
            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl 
 

 
Warszawa, 20 grudnia 2013 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Sz. P. Wiesław Witek 
 Dyrektor 
 Zarządu Transportu Miejskiego 
 ul. Żelazna 61 
 00 – 848 Warszawa 
 
 
znak: 176/03/2013 
 
dotyczy:  koniecznej zmiany rozkładu jazdy i taboru na linii 176 od 07 stycznia 2014 r. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 
 
 Ostatnio otrzymałem sygnały od rodziców, których dzieci chodzą do gimnazjum nr 
124 przy ul. Przytulnej, że dojazdy do tej szkoły autobusem linii 176 na lekcje, jest mocno 
problematyczne: 
 
„Piszę w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do gimnazjum na ulicy Przytulnej w Warszawie 
(okolice pętli Raciborska). Otóż zwracamy się z gorącą prośbą o przywrócenie rozkładu jazdy linii 176 
obowiązującego w październiku. Jeżeli nie jest możliwa korekta całości rozkładu, to prosimy bardzo o 
zmianę kursów linii 176, które kończą bieg na pętli Raciborska o godzinie 8,00 i 9,00 rano w dni po-
wszednie. Prośbę tę motywujemy tym, że wiele dzieci dojeżdżało tym autobusem do szkoły, a po 
zmianie godzin zostało takiej możliwości pozbawione, ponieważ wspominane kursy są o kilka minut za 
późno (nie zakładają nawet jednominutowego spóźnienia autobusu, co ma przecież prawo się zda-
rzyć!), aby dzieci zdążyły na lekcję. Wcześniejszy kurs natomiast sprawia, że dzieci są w szkole jesz-
cze przed jej otwarciem, czyli o 7.30, co zwłaszcza zimą nie jest komfortowe.” 
 
 W zeszłym tygodniu (9 – 13 grudnia) „ została wprowadzona pewna korekta w rozkładzie, 
ale tylko na kurs przed 8 rano. Przesunięto go na godz. 7.55 na pętli Raciborska (mało, bo autobusy 
rano notorycznie mają opóźnienia (min. 2 min, czasem nawet 5-6)), ale w tym samym czasie niestety 
wprowadzono na trasę krótkie pojazdy (dwudrzwiowe). W efekcie po korekcie nadal nie wiadomo czy 
uda się dojechać do szkoły, bo autobus najprawdopodobniej będzie opóźniony i nigdy nie ma gwaran-
cji, że nawet jeżeli wyjątkowo nie będzie, to czy uda się do tego autobusu jeszcze wepchnąć. Jednak 
większość jedzie do szkoły na ósmą i "robi" ten tłok.... Stąd też może powstają opóźnienia, bo więcej 
czasu zajmuje wsiadanie i wysiadanie...” 
 
 W tym wypadku utrzymanie przyjazdu linii 176 na pętlę w Choszczówce o godz. 7:55 
(pierwsza lekcja zaczyna się o godz. 8:05 – teoretycznie jest 10 minut na to, aby zdążyć na 
lekcje) powinno iść w parze z przywróceniem obsługi tego kursu linii 176 autobusem 12–



metrowym. Szybsze wymiany pasażerów na pośrednich przystankach zniwelowałyby część 
opóźnień na tej linii w tym kursie. 
 
 W żaden sposób jednak nie odniesiono się do drugiego wniosku: „Jeżeli nie jest możli-
wa korekta całości rozkładu, to prosimy bardzo o zmian ę kursów linii 176, które ko ńczą bieg na 
pętli Raciborska o godzinie  8,00 i 9,00 rano w dni powszednie. ” 
 
 Druga godzina lekcyjna w gimnazjum przy ul. Przytulnej zaczyna się o godz. 9:00, 
zatem zaplanowanie rozkładu jazdy linii 176 w taki sposób, aby autobus przyjeżdżał na pętlę 
w Choszczówce najpóźniej o godz. 8:50 – 8:52 w pełni satysfakcjonowałoby rodziców oraz 
nauczycieli, którzy także korzystają z linii 176 w drodze do pracy. 
 
Podobnie w kursach popołudniowych, gdy lekcje w gimnazjum kończą się odpowiednio o 
godz.: 13:30, 14:25 i 15:10, a linia 176 odjeżdża z pętli w Choszczówce 10 minut lub 40 mi-
nut po pełnej godzinie, zwłaszcza odjazd 176 o godz. 15:40 powinien być przyśpieszony, aby 
dzieci wracające ze szkoły nie musiały czekać 20 minut na odjazd autobusu. Kursy z godz.: 
13:40, 14:40 i np. 15:30 (po zmianie) także powinny być obsługiwane autobusami 12–
metrowymi. 
  
 Bardzo proszę o ponowne rozpatrzenie sprawy – rodzice przesyłali wnioski bezpo-
średnio do ZTMu – i pozytywne załatwienie wniosków mieszkańców. 
 
Zgodnie z art. 39.1 KPA odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 
wojtum@gazeta.pl 
 
 

 

                   Wojciech Tumasz 
 
 


