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Znak: 126/04/2013 
 
Dotyczy:  zmiany trasy linii 126. 
 

Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 W lipcu 2012 r. skierowałem do Dyrektora ZTM wniosek dotyczący linii 133 i 152, a także 126 
(treść poniżej): 
 
W związku z Państwa pismem, skierowanym do Stowarzyszenia Nasza Choszczówka (dzielnica otrzymała do 
wiadomości), w którym przedstawiają Państwo  kolejną wersję trasy 133: Choszczówka – Raciborska – 
Mehoffera – Tarchomin  i jednocześnie proszą Państwo o opinię na temat trasy linii 133 do końca lipca br., 
podtrzymuję swoją opinię o tym, że najlepszym z dotychczasowych wariantów tras dla linii: 133 i 152, jest wariant, 
w którym następuje połączenie obu linii w jedną na trasie Choszczówka – Raciborska – Mehoffera-BIS – 
Parcelacyjna – Mehoffera – Światowida – Modli ńska – Klasyków – Bohaterów – Wałuszewska – 
Żyrardowska – Zegarynki – Białoł ęka Dworska . Biorąc pod uwagę fakt, ze Rada Osiedla Białołęka Dworska 
także jest zadowolona z wycofania linii 152 z krańca Żerań FSO i skierowania jej na Tarchomin przy podniesieniu 
kursowania w szczycie do co 12 minut, a poza nim do co 15 minut, nic nie powinno stać na przeszkodzie 
połączenia linii 133 i 152 w jedną. 
 
 Ponownie wnioskuję także, aby po wprowadzeniu nowej, połączonej ze 133 i 152 linii, skierować linię126 
na trasę: Nowodwory - Ordonówny - Mehoffera - Modlińska - Klasyków - Bohaterów - Czołowa - Marywilska i 
dalej do CH Targówek, utrzymując w dalszym ciągu komunikację do kolei z wielotysięcznego osiedla Nowodwory 
(przesiadka na przystanku Warszawa – Płudy w S3 i KM jadące w kierunku Służewca). 
 
Wniosek ten został odebrany w ZTM 26 lipca 2012 r. (załącznik). Do dziś nie otrzymałem 
odpowiedzi w tej sprawie, zwłaszcza w kwestii linii  126. Dlaczego? 
 
 Obecnie linia 126 na ul. Światowida jest słabo wykorzystywana i należałoby ją skierować na 
trasę sąsiednim ciągiem komunikacyjnym, tj. ul. Odkrytą – Nowodworską, czyli na trasę: Nowodwory – 
Światowida – Dzierzgońska – Odkryta – Nowodworska – Mehoffera – Modlińską i dalej w celu 
skomunikowania os. Nowodwory z linią kolejową na trasę: … Modlińska – Klasyków – Bohaterów – 
Czołowa – Marywilska do swojej obecnej trasy.   
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