą. Dzięki
temu nawet minimalne opóźnienia, które mają zresztą charakter tymczasowy
– związany z przebudową dworca Warszawa Zachodnia – nie sprawiają
problemu. Znacznie więcej czasu podróżni i podróżne będą tracić,
przesiadając się przy Warszawie Zachodniej, szukając innego autobusu,
przeciskając się przez tłum na wąskim przystanku itd. Dociągnięcie
drugiej linii metra na Bemowo niczego w tej sprawie nie zmieni, bo chodzi
o połączenie autobusowe między zachodnimi dzielnicami Warszawy, a metro
idzie od centrum. Linia 154 jest bardzo potrzebna, ponieważ zapewnia
regularny kontakt na trasie, na której w innym przypadku trzeba by
przesiadać się nawet 2-3 razy.
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Cięcie linii autobusowych w dobie katastrofy klimatycznej, smogu i
podporządkowania miasta transportowi samochodowemu jest w ogóle grandą,
za którą pomysłodawcy tego ruchu powinni trafić na resocjalizację przy
zamiataniu ulic.
Temat:

linia autobusu 716

Kategorie: Włochy
Szanowni Państwo,
z informacji zamieszczonej na stronie wynika, że linia autobusu 716
zostaje całkowicie zabrana z Włoch, a dokładnie z ulicy Traktorzystów i
Świerszcza. Jest to JEDYNY!!!!!! autobus, który jeździ tymi ulicami i
daje możliwość dojazdu na ul. Połczyńską. Czy jest jakaś
propozycja/alternatywa na rozwiązanie tego PROBLEMU? Bo nigdzie nie
znalazłam innej propozycji innej linii, która by zastąpiła linię 716.
Bardzo proszę o informację w tej sprawie i pozdrawiam serdecznie,
Temat:

Zmiany w komunikacji - metro Bemowo

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
chciałam wyrazić swoją opinie na temat planowanych zmian.
Jestem stałą użytkowniczką komunikacji miejskiej od 15 lat.
Myślę, że dobrym pomysłem jest zmiana trasy 112, żeby nie przejeżdżała
przez S8. Natomiast łączy ona Bielany z Bemowem i jest dla mnie ważna w
dojazdach do pracy. Nie widzę zastępnika w żadnej postaci między Radiową
a Żeromskiego.
Jeśli chodzi o zmianę trasy 171 to już dwa lata temu były liczne protesty
i dołączam się do nich również teraz. Metro nie zastąpi potrzeby
przemieszczania się autobusem w tym kierunku. Ostatnio często korzystam z
linii 171 na odcinku Bemowo - Plac Trzech Krzyży lub Torwar, gdzie kiedyś
odbywały się liczne imprezy (i pewnie będą). Metro nie dla wszystkich
jest atrakcyjną formą dojazdu, często wiąże się z przesiadkami. Nie
widzę, żeby w autobusach tej linii było pusto, więc bardzo duża liczba
mieszkańców korzysta z tej linii. Odcinek, który zostanie otworzony teraz
ma zaledwie dwie stacje, to nie czyni wielkiej różnicy.
W mojej ocenie skrócenie linii 122 również wpłynie na pogorszenie moich
możliwości dojazdowych w rejon Żoliborza (wsiadam na przystanku Radiowa).
Często jeżdżę na cmentarz Powązkowski tą linią, do metra Wilsona lub
Przasnyską. Nic nie zastąpi tej linii na tym odcinku.
Pozdrawiam serdecznie,
Temat:
Konsultacje - wniosek dotyczący połączenia autobusowego ze
wschodniej Białołeki do stacji Metra na Bródnie
Kategorie: Białołęka
Zwracam się z wnioskiem o polaczenie autobusowe we wschodniej Białołęce
tzn.
z Pętli na ul. Olesin przez ul. Kobiałka, osiedle Regaty, ulicę
Mochtyńską i Ostródzką do stacji Metra na Bródnie.
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Takie polaczenie jest bardzo potrzebne.
Wniosek składam w imieniu licznych mieszkańców osiedla bloków przy ul.
Frachtowej i osiedla przy ul. Mochtynskiej.
Z poważaniem

Temat:

Metro Bemowo - linia 109 - konsultacje

Kategorie: Wola
Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do propozycji zmian i skrócenia trasy linii 109 proszę
zwrócić uwagę na poniższe kwestie z perspektywy mieszkańców osiedli
Kasprzaka/Ordona/Jana Kazimierza:
- tylko na osiedlu JW Construction mieszkać będzie za chwilę 10 tys.
osób, wraz z Jana Kazimierza, to pewnie 30-40 tys. osób
- ci mieszkańcy nie mają linii metra w pobliżu i zawsze muszą dojechać i
przesiąść się na Rondzie Daszyńskiego, aby dojechać do centrum i dalej
- jakakolwiek przesiadka na Rondzie Daszyńskiego oznacza stracone 15
minut i dojazd do centrum, czyli 3,5 km oznaczałoby 40 minut jazdy.
Przesiadka na linię M1 przy jakiejkolwiek dalszej podróży to wręcz
zagrożenie życia w godzinach szczytu w "kiszce" przesiadkowej między
liniami metra M2 i M1 na stacji Świętokrzyska
Propozycje:
- dodatkowa linia z Cm. Wolski do centrum lub przedłużenie trasy 255 do
Dw. Centralnego lub Emilii Plater lub Hotelu Forum, przynajmniej do czasu
powstania nowej linii tramwajowej na Kasprzaka
- uruchomienie wahadłowej linii autobusowej z Ronda Daszyńskiego do Dw.
Centralnego / Emilii Plater / Hotelu Forum
Z poważaniem,

Temat:

Propozycje zmian w lewobrzeżnej Warszawie

Kategorie: Bemowo
Szanowni Państwo,
W związku z otwarciem stacji metra Bemowo proponuję, aby:
- autobus linii 149 jadąc w kierunku przystanku Koło, po przystanku
"Kocjana 01" na ulicy Lazurowej skręcał w lewo w ulicę Dywizjonu 303.
Następnie z ulicy Dywizjonu 303 autobus skręcałby w prawo na ulicę
Powstańców Śląskich kierując się do stacji metra Bemowo.
Ewentualnie można rozważyć skierowanie innej linii autobusowej na ulicę
Dywizjonu 303 pomiędzy ulicą Lazurową, a ulicą Powstańców Śląskich.
- autobus linii 523 zatrzymywał się "na żądanie" na przystankach
"Dywizjonu 303 01 oraz 02" jadąc w obu kierunkach.
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Z poważaniem,

Temat:
Warszawski Transport Publiczny: wiadomość z formularza
kontaktowego
tytuł: Szbkie połączenie Bemowo Ratusz - Arkadia
treść: Dzień dobry,
W związku z planowanym otwarciem II linii metra na Bemowie proponuję
utworzyć jak najszybsze połaczenie na trasie Bemowo Ratusz- Arkadia obecnie komunikacją miejską jeżdżę w tamtym kierunku nawet 50 min. Może
jest jakaś szansa na ustalenie szybszej trasy - wiele osób pracuje w
tamtych stronach.
Z góry dziękuję z pozytywne rozważenie mojej propozycji. Ułatwi ona życie
wielu osobom

Temat:

Wnioski do zmian przebiegu tras po otwarciu stacji "Bemowo"

Kategorie: Bemowo
Szanowni Państwo,
wobec nadchodzących zmian dotyczących przebiegu linii autobusowych,
związanych z otwarciem kolejnych stacji metra linii M2 chciałbym wnieść
kilka sugestii.
Pierwszą – najistotniejszą – jest pozostawienie w obecnym kształcie,
przebiegu i częstotliwości linii "122". Linia ta znakomicie spełnia swoją
rolę łącznika między północnym Bemowem, Bielanami oraz stacją metra "Plac
Wilsona". Wielu pasażerów wykorzystuje ją także lokalnie, choćby w
kierunku przystanku "Conrada". Natomiast linia "220" oraz jej destynacja
ma w tej części Bemowa marginalne znaczenie. Wykorzystywana jest głównie
przez studentów WAT między Uczelnią i przystankiem "Radiowa" (którzy
akurat nie trafili na "523").
Druga sugestia dotyczy przyszłego przebiegu linii "171". Rezygnacja z
kursowania linii "112" między Nowym Bemowem i Karolinem jest jak
najbardziej racjonalna, jednak "171" od Człuchowskiej pozostanie w jakimś
sensie niewykorzystana. "171" w odcinku od ul. Człuchowskiej do Karolina
będzie stanowić dogodne połączenie z przyszłą stacją metra "Bemowo" dla
ulic Lazurowej oraz Połczyńskiej.
Kolejna koncepcja, którą należałoby zrewidować jest wydłużenie "167" w
kierunku Starego Bemowa. Przypomnę, że "167" kursowało już w kiedunku
Chomiczówki. Stanowiło w odcinku bemowsko-belańskim (w kierunku
pętli"Chomiczówka") niezbyt atrakcyjną propozycję ze względu na mizerną
punktualność. Wobec rezygnacji z linii "154" warto rozważyć alternatywę
dla tego rozwiązania uruchamiając na przykład linię "254", która
połączyłaby "Stare Bemowo" ze stacjami "Bemowo" i "Księcia Janusza" przez
Lazurową i Człuchowską (w miejsce proponowanego wydłużenia "167" oraz
wycofanej w Bemowa "190").

tytuł: Co wy wyprawiacie
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treść: Zostawcie autobus 171 w spokoju na swojej trasie, jeździ od
kilkunastu lat i jest to genialne połączenie mieczy Bielanami , Bemowem,
Wolą,, Centrum , Powiślem i stadionem Legii. Ktoś kto to wymyśla nie ma
pojęcie o życiu w Warszawie. WSTYD
Temat:

zmiana trasy 190

Kategorie: Bemowo
Witam Państwa
Niedawno dowiedziałem się o skróceniu linii 112. Proszę nie zmieniajcie
tzn. nie skracajcie trasy linii 112. Chcecie zostawić Jelonki bez
komunikacji! przez które w pierwszych planach miało jeździć metro –
wzdłuż Człuchowskiej. Kolejna modyfikacja to skrócenie linii 190.
Dlaczego działacie przeciwko ludziom. Z pętli Górczewska, do której nie
wiadomo kiedy dotrze metro to likwidujecie 190, które zabiera ludzi z
nowych osiedli do metra Ratusz Bemowo, a teraz do Księcia Janusza! Nawet
105 na Lazurowej nie ma tylu pasażerów co linia 190. Która pięknie zbiera
tabuny ludzi. Nie róbcie ludziom wbrew. Kto tam u Was ciągle miesza
przeciw mieszkańcom Jelonek, komu podpadliśmy!

Temat:

Zmiany w komunikacji miejskiej

Kategorie: Białołęka
Dzień dobry,
Piszę w sprawie zmian komunikacji miejskiej na terenie wchodniej
Białołęki po otwarciu 3 stacji metra na Bródnie. Zdecydowanie uważam, że
z pętli Augustów powinno jeździć więcej autobusów, a przede wszystkim
powinny one kursować do metra, a nie do tramwaju, który w czasach gdy
istnieje metro jest niepopularny. Powinny też zwiększyć stanowczo
częstotliwość, gdyż autobus co 30 minut jest to poprostu skandal.
Odcinacie tymi ruchami mieszkańców przy pętli Augustów od komunikacji
miejskiej, a z tego co rozumiem Warszawa dąży do tego aby coraz więcej
osób jeździło komunikacją miejską. Na przystankach do kątów Grodziskich
autobus 234 zbiera dużo ludzi i jestem pewna, że gdyby jeździł on
częściej i do metra było by nas więcej - gdyż na kątach Grodziskich
większość pasażerów wysiada co wskazuje na to, że są zainteresowani
dojazdem do metra. Żyjemy w latach gdzie kraj powinien się rozwijać a nie
ograniczać dlatego też liczę, że wpłyną państwo na to i przychylą się do
mojego wniosku.
Temat:

Bemowo Chrzanów

Kategorie: Bemowo
Szanowni Państwo,
W związku z proponowanymi zmianami chciałabym zauważyć brak rozwiązań
dojazdu do nowych stacji matra dla Chrzanowa i znacznej części Jelonek.
Zmiana trasy 190 to brak możliwości na dość sprawny dojazd do rejonów
Wola Parku czy Pragi (z przesiadkami i na około ulic człuchowskiej i
powstańców).
Całkowicie zapomniana została bezużyteczna w tym momencie linia 249,
która po otwarciu nowych stacji powinna zostać przekierowana na inną
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trasę, dowożąc szybko mieszkańców Chrzanowa do nowej stacji metra,
proponowana zmiana poniżej.
249: Metro Bemowo- Powstancow Ślaskich– Człuchowska – Lazurowa –
Szeligowska – gen. L. Rayskiego – gen. M. C. Coopera – Górczewska – Metro
Bemowo
Podejrzewam, że po zmianie trasy na atrakcyjną konieczna byłaby też
zmiana częstotliwości kursowania szczególnie w porannych godzinach
szczytu.
Brak jest też rozwiązań dających możliwości szybkiego dojazdu do stacji
metra Bemowo Ratusz z przystanków Batalionów Chłopskich, Szobera.
Mieszkańcy tych okolic muszą być kierowani w przeciwnym kierunku tzn
przez Człuchowska i Powstańców śląskich zamiast Lazurowa i Górczewska
prosto do stacji Metra. Być może konieczna jest korekta trasy lini 177.

Temat:

Re: Konsultacje społeczne lewobrzeżna Warszawa

Kategorie: Ursus
Dziękuję za linki:)
Gdzie można by zgłosić propozycje zmian w komunikacji z Ursusa polmocnego
ws. tzw. 'Mordoru', czyli okolic pkp Służewiec? Czy w ogóle jakieś zmiany
w tym zakresie są projektowane? Aktualnie niestety metrem się nie
wszędzie dojedzie, a do tego zagłębia biurowców albo trzeba jechać na 2
przesiadki albo nadłożyć drogi pieszo do 401 i wg jak dojadę.pl podróż
potrwa prawie godzinę..
Subject: Konsultacje społeczne lewobrzeżna Warszawa

Dzień dobry,
Uprzejmie proszę o przesłanie linka do spotkania w dn. 10.04 o godz. 11.

Do:
konsultacje
Temat:
171
Kategorie: Bemowo
Dzień Dobry,
Proponuje trasę :
171: RONDO RADOSŁAWA
– Powązkowska – Gen. S.Maczka– Powstańców
Śląskich – Piastów Śląskich – Żołnierzy Wyklętych – Wrocławska – Radiowa
– Powstańców Śląskich – Człuchowska – Lazurowa – Górczewska – OS.
GÓRCZEWSKA
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WTEDY BĘDZIE MOŻNA DOSTAĆ SIĘ SZYBKO NA CMENTARZE Z BEMOWA ORAZ DO CH
ARKADII.
Temat:

112

Kategorie: Bemowo
Dzien dobry,
Stanowczo nie zgadzam się na zabranie 112 z bemowa i jelonek. Jest to
bardzo popularny autobus. Nawet bym wnioskowała o czestrze kursy lub
większe autobusy. Metro nie ma znaczenia jeśli chodzi o tą linie.
Czym dzieci z Jlonek będą dojezdzaly do szkół na Bielanach?

Temat:

Konsultacje autobus 109

Kategorie: Wola
Dzien dobry,
Proszę o pozostawienie autobusu 109 na obecnej linii lub puszczenie go od
Fortu Wola do Torwaru dla mieszkańców odolan a najbardziej ulicy Jana
Kazimierza ponieważ jest to jedyne bezpośrednie połączenie z tym rejonem
Warszawy. Ewentualnie jakiś autobus z ronda daszyńskiego który będzie
jechał na torwar. To obecne połączenie jest bardzo wygodne dla osób
mających problem z poruszaniem się np. Dla mnie i jadących w tamtą
okolice. Zabranie lini 8, skrócenie 105 było już kłopotliwe, teraz 109.
Skrocenie 109 do emilii plater nic nie da bo żeby do niego dotrzeć bede
musiala dotrzec jakos do dworca, a tramwaj 10 nie jezdzi kolo ordona. I
dojazd do niego wydluzy czas, zwiekszy ilość przesiadek. Poza tym Nie
wszyscy mieszkańcy Warszawy lubią jezdzic metrem.

Temat:

Dotyczy zmian w komunikacji na Woli

Kategorie: Wola

Dzień dobry,
w związku z zaproponowanymi zmianami w komunikacji, chcę wyrazić zarówno
zdziwienie, jak i sprzeciw wobec zmianom w kursowaniu linii 171 i 190.
Mieszkańcy znacznej części Woli utracą bowiem możliwość:
- dogodnego dojazdu do znacznej części Bemowa (zarówno do Woli Park,
Galerii Bemowo - jeden autobus i wymagana przesiadka lub dwie),
- do samego metra i nowych stacji kolejowych (nie każdy miał to
szczęście, że stacje metra znalazły się w jego bezpośrednim sąsiedztwie
mieszkańcy rejonu ulicy Leszno i ronda Kercelak),
- do centrum miasta, co połączone jest z już wcześniejszą likwidacją na
tym odcinku linii 520.
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Zwracam się z prośbą, by proponowane zmiany zostały zrewidowane i
pozostawiono linie 171 i 190 w ich dotychczasowym kształcie, bądź
skrócono jedynie na odcinku bemowskim.

Temat:

Konsultacje /wniosek

Kategorie: Bemowo
Szanowni Państwo Proszę w związku planowanym otwarciem stacji metra
Ratusz Bemowo warto rozważyć zwiększenie częstotliwości dojazdu do niego
z Chrzanowa . Obecny rozkład autobusu 249 nie jest korzystny , autobus
nie jeździ często i nie opłaca się z niego korzystać bo albo trzeba
byloby 30 minut wstać wcześniej, bo za kolejne 30 minut można się już
spóźnić do pracy . Warto pomyśleć o zwiększeniu częstotliwości ww. lini
tym bardziej, że opóźnienia w budowie metra na Chrzanowie są duże i na
pewno nie zapowiada się, że coś w tym temacie się ruszy .
Temat:

Konsultacje Bemowo II linia

Kategorie: Wola; Bemowo
Dzień dobry,
mam dodatkowa sugestię aby połączyć linie 201 ze 129.

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
Proponuję zwiększenie częstotliwości przejazdów linii 249 oraz
przedłużenie trasy do ostatniej stacji metra M2. Znacznie ułatwi to
skomunikowanie się osiedli które oczekują na budowę kolejnych stacji. Z
tego co widzę z powodu niewygodnego połączenia dużo ludzi korzysta z
prywatnych samochodów bo komunikacją miejską podróż trwała by zbyt długo,
albo jest za dużo przesiadek.

Temat:

197;716;112

Kategorie: Ursus; Bemowo
Skrócenie linii 197 do Cmentarza Wolskiego i zastąpienie jej cytuje
„CZĘŚCIOWO przez 716” powoduje gorszą obsługa rejonu dawnych zakładów
URSUS i osiedla Niedźwiadek. Nowe osiedla i firmy zostają odcięte od
możliwości, z jednej strony dojazdu do stacji Ursus Niedźwiadek. Z
drugiej strony dojazdu do północnych dzielnic Warszawy co pogorsza
dodatkowo wycofanie 112 z Polczyńskiej i Jelonek.
Pytanie co powoduje że ZTM wszystkimi zmianami w siatce połączeń zmusza
pasażerów do kilku przesiadek, często w bardzo niewygodnych i tracenie
czasu w oczekiwaniu na nowe połączenie. Usprawiedliwianie się że to
poprawia jest fikcją.????????????
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Temat:

Konsultacje - ograniczanie komunikacji na Woli i Bemowie

Kategorie: Wola
Ograniczenia komunikacji na Woli i Bemowie
Dzień dobry,
w związku z zaproponowanymi zmianami w komunikacji, chcę wyrazić zarówno
zdziwienie, jak i sprzeciw wobec zmianom w kursowaniu linii 171 i 190.
Mieszkańcy znacznej części Woli utracą bowiem możliwość:
- dogodnego dojazdu do znacznej części Bemowa (zarówno do Woli Park,
Galerii Bemowo - jeden autobus i wymagana przesiadka lub dwie),
- do samego metra i nowych stacji kolejowych (nie każdy miał to
szczęście, że stacje metra znalazły się w jego bezpośrednim sąsiedztwie
vide mieszkańcy rejonu ulicy Leszno i ronda Kercelak),
- do centrum miasta, co połączone jest z już wcześniejszą likwidacją na
tym odcinku linii 520.
Zwracam się z prośbą, by proponowane zmiany zostały zrewidowane i
pozostawiono linie 171 i 190 w ich dotychczasowym kształcie, bądź
skrócono jedynie na odcinku bemowskim.

Temat:
Konsultacje - wniosek dotyczący połączenia autobusowego ze
wschodniej Białołeki do stacji Metra na Bródnie
Kategorie: Białołęka
Szanowni Państwo,
?
zwracam się z wnioskiem o połączenie autobusowe we wschodniej
Białołęce tzn.
z Pętli na ul. Olesin przez ul. Kobiałka i oś. Regaty
(ul.Frachtowa), ulicę Mochtyńską i Ostródzką do stacji Metra na Bródnie.
Takie polaczenie jest bardzo potrzebne.
Wniosek składam w imieniu licznych mieszkańców osiedla bloków przy
ul. Frachtowej i osiedla przy ul. Mochtyńskiej.
Z poważaniem
Temat:

Komunikacja do linii M2 na Woli i Bemowie

Kategorie: na zachód od Bemowa
Dzień dobry, jestem mieszkanką Koczarg Starych. Popieram propozycję
przebiegu linii 714, 719 i 729 w zaproponowanej opcji z objazdem ulicą
Konarskiego.
Temat:

Autobus linii 112

Kategorie: Bemowo
Jestem przeciwna likwidacji linii 112. Mieszkam przy ulicy Rozłogo i
jadę tym autobusem codziennie do pracy do przystanku Żerań FSO. Potem
jeszcze dalej tramwajem. Po drodze jadąc zaprowadzam po trasie dzieci do
przedszkola. Jeżeli linia zostanie zlikwidowana to dojazd znacznie się
wydluży,a ja bedę zmuszona z dziećmi kilkakrotnie się przesiadać.
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Temat:
Konsultacje - wniosek dotyczący połączenia autobusowego ze
wschodniej Białołeki do stacji Metra na Bródnie
Kategorie: Białołęka
Zwracam się z wnioskiem o polaczenie autobusowe we wschodniej Białołęce
tzn.
z Pętli na ul. Olesin przez ul. Kobiałka i oś. Regaty (ul.Frachtowa),
ulicę Mochtyńską i Ostródzką do stacji Metra na Bródnie.
Takie polaczenie jest bardzo potrzebne.
Wniosek składam w imieniu licznych mieszkańców osiedla bloków przy ul.
Frachtowej i osiedla przy ul. Mochtynskiej
Temat:

Zmiana linii na Bemowie

Kategorie: Bemowo
Witam
Nie zgadzam się na zmianę kursu linii 171, 122 i 190. Mieszkam przy ul.
Wrocławskiej i już mam utrudniony dojazd do Centrum Warszawy. Autobusy
kursują z wydłużona częstotliwością. Metro nie rozwiązuje sprawy w tym
przypadku dla mnie i wielu osób mieszkających w mojej okolicy.

Temat:

Propozycje zmian trasy linii 112

Kategorie: Bemowo
Ponownie Jakieś wrogie siły, dają znać o sobie i to co było już tyle lat
i było dobrze, to chcą zmienić trasę, a właściwie skrócić trasę autobusu.
Proszę nie róbcie tego nie skracajcie trasy linii 112. Co Wam
przeszkadza, czy badania na to wskazują?, kiedyś już wywaliliście linię
184 z ulicy Powstańców Śląskich, teraz kolej na wywalenie innych
autobusów. Ludzie opanujcie się, co Wam przeszkadzają mieszkańcy Jelonek,
dlaczego chcecie nam dowalić!. Prosimy Was nie ruszajcie tego do czego
już się przyzwyczailiśmy. Jeszcze raz proszę.
Temat:

Zmiany autobusow

Kategorie: Bemowo
Proszę o zostawienie 109 bo jest to jedyny autobus który jezdzi do
szpitala wolskiego.Metro nie stety nie dojeżdża do szpitala

Temat:

linia autobusowa nr 171

Kategorie: Powiśle-Solec
Dzień dobry,
Mieszkam na Rozbracie i bardzo często korzystam z linii nr 171 na trasie:
Rozbrat - Plac Bankowy. Właśnie przeczytałem informację o planach
skrócenia tej linii i ,,gratuluję pomysłu - brawo".
Bardzo dużo osób korzysta z autobusu nr 171 na tej trasie Torwar Chomiczówka. Linia 109 jedzie przecież inną trasą a nie chodzi tylko o
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dojazd do Śródmieścia. Na Solcu nie ma metra, nawet w planach.
Zlikwidowano przystanki Rozbrat na Trasie Łazienkowskiej i przez dwa lata
ich nie zobaczymy! Jak mamy dojechać do metra?
Skoro dba się o mieszkańców tamtej strony Warszawy to dlaczego zapomina
się o mieszkańcach tej drugiej strony, czyli Solca? Proszę zaproponować
alternatywną linię do 171 na trasie która nie będzie kończyć się w
Chomiczówce.

Temat:

Zamiany linii autobusowych na Woli

Kategorie: Wola
Dzień dobry,
w związku z zaproponowanymi zmianami w komunikacji, chcę wyrazić zarówno
zdziwienie, jak i sprzeciw wobec zmianom w kursowaniu linii 171 i 190.
Mieszkańcy znacznej części Woli utracą bowiem możliwość:
- dogodnego dojazdu do znacznej części Bemowa (zarówno do Woli Park,
Galerii Bemowo - jeden autobus i wymagana przesiadka lub dwie),
- do samego metra i nowych stacji kolejowych (nie każdy miał to
szczęście, że stacje metra znalazły się w jego bezpośrednim sąsiedztwie
vide mieszkańcy rejonu ulicy Leszno i ronda Kercelak),
- do centrum miasta, co połączone jest z już wcześniejszą likwidacją na
tym odcinku linii 520.
Zwracam się z prośbą, by proponowane zmiany zostały zrewidowane i
pozostawiono linie 171 i 190 w ich dotychczasowym kształcie, bądź
skrócono jedynie na odcinku bemowskim.

Temat:

Bemowo

Kategorie: Bemowo
Dzień Dobry,
Oczywiście jako mieszkaniec Bemowa cieszę się z otwarcia metra na
Bemowie. Jednakże do propozycji zmiany komunikacji na Bemowie mam dwie
uwagi. W świetle zaproponowanych zmian bezużyteczne staną się cztery
przystanki autobusowe na powstańców śląskich między Wrocławską a Radiową
(obecnie dla 112 i 220) – czy zostaną rozebrane, czy przebudowane na
miejsce spotkań dla młodzieży (!?). Druga rzecz – skrócenie 112 i 122 do
pętli nowe Bemowo oznacza że oba autobusy tak naprawdę zostają wycofane z
Bemowa – jako mieszkaniec Bemowa jestem za utrzymaniem obu linii
przynajmniej do metra Bemowo (112 może mieć pętle np. na os. Górczewska,
122 też np. jadąc prosto przez stare Bemowo powstańców do Radiowej bez
konieczności objeżdżania Piastów śląskich i Wrocławskiej).
Skrócenie 171 i 109 jako wycofanie z trasy metra popieram, ale pod
warunkiem wydłużenia 109 o jeden przystanek tak aby przecinało trasę M2 i
zabierało mieszkańców Bemowa na Torwar (obecnie pętla 109 na Dw.
Centralnym jest zbyt daleko od M2 – poza zasięgiem bez przesiadki).
Tak samo proponuję wydłużyć linię 171 (skoro i tak jest krótka), np. na
UKSW.
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Temat:

Zmiany

WTP na Woli

Kategorie: Wola
Dzień dobry,
w związku z zaproponowanymi zmianami w komunikacji, niniejszym mailem
chcę wyrazić sprzeciw wobec zmianom w kursowaniu linii 171 i 190 a
właściwie likwidacji możliwości korzystania przez mieszkańców Woli.
proponowane zmiany spowodują przesiadkę mieszkańców z komunikacji
miejskiej do aut osobowych, co sama uczynię gdy nie będę pozbawiona
dogodnego dojazdu.
Mieszkańcy znacznej części Woli utracą bowiem

możliwość:

- dzieci i młodzież utracą możliwość bezprzesiadkowego dojazdu do szkół
- dogodnego dojazdu do znacznej części Bemowa (zarówno do Woli Park,
Galerii Bemowo - jeden autobus i wymagana przesiadka lub dwie),
- do samego metra i nowych stacji kolejowych (nie każdy miał to
szczęście, że stacje metra znalazły się w jego bezpośrednim sąsiedztwie
vide mieszkańcy rejonu ulicy Leszno i ronda Kercelak),
- do centrum miasta, co połączone jest z już wcześniejszą likwidacją na
tym odcinku linii 520.
Zwracam się z prośbą, by proponowane zmiany zostały zrewidowane i
pozostawiono linie 171 i 190 w ich dotychczasowym kształcie, bądź
skrócono jedynie na odcinku bemowskim.
Z poważaniem

Temat:

154 do CH Reduta

Kategorie: Ochota
Dzień dobry,
chciałbym zgłosić swoją opinię do propozycji zmian po uruchomieniu nowych
stacji linii metra M2.
Uważam za zasadne skrócenie linii 154, jednakże proponowałbym, aby
autobus nie kończył trasy na Dworcu Zachodnim, lecz jechał trochę dalej
do pętli CH Reduta - tam gdzie obecnie kończy linia 158. Jest to
wydłużenie trasy jedynie o kilka przystanków (Rondo Zes. Syb.,
Berestecka, CH Reduta; powrót również Śmigłowca), lecz istotnie
poprawiałoby dojazd do dwóch dużych centrów handlowych Reduta i Blue
City. Mieszkańcy Okęcia zyskaliby bezpośrednie połączenie z tym rejonem,
unikając przesiadek w autobusy na przystanku Bitwy Warszawskiej lub
Dworzec Zachodni. W dodatku pętla CH Reduta to tak naprawdę dwa
przystanki, więc wydaje mi się (choć mogę się mylić), że logistycznie bez
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problemu mogłyby kończyć tam dwie linie np. 158 na CH Reduta 02 i 154 na
CH Reduta 01.
Temat:

zmiany tras autobusowych

Kategorie: Bemowo; na zachód od Bemowa
to kompletnie nietrafione propozycje. Mieszkańcy Bemowa oraz
podwarszawskich
gmin zostaną kompletnie odcięci od dojazdu do Szpitala na Płockiej,
Przychodni Dermatologicznej na Lesznie, Sądów, Dworca Centralnego.
Konieczne będą uciążliwe przesiadki utrudniające podróż osobom starszym
Temat:
Propozycja zmian tras linii autobusowych związana z otwarciem
linii metra na Woli i Bemowie
Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
wczoraj Państwo pokazali swoje propozycje zmian tras autobusowych
związanych z otwarciem odcinka linii metra na Woli i Bemowie, i byłem
bardzo zdziwiony widząc niektóre propozycje, dlatego chciałbym
przedstawić Państwu moje propozycje zmian tras, z uzasadnieniem wyglądu
przebiegu.
1. Jako pierwszą chciałbym omówić trasę linii 109, która ma być skrócona
na odcinek Emilii Plater - Torwar. Jestem mieszkańcem Odolan, przez które
linia ta aktualnie przebiega i nie wyobrażam sobie, aby ta linia miała
stąd zniknąć. Przez Odolany przebiega wiele linii, ale tylko ta (nie
licząc tramwaju linii 10) dojeżdża do Centrum. Linia ta jest więc bardzo
ważna, ponieważ to jedyna linia, która dojedzie bez przesiadki
bezpośrednio do Centrum, a wiadomo, że lepiej pojechać jedną linią, niż
wsiadać np. w linię 255, dojechać do przystanku Rondo Daszyńskiego i iść
do metra tylko, żeby przejechać jedną lub dwie stację (w moim przypadku).
Moja propozycja przebiega w taki sposób, aby zabrać jak najwięcej ludzi
mieszkających około 1,5 kilometra do trzech 3 kilometrów i dowieść (w
przypadku Odolan, Czyste i Mirowa) do Centrum, oraz mieszkańców Ulrychowa
i Jelonek do metra. Taki przebieg trasy pomógłby liniom 129, 167 oraz
154. Oto moja propozycja:
TORWAR 07 - Łazienkowska - ... - Aleje Jerozolimskie - Emilii Plater (w
obu kierunkach)- Świętokrzyska - Prosta - Kasprzaka - Ordona - Wolska
(powrót: Kasprzaka) - Redutowa - Jana Olbrachta - Stroma (powrót: Olgi
Boznańskiej) - Strąkowa - Plac Kasztelański (powrót: Człuchowska Oświatowa/Kruszyńska(zależy od kierunku poruszania się na ulicach)) Powstańców Śląskich - Górczewska - Lazurowa - Kaliskiego - STARE BEMOWO
05
2. Druga linia, która według wielu jest przez Państwa źle przeprowadzona
jest linia 112, która jest linią łączącą całe Bemowo ze sobą i z której
korzysta wielu mieszkańców tej dzielnicy, dlatego sugeruję zostawić tę
linię na aktualnej trasie.
3. Kolejna linia, która według mnie może być lepiej wykorzystana, jest
linia 129. Uważam, że linia powinna mieć trasę, dzięki której dowiezie
jak najszybciej mieszkańców Włoch do metra. Oto trasa:
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PKP URSUS 22 - ... - Dźwigowa - Powstańców Śląskich - Górczewska - METRO
BEMOWO 01 (Autobus nawracałby ulicami Górczewska - Konarskiego (Gdzie by
czekał na odjazd) - Powstańców Śląskich, na skrzyżowaniu
Górczewska/Powstańców Śląskich skręcała by w prawo na przystanek Metro
Bemowo 01 (teraz Bemowo-Ratusz 01) i jechał ulicami Górczewska Konarskiego - Powstańców Śląskich na przystanek Czumy 01 i jechał w
kierunku PKP URSUS.)
Linia 129 na Ulrychowie zostałaby odciążona linią 109.
4. Linia 167, jest przez Państwa bardzo dobrze przeprowadzona i nie mam
ku takiemu przebiegowi żadnych zastrzeżeń, ale sugeruję, by na odcinku
Osiedle Górczewska - Stare Bemowo trasę przejęła linia 109, ponieważ już
teraz linia 167 jest bardzo długa, przez co ma dużo opóźnień, a jeśli na
tym odcinku, który jest często zakorkowany trasę przejęłaby linia 109,
która ma krótszą trasę, moim zdaniem byłoby jeszcze lepszym rozwiązaniem.
Oto moja propozycja
SIEKIERKI-SANKTUARIUM 03 - ... - Redutowa - Jana Olbrachta - Górczewska OSIEDLE GÓRCZEWSKA 09
5. Kolejna linia, której trasę bym zmienił jest linia 184. Z powodu
wycofania z ulicy Deotymy linii 129 (w mojej propozycji) oraz 149, na tę
ulicę skierował bym tę linię, a trasa by przebiegałą tak:
SZĘŚLIWICE 01 - ... - Elekcyjna - Deotymy - Obozowa - i dalej swoją trasą
6. Moją ostatnią propozycją jest uruchomienie NOWEJ LINII, która
przebiegałaby przez Chrzanów. Wczoraj na wideokonferencji, powiedzieli
Państwo, że linia 249 jest niewiele używana, i że mieszkańcy według
analiz wolą pójść na ulicę Lazurową, gdzie mają więcej linii. Myślę, że
może być to spowodowane po pierwsze jednokierunkowością linii i po drugie
krańcem linii, który nie jest aktualnie w żaden sposób skomunikowany z
metrem, a jedyną przesiadką bezpośrednio do Centrum jest linia 109.
Dlatego obmyśliłem trasę dla nowej linii, która byłaby bardziej
wykorzystywana przez mieszkańców Chrzanowa. Po pierwsze NOWA LINIA byłaby
dwukierunkowa, a po drugie dobrze skomunikowana z metrem. Oto moja
propozycja:
NOWE WŁOCHY 01 - Al. 4 czerwca 1989r. - Lazurowa - Szeligowska Rayskiego - Batalionów Chłopskich - Lazurowa - Górczewska - METRO BEMOWO
01
jeżeli z powodu zbyt małej liczby miejsc postojowych na krańcach
uruchomienie linii jest niemożliwe sugeruję przedłużenie linii do
najbliższych kolejnych krańców:
URSUS-RATUSZ 03 - Traktorzystów - Al. 4 czerwca 1989r. - Lazurowa Szeligowska - Rayskiego - Batalionów Chłopskich - Lazurowa - Górczewska Powstańców Śląskich - NOWE BEMOWO 10
Z powodu uruchomienia trasy dwukierunkowej, linia wymagałaby zmiany
położenia przystanków na Chrzanowie, więc sugeruję takie rozwiązanie:
• przystanek Chrzanów 01 przenieść za skrzyżowanie ulic
Rayskiego/Szeligowska;
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• przystanek Coopera-Przychodnia 02 przenieść na ulicę Rayskiego, lub
uruchomić dwa nowe przystanki na ulicy Batalionów Chłopskich (w dwóch
kierunkach);
• uruchomić przystanek Batalionów Chłopskich 03 na ulicy Batalionów
Chłopskich za skrzyżowaniem z ulicą Lazurową.
Ja i wielu mieszkańców Woli i Bemowa bylibyśmy Państwu bardzo wdzięczni,
gdyby Państwo zrealizowali te propozycje.

Temat:

Konsultacje zmiany na ursus metro

Kategorie: Ursus
Witam,
W zakresie zmian komunikacji na ursusie w związku z drugą linią M.
Mieszkam na skoroszach więc tej dzielnicy będzie dotyczyć moja opinia.
Jeżeli chodzi o autobus 177 - jego usunięcie z tej strony ursusa jest
zmianą najgorszą ze wszystkich zaproponowanych. W pierwszej kolejności
zostanie utracone autobusowe połączenie z wkd opacz - mimo że skorosze
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wkd opacz utraci możliwość
jakiegokolwiek skomunikowania z wkd. Co prawda w okolicy składkowskiego
jedzie 220, jednak dla np. osób mieszkających w okolicach sosnkowskiego spisaka te osoby calkowice traca skomunikowanie z wkd. Ponadto drałowanie
z ulicy np. starodęby do najbliższego przystanku 220 czyli prystora żeby
dojechać na wkd jest bezcelowe, bo przez 3/4 tego czasu tak naprawdę
dojdzie się na wkd.
W drugiej kolejności zostanie utracony łącznik z drugą stroną ursusa, po
drugiej stronie torów. 220 tylko w niewielkim zakresie zachacza o drugą
część ursusa i zostanie utracona możliwość np. bezpośredniego dojazdu na
bazarek na ul. gierdziejekwskiego czy inne okoliczne miejsca silownie,
baseny itd. Wiadomo że 177 nie bylo najbardizej oblegane, jednak dobrze
spełniało rolę łącznika pomiędzy dwoma częściami dzielnicy ursus
przejeżdzając przez tory kolejowe.
Skrócenie 178 nie wiem w jaki sposób ma byc związane z metrem? Ludzie i
tak będa głównie jezdzić 178 z okolic skoroszy. Liczycie że nagle ludzie
zaczną jeżdzić 220 na bemowo i do metra? Na pewno nie. 207 tego autobusu
nie zastąpi, gdyż osoby mieszkające na odcinku skorosze - pkp ursus będą
musiały specjalnie przesiadać się z 207 do 178.
Jedyny plus to całotygodniowe 207, jednak jest to rozwiązanei znacznie
gorsze niż poprzednie (zachowanie 177 i 178), gdyż jeżdzenie 207 powoduje
konieczność przesiadania się z uwagi na krótką trasę.
W skrócie zmiany 2/10.
Pozdrawiam.
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Temat:

nowe trasy linii autobusowych na Bemowie moja wersja

Kategorie: ogólne - niedopasowane
-linia 284 LIKWIDACJA LINII,
-linia 155 Karolin - Cmentarz Północny Brama Zachodnia Trasa: Połczyńska
- Lazurowa - Górczewska - Człuchowska - Rędzińska (powrót Strąkowa) Strąkowa - Olgi Boznańskiej (powrót Stroma) - Jana Olbrachta - Górczewska
- Płocka - Jana Ostronoga - Tatarska - Powązkowska - AL. Jana Pawła II księcia Jerzego Popiełuszki - Słowackiego - Marymoncka - Półkowa Dzierżoniowska - Żubrowa - Kazimierza Wóycickiego - Wólczyńska - Estrady
- Dziekanowska,
-Jakaś nowa linia na kierunkach Regulska - Metro Młociny Trasa: Regulska
- Stanisława Bodycha - Aleje Jerozolimskie - Aleja 4 Czerwca 1989 roku Lazurowa - Generała Sylwestra Kalińskiego - Radiowa - Estrady - Trenów Brukowa - Trasa 7 - Półkowa - Aleja Generała Marii Wittek - Zgrupowania
AK Kampinos.
To już wszystko
Temat:

Dojazd z Bemowa do

ul.Młynarskiej

Kategorie: Bemowo; na zachód od Bemowa
Dzień dobry,
Jestem mieszkanką Babic. Często jeżdżę do przychodni dermatologicznej na
ul. Leszno przy Młynarskiej. Do tej pory jeździłam autobusem 714 do
stacji metra Księcia Janusza i tam przesiadałam się do autobusów 171 lub
190. Po zmianie tras tych autobusów nie będę miała możliwości dojazdu do
tej przychodni. Czy nie można zostawić choć jednego autobusu, który
jeździłby do Okopowej lub jeszcze dalej np. do placu Bankowego? Bardzo
proszę wziąć pod uwagę mieszkańców Bemowa i Babic, którzy po zmianach
proponowanych przez Państwa stracą możliwość dojazdu do Centrum aleją
Solidarności.
Pozdrawiam
Temat:

Skorosze

Kategorie: Ursus
Dzień dobry
Z pewnym niepokojem spoglądam na proponowane zmiany tras autobusowych w
związku z uruchomieniem nowych stacji 2 linii Metra wygląda bowiem na to,
że osiedla Skorosze nie będą miały bezpośredniego połączenia z Metrem.
Spójrzcie proszę na to pod kątem mieszkańców okolic ul. Prystora. To
naprawdę potężne osiedla.
Temat:

propozycje zmian w warszawskim transporcie publicznym

Kategorie: na zachód od Bemowa
Dzień dobry,
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Oprócz faktu, że nie konsultujecie swojego projektu z Piastowem
(nazwaliście to "konsultacjami Ursus-Bemowo" i o Piastowie w tych
konsultacjach nie ma słowa. tak, to Wasz autobus, ale konsultacje powinny
dotyczyć wszystkich zainteresowanych), co mi się nie podoba, skoro
autobus 716 parkuje na pętli w Piastowie i do niego dopłacamy, chciałabym
merytorycznie zauważyć, że w przypadku autobusu 716 jest to projekt,
który zakłada zabranie autobusu z miasta i wyprowadzenie go na drogę
szybkiego ruchu, gdzie nic ciekawego nie ma (po co mamy tam jeździć?) i
gdzie będzie dublował trasę autobusu 713 (nie ma w planie propozycji
zmian w przebiegu tej linii więc będą się dublować). Mieszkańcy okolic
ulicy Gierdziejewskiego nic na tym nie zyskają, bo ich autobus - 197 planujecie im zabrać. My też nic na tym nie zyskamy, bo nie da się
dojechać nigdzie poza granicą z Ursusem i Cmentarzem Wolskim. Ursus ma
bardzo dużo linii autobusowych. Czemu nie obsłużycie ich którymś z
ursusowskich autobusów?
Ponadto Wasz projekt w ogóle nie uwzględnia:
- potrzeb osób starszych (a w naszych autobusach jest ich sporo), które
nie potrzebują dowożenia do stacji metra, bo nie jadą do pracy. one chcą
dojechać do sklepu, do parku, do rodziny. one nie są w stanie się co
chwila przesiadać, zwłaszcza na stacjach kolejowych, na których nigdy nie
działają windy. nie są też w stanie zasuwać na piechotę przez pół miasta,
- tego, że my wcale nie mamy możliwości dogodnych przesiadek po drodze,
bo nawet młodzi i sprawni ludzie z autobusu 716 w nic się w Ursusie nie
przesiądą. co najwyżej we Włochach, z czego sama korzystam. ile razy
gdzieś jadę, wszystkie linie ursusowskie uciekają mi sprzed nosa. rozkład
naszego autobusu nie jest zgrany z komunikacją warszawską w najmniejszym
stopniu.
Mamy w Piastowie 2 autobusy podmiejskie, których trasy się nie dublują
więc Wasz koronny argument o dublowaniu nie ma w naszym przypadku
zastosowania.
No właśnie, mamy w Piastowie 2 linie PODMIEJSKIE. 700-ki to autobusy
podmiejskie! Jeżdżące rzadziej niż autobusy miejskie, nie zawsze tam,
dokąd byśmy chcieli, ale bardzo nam potrzebne. Nie tylko podczas
wiecznych remontów na kolei, ale w ogóle na co dzień komunikacja kolejowa
w aglomeracji warszawskiej woła czasem o pomstę (przyjedzie, czy nie
przyjedzie i o ile się spóźni? 10 minut czy 3 godziny?). To są linie,
które mają pomóc nam dostać się do Warszawy (nie tylko do pracy) i
warszawiakom wydostać się na obrzeża. To nie jest dodatkowy tabor
miejski, który powinniście przerzucać na potrzeby miasta. Takie działania
są czysto po ludzku nie w porządku.
Z poważaniem,
Temat:

Konsultacje

Kategorie: Bemowo; Wola
Bardzo dziękuję za przedstawienie projektu zmian. Trzymam kciuki, aby
wszystkie zmiany weszły w życie. Szczególnie pozytywnie zaskoczyło mnie
skrócenie 154 do Dw. Zachodniego. Linia ma obecnie bardzo długa trasę, a
jako jej stały pasażer doświadczam bardzo często opóźnień na końcówkach
trasy. Dodatkowo korki w okolicach dw. Zachodniego oraz krótkie postoje w
Ds na Pralce (rano 2 minuty, w ciągu dnia 10), sprawiają, że autobus
kursuje z opóźnieniami.
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Moje wątpliwości budzi jedynie fakt, że autobus ma być zastąpiony przez
167, czyli linię, która ma długą trasę (a będzie miała jeszcze dłuższą).
Oprócz tego zlikwidowany zostaje dojazd z Olbrachta (przystanki: Znana,
Strąkowa i Antka Rozpylacza) do tramwajów przy Reducie Wolskiej. Wydaje
mi się, że to połączenie warto zachować.
Proponuje podział 154 na dwie linie, z których jedna będzie kursowała do
Dw. Zachodniego z Okęcia, a druga z Bemowa.
Będę wdzięczny za uwzględnienie uwag.
Temat:

DBI 1-2335442431

Kategorie: ogólne - niedopasowane
Przekazuję uwagi Pasażera z infolinii miejskiej 19115 jako sygnał do
rozpatrzenia wewnętrznego.
Numer sprawy: DBI 1-2335442431
Treść uwagi:
Skoro ZTM zabiera połączenia z Bemowa jak to się ma do szeroko
propagowanego transportu publicznego w środkach komunikacji miejskiej?
Temat:

Zmiany w komunikacji miejskiej

Kategorie: Ursus
Szanowni Państwo,
Kontaktuję się w sprawie zmiany trasy autobusu nr 716. Jest to jeden z
dwóch autobusów łączących po trasie Ursus z Wolą. Zmiana trasy - z
pominięciem ulicy Traktorzystów spowoduje utrudnienia dla mieszkańców
osiedla mieszkających w okolicy. Zostanie nam tylko autobus 194. Osiedle
się rozrasta, mieszka coraz więcej osób, wyjazd z ul. Traktorzystów do
al. 4 czerwca 1989r. robi się coraz bardziej tłoczny. Zabranie autobusu
716 z tej trasy spowoduje, że część osób będzie musiała się przesiąść do
samochodów, co spowoduje większe korki, smog, problemy z parkowaniem.
Mamy stację SKM i KM, ale wszyscy wiemy, jak jeżdżą pociągi, często się
spóźniają albo nie przyjeżdżają wcale. Pominięcie autobusu 716 na ul.
Traktorzystów będzie krzywdzące dla mieszkańców, ponieważ dużo osób
korzysta z tej linii. Z kolei do innych autobusów piechotą z okolicy ul.
Dyrekcyjnej trzeba iść około kwadransa, to dużo, zwłaszcza rano. Sporo
osób wybrało tę okolicę z uwagi na dobrą komunikację, a tu nagle wycofuje
się jeden z autobusów. Do metra wcale nie mamy tak blisko, więc uważam,
że autobus powinien zostać na tej trasie, którą jeździ.
Będę wdzięczna za analizę obecnej sytuacji komunikacyjnej na tej trasie.

Temat:

Petycja ws. zachowania linii autobusowej na Ulrychowie

Kategorie: Wola
Witam,
Wraz z rodziną zamieszkujemy osiedla na Człuchowskiej i korzystamy z
pętli na Znanej.
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W związku z tym składamy petycje, aby pomimo otworzenia nowego odcinka
metra nie rezygnować z połączenia osiedli przy Olbrachta z linia
tramwajową, tj pokrywającego się z obecną linią 167.
Obecna linia 167 przewozi ok 60 % pasażerów korzystających z tramwajów
jadących w innych kierunkach niż metro. Ponadto linia ta jest znacząca
dla wszystkich rodziców i dzieci z rozwijających się osiedli,
uczęszczajacych do żłobka, przedszkola i szkół z Olbrachta, a zwłaszcza
Redutowej.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz osobne petycje składane przez mieszkańców
okolicy pętli Znana, zwracamy się z wnioskiem o pozostawienie linii,
która będzie dawała wybór mieszkańcom Ulrychowa i Odolan korzystania
zarówno z linii metra jak i łatwego dostępu do tramwaju.

Temat:
Wniosek do konsultacji spolecznych dotyczacych zmian w zwiazku
z otwarciem stacji metra
Kategorie: Wola
Dzień dobry,
Jako mieszkanka co prawda Woli (Jana Kazimierza), chciałabym złożyć swoje
wnioski. Ponieważ zmiany wprowadzane znaczaco wplywa na komfort i
mozliwosci transportu również na Woli.
Chciałabym zwrócić uwagę na parę problematycznych aspektów.
1. Jako osoba przemieszczająca się z małym dzieckiem (wózek) do tej pory
nie mam mozliwosci korzystania komfortowego z tramwaju "reduta wolska"
ponieważ brak jest przejścia/windy/wiaty umożliwiającej przejście z
wózkiem. Schody są strome, wysokie i nie jest możliwe przejście tam z
wózkiem. Aby skorzystać z tramwaju należy przejść na kolejne przystanki
gdzie są to odległości 1 km dalej. Taka kwestia jest problematyczna i
wymaga przejścia przez 3 przejścia dla pieszych.
Dodatkowo planowany jest remont i przedłużenie trasy tramwajowej (na
plus) ale niestety to jeszcze potrwa i na pewno spowoduje kolejne
utrudnienia (chwilowe).
Pomijając kwestie, że dopiero co x tramwaj jest niskopodłogowy.
2. Wasz nowy plan zabiera przystankowi "Ordona" i "PKP Wola (Kasprzaka)"
kilka autobusów np. 171 (już zabrany), 109 co do tej pory były jedynymi
możliwościami transportu do centrum.
Problem pojawia się przy chęci przemieszczenia się do centrum lub dalej.
1. przesiadka tramwajem w centrum lub przy dworcu centralnym jest
problematyczna (brak windy/wiaty, schody na dol). No niestety ten problem
co przy "Reduta Wolska".
2. z autobusow zostana jedynie 225 i 105 dojezdzajace do Rondo
Daszynskiego wiec zmniejszy sie zdecydowanie czestotliwosc autobusow (bo
bedzie ich 2 razy mniej!)
3. przesiadka przy Rondzie Daszynskiego tez jest problematyczna poniewaz
metro wielokrotnie mialo na dluzszy czas zablokowane awaria/naprawami
windy co uniemozliwia korzystanie z nich dla osob z wozkami.
Bardzo prosze w zwiazku z tym o przemyslenie sprawy przejscia lub windy
na reduta wolska i kwestii zwiekszenia czestotliwosci 255 lub 105.
Ponieważ obecne zmiany bardzo wplyna na osoby z wozkami.
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Temat:
Nowe stacje metra M2 na Woli i Bemowie – konsultacje społeczne
zmian w komunikacji
Kategorie: Wola
Dzień dobry,
Zwracam się z zapytaniem odnośnie konsultacji społecznych, które odbedą
się w związku z uruchomieniem nowych stacji metra M2. Czy konsultacje są
jedynie dla mieszkańców Bemowa, Ursusa, Targówka i Białołęki? Mieszkam na
Woli, przy ulicy Kasprzaka, pomiędzy różnymi stacjami metra ale jednak w
dosyć dalekiej odległości od nich.
Bardzo chciałabym wziąć udział w konsultacjach i wyrazić swoją opinię na
temat zmian, pomimo tego, że nie mieszkam bezpośrednio na Bemowie, to
niestety pewne zmiany negatywnie wpłyną na dostępność komunikacji w moim
rejonie.
Chodzi głównie o zmianę 109, które obecnie kursuje na linii Torwar Osiedle Górczewska.

1.
Na chwilę obecną jest to jedyna linia, która pozwala na
bezpośrednie połączenie z Woli na Śródmieście a konkretnie w rejony Placu
Trzech Krzyży, ul. Rozbrat, i Torwaru, czyli miejsc, gdzie metro nie
dojeżdża.
2.
Rozumiem proponowane zmiany ale wydaje mi się, że skrócenie 109 do
Emilii Plater zdecydowanie obniży atrakcyjność tej linii i spowoduje, że
stanie się ona dosyć mało użyteczna. Proszę zwrócić uwagę, że będzie to
linia wewnątrz dzielnicowa i tak na prawdę nie będzie się kończyć w
miejscu, gdzie można np. bezkolizyjnie przesiąść się do M2. W takim razie
może lepiej zahaczyć np. o Rondo ONZ, żeby zapewnić połączenie 109 z M2?
3.
Zdecydowanie popieram większość zmian i promocję metra, z którego
sama chętnie korzystam ale to nie oznacza, że w zupełności powinniśmy
rezygnować z linii autobusowych, które pozwalają mieszkańcom na
bezpośrednie połączenia.
4.
Linia 109 rzeczywiście w kilku miejscach pokrywa się z linią metra
M2 i tu szczególnie chodzi o te przystanki na Bemowie ale tak naprawdę od
przystanku Metro Księcia Janusza w stronę Torwaru, 109 jest bardzo
użyteczne (o czym świadczy duża liczba pasażerów w różnych godzinach i
dniach) i pozwala mieszkańcom Woli, którzy nie mieszkają w zasięgu 15
minut piechotą od stacji metra, na bezpośredni dojazd do stacji metra M2
i Śródmieścia (a konkretnie obszary Śródmieścia, które nie są w zasięgu
metra).
5.
Proszę mieć także na uwadze zmiany drogowe, które obecnie są
prowadzone na Woli, a dokładniej chodzi o budowę linii tramwajowej na
ulicy Kasprzaka. Już teraz widoczne jest zatłoczenie ulic. Likwidacja
linii 109 drastycznie wpłynie na czas dojazdu mieszkańców Woli, nawet do
stacji Rondo Daszyńskiego, o Centrum już nie wspominając.
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6.
Zwacam się z prośbą o rozważenie zmiany linii 109 i proponuję aby
kursowała na linii Metro Księcia Janusza - Torwar, przynajmniej do
ukończenia tramwaju na ul. Kasprzaka. Myślę, że ukończenie inwestycji
tramwajowej, może być doskonałym momentem na ponowne rozważenie zmiany
kursowania linii 109.

Bardzo prosiłabym o przekazanie mojej opinii do ZTM. Jeśli okaże się, że
mieszkańcy Woli mogą także dołączyć do konsultacji społecznych, to z
chęcią ponownie przekażę swoją opinię. Mam nadzieję, że mój wniosek
spotka się z Państwa uwagą i zostanie pozytywnie rozpatrzony. Jestem do
dyspozycji w przypadku dodatkowych pytań.
Temat:
Propozycja zmian w układzie komunikacji Warszawa - Ursus po
przedłużeniu M2 do Bemowa.
Kategorie: Ursus
Dzień dobry,
analizując przedstawioną propozycję w układzie komunikacyjnym
przedstawiam poniższe wnioski:
*
po wycofaniu z os. Skorosze linii 177 mieszkańcy tracą atrakcyjne
połączenie z osiedla do stacji WKD Opacz, która stanowi wygodniejsze
połączenie do centrum miasta niż kolej z PKP Ursus. Mając na uwadze
proponowane zmiany proponuję albo wydłużenie kursów linii 178 z krańca
Skroszone do nowego krańca WKD Opacz ulicami ... - SKOROSZE - Starodęby Al.Jerozlimskie - Ryżowa - Bodycha - WKD OPACZ - Bodycha - Al.
Jerozolimskie - Starodęby - Skoroszewska - ... lub też skierowanie tam
nowej trasy linii 207 PKP URSUS – Wiosny Ludów – Opieńskiego – Kościuszki
– Dzieci Warszawy (powrót: Dzieci Warszawy – Wiosny Ludów) – Dzieci
Warszawy – Ryżowa – A. Prystora – Skoroszewska – Starodęby – Aleje
Jerozolimskie - Ryżowa – S. Bodycha - WKD OPACZ - S. Bodycha - (powrót:
M. Spisaka – Aleje Jerozolimskie) – M. Spisaka – PKP Ursus – Regulska –
REGULSKA
*
Wycofanie linii 197 z Ursusa i zastąpienie linii 197 kursami 716
spowoduje utratę bezpośredniego połączenia Włoch z Ursusem dlatego też
proponuję korektę nowej trasy linii 177 tak, aby przejeżdzała przez
Włochy albo od Ursus Ratusz przez Świerszcza, PKP Włochy, Dźwigową,
Powstańców Śląskich - ... lub od przystanku Nowe Włochy Chrościcikego,
PKP Włochy, Dźwigową, Powstańców Śląskich - ...
Ewentualnie też wydłużenie linii 206 do Regulskiej/Ursus od
Nowych Włoch przez 4 Czerwca 1989, Traktorzystów, Lalki, Jagiełły,
Cierlicka, Kościuszki, Sosnowskigo/Spisaka - PKP Ursus - Regulska REGULSKA. Wydłużenie do Regulskiej w przypadku skrócenia 207 do PKP Ursus
(wycofanie z Regulskiej).
Powyższe rozwiązania powinny poprawić jakość transportu i nie wpływać na
jego pogorszenie po wprowadzeniu korekty układu tras po otwarciu nowych
stacji metra.
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Temat:

Autobus nr 716

Kategorie: na zachód od Bemowa
Dzień dobry,
Z Ursusa ma zniknąć autobus nr 716 co nie podoba mi się.
Co mogę zrobić, aby powstrzymać tę zmianę?

Temat:

Zmiany na Woli/Odolanach

Kategorie: Wola
Dzień dobry,
Chciałabym wyrazić swoją opinie na temat planowanych zmian na Woli, w
szczególności odcinku Wolska/Kasprzaka. Zaproponowane zmiany spowodują,
że mieszkańcy Odolan gdziekolwiek by się nie wybierali będą zmuszeni się
przesiadać. Jest to szczególnie uciążliwe dla matek z dziećmi, rodzin z
dziećmi z niepełnosprawnością. Przykładowo z przystanku Ordona nie
pojedziemy już 167, 109, czy 154. Będąc tak blisko centrum właściwie
niemożliwe stanie się dotarcie do Centrum bez przesiadki ….. Założenie,
ze metro/tramwaj zrekompensuje te autobusy jest błędne.
Zdaje sobie sprawę, ze organizujecie Państwo konsultacje dla mieszkańców,
jednak patrząc na wcześniejsze zmiany w różnych częściach Warszawy, staje
się oczywiste ze nie bierzecie ich pod uwagę. Co więcej informacje o
konsultacji on-line wypadałoby udostępnić znacznie wcześniej, by większa
ilość mieszkańców mogła wziąć w nich udział.
Proszę przemyśleć kwestie o których wspomniałam.
Pozdrawiam,
Temat:
Dotyczy zmian komunikacji po uruchomieniu nowych stacji metra
na Bemowie
Kategorie: Wola
Dzień dobry,
Zgłaszam wniosek o zmianę trasy linii 105 po otwarciu stacji metra
Bemowo. Proponowana zmiana:
- początek trasy na Odolanach (pętla Cm. Wolski),
- Fort Wola,
- Rondo Daszyńskiego,
- Prosta,
- Dw. Centralny.
Mieszkańcy Jelonek zyskają na pobliskiej stacji metra Bemowo (dojazd
autobusem lub tramwajem) dlatego prowadzenie linii 105 aż na Lazurową nie
ma większego sensu. Na zmianie zyskają liczni mieszkańcy Odolan oraz
południowego Urlychowa, którzy będą mogli dotrzeć do centrum bezpośrednio
jednym autobusem.
Temat:

konsultacje komunikacji na Bemowie po otwarciu M2
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Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
Po raz kolejny podejmują Państwo próby pogorszenia komunikacji w
rejonie ulic Wrocławskiej i Radiowej. Przypomnę, iż kilkanaście lat
temu została zlikwidowana w tym rejonie m.in. linia 507, później E-2.
O ile rozumiem, że zmiany są konieczne, i przykładowo pozostawienie
171 do centrum nie ma uzasadnienia, o tyle nie mogę zrozumieć dlaczego
ograniczana jest możliwość dojazdu bezpośrednio do Wola Parku (centrum
handlowego do którego licznie mieszkańcy Nowego Bemowa jeżdżą) oraz na
Bielany i Żoliborz.
Dlatego też wnioskuję:
linia 112 - wydłużenie do pętli os. Górczewska (skręt w prawo z
Powstańców Śląskich w Górczewską). ew. do pętli Stare Bemowo (skręt w
prawo z Powstańców Śląskich w Radiową).
linia 122 - wydłużenie do pętli Stare Bemowo (trasa Powstańców
Śląskich, Wrocławska, Radiowa, pętla Stare Bemowo.
linia 167 - skierowanie do pętli Nowe Bemowo (trasa: Górczewska,
Powstańców Śląskich, Wrocławska, Powstańców Śląskich, Nowe Bemowo).
Proszę o potwierdzenie odebrania maila.
Pozdrawiam
Temat:
Woli

Zmiany w komunikacji po uruchomieniu stacji metra na Bemowie i

Kategorie: Wola; Bemowo
Dzien dobry
Chciałbym się odnieść do proponowanych przez państwa zmian.
Chciałbym.aby rozważyli państwo dluzszy bieg linni 154. Mianowicie nie
zakończenie jej na dworcu zachodnim A na cmentarzu Wolskiem. Trasa
autobusu mogłaby przebiegać przez ordona i jana kazimierza dalej do
Hubalczykow. Dalo by to mieszkańcomintensywnie rozbudowujących się
Odolan połączenie w kierunku innym niż Rondo Daszyńskiego. Moja
wczesniejsza propozycje zmiany trasy 154 odrzucono z racji na mieszkańców
Bemowa. Teraz sami panstwo zabieracie im to połączenie, zapominając o
odolanach, jednocześnie macie w planach wprowadzić tam strefę płatnego
parkowania. Jak ludzie maja sie przesiąść do komunikacji miejskiej nie
mając odpowiednich połączeń. Ulica kasprzaka jedzie jeszcze tylko 105
ktora tez jedzie w kierunku ronda Daszyńskiego. Tramwaje są w przebudowie
i tez jada w tamtym kierunku. Dodatkowo zapominacie, że dojście do
przystanku autobusowego na Kasprzak zajmuje kilkanaście minut(
nieparzysta strona Jana Kazimierza) a nie wspomnie o dojściu do tramwaju.
Prosze o rozważenie tej sugestii. Jednocześnie,esnie wyrażam swoje
zaniepokojenie skróceniem linni 109 i 122 i nawołuje do odejścia od tego
podejścia.
Proszę o odpowiedź, jeśli moje prośby zostaną odrzucone proszę o
uzasadnienie.
Temat:

Konsultacje M2 Wola Bemowo

Kategorie: Bemowo
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Dzień dobry,
W związku ze stałym miejscem zamieszkania na Bemowie i codziennymi
dojazdami na Ochotę i Mokotów brałem udział w przeprowadzonych w dniu
22.03.2022 konsultacjach on-line.
Z uwagi na słabe powiązania komunikacji publicznej na relacji Bemowo –
Wola - Ochota - Mokotów (tramwaj przez Pole Mokotowskie i ul. Rakowiecką
to odległa perspektywa końcówki dekady) zdecydowanie popieram wydłużenie
linii 167 do pętli Stare Bemowo wraz ze zwiększeniem częstotliwości zgodnie z propozycją przedstawioną przez ZTM.
Temat:

Konsultacje społeczne - II linia metra - Bemowo

Kategorie: Bemowo
Szanowni Państwo,
w odniesieniu do zaproponowanych przez Państwa w dn. 22.03.2022 r.
propozycji zmian w komunikacji miejskiej w związku z otwarciem nowych
stacji metra zgłaszam potrzebę umożliwienia dojazdu z Chrzanowa
(Batalionów Chłopskich) do stacji Metra - Bemowo.
Planowane zmiany znacząco, negatywnie wpłyną na skomunikowanie tej części
Bemowa z II liną metra. Linia 171 jadąca okrężną drogą, przejeżdżająca
przez powodujące opóźnienia skrzyżowanie Człuchowska-Powstańców Śląskich
(lewoskręt) stanowi niewystarczającą formę dotarcia do metra dla
mieszkańców tej części Warszawy.
Linia 105 - dowożąca pasażerów do stacji Rondo Daszyńskiego, wielokrotnie
staje się przepełniona (brak możliwości wejścia do autobusu wszystkich
pasażerów oczekujących na przystanku (odcinek Połczyńska, Wolska,
Kasprzaka), a niejednokrotnie funkcjonuje z ogromnymi opóźnieniami
dającymi efekt "kursów widmo" - w zaplanowanym czasie zamiast np. dwóch
autobusów jest tylko jeden.
W związku z powyższym apeluję o dodanie do planowanych zmian linii, która
bezpośrednio skomunikuję wciąż rozwijające się osiedla Chrzanowa
(Batalionów Chłopskich, Kopalniana, Szeligowska). Proponuję uruchomienie
linii dojazdowej 2XX - tak by możliwy był przejazd od przystanku
Batalionów Chłopskich 02 -> Szobera-> Os. Górczewska -> Klemensiewicza > Bemowo Ratusz.
Mam nadzieje na przyjęcie powyższego podczas wprowadzania zmian w
przygotowanej propozycji.
Temat:

Fwd: "122"

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
przeczytałem w internecie o planowanej zmianie trasy linii 122 i
220. Chciałem wyrazić swój sprzeciw dla tych planów. Mieszkam w rejonie
przystanku Widawska. Z tego miejsca są bardzo często zabierane autobusy.
Wiele lat temu zlikwidowano linię 507, potem słynnego Edwarda, czyli E2,
a także linię 167 i okresową 284. Linia 171 jeździ teraz znacznie
rzadziej. Niedługo z powodu otwarcia stacji metra przy Ratuszu już chyba
nic nam nie pozostanie. Nie każdy potrzebuje na co dzień korzystać z
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metra, ja akurat jeżdżę do pracy w drugą stronę i często korzystam ze
122.
Bardzo proszę - nie zabierajcie 122 z tego odcinka
Wrocławska/Widawska.
Temat:

Uwagi do propozycji po otwarciu M2-Bemowo.

Kategorie: ogólne - niedopasowane
Szanowni Państwo, jestem mieszkańcem Bielan, niegdyś zagorzałym "MKM"-em,
i miałem okazję przejechać (prawie) wszystkimi liniami w mieście.
Częściowo wysłuchałem transmisji na YT, i tak po kolei.
109: powinno służyć za autobus dworcowy, najlepiej na starej trasie
Górczewska-DC. Ewentualnie na trasie Torwar-DC-Płocka/Młynów. Najlepiej
jednak aby Powiśle obsłużył 517, obecnie zajmujący przystanek bez zatoki
na Marszałkowskiej. Każda większa dzielnica powinna mieć połączenie z
którąś stacją. Przesiadka z bagażem to nic przyjemnego.
112: gorąco popieram jego skrócenie. Do połączenia Bródna z M1, i stacją
Bemowo proponuję nową linię (o czym poniżej).
154: jw, jednak przydałoby się coś na PT i Górczewskiej, nowa linia
okresowa.
167: czy nie będzie trochę za długie?
178: rozważyć przeguby.
190: skrócić linię do Bankowego (przynajmniej większość kursów).
197: rozważyć kursy skrócone MSB-CW, podstawowa trasa powinna pozostać
bez zmian (można zmniejszyć częstotliwość do 20-30 na odcinku ursuskim).
523: taki potworek wiecznie zapchany. Potrzebne mu wsparcie (patrz 154).
Można skrócić do OsG lub NB.
Nowe linie:
354 lub 403 kursująca w szczycie: St. Bemowo-Górczewska-PT-Dw. Zachodni
(względnie kraniec na Szczęśliwickiej). Wsparcie dla 523 i dojazd
dworcowy za 109 (skrócony do Młynowa).
E-4: Bródno-Kondratowicza-Trasa AK-Metro Słodowiec-Perzyńskiego-MaczkaS8-Lazurowa-Połczyńska-Karolin (szybkie,szczytowe i wyprostowane 112, do
rozważenia zwłaszcza po oddaniu odcinka 3+STP).

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym ZTM opublikował propozycję zmian w zakresie licznych
linii komunikacji miejskiej związanych z planowanym wkrótce otwarciem 2
nowych stacji metra w kierunku zachodnim (Ulrychów i Bemowo).
Przeanalizowawszy zaproponowane zmiany zwróciłem uwagę, iż kilka linii
autobusowych dojeżdżających do stacji Bemowo przy Ratuszu ma zawracać
jeżdżąc ul. Konarskiego i Powstańców Śląskich, a więc przez główną ulicę
naszego Osiedla (linie 149, 714, 719, 720).
Rozwiązanie to jest niekorzystne dla naszego Osiedla, gdyż będzie wiązać
się z dalszą dewastacją bardzo zniszczonej nawierzchni ulicy Konarskiego.
Ta lokalna ulica w zarządzie dzielnicy Bemowo jest już obecnie bardzo
zniszczona przez często poruszające się nią ciężkie pojazdy związane z
budową metra oraz - przez pewien okres czasu - niektóre linie autobusowe.
Dalsza budowa metra w kierunku zachodnim będzie bardzo opóźniona z uwagi
na problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz radykalnym wzrostem
cen materiałów i robocizny w ostatnich latach.
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Dlatego wprowadzone po uruchomieniu ww. stacji metra zmiany komunikacyjne
będą zapewne obowiązywać przez znacząco wydłużony okres czasu.
W związku z tym zwracam się z uprzejma prośbą o pilne przeanalizowanie
możliwości przeprowadzenia odpowiedniego remontu a nie doraźnych napraw
nawierzchni ulicy Konarskiego.
Ulica ta powinna zostać kompleksowo wyremontowana z uwagi na liczne
zniszczenia nawierzchni spowodowane ruchem ciężkich pojazdów i autobusów
w czasie budowy metra.
Wraz z remontem konieczne jest także wreszcie wykonanie właściwego
odwodnienia ulicy, gdyż obecnie wody opadowe spływają w kierunku ulicy
Powstańców Śląskich albo do studzienki opadowej położonej w okolicy
zakrętu przy klubie Karuzela.
Z poważaniem

Kategorie: Bemowo
Treść uwagi:
Odnośnie wydłużenia trasy metra na Bemowie. Całkowite rozwalenie
komunikacji miejskiej w tym rejonie. Trzeba się przesiadać dwa razy aby
dojechać do Śródmieścia. Po co dublować linie jadące tą samą trasą. Jest
to marnowanie publicznych pieniędzy. To skandal, przypomina to filmy
Barei. Są tańsze rozwiązania. Czy chodzi o transfer publicznych pieniędzy
na konta prywatnych przewoźników autobusowych? Są to kuriozalne
rozwiązania. Należy całkowicie zarzucić tą koncepcję. Jak można linię
112, 171 skrócić od płn. do pętli Bemowo? To skandal, po co to komu? Kto
to robi? Tylko ignoranci mogli wymyślić coś takiego. Sabotaż komunikacji
i funkcjonowania miasta. Są to fatalne, karygodne rozwiązania .
Argumentacja ZTM jest sprzeczna, idiotyczna jak u Monty Pytona.

Temat: Trasa linii 1 po otwarciu nowych stacji M2
Szanowni Państwo,
chociaż jeszcze nie podaliście żadnych informacji o planowanych zmianach
tras po otwarciu nowych stacji linii metra M2, to jako mieszkaniec Ochoty
chciałbym zarekomendować przedłużenie trasy linii 1 do pętli P+R Al.
Krakowska (Okęcie).
Nowa Ochota i Włochy zasługują na bezpośredni dojazd do II linii metra,
do której dojeżdża „jedynka” przy Rondzie Daszyńskiego. Pozwoli to na
skrócenie dojazdów, dzięki skorzystaniu z podziemnej kolejki, która
będzie już kursować na prawie całej planowanej trasie. Poza tym biurowe
zagłębie na Woli co raz bardziej się rozbudowuje, a planowane przez PKP
remonty linii średnicowej spowodują, ze jeszcze więcej pociągów
dalekobieżnych będzie dojeżdżać na stację Warszawa Gdańska, do której
również będzie mogła dowieźć nas „jedynka”.
Zdaję sobie sprawę, ze przepustowość linii wzdłuż al. Krakowskiej i pętli
Okęcie jest ograniczona, więc w związku z tym na Banacha musiałaby trafić
zapewne linia 7 lub linia 15. Jest to całkowicie zrozumiałe. Osobiście w
takim wypadku wolałbym pozostawienie „piętnastki”, ponieważ stanowi
szybkie połączenie ze Śródmieściem Południowym, gdzie znajduje się wiele
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szkół i urzędów, a w Aleje Jerozolimskie nadal będzie dojeżdżała
magistralna linia 9.
Z poważaniem
Temat:

Nowe stacje – konsultacje społeczne zmian w komunikacji

Kategorie: na zachód od Bemowa
Dzień dobry,
Jako mieszkaniec miejscowości Lipków, korzystający z linii 714, 719 i 729
popieram propozycję przebiegu wg przedstawionego projektu.
Pozdrawiam,
Temat:

Zmiana Trasy 171 i 190

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
w związku z zaproponowanymi zmianami w komunikacji, chcę wyrazić zarówno
zdziwienie, jak i sprzeciw wobec zmianom w kursowaniu linii 171 i 190.
Mieszkańcy znacznej części Woli utracą bowiem możliwość:
- dogodnego dojazdu do znacznej części Bemowa (zarówno do Wola Park,
Galerii Bemowo - jeden autobus i wymagana przesiadka lub dwie),
- do samego metra i nowych stacji kolejowych (nie każdy miał to
szczęście, że stacje metra znalazły się w jego bezpośrednim sąsiedztwie
mieszkańcy rejonu ulicy Leszno i ronda Kercelak i ulicy aleji
solidarności jak i ogrodowej itd
- do centrum miasta, co połączone jest z już wcześniejszą likwidacją na
tym odcinku linii 520.
Zwracam się z prośbą, by proponowane zmiany zostały zrewidowane i
pozostawiono linie 171 i 190 w ich dotychczasowym kształcie, bądź
skrócono jedynie na odcinku bemowski
Zostawienie jednego autobusu na odcinku przez ulicę Leszno, Górczewska to
nie jest radykalne rozwiązanie Autobus Linii 171 i 190 to są jedyne
autobusy które na nam zostały i jeżeli autobus linii 171 stanie się
jednynie linia bemowską a 190 będziesz skrócone do Znanej będzie to dla
nas paraliż dużo osób z woli pracuje na Bemowie i dojeżdżają tymi liniami
nie będą mieli możliwośći dojazdu do pracy i nawet będziemy bez
połączenia do Centrum byliśmy zapewnieni przez państwa że jak zabiorą nam
państwo 520 to 171 nam pozostanie teraz widać że państwo.maja inne plany
i nie liczą się z środkiem dzielnicy Wola gdzie nie ma metra i zostają
nam te autobusy
Temat:

Planowana zmiana trasy linii 122

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
przeczytałam w internecie o planowanej zmianie trasy linii 122 i 220.
Chciałam wyrazić swój sprzeciw dla tych planów. Mieszkam w rejonie
przystanku Widawska. Z tego miejsca są bardzo często zabierane autobusy.
Wiele lat temu zlikwidowano linię 507, potem słynnego Edwarda, czyli E2,
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a także linię 167 i okresową 284. Linia 171 jeździ teraz znacznie
rzadziej. Niedługo z powodu otwarcia stacji metra przy Ratuszu już chyba
nic nam nie pozostanie. Nie każdy potrzebuje na co dzień korzystać z
metra, ja akurat jeżdżę do pracy w drugą stronę i często korzystam ze
122.
Bardzo proszę - nie zabierajcie 122 z tego odcinka Wrocławska/Widawska.
Pozdrawiam,
Temat:

głos przeciwko skróceniu linii 190

Kategorie: Bemowo
Szanowni Państwo,
chcę stanowczo zaprotestować przeciwko skróceniu trasy linii 190.
Mieszkam na Jelonkach dość daleko od tramwaju i nowej stacji metra przy
ratuszu. Ten autobus jest jedynym, którym można bezpośrednio dojechać na
ulicę Górczewską, Leszno i al. Solidarności. Trasa 190 tylko częściowo
pokrywa się z trasą II linii metra. Dla wielu osób linia metra będzie w
ogóle nieprzydatna. Jakby pasażerowie chcieli korzystać z metra, aby
dojechać z Jelonek np. na Leszno, musieliby przesiadać się dwa razy, bo
na ul. Leszno nie dojeżdża metro. Skrócenie linii 190 znacząco wydłuży
podróż przez niepotrzebne przesiadki. Osobom starszym, niepełnosprawnym
czy rodzicom z małymi dziećmi łatwiej jest jechać jednym autobusem czy
tramwajem, a nie trzema środkami komunikacji.
W związku z powyższym proszę o pozostawienie linii 190 w obecnym
kształcie.
Temat:

Niekorzystne zmiany autobusów na ul. Górczewskiej

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
Z dużym zaniepokojeniem przeczytałam o planowanych zmianach tras
autobusów związanych z dociągnięciem metra do stacji Bemowo.
Jestem osobą niepełnosprawną sensorycznie, a jednocześnie aktywną
zawodowo, przed 40. Wszelkie przesiadki bardzo mnie wyczerpują, podobnie
jak spacery.
Mieszkam na ul. Górczewskiej przy przystanku Klemensiewicza. Do
najbliższych węzłów komunikacyjnych (oraz przyszłych stacji metra) Ratusz Bemowo i Os. Górczewska - mam po jednym przystanku albo kilka
dodatkowych minut spacerem.
Dla mnie to duży wysiłek, szczególnie przy niesprzyjających warunkach
pogodowych.
Dlatego bardzo często używam autobusów, aby dojechać w okolice Centrum,
bo jest to dla mnie bardziej odciążające niż podjechanie przystanek,
przesiadka do metra (obecnie Księcia Janusza) i ewentualnie druga
przesiadka z metra do celu podróży.
Dodatkowo chciałabym podkreślić, że metro jest męczące sensorycznie:
głośne, ruchliwe, wymagające przejścia korytarzami, pokonania bramek i
oczekiwania na peronie, gdzie zwykle jest za mało miejsc siedzących.
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Z tego co widziałam, nie będę mieć ani jednego autobusu z przystanku
Klemensiewicza, który zawiezie mnie w okolice centrum miasta. Zostaje mi
tylko linia 10, która ze zrozumiałych względów nie dojeżdża wszędzie.
Jestem poważnie zaniepokojona zmianami, które całkowicie przekładają
ciężar komunikacji miejskiej na metro i wymuszają wiele przesiadek.
Oznacza to dla mnie dużo większe odizolowanie od świata lub wkładanie
dużo więcej energii w dotarcie tam, gdzie potrzebuję. Często więcej
energii niż mam danego dnia.
Szczególnie niepokoi mnie pozbawienie linii 109. Na stronie WTP czytam
wyraźnie, że bezpośrednie połączenie Bemowa z Centrum załatwi linia M2.
Wymuszenie wyczerpującej przesiadki do metra albo dłuższego spaceru to
NIE JEST bezpośrednie połączenie.
Osoby z problemami sensorycznymi (starsze i/lub niepełnosprawne) stanowią
duży odsetek populacji, a jednocześnie są wykluczone społecznie i
cyfrowo. Dlatego prawdopodobnie takich głosów jak mój będzie relatywnie
niewiele. Reprezentuję jednak sporą grupę społeczną, której NIE
uszczęśliwi brak bezpośredniego połączenia z Klemensiewicza do Centrum.
Uprzejmie proszę o niekontynuowanie dyskryminacyjnej polityki utrudniania
nam podróżowania po mieście. To nie jest dobra droga.
Do:
konsultacje
Temat:
Zmiany komunikacyjne
Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
w związku z zaproponowanymi zmianami w komunikacji, chcę wyrazić zarówno
zdziwienie, jak i sprzeciw wobec zmianom w kursowaniu linii 171 i 190.
Mieszkańcy znacznej części Woli utracą bowiem możliwość:
- dogodnego dojazdu do znacznej części Bemowa (zarówno do Woli Park,
Galerii Bemowo - jeden autobus i wymagana przesiadka lub dwie),
- do samego metra i nowych stacji kolejowych (nie każdy miał to
szczęście, że stacje metra znalazły się w jego bezpośrednim sąsiedztwie
vide mieszkańcy rejonu ulicy Leszno i ronda Kercelak),
- do centrum miasta, co połączone jest z już wcześniejszą likwidacją na
tym odcinku linii 520.
Zwracam się z prośbą, by proponowane zmiany zostały zrewidowane i
pozostawiono linie 171 i 190 w ich dotychczasowym kształcie, bądź
skrócono jedynie na odcinku bemowskim.
Temat:
Konsultacje nt zmian w komunikacji miejskiej po uruchomieniu
nowych odcinków metra
Kategorie: Wola
Szanowni Państwo
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Jestem mieszkańcem ulicy Olbrachta, korzystam z autobusów zatrzymujących
się na pętli Znana obecnie do dyspozycji mamy dwa autobusy 167 i 201
które umożliwią wyjazd z naszej lokalizacji do centrum.
Proponowane zmiany pozostawiają nas jedynie z jednym autobusem 190 który
umożliwi dotarcie do stacji metra.
A co z osobami które do tej pory korzystają z linii z167 umożliwiającej
połączeni do zlokalizowanych na woli szkół i miejsc pracy, ten autobus to
była jedyna możliwość dojechanie do poruszających się w ciągu ul.
Wolskiej tramwajów.
Proponowane zmiany dla kilku dużych osiedli które ciągną się od torów
kolejowych aż do ul Redutowej są niekorzystne i pogorszą wyraźnie
zdolności komunikacyjne z tej części woli.

Temat:

Trasa 716

Kategorie: na zachód od Bemowa
Dzień dobry
W imieniu mojej mamy, jak również innych starszych osób zamieszkałych w
Piastowie a korzystających z wielu przychodni specjalistycznych,
zlokalizowanych na obecnej trasie linii 716 proszę o uwzględnienie głosów
za dotychczasowym jej przebiegiem.
Obecnie mama już 3 tydzień codziennie dojeżdża do przychodni Sokrates
nieopodal Factory.
Temat:

Chrzanów

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
Należałoby połączyć Chrzanów z metrem ratusz. Na Szeligowskiej mieszka
Bardzo dużo ludzi a połączenia z powstańców śląskich praktycznie nie ma.
Pozdrawiam
Temat:

Konsultacje - komunikacja na Woli/Bemowie po uruchomieniu M2

Kategorie: Wola
Dzień dobry,
Proponowane przez Państwa skrócenie trasy linii 109 (Emilii Plater Torwar) odcina mieszkańców ulicy Kasprzaka (chociażby przystanek Ordona,
PKP Wola Kasprzaka) od rozsądnego czasowo dojazdu do centrum bez
zapewnienia żadnej alternatywy.
Przystanek autobusowy Rondo Daszyńskiego usytuowany jest bardzo daleko od
możliwości przesiadki na tramwaj 22/24. Dotarcie tam to ok. 7-10 minut na
piechotę bądź dodatkowy przejazd w korku na drugą stronę ronda gdzie
mieści się przystanek końcowy przykładowo linii 105 - efekt czasowy
zbliżony w obu scenariuszach. Mówimy o osobie zdrowej, bez schorzeń i
trudności w poruszaniu się.
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Dodatkowo, przez najbliższe 1,5 roku będzie trwać przebudowa ul.
Kasprzaka w związku z budową torów tramwajowych. Nie wliczając opóźnień,
których można się spodziewać nie przedstawiają Państwo alternatywy, ani
nie zapewniają komunikacji zastępczej, a wręcz komplikują Państwo
poruszanie się komunikacją miejską po Stolicy wielu mieszkańcom.
Podsumowując, proponowane skrócenie trasy 109 do momentu uruchomienia
trasy tramwajowej wzdłuż Kasprzaka przedłuży dojazd do centrum miasta w
najlepszym przypadku o ok. 10-15 minut, czyli aż o 50%(!), czyli przy
optymistycznym założeniu odpowiedniej korelacji autobusów i tramwajów dla osoby zdrowej. Proszę o zaproponowanie rozwiązań mitygujących
wskazane zagrożenia oraz w celu dogłębnej oceny skutków zmian trasy o
zarysowanie Państwa propozycji tras tramwajowych po otwarciu torowiska
wzdłuż Kasprzaka.
Temat:

Zmiany tras

Kategorie: Bemowo
Zmiany ( skrócenie) tras linii 171 i 190 beznadziejne. Nie wszyscy
mieszkają przy samym metrze i nie każdy ma samochód. Te linie to świetne
połączenie dla ludzi mieszkających na Solidarności, Chłodnej, Żelaznej
itp., którzy robią zakupy w Wola Park. Przesiadki i to np. z zakupami,
szczegolnie dla osób starszych to duże utrudnienie życia. Nie są już tacy
sprawni i nie mają tyle siły, żeby dźwigać zakupy od przystanku do
przystanku. Jest też sporo osób, które mają problemy z chodzeniem ze
względu na wiek i choroby. Nie utrudniajcie nam i tak nie lekkiego życia.
Temat:

Zmiany na Bemowie i Bródnie

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
w związku z zaproponowanymi zmianami w komunikacji, chcę wyrazić zarówno
zdziwienie, jak i sprzeciw wobec zmianom w kursowaniu linii 171 i 190.
Mieszkańcy znacznej części Woli utracą bowiem możliwość:
- dogodnego dojazdu do znacznej części Bemowa (zarówno do Woli Park,
Galerii Bemowo - jeden autobus i wymagana przesiadka lub dwie),
- do samego metra i nowych stacji kolejowych (nie każdy miał to
szczęście, że stacje metra znalazły się w jego bezpośrednim sąsiedztwie
vide mieszkańcy rejonu ulicy Leszno i ronda Kercelak),
- do centrum miasta, co połączone jest z już wcześniejszą likwidacją na
tym odcinku linii 520.
Zwracam się z prośbą, by proponowane zmiany zostały zrewidowane i
pozostawiono linie 171 i 190 w ich dotychczasowym kształcie, bądź
skrócono jedynie na odcinku bemowskim.
Temat:

Konsultacje

Kategorie: Bemowo
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Dzień dobry,
w związku z zaproponowanymi zmianami w komunikacji, chcę wyrazić zarówno
zdziwienie, jak i sprzeciw wobec zmianom w kursowaniu linii 171 i 190.
Mieszkańcy znacznej części Woli utracą bowiem możliwość:
- dogodnego dojazdu do znacznej części Bemowa (zarówno do Woli Park,
Galerii Bemowo - jeden autobus i wymagana przesiadka lub dwie),
- do samego metra i nowych stacji kolejowych (nie każdy miał to
szczęście, że stacje metra znalazły się w jego bezpośrednim sąsiedztwie
vide mieszkańcy rejonu ulicy Leszno i ronda Kercelak),
- do centrum miasta, co połączone jest z już wcześniejszą likwidacją na
tym odcinku linii 520.
Zwracam się z prośbą, by proponowane zmiany zostały zrewidowane i
pozostawiono linie 171 i 190 w ich dotychczasowym kształcie, bądź
skrócono jedynie na odcinku bemowskim.
Temat:
uwagi do proponowanych zmian w komunikacji po otwarciu linii
metra M2 na Bemowie
Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
Poniżej przesyłam uwagi do proponowanych zmian w komunikacji po otwarciu
linii metra M2 na Bemowie + jedna uwaga odnośnie kursowania linii 129
1/
Skrócenie linii 197 do Cm. Wolskiego odetnie Ursus Gołąbki od połączenia
z metrem i Wolą.
Linia 716, która w Państwa propozycji ma zapewnić wyjazd z Ursusa
dojeżdża tylko do Cm. Wolskiego, z którego nie ma dostępu do metra.
Ponadto częstotliwość kursowania linii 716 - 20/30/30 bardzo utrudni
sprawny wyjazd z Gołąbek w kierunku Bemowa / Woli.
2/
Likwidacja linii 112 z Jelonek i Karolina to likwidacja kolejnego
łącznika w dzielnicy.
3/
Skrócenie linii 190 odetnie Jelonki od bez przesiadkowego przejazdu do
pl. Bankowego i dalej na Pragę
4/
Linia 129 - bardzo słabe połączenie ze względu na małą częstotliwość co
30 min. Gdy autobus utknie w korku jego częstotliwość zmniejsza się
jeszcze bardziej do ok. 40-50 min.
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Temat:
Uwagi do zmian komunikacyjnych na Bemowie po uruchomienia
nowych stacji metra M2
Kategorie: Bemowo
Szanowni Państwo,
Niestety państwa propozyzje przestawione mieszkańcom m.in. podczas
spotkania 22 marca odnośnie zmian w komunikacji są delikatnie mówiąc
oderwane od rzeczywistości. Propozycja ucięcia linii 190 do pętli Znana
jest nieżyciowa. Dużo starszych osób mieszkających na Jelonkach i w
okolicy ulic Lazurowa, Człuchowska i Powstańców Śląskich zostanie
całkowicie odciętych od bezpośredniego transportu do centrum. To pozorna
oszczędność która jest zupełnie nieopłacalna społecznie - a wręcz
szkodliwa. Jak takie osoby mają pokonywać przeszkody w metrze jak do
zwykłej windy (jeśli akurat działa) też trzeba dojść - każdy krok dla
osoby z ograniczoną sprawnością ruchową jest wysiłkiem. Zabrali kiedyś
Państwo autobus 506 jako bezpośrednie połączenie z Jelonek (rejon
Człuchowska), później dublowaliście 105 z E5 zamiast puścić jeden z nich
przez środek dużego osiedla, które non stop sie rozrasta. O E2 i innych
połączeniach nie wspomne. Nie przewidują Państwo, że przy takiej
propozycji aby dostać się do metra Bemowo-Ratusz będzie trzeba pokonać
całe osiedle (czas dojścia zdrowego człowieka minimum ok 10-15 minut), bo
przesiadanie się w np kursujące co 10 minut tramwaje jest zupełnie
nieopłacalne, o dojeździe ze skrzyżowania Lazurowa/Człuchowska nie
wspominając.
Co do linii 112, czy nie możecie dać sobie spokoju z kombinowanej przy
niej? Za każdym razem gdy pojawia się okazja proponujecie jakieś chore i
równie oderwane od rzeczywistości zmiany. To, że skrócicie linie na
Bemowie nie spowoduje, że autobusy nie bedą stały w korkach na trasie S8
- trzeba likwidować problemy tam gdzie sie pojawiają a nie gdzieś
indziej... Więc proszę uprzejmie zostawić tę linię w spokoju.
Inne propozycje też wywracacie do góry nogami, 171? KPINA 109? KPINA itd.
Niestety tym razem nie pozdrawiam,
Temat:
171, 190

konsultacje w związku z oddaniem kolejnych stacji metra BEMOWO

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
chcą Państwo skasować linię 171 i 190 na wysokości Woli, tj ulic Leszno,
Okopowa.
Myślę, że chociaż linia 190 powinna zostać. Jest to linia, która pozwala
dojechać szczególnie starszym ludziom do przychodni na Leszno, wysiąść
przy Płockiej, przychodni Attis, gdzie też jest niedaleko do przychodni
(na Płockiej 49)
Nie wspomnę też o dobrym dotarciu do Centów Handlowych (Wileńska, Wola
Park, Marki).
Podsumowując, skracając te linie, odcinacie Państwo część osiedli na
Woli.
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Niech trasa lini 171 i 190 kończy się np. na stacji Bemowo, ale w stronę
śródmieścia. !!!
Czyli: metro Bemowo- Marki- 190, metro Bemowo - Torwar- 171
Temat:

linia 109

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
Linią 109 z Górczewskiej można dojechać bezpośrednio do Szpitala
Wolskiego.
Jest to duże ułatwienie dla osób starszych.
Proszę o informację jak bezpośrednio po zmianie trasy linii 109, dojechać
bezpośrednio (bez przesiadek) z ulicy Górczewskiej do Szpitala Wolskiego?
Temat:
wniosek o pozostawienie dotychczasowych linii autobusów 112,
109, 190 i 197 bez zmian
Kategorie: Bemowo
Dzień dobry
co za idiota planuje skasowanie dotychczasowych linii kursowania 112,
109, 190, 197 ! Ile ludzie mają razy się przesiadać i jeździć może przy
obecnych drogich kosztach życia na bilecie dobowym żeby kanar mandatu nie
wlepił !!!!!! Żeby wydostać się z Lazurowej do Gierdziejewskiego to co
mam np z ciężką walizką zasuwać od Lidla /Lazurowa na Połczyńską pieszo
na 716 ! albo przez całe duże rondo!!!! To samo dotyczy wydostania się np
spod Dworca Centralnego na Lazurową - czym ???!!! Było 109 do
Daszyńskiego i 105 a teraz jak tylko tramwaj ??? a jeżeli się tramwaje
zepsują to autobusem człowiek już nie dojedzie!!!!!!!! Proponuję aby ta
"mądra głowa" przejechała się kiedyś komunikacją na takich trasach z
bagażami
Czy ktoś choć raz chciał przejść przez Gierdziejewskiego przez tą drogę
dwupasmową lecącą z wiaduktu ???? Samochody zapieprzają z Usrusa z taką
prędkością że strach przechodzić, świateł brak i przystanek na
żądanie.....
Zostawić dotychczasowe linie 112, 109, 190, 197 tak jak są i się
odpieprzyć od wprowadzania pseudo "udogodnień"
Temat:

Proponowana zmiana rozkładu jazdy linii 167

Kategorie: Wola
Dzień dobry,
chciałam zgłosić problem proponowanej zmiany trasy dla linii 167.
Jest ona bardzo ważną linią, która zapewnia dojazd mieszkańcom osiedla
Znana, Olbrachta, Człuchowska do szkół oraz trwamwajów na Wolskiej.
Zabranie tej linii z okolic osiedla bardzo utrudniłby dojazd do ww miejsc
i komunikacje.
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Zgłaszam propozycje pozostawienia linii na obecnej trasie gdyż bardzo
wiele pasażerów korzysta z tej linii w jej obecnej trasie.
Temat:

Linia autobusowa 109

Nie zgadzam się na zmianę trasy linii 109.
Nie można wszystkich pasażerów przesadzać/przesiadać do metra.
Dla wielu - starsi, matki z wózkami, osoby z bagażem - taka operacja jest
niewykonalna.
Linia 109 to bezpośrednie połączenie
Temat:

też z Dworcem Centralnym.

Przebieg linii 109 po otwarciu metra na Bemowie

Kategorie: Wola
Dzień dobry,
Wnioskuję o nieskracanie przebiegu linii 109. Jest to jedyne bezpośrednie
połączenie Odolan z centrum. Otwarcie metra na Bemowie w ogóle nie
wpłynie na sytuację komunikacyjną na Odolanach, nic nie usprawni, bo
linia nas omija. Dlatego nie rozumiem jakie byłoby uzasadnienie skracania
tej linii tak jak zostało to zaplanowane. Nie da się wówczas też dojechać
z Odolan do Wola Parku na przykład, skoro i 154 zostanie skrócone.
Pozostawienie linii 109 w starym przebiegu jest dla tej części Warszawy
krytyczne. Nie ma innego bezpośredniego i szybkiego połączenia z centrum.
Pozdrawiam
Do:

konsultacje

Kategorie: ogólne - niedopasowane
Mam pytanie czy po proponowanych zmianach w komunikacji miejskiej w
związku z otwarciem nowych stacji metra linia 184 pozostanie na swojej
trasie??pozdrawiam serdecznie Sławomir Maciejak.
Temat:

Komunikacja w Ursusie

Kategorie: Ursus
Witam,
piszę w sprawie proponowanych zmian w komunikacji na Ursusie po otwarciu
kolejnych stacji metra.
Szanowni Państwo, metro na Bemowie nie rozwiązuje problemów nowej części
Ursusa (Posag 7 Panien i okolice). To nie jest tak, że wszyscy musimy
tylko dostać się do metra i sprawa załatwiona. Potrzebujemy dobrej
komunikacji w obrębie Ursusa (obecnie taką funkcję pełni linia 177). Być
może Państwo nie wiedzą, ale nasze osiedle ciągle nie doczekało się
przedszkola ani szkoły i musimy jeździć na Niedźwiadek, Gołąbki czy
Skorosze.
Ja rozumiem, że na papierze wszystko wygląda w porządku - jedziemy
autobusem do metra, metrem w inny rejon Warszawy i znowu autobusem do
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miejsca docelowego. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że nie wszyscy są
sprawnymi młodymi ludźmi, którym ciągłe przesiadki nie sprawiają
większych problemów. Proszę mi uwierzyć, że podrozowanie z dzieckiem w
wózku jest bardzo uciążliwe. Przesiadanie się, schodzenie pod ziemię,
wychodzenie, wiecznie zepsute windy na stacjach metra, część tramwajów
nie jest niskopodłogowa. To samo dotyczy osób starszych czy
niepełnosprawnych. Maksymalne skracanie tras autobusów, które jest coraz
częściej proponowane to nie jest dobry kierunek.
Państwa propozycje zamykają się w zmianie tras dwóch linii, które tutaj
jeżdżą (177 i 197), trasa żadnej z nich nie pokrywa się z trasa metra. Do
tego ZTM nie proponuje nam nic nowego, a PILNIE potrzebne są tutaj nowe
linie autobusowe. Zapraszam na przejażdżkę mini-autobusem 177 w sobotę
przed południem, czy 197 jeżdżącym co 15 minut w godzinach szczytu.
Proszę też zrobić próbę, jak będzie wyglądał skręt z Posągu 7 Panien w
lewo w Gierdziejewskiego - jeżeli na tym skrzyżowaniu nie powstaną
światła, to. autobusy na proponowanej przez Państwa trasie uktną na tym
zakręcie (podobnie zresztą jak przy skręcie przy CH Factory).
Kolejna sprawa - SKM też nie rozwiązuje problemów - jeździ
okolice stacji Ursus Północny są niebezpieczne (strach się
zmroku), dojście z wózkiem jest bardzo uciążliwe - zresztą
stacji docelowych nie można się wydostać. Poza tym SKM nie
komunikacji po Ursusie, na Bemowo czy Bielany.

za rzadko,
tam pokazać po
i tak z części
zapewnia

Podsumowując, Szamoty potrzebują natychmiastowego usprawnienia
komunikacji autobusowej, a nie skracania linii "bo metro".

Temat:

konsultacje

Kategorie: Bemowo
Już teraz widać, że te propozycje to jakaś ogromna porażka. w Większosci
przypadków odetnie Bemowo od reszty miasta. Nie każdy b edzie jeździł
metrem. Śródmieście to nie wszystko. Skracanie linii komunikujących z
innymi dzielnicami to koszmarna pomyłka. Wiem, że inni mieszkańcy tego
miasta też mają takie samo zdanie. KOSZMAR!!!!. Sam pomysłodawca powinien
podać się do dymisji za takie pomysły.
nie Pozdrawiam

Temat:
konsultacje przebiegu komunikacji Jelonki Południowe Połczyńska
Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
zapoznałam się z proponowanym przebiegiem komunikacji naziemnej,
planowanej po otwarciu nowych stacji metra i mam kilka uwag.
Mieszkam przy ul. Tkaczy, od strony ul. Połczyńskiej.
Obecny dojazd do stacji metra zapewnia autobus nt 105 do Ronda
Daszyńskiego i autobus nr 197 do Księcia Janusza.
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Biorąc pod uwagę, że otwarte zostaną tylko stacje Ulrychów i Bemowo,
bardzo ważne staje się zapewnienie dojazdu z ul. Połczyńskiej, przez
Powstańców Śląskich do metra Bemowo. Obecnie w tamte okolice można
dojechać kilkoma tramwajami i autobusami przejeżdżającymi od ul.
Dźwigowej, z przystankami przy Ciepłowni Wola. Obecnie, z ul.
Połczyńskiej (od strony Mor), nie ma żadnego autobusu jadącego
bezpośrednio Powstańców Śląskich do Ratusza Bemowo. Chcąc dostać się z
"mojego" rejonu, np. ul. Tkaczy do Ratusza Bemowskiego należy wykonać ok.
kilometrowy spacer do przystanku Ciepłownia Wola i tam wsiąść w tramwaj
lub autobus jadący Powstańców Śląskich. Jest to ok przy założeniu, że
chce się dojechać w te okolice docelowo. Tymczasem jeśli celem byłaby
przesiadka do metra na stacji Bemowo i dalsza podroż metrem - cała podroż
robi się epicko długa i niewygodna. Takie połączenie zupełnie traci sens
w godzinach szczytu, przy przejazdach do szkoły i pracy. Nadal znacznie
bardziej sensowne będzie dojeżdżanie autobusem 105 do Ronda Daszyńskiego,
pomimo, że stacja Bemowo będzie znacznie bliżej.
W żadnym razie sytuacji nie zmienią pojazdy puszczone ul. Człuchowska, do
której również jest ok. kilometra "z buta".
Stąd w mojej ocenie należy rozważyć skierowanie autobusu od strony Mor,
ul. Połczyńską i Powstańców Ślaskich do metra Bemowo.
Drugą kwestią jest planowane skrócenie linii 197. Obecnie jest to linia
dowożąca do stacji Metro Księcia Janusza i w miarę bezpośredni dojazd do
Wola Parku. Na przystanku Tkaczy to jedyny, poza 105, autobus jadący
gdziekolwiek dalej (reszta to siedemsetki). Skrócenie tej linii uważam za
niezasadne, pozbawiające dojazdu w okolice Wola Parku.
Proponowane nowe rozwiązania komunikacyjne nie tylko nie poprawią, ale
pogorszą komunikację na ul. Połczyńskiej na odcinku pomiędzy Lazurową a
Powstańców Śląskich (pogorszą poprzez zabranie z tego odcinka autobusu
197). Okolica w żaden sposób nie zyska na otwarciu nowych stacji metra,
bo nie jest planowane stworzenie do nich żadnego dojazdu. Bardzo proszę o
wzięcie moich powyższych uwag pod rozwagę.

Temat:

Dotyczy 112

Kategorie: Bemowo
Dzień Dobry,
Od wielu lat na siłę próbujecie skrócić linię 112. Nie zgadzam się, od
wielu lat pracuję na Bródnie, mieszkam na osiedlu Bemowo I
Jak do tej pory jest to dla mnie najlepszy i najszybszy środek
transportu, jeżeli zabierzecie mi ten autobus z przystanku dywizjonu 303
wydłużacie i mi i wielu innym osobom dojazd do pracy.
Przykład:
Teraz jadę około 25-30 minut
Po zmianach będę musiał przesiadać się z np. tramwaju na pętli nowe
Bemowo co napewno wydłuży dojazd lub co gorsza kierować się do stacji
metra na bemowie ratusz i przejechać całą trasę która zapewne potrwa
około 40 minut samym pociągiem.
Protestuję przeciwko skracaniu linii 112
Jeżeli już tak bardzo chcecie to zrobić to proponuję skrócenie do os.
Górczewska
Pozdrawiam
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Temat:

Bemowo korekta tras

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
Chciałbym prosić o rozważenie zakończenia trasy np 220 lub 201 na
cmentarzu wojskowym Powązki zamiast pętli Nowe Bemowo.
Temat:

Trasa 716

Kategorie: na zachód od Bemowa
Witam
Uważam, że nowa propozycja trasy 716 z pominięciem przystanków PKP Ursus,
Factory i Włochy jest zła i bezsensu. Mieszkam przy PKP i często jeżdżę
do Piastowa (zresztą jak dość sporo osób, co widać ile osób wsiada do
autobusu) dlatego zmiana trasy spowoduje, że będę zmuszona, albo iść
spory kawałek na ul. Warszawską, albo być skazana tylko i wyłącznie na
PKP co będzie naprawdę tragiczne, bo opóźnienia w pociągach są naprawdę
częste, a autobus to pewnik. Podróżuje tą linią dość często na Piastów,
Włochy i Bemowo czy Wola i widzę ile osób z niej korzysta. Dlatego
uważam, że zmiana trasy i pominięcie przystanku PKP Ursus jest błędnym
posunięciem i trasa powinna zostać taka jak była przez wiele lat. Myślę,
że wiele osób podziela moje zdanie, zwłaszcza ci którzy naprawdę parę lat
jeżdżą już tą trasą i są z niej zadowoleni. Trasa 716 to głównie
połączenie Piastowa z Ursusem i odwrotnie, a tak spora zmiana spowoduje
przerwanie szlaku komunikacyjnego, który był doby i działał już tyle lat
bez zarzutu.
Temat:

propozycje zmian w warszawskim transporcie publicznym

Kategorie: na zachód od Bemowa
Dzień dobry,
https://www.wtp.waw.pl/newsy/2022/03/22/nowe-stacje-metra-m2-na-woli-ibemowie-propozycje-zmian-w-warszawskim-transporcie-publicznym/
Chyba Państwo zapomnieli o Piastowie? Czemu zmiany na linii 716 nie są
konsultowane z nami? Jakby Państwa w ogóle nie obchodziło, że zabieracie
nam autobus, żeby oddać go Gołąbkom i Bemowu. Czy nasza gmina przypadkiem
nie partycypuje w kosztach utrzymania tej linii? Coś się zmieniło? Czy
władze Piastowa zostały poinformowane o Waszych planach?
Jako mieszkanka Piastowa kategorycznie się sprzeciwiam odbieraniu nam
wygodnego połączenia autobusowego z Ursusem, Włochami i Wolą. Gołąbki i
Bemowo zasługują na własne połączenie komunikacyjne, ale nie naszym
kosztem.

Temat:

Linia 197 ursus.

Kategorie: Ursus
Witam. Jako użytkowniczka linii 197, pomysł zmiany trasy tej linii, jest
nie do przyjęcia. Mieszkańcy Ursusa są z tej linii zadowoleni, omija ona
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zatłoczone ulice przy wyjeździe z Ursusa i daje doskonale połączenie z
Bemowem i Połczyńska. Pomysl wykorzystania linii 716 jako powrotnej jest
nie do przyjęcia.
Temat:

Re: PLANOWNE SKRÓCENIE TRAS LINII 109 i 171

Żałuję, ale nie moge wziąc udziału w konsultacjach on line, wyznaczonych
na 22 marca na 17.30, ponieważ mam wtedy dyżur wolontariacki w domu
uchodźcy na Górskiego 7.

Szanowni Państwo,
zwracam sie z prośbą, w imieniu własnym i moich sąsiadów-seniorów o
nie dokonywanie skrócenia mian linii 109 i 171.
Otwarcie nowych stacji metra nie jest ułatwieniem dla starszych
osób, chcących podróżować z okolic Torwaru (Polwiśl/Solca) na Wole. Metro
to dodatkowe schody, zejścia, przejścia podziemne, co dla starszych ludzi
jest ogromnym utrudnieniem.
Tymczasem autobusy niskopodłogowe tych linii umożliwiaja mniej
sprawnym ruchowo osobom na swobodną komunikację na ww. trasach.
Serdecznie pozdrawiam
Temat:

PLANOWNE SKRÓCENIE TRAS LINII 109 i 171

Kategorie: Centrum-Powiśle
Szanowni Państwo,
zwracam sie z prośbą, w imieniu własnym i moich sąsiadów-seniorów o nie
dokonywanie skrócenia mian linii 109 i 171.
Otwarcie nowych stacji metra nie jest ułatwieniem dla starszych osób,
chcących podróżować z okolic Torwaru (Polwiśl/Solca) na Wole. Metro to
dodatkowe schody, zejścia, przejścia podziemne, co dla starszych ludzi
jest ogromnym utrudnieniem.
Tymczasem autobusy niskopodłogowe tych linii umożliwiaja mniej sprawnym
ruchowo osobom na swobodną komunikację na ww. trasach.
Temat:

Autobus 122

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
Linia 122 nie powinna zostać skrócona do pętli Nowe Bemowo, jest
potrzebna, aby dojechać na cmentarze na Powązkach. Mogłaby zakręcać do
pętli ulicami Rodło/Żołnierzy Wyklętych.
Temat:
Propozycja komunikacji miejskiej po otwarciu zachodniego
odcinka metra 2022
Kategorie: Centrum-Powiśle
Dzień dobry
Moim zdaniem linia 109 nie powinna kończyć swoją trasie na Emilii Plater.
Aby zapewnić komfort jazdy linia 109 powinna dojeżdżać do najbliżej
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stacji linii metra M2 w centrum Warszawy , czyli na przykład do stacji
Świętokrzyska lub do stacji Rondo ONZ. Zapewni to pasażerów niepotrzebna
przesiadkę w centrum aby podjechać jedną stacje linią M1 aby skorzystać z
linii M2. Dzięki temu na odcinku trasy linii M1 CENTRUM-ŚWIĘTOKRZYSKA
nie spowoduje oblężenia w pociągach metrach.
Temat:

uwagi ws. zmian w komunikacji miejskiej-112, 197

Kategorie: Bemowo
Szanowni Państwo,
chcę wyrazić swoje niezadowolenie w związku z proponowanymi zmianami w
komunikacji miejskiej na Woli i Bemowie po otwarciu dwóch nowych stacji
metra. Głównym powodem mojego niezadowolenia jest nowo zaproponowana
trasa autobusu linii 112, która wedle propozycji ma kończyć się na
przystanku Nowe Bemowo. Uważam, że powyższa zmiana jest bardzo
niekorzystna dla pasażerów z południowych części dzielnicy Bemowo
(Jelonki), ponieważ odcina im bezpośredni dojazd na Bielany i Targówek
oraz zmusza do kilku niewygodnych przesiadek.

Jako pasażer jeżdżący linią 112 na co dzień opiszę Państwu sytuację
tego autobusu. Wsiadam na przystanku Sternicza i mogę stwierdzić, że z
każdym przystankiem rośnie liczba pasażerów, aż do przystanku Wrocławska.
Ludzie zaczynają wysiadać z autobusu dopiero w okolicy al.Reymonta, czyli
po przekroczeniu nowo zaproponowanego końca trasy. Oznacza to, że
mieszkańcy Południowych Jelonek oraz części Bemowa od przystanku
Dywizjonu 303 do Wrocławskiej stracą bezprzesiadkowe połączenie z
Bielanami.
Jestem uczennicą , tak jak wielu innych pasażerów autobusu 112, i
zależy mi na jak najszybszym i najdogodniejszym dojeździe do szkoły,
którą wybrałam m.in. ze względu na łatwy i bezpośredni dojazd, w którym
nie muszę się przesiadać (wysiadam na przystanku Żeromskiego). Skrócenie
trasy spowodowałoby to, że zamiast jednego bezpośredniego autobusu muszę
się przesiadać aż 2 razy. Dodatkowo wydłużyłoby to czas mojej podróży o
około 15 minut.
Poza tym gdybym chciała to bym jeździła metrem, ale tego nie robię,
bowiem jest to dla mnie niekorzystne - nie mam i nie będę mieć
bezpośredniego połączenia z Jelonek na Bielany. Muszę się również
przesiadać.
Pragnę też zaznaczyć, że oddanie dwóch nowych stacji metra nie ma
praktycznie żadnego wpływu na linię 112 i jej pasażerów. Nie podoba mi
się zmienianie tras wszystkich środków transportu, ze względu na otwarcie
nowych stacji. Rozumiem zmiany tras autobusów, na które metro
rzeczywiście oddziałuje, jednak wszystko inne jest przejawem sytuacji:
otworzyliśmy metro na Bemowie (jedna stacja) i zmusimy mieszkańców całej
dzielnicy, by podróżowali metrem na siłę, nawet jeśli nowe zmiany
utrudniają, a nie ułatwiają życie Warszawiaków. No ale przecież po to
wybudowaliście metro, prawda?
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Chcę tu poruszyć także kwestię skrócenia trasy autobusu linii 197.
Mimo, że nie jestem stałą pasażerką tego autobusu, jest on dla mnie
bardzo ważny, ponieważ dojeżdżam nim do biblioteki na Woli co robię kilka
razy w miesiącu i na basen na Ursusie, który mam dwa razy w
tygodniu.Niestety mieszkam w takiej części Bemowa, że na basen bardziej
opłaca się jechać do innej dzielnicy. Zmiana trasy oznacza całkowite
odcięcie mnie od dojazdu na basen i bardzo niewygodna przesiadka na
ul.Redutowej w drodze do biblioteki.
Jako mieszkanka Południowych Jelonek jestem bardzo rozczarowana Państwa
propozycjami, zwłaszcza, że mieszkam we względnie słabo skomunikowanej
części Jelonek, a właściwie między ul.Lazurową, a ul.Połczyńską. Tę część
omijają przede wszystkim tramwaje. Ominie ją także druga linia metra na
Chrzanowie, która ma dopiero powstać. Obecnie dostępne wszystkie mi
autobusy, którymi mam gdzieś bezpośredni dojazd są usuwane lub zostają im
skrócone trasy, tak, że nie obejmują miejsca mojego zamieszkania.
Jeszcze raz powiem nie chcę być zmuszana do niekoniecznych i
niekorzystnych przesiadek. Może najlepiej usuńcie Państwo wszystkie
możliwe środki transportu z mojej okolicy i każcie mi iść pieszo. Tak
odbieram proponowane przez Państwa ułatwienia.
Mam nadzieję, że Państwo rozpatrzą moje pismo i zastanowią się nad
zmianami w komunikacji miejskiej.
Oczekuję odpowiedzi od Państwa odpowiedzi

Temat:

zmiany w komunikacji miejskiej Ursus Szamoty linia 177

Kategorie: Ursus
Witam,
Jestem mieszkanką nowopowstałego osiedla przy ulicy Posag 7 Panien na
dzielnicy Ursus.
Projekt dla linii 177 (stan na dzień 22.03) jest bardzo dobrym
rozwiązaniem.
Mieszkam tu juz ponad rok i widzę jakie problemy komunikacyjne ma ta
dzielnica a szczegolnie ten rejon Ursusa. Puszczenie linii ktora
bezpośrednio dowiezie mieszkańców Szamot do nowej stacji metra Bemowo
jest wrecz konieczna. I to wlasnie obecne załozenie przebiegu trasy 177
spelni swoją głowną rolę a ponadto pozwoli takze na dojazd do os.
Górczewska.
Projekt linii 177 (stan na 22.03) popieram.
Temat:

Linie autobusowe Zacisze

Kategorie: Zacisze
Dzień dobry,
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po tym jak pozbawiono Zacisze linii 527 ponownie składam zażalenie na
brak owego autobusu przejeżdżającego przez ulicę młodzieńczą. Minęło
mnóstwo czasu odkąd została mu zmieniona trasa, od tamtej pory miasto nie
zainteresowało się faktem iż mieszkańcy Zacisza zostali pozbawieni
bezpośredniego dojazdu do centrum handlowego. Dojazd do Atrium w którym
można podczas jednej wizyty kupić niezbędne lekarstwa, produkty spożywcze
czy produkty gospodarstwa domowego lub skorzystac z miejsca kultury jakim
jest kino oraz siłownia są utrudnione przez słaby dojazd. Głównym
problemem nie jest ilość autobusów przejeżdżających przez skrzyżowanie na
ul. Wincentego a przez linie 145 która pozostała mieszkańcom do
podjechania, co jest od wielu lat postrzegana za najgorsza linie, która
między innymi w czasie zimy zmusza ludzi do marznięcia przez 10/15min na
przystanku przez regularne opóźnienia.
Temat:

komunikacja obwodnicą południową

Kategorie: ogólne - niedopasowane
Otwarto piękną południową trasę która łączy
Ursynowem.

Wawer z Wilanowem,

Czy pomyślał ktoś o komunikacji autobusowej z wykorzystaniem tej
obwodnicy i dużo szybszą możliwością przedostania się do w/w dzielnic?
Proszę o rozważenie tej propozycji, choć
Temat:

jeden szybki autobus.

Nowa komunikacja

Kategorie: Bemowo
Szanowni Państwo,

Nie widzę niestety polepszenia komunikacji po proponowanych zmianach.
Trasa 109 – znika ono z Bemowa, metro dojeżdża do stacji Centrum, z
której trzeba przejść na dworzec spory kawałek drogi, do przystanku
autobusowego też jest daleko, a tym autobusem moja córka (i wiele innych
dzieci z Bemowa) dojeżdża do szkoły na Powiślu, zabieracie również 171.
Stacja metra Centrum nie jest dogodnym miejscem przesiadkowym, droga do
szkoły wydłuży się o około 20 minut.
Znika linia 190, w rezultacie do Śródmieścia można będzie dojechać tylko
metrem. Przystanki autobusowe są zlokalizowane częściej niż stacje metra,
ułatwia to dotarcie do szpitala na Żelaznej, Urzędu Warszawa Wola czy
Sądu. Na trasie autobusów znajdują się również przychodnie, ułatwia to
dotarcie do nich, dla osób starszych przesiadki są kłopotliwe.

Temat:

190 linia autobusowa

Kategorie: Bemowo
Witam,
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Zwracam się z prośbą o niekasowanie linii 190 w związku z uruchomieniem
nowej linii metra. Autobusem linii 190 jeżdżą dzieci z przystanku Rozłogi
do Kina Femina, do szkoły. Autobus zawozi je bezpośrednio, przesiadki dla
dzieci są stresujące i zdecydowanie mniej korzystne jeśli chodzi o czas.
Nie jesteśmy jedyni, ta linia jest bardzo wypełniona pasażerami w
godzinach szczytu, proszę wziąć to pod uwagę i rozważyć jenak
niekasowanie jej lub zachowanie bezpośredniego połączenia z Rozłogi
conajmniej do Kina Femina.
Proszę nie utrudniać i nie komplikować komunikacji dzieciom.

Temat:

Propozycje zmian-Bemowo

Kategorie: Bemowo
Szanowni Państwo,
chciałbym zaproponować o pochylenie się nad rozszerzeniem komunikacji
przy ulicy Szeligowskiej i Rayskiego. Przy wyżej wymienionych ulicach
powstały ogromne osiedla do których na obie ulice dojeżdżaja tylko 2
autobusy 249 oraz 743. Przy tak słabej komunikacji niedawno poszerzona
Lazurowa znowu będzie zakorkowana. Przy ulicy Szeligowskiej w najbliższym
czasie zostaną oddane kolejne duże osiedla a nastepne są w budowie.
Komunikacja w tym momencie jest niewydolna i w zasadzie nigdzie nie da
się nią dojechać. W tej chwili, aby dostać się do nowo otwartej linii
metra przy Urzędzie dzielnicy Bemowo trzeba skorzystać z 2 autobusów.
Urząd Miasta pozwala na kolejne ogromne osiedla, ale kompletnie
zaniedbuje komunikację. Proszę o przeanalizowanie sytuacji na tych
ulicach i zaproponowanie nowych linii autobusowych.
Temat:

nowy układ autobusów na Bemowie

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
W nawiązaniu do przedstawionych propozycji bardzo proszę o nie zmienianie
(nie skracanie) trasy linii autobusu 112 na Bemowie. To doskonale
połączenie zarówno wewnątrz Bemowa jak choćby z Bielanami z którego
często korzystamy i nie pokrywa się w całości z tramwajami. Jedynie co
można rozważyć to skrócenie trasy tak, by nie jechała aż do CH Marki,
tylko miała pętlę wczesniej, co moze ograniczyć opóźnienia autobusu.
Proszę o rozważenie innej mozliwości zawracania autobusów dowożących
pasażerów pod metro Bemowo, np. 149 niż przez Os. Przyjaźń. Patrząc na
to, że nie zostaną przygotowane dodatkowe miejsca parkingowe dla osób
które jednak wybiorą swoje auto by dojechac do metra i Os.Przyjaźń stanie
się wielkim dzikim "parkingiem" dla nich nie widzę mozliwosci sprawnego
poruszania się po nim aut, pieszych i jeszcze regularnego ruchu
autobusów. Tamtejsze uliczki nie są przygotowane na takie obciążenie
ruchem.
Temat:

Linia 523

Kategorie: ogólne - niedopasowane
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Na linii 523 uruchomić kursy wariantowe dw. Zachodni PKP Olszynka
Grochowska oraz poprawić rozkład jazdy brygad dla kierowców tak aby
przerwy były normalne a nie było trzeba cały czas ganiać na tej linii
Temat:

Zacisze-Młodziencza

Kategorie: Zacisze
Dzień dobry,
od czasu otwarcia metro TROCKA urzędnicy zapomnieli o o połączeniu
komunikacyjnym przez Zacisze i wszystkie autobusy wysłali w jednym
kierunku.
Jest owszem 145,które wiecznie się spóźnia i prowadzi do nikąd czyli w
miejsce gdzie nie ma instytucji obsługujących Targówek/Zacisze i 512 ze
skróconą trasą. Warto zatem zwrócić linię 527 ,która łączyła sprawnie
Centrum handlowe Głębocka z Dworcem Wileńskim, Targową i Wolą przez
Codzienną, Radzymińską ,Solidarności Plac Bankowy,Femina itd. Właściwie
odcinek od Młodzieńczej do pl.Bankowego jest tylko z 1 autobusem
wypchanym pasażerami po same brzegi. Proszę o przywrócenie 527 przez
Zacisze do Śródmieścia.
Temat:

Linia nocna

Kategorie: nocne
Warto pomyślec przy okazji o linii nocnej która kursowałaby od Zajezdni
Kleszczowa ul. Łopuszańską i ul. Hynka. Kierowcy z zajezdni R-2 nie mają
bezpiśredniego połaczenia z tą częścią Włoch
Temat:

Linia 154

Kategorie: Ochota
Propozycja jest do dw. Zachodniego od strony al. Jerozolimskich moze
warto wydlużyć do dw. Zachodniego ale od strony ul. Kolejowej tak aby
linia mogłaby dojechać do Instytutu Matki i Dziecka.
Temat:

zmiany autobusów przy okazji otwarcia stacji metra

Kategorie: Bemowo
Pokrótce - nie jest wygodne dla mieszkańców podjeżdżanie 2-3 przystanki
do metra, przesiadka w metra, potem kolejna przesiadka w autobus. Ja
domyślam się, że kosztowo nie musi się to zgadzać, ale wygodne trasy
autobusów powinny pozostać - nie powinny być ruszane np. 171 czy 523 bo
nie pokrywają się w 100% z trasą metra, na ten przykład.
Nie róbcie radykalnych cięć linii - autobusy i metro istnieją obok siebie
- nie jest to automatyczne zastępstwo.
Ja np. wolę na tę chwilę jechać autobusem lub tramwajem do centrum niż
podjeżdżać do księcia janusza i wssiadać w metro...
Kolejna sprawa - metro ma mniej przystanków niż autobusy - linie
autobusowe kursujące wzdłuż metra też mają swoją funkcję. Ja się boję, że
po otwarciu nowych stacji metra, potniecie i pousuwacie wzystko "bo
metro" - nie róbcie tego!!!
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Temat:

Nowe stacje metra linii M2 na Woli i Bemowie

Kategorie: na zachód od Bemowa; zachód od Bemowa
Dzień dobry,
chciałbym zwrócić uwagę, na dostęp miejscowości aglomeracyjnych na zachód
od Warszawy do nowych stacji metra. Pozytywnie oceniam dostęp ze strony
Babic oraz Leszna, natomiast co z gminą Ożarów Mazowiecki? Za chwilę
dojazd komunikacją miejską będzie utrudniony ze względu na budowę
ostatnich zachodnich stacji M2. Przykładowo linia 743, która obsługuje te
okolice spokojnie mogłaby kończyć swój bieg na pętli Oś. Górczewska
zamiast Cm. Wolski (trasą ... - Szeligowska - Lazurowa - Człuchowska Powstańców Śląskich - METRO BEMOWO - Górczewska - Oś. Górczewska). Przy
obecnej częstotliwości ruch autobusów 743 nie obciążyłby zbytnio ulicy
Człuchowskiej, natomiast dodatkowe kursy na tej trasie wspomogłyby nowy
przebieg linii 171/177. Obecnie 743 i 713, czyli druga linia obsługująca
ten kierunek, kończą bieg na tej samej pętli. Może warto jedną z nich
przenieść bardziej na północ zahaczając o metro?
Prośba o komentarz w tej kwestii.

Temat:
Nowe stacje metra M2
w komunikacji

tj Brudno – konsultacje społeczne zmian

Kategorie: Bródno
https://www.wtp.waw.pl/newsy/2022/03/22/nowe-stacje-metra-m2-na-woli-ibemowie-propozycje-zmian-w-warszawskim-transporcie-publicznym/
witam uprzejmie,
W zwiazku z rozbudowa drugiej nitki metra oraz ogloszonymi konsultacjami
musze zglosic moje zapotrzebowanie dla waznego autobusu 738.
Aktualnie autobus 738 jezdzi od metro trocka az do Radzymina. To jedyne
polaczenie miasta Radzymin z Warszawa od czasu odkad w 1974roku
zlikwidowana kolej waskotorowa naziemna laczoca Radzymin- slupno- markizacisze - warszawa wilenska tzw marecka kolej dojazdowa....
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marecka_Kolej_Dojazdowa
Dlatego bardzo prosze aby warszawski ztm uruchomil nowa trase 738 na
odcinku Radzymin-slupno-struga- marki- M1 az do brudna np do stacji Metra
Ratusz targowek , tak jak jest dzis od stacji metra Trocka tej drugiej
lini jechal czesciej co 5-7minut na bardzo krotkiej trasie aby dowozic
ludzi z Radzymina do warszawy w roznych celach czy to szkoly czy do pracy
w warszawie....
ZTM warszawa zyska dodatkowych pasarzerow ktorzy beda sie przesiadac z
738 do skm na tym nowym odcinku chac szybko i bez korkow dojechac do
warszawy w waznych sprawach zawodowych i spolecznych..
bardzo prosze to przeanalizowac
Temat:

Ulepszenie komunikacji miejskiej.

Kategorie: Bemowo
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Dzień dobry.
W związku z brakiem rozpoczęcia budowy kolejnych etapów metra na Bemowie,
proponuję zorganizowanie bezpośredniego połączenia do metra Bemowo z ul.
Szeligowskiej (przybywa coraz więcej nowych mieszkańców) ułatwi to wielu
młodym osobom w dotarciu do centrum miasta.
Temat:

Metro Bemowo - konsultacje

Kategorie: Bemowo
Szanowni Państwo,
Korzystając z możliwości przesłania opinii dot. zaproponowanych w dn.
22.03 zmian w układzie komunikacyjnym w dzielnicy Bemowo po otwarciu
stacji metra M2 Ulrychów i Bemowo, chciałbym zauważyć, że brak jest,
oczywistego z mojego punktu widzenia, częstego autobusu wzdłuż Lazurowej
do obsługi osiedli na Chrzanowie (rejon ul. Batalionów Chłopskich), w
kierunku przeciwnym do obecnej głównej „dowozówki" 105. Proszę zwrócić
uwagę, że po zachodniej stronie ul. Lazurowej, zarówno na wysokości ul.
Siemiatyckiej (nowa duża wieloetapowa inwestycja jednego z deweloperów),
jak i wzdłuż ul. Batalionów Chłopskich wraz z odnogami Coopera/Rayskiego
powstało i powstaje znaczna ilość osiedli, które są naturalnym obszarem
obsługi przez tak względnie blisko usytuowaną stację metra Bemowo, a
która to część zgodnie z obecnymi propozycjami nie będzie miała
najprostszego dojazdu do wskazanej stacji. Dodając do tego część
starszych osiedli po wschodniej stronie ul. Lazurowej (częściowo
obsługiwanych w obecnych propozycjach przez linie 171 oraz 177, ale
jedynie na południe od ul. Człuchowskiej), mamy do dyspozycji obszar ze
znaczną liczbą mieszkańców.
Biorąc pod uwagę powyższe, proponowałbym wzięcie pod uwagę utworzenie
nowej linii dla m.in. Chrzanowa na hipotetycznej prostej trasie: Nowe
Włochy - Al. 4 Czerwca 1989 - Lazurowa - Górczewska - Metro Bemowo
(powrót: Górczewska - Konarskiego - Powstańców Śląskich - Górczewska).
Dla wskazanej części osiedla w obecnej propozycji ZTM linią dowozową
będzie tylko 171 co 10 minut i do tego naokoło przez Człuchowską (z dwoma
newralgicznymi lewoskrętami Lazurowa>Człuchowska, Człuchowska>Powstańców
Śląskich, które już obecnie powodują opóźnienia w kursowaniu linii 190 i
189). Patrząc na mapę, dla tej szybko rozbudowującej się części Bemowa,
dojazd Lazurowa (Batalionów Chłopskich) > Górczewska > metro Bemowo to
najszybszy sposób dostania się do nowej stacji (4 przystanki, ok. 7
minut).
Temat:

Sprzeciw wobec zmiany trasy linii 716

Kategorie: Ursus
Stanowczo sprzeciwiam się proponowanej zmianie trasy linii 716 na
dotychczasowej trasie. Obecna trasa zapewnia bezpośredni dojazd z
Piastowa do CH Factory, do zespołu szkół ponadpodstawowych na ul. Dzieci
Warszawy, a także dogodną przesiadkę na linię 189 szczególnie dla osób
jadących z/w kierunku Mokotowa. Trasa przez ul. Gierdziejewskiego i
Połczyńską nie dość, że jest okrężna, to z daleka omija wszystkie ważne
cele podróży mieszkańców Piastowa. A to przede wszystkim dla nich
funkcjonuje ta linia. Zastępstwo za linię 197 proponuje zapewnić w inny
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sposób, nie pozbawiając przy tym Piastowian dogodnego połączenia z ul.
Traktorzystów, Świerszcza i osiedlem Nowe Włochy.
Temat:

Chrzanów a zmiany w układzie linii autobusowych Bemowo

Kategorie: Bemowo
Witam
była zapowiadane, że mieszkańcy Chrzanowa będą mieć bezpośrednie
połączenie autobusowe ze stacją Metro Ratusz-Bemowo. W proponowanych
aktualnie zmianach (strona wtp) nie znalazła się korekta trasy linii 249
ani żaden inny autobus który pozwalałby na bezpośrednie połączenie
Chrzanów- Metro.
Przy aktualnym wstrzymaniu prac nad kolejnym fragmentem linii metra takie
pominięcie mieszkańców Chrzanowa w bezpośrednim skomunikowaniu z metrem
jest nieuzasadnione. Proszę o uwzględnienie powyższego wniosku.
dziękuję
Temat:

Komunikacja po uruchomieniu metra na Bemowie

Kategorie: Ursus
Dzień dobry,
W ramach konsultacji zwracam się z wnioskiem o to, aby zapewnić
komunikację do nowych stacji metra na Bemowie z dzielnicy Ursus.
Komunikacja autobusowa w Ursusie jest w opłakanym stanie, a mając na
uwadze ogromny nową zabudowę mieszkaniową na Szamotach konieczne jest
zapewnienie choćby tej części Ursusa (Szamoty) bezpośredniej komunikacji
do metra na Bemowie.
Temat:
Zmiana linii 249
Załączniki: 249-metro.jpg
Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
W imieniu swoim oraz innych mieszkańców Chrzanowa, zwracam się z uprzejmą
prośbą o zmianę trasy linii 249 tak aby był bezpośredni dojazd do stacji
Metra Bemowo. Proponuję zmianę trasy zgodnie załącznikiem.
Temat:

propozycje zmian w lewobrzeżnej Warszawie

Kategorie: Bemowo
Szanowni Państwo,
po otwarciu stacji metra Bemowo (przy Bemowo Ratusz) proponuję, aby:
- autobus linii 149 jadąc z krańca Groty w kierunku krańca Koło, po
obsłużeniu przystanku "Kocjana 01" na ulicy Lazurowej skręcał w lewo w
ulicę Dywizjonu 303 (na skrzyżowaniu Lazurowa/Dywizjonu 303 planowany
jest montaż sygnalizacji świetlnej). Na ulicy Dywizjonu 303 można zrobić
trzy przystanki dla autobusu 149 w okolicach przystanków tramwajowych
"Fort Blizne 03", "Os. Zielony Staw 01" oraz "Dywizjonu 303 05".
Następnie z ulicy Dywizjonu 303 autobus skręcałby w prawo na ulicę
Powstańców Śląskich kierując się do stacji metra Bemowo. Taka trasa
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autobusu usprawniłaby dojazd mieszkańcom (coraz to nowych powstających
osiedli) do stacji metra Bemowo.
Na odcinku ulicy Dywizjonu 303 od ulicy Lazurowej do ulicy Radiowej
kursuje jedynie tramwaj linii 20, który w momencie nieprzejezdności
jednotorowego odcinka linii pozbawia mieszkańców dostępu do transportu
publicznego. Dodatkowo na skrzyżowaniu Dywizjonu 303/Powstańców Śląskich
krzyżującego się ze sobą torowiska tramwajowe nie mają możliwości skrętu
w żadnym kierunku, jedynie się ze sobą przecinając, co uniemożliwia
jakąkolwiek zmianę trasy przebiegu linii tramwajowych.
Ewentualnie można rozważyć skierowanie innej linii autobusowej na ulicę
Dywizjonu 303 pomiędzy ulicą Lazurową, a ulicą Powstańców Śląskich.
- autobus linii 523 zatrzymywał się "na żądanie" na zespołach przystanków
"Dywizjonu 303 01 oraz 02" jadąc w obu kierunkach.
Temat:

Komunikacja z metrem BEMOWO

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
Wydaje się, że dobrze byłoby połączyć Lazurową ze stacją metra. Na
przykład przez ulicę człuchowską,. Dla przykładu z Szeligowskiej,
Człuchowską i Powstańców Śląskich.
Temat:

Bemowo - komunikacja po otwarciu metra (autobus 249)

Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
Dla poprawy komunikacji Chrzanowa (część Bemowa), sugeruję:
- wydłużenie trasy autobusu 249 tak aby dojeżdżał do stacji metra Bemowo
Ratusz
- zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu 249 w porannym (7:009:00) i popołudniowym (16:00-18:00) szczycie do 5-6 razy na godzinę
- dodanie kursów autobusu 249 w weekendy
Uprzejmie proszę o rozważenie moich sugestii.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam,
Temat:
Propozycja zmian ZTM
Kategorie: Bemowo
Dzień dobry,
piszę w sprawie zmian w komunikacji miejskiej po uruchomieniu metra. Od
marca 2022 roku mieszkam na ulicy Szeligowskiej 59. Rejon ten jest bardzo
słabo skomunikowany z resztą miasta. Najbliższe dwa przystanki obsługują
linie 743 oraz 249. Byłoby dobrze zmienić trasę linii 249, tak aby
dojeżdżała bezpośrednio do metra Bemowo, oraz zwiększyć jej częstotliwość
do co najmniej 15 minut, jak również kursowanie we wszystkie dni
tygodnia.
Pozdrawiam
Temat:

Konsultacje
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Kategorie: Bemowo
Dzień dobry ??
Jako mieszkaniec Bemowa mam prośbę o wzięcie pod uwagę przy ustalaniu
komunikacji sprawną, szybką i częstą możliwość dojazdu do nowo
otwieranych w czerwcu stacji metra z ulicy lazurowej. Przy ulicy
lazurowej w okolicach Szeligowskiej i Batalionów chłopskich mieści się
dużo nowo powstałych bloków (a kolejne się budują) których mieszkańcy
byli przez deweloperów zachęcani bliskim dostępem do metra , niestety z
wiadomych przyczyn stacja karolin wcale nie zostanie oddana w 2022 czy
2023 roku jak nas zapewniano a z dojazdem w stronę ratusza krucho bo
autobusy zatrzymują się na pętli. Przydała by się taka linia która nie
będzie dojeżdżać tylko do pętli a dowiezie mieszkańców kawałek dalej do
nowego metra. Myślę że to by bardzo pomogło w komunikacji po mieście i
mnie i innym mieszkańcom również przyszłym bo buduje się tam bardzo duże
osiedle. Serdecznie dziękuję za przeczytanie mojej sugestii i mam
nadzieję że weźmiecie to pod uwagę chociaż.
Pozdrawiam ciepło.
Temat:
Wniosek konsultacji
Kategorie: Białołęka
Dzień dobry, w związku z planowaniem budowy ulicy 11 KL oraz pętli
autobusowej w okolicach ul Verdiego składam wniosek, aby nowe autobusy
przejeżdżały przez przystanek "Przejezdna" Mieszkańcy wsiadający i
wysiadający na tym przystanku mają do wyboru tylko 2 autobusy 120 oraz
314. Niestety ich częstotliwość oraz kierunek w jakim jadą są bardzo
słabe. W tutejszej okolicy powstaje coraz nowych inwestycji budowlanych,
osób wsiadających jest co raz więcej a brakuje autobusu który jechał by
do pierwszej linii metra jak i na drugą stronę Białołęki w stronę urzędu
dzielnicy w każdy dzień tygodnia. Na pewno poprawi to komunikację z
innymi dzielnicami i dojazdy do pracy na inną dzielnice nie będą już
takie uciążliwe. Liczę na przedstawienie mojego wniosku na najbliższych
konsultacjach społecznych oraz na pozytywne rozpatrzenie. Z góry dziękuję
i pozdrawiam.
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