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Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 W związku z informacją ZDM z dnia 10 grudnia 2013 r. (znak: ZDM-ZUWD/G-AOR-5541-998-2-
13), w której jest zawarte stwierdzenie, że „postulat poddawać będziemy dalszej analizie, 
uwzględniając w tym fakt wzmożonego ruchu wynikającego z przejściowo występujących utrudnień na 
moście Grota-Roweckiego.”, proszę o informacje, czy przeprowadzono już analizy zakresie 
rzeczywistego ruchu odbywającego się na skrzyżowaniu ulic: Myśliborskiej i Świderskiej? 
 Jednocześnie proszę mieć na uwadze fakt, że o zmiany na opisywanym skrzyżowaniu 
wnioskowałem już w 2012 r., tj. w okresie, gdy oba mosty (Północny i Stefana Grota-Roweckiego) 
funkcjonowały bez zakłóceń (z niewiadomych powodów korespondencja pozostała bez odpowiedzi). 
Mimo to południowy dojazd do TMP ulicą Myśliborską często korkował się w godzinach 
popołudniowego szczytu (częściowo także w godzinach rannych), zatem zakończenie przebudowy 
mostu Grota nie wpłynie w znaczącym stopniu na zmniejszenie liczby pojazdów przejeżdżających 
przez to skrzyżowanie – nadal będzie wymagać przebudowy, zwłaszcza, że planowane jest 
uruchomienie linii autobusowej w ciągu ul. Myśliborskiej (na południe w relacji: Świderska – 
Myśliborska, zaś na północ w relacji: Myśliborska – Myśliborska – Światowida), aby skomunikować 
rejony Żerania północnego (obszar między ul. Modlińską, TMP, Myśliborską, a Dorodną) ze szkołą nr 
314 przy ul. Porajów – od 01 września zgodnie z uchwałą Rady Warszawy zmieniają się obwody szkół 
w dzielnicy Białołęka, w tym SP 118 i SP 314. Dzieci z obszarów położonych na zachód od ul. 
Portowej będą miały obwodową szkołę przy ul. Porajów (314) i będą do niej dojeżdżać nowo 
uruchomionym połączeniem autobusowym (przedłużenie linii 211). 
 
 Brak przebudowy skrzyżowania ulic: Myśliborskiej i Świderskiej oznaczać będzie nieregularne 
kursowanie autobusów linii 211 i w konsekwencji spóźnienia uczniów do szkoły. 
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