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Znak: 152/03/2013 
 
Dotyczy:  zmiany fragmentu trasy linii 152. 
 

Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 Dziękuję za odpowiedź z dnia 31 lipca 2013 r. (znak: ZTM-PPO-4-656-85-2-13/DKA) w sprawie 
linii 152. Po przekazaniu jej mieszkańcom, Ci nie kryli zażenowania postawą ZTM. Przedstawicielka 
mieszkańców napisała: 
 
„Nie mogę się zgodzić z informacjami zawartymi w piśmie z ZTM. Ulica Milenijna i osiedle, na którym 
mieszkam obwodowo należy do szkoły podstawowej 257. Wiem to, bo z tej szkoły otrzymuję 
korespondencję w sprawie obowiązku szkolnego moich dzieci, ponadto, w załączeniu przesyłam panu 
link do strony gminy Białołęka, gdzie jest to wyraźnie napisane (http://www.sp257.edu.pl/o-
szkole/obwod ). Nie wiem skąd ZTM czerpie informacje na temat rejonizacji szkół. Ten rejon 
obowiązuje, od co najmniej 10 lat. Niekompetencja tego Urzędu mnie poraża. Na wcześniejszego 
mojego maila do ZTM w sprawie poprawy dojazdu dziecka do szkoły z ulicy Milenijnej otrzymałam 
odpowiedź, że również na moją prośbę moje dzieci mają zapewniony bardzo dobry dojazd do szkoły 
przy ulicy Odkrytej. Czy ktoś tam w ogóle zagląda, chociaż do mapy Warszawy? Dla mnie skandalem 
jest to, że dzieci nie mają zapewnionego bezpośredniego dojazdu do szkoły rejonowej, a rodzice są 
zmuszeni do „upychania” swoich dzieci w zatłoczonych szkołach poza rejonem. Ci, którzy zdecydują 
się posłać dzieci do rejonowej szkoły z kolei musza się godzić na to, że dzieci będą same spacerować 
wzdłuż bardzo ruchliwej, a zimą kompletnie nieodśnieżanej ulicy Modlińskiej.” 
 
 Z powyższego wynika, że problem dojazdu do szkoły podstawowej nr 257 jest bardzo istotny. 
Skierowanie linii 152 na trasę przez ul. Milenijną i Ćmielowską z uwagi na jednak nikłe wykorzystanie 
tej linii przez pasażerów na odcinku ul. Światowida, jest jak najbardziej zasadne. Jednocześnie nie 
zakłóci dotychczasowej częstotliwości kursowania linii 152. Ponownie proszę o rozważenie wniosku i 
wprowadzenie korekty trasy linii 152. 
 
 Proszę o realizację ww. wniosku.  
 

                   Wojciech Tumasz 
 
 


