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znak: 214/pludy/01/2011 
 
dotyczy:  poprawek w funkcjonowaniu linii 214 i przesiadki do kolei w Płudach. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 
 Z zadowoleniem przyjąłem uruchomienie nowej linii autobusowej na terenie 
dzielnicy stanowiącą wraz z koleją alternatywne połączenie z centrum Warszawy. 
 
 Obecnie połączenie to jest jednak praktycznie niewykorzystywane przez 
mieszkańców Nowodworów. Korzystając dwukrotnie z nowego połączenia, zaobser-
wowałem brak kilku niuansów, które mogłyby przyczynić się poprawy frekwencji na 
linii 214. 
 

1. Brak dobrej informacji. 
 
 Linia 214 i kolej (dojazd do stacji Dw. Gdański) w załoŜeniu mają być konku-
rencją dla jazdy autobusem z Nowodworów do metra. JednakŜe np. w autobusach 
linii 508, czy E-8 brak jest informacji o nowym połączeniu. Wskazane byłoby umiesz-
czenie pod tablicami bocznymi komunikatów na kartkach A3 mniej więcej o treści: 
"Szanowni PasaŜerowie! 
Z Nowodworów została uruchomiona dodatkowa linia dowoŜąca bezpośrednio do 
kolei (PKP Płudy). Nowa linia 214 jest skomunikowana z odjazdami pociągów jadą-
cych do stacji Dw. Gdański. Łączny czas podróŜy z Nowodworów na Dw. Gdański 
wynosi .... minut. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z ww. połączenia i zachę-
camy do wyraŜenia opinii na ten temat pisząc na adres: 
ztm@ztm.waw.pl. 
 
Z powaŜaniem 
ZTM" 



 Podobnie naleŜy rozwaŜyć emisję komunikatów głosowych w pociągach me-
tra, które ze stacji poprzedzającej stację Dw. Gdański (Ratusz-Arsenał) odjeŜdŜają 
w czasie ok. 6-11 minut przed czasem odjazdu pociągu ze stacji Dw. Gdański w kie-
runku Legionowa. Czas 6 minut wystarczy, aby pociąg metra ze stacji Ratusz-
Arsenał dojechał do stacji Dw. Gdański, potencjalni pasaŜerowie mogli wysiąść i spo-
kojnym tempem pokonać drogę na peron kolejowy, gdzie wsiądą do pociągu tuŜ 
przed jego odjazdem. Komunikat mógłby być następującej treści: 
"Szanowni PasaŜerowie! 
NajbliŜszy pociąg w kierunku Legionowa odjeŜdŜa za ok. 7 minut. Wysiadając na sta-
cji Dw. Gdański mogą Państwo skorzystać z tego połączenia w celu dojazdu do stacji 
PKP Płudy i stamtąd skomunikowanym autobusem linii 214 dojechać do Nowodwo-
rów praktycznie bez korków w czasie zbliŜonym do czasu jazdy linii 508 z Marymon-
tu. Zapraszamy do skorzystania z ww. połączenia.” 
 
W ten sposób większa ilość pasaŜerów zostanie poinformowana o nowej linii 214 
i pozna cel jej uruchomienia, a takŜe skorzysta. 
 
 

2. Dopracowanie przesiadek autobus <-> kolej. 
 
 Jadąc w niedzielę (w celu rozeznania połączenia) linią 214 do stacji PKP Płu-
dy (odjazd z przystanku Strumykowa ok. godz. 11:27), dojechałem na pętlę w Płu-
dach ok. 11:35 i niestety idąc w miarę szybkim tempem na stację (ok. 3 minuty cza-
su) nie zdąŜyłem na pociąg (linia S-9 odjeŜdŜająca ok. godz. 11:37). 
  
 NaleŜałoby zatem lekko zmienić przyjazd linii 214 do Płud (np. o minutę wcze-
śniej), aby pasaŜerowie mieli pewność przesiadki z autobusu do kolei. Pewność 
przesiadki daje czas ok. 3-4 minut przeznaczony na pokonanie drogi z autobusu do 
kolei. Z powrotem minimalny czas przejścia powinien wynosić ok. 4-5 minut (idzie się 
z dalszego peronu). W tym wypadku jednak dwukrotnie wracając pociągiem i auto-
busem, nie zauwaŜyłem aby odjazd autobusu następował wcześniej niŜ ok. 4-5 minut 
po przyjeździe do Płud pociągu w stronę Legionowa. 
 
 

3. Zadbanie o otoczenie przesiadki. 
 
 Drogę autobus <-> pociąg w ok. 90% pokonuje się po chodniku wzdłuŜ ul. 
Klasyków, jednakŜe tuŜ przy ul. Szynowej (wlot w ul. Klasyków) aŜ do schodów pro-
wadzących na peron trzeba przejść odległość od 30 m po ziemi. Obecnie nierówna 
ziemia jest zmroŜona i nie ma błota, ani kałuŜ. Jednak gdy mrozy miną i ziemia roz-
marznie, ten 30-metrowy odcinek będzie trzeba pokonać pieszo w błocie, omijając 
dodatkowo kałuŜe. 
 
 NaleŜy zadbać o utwardzenie nawierzchni tego odcinka, aby pasaŜerowie 
bezpieczniej (i suchą nogą) mogli przejść. 
 
 

4. Oznakowanie peronów. 
 
 Brakuje większej ilości tablic kierujących w stronę ul. Klasyków. Gdybym był 
pierwszy raz na przystanku PKP Płudy, to nie wiedziałbym od razu, jak dojść do ul. 
Klasyków i zanim bym się zorientował (lub zauwaŜył przejście po południowej stronie 
peronów), to prawdopodobnie nie doszedłbym na czas, aby wsiąść do autobusu. 



 NaleŜy na peronie w stronę Legionowa zapewnić więcej [duŜych] tablic kieru-
jących w stronę ul. Klasyków. 
 
 

5. Korekta rozkładu 176 
 
 Porównując czasy odjazdów pociągów z PKP Płudy w stronę centrum z cza-
sem odjazdów autobusu linii 176 z przystanku PKP Płudy stwierdzam, Ŝe w przy-
najmniej kilku przypadkach pasaŜer nie ma niestety ani jednej minuty na przesiadkę 
autobus -> kolej (np. kursy 176 o godz. 10:37, 11:37, czy 12:37). 
 
 NaleŜałoby zmodyfikować rozkład jazdy autobusu linii 176 tak, aby autobus 
ten na przystanek PKP Płudy przyjeŜdŜał ok. 1-2 minuty przed odjazdem pociągu. 
 
 

6. Naprawa nawierzchni jezdni przy przystanku linii 176 
 
 Niestety, ale w miejscu zatrzymywania się autobusu 176 powstały koleiny, któ-
re wypełnione wodą, niosą ryzyko dla pasaŜerów czekających na przystanku linii 
176. PrzejeŜdŜające samochody i autobusy często wychlapują taką wodę na przy-
stanek (załącznik – zdjęcie: tu samochód przejechał z dala od kałuŜ). Jeśli w tym 
czasie stoją na przystanku ludzie, to nie mają oni dokąd uciec i zostają ochlapani. 
 
 NaleŜałoby wyremontować ten fragment jezdni, gdy tylko pozwolą na to wa-
runki atmosferyczne. 
 
 
 Przesyłam takŜe Państwu link do filmu obrazującego drogę: kolej -> autobus 
nakręconego w słoneczny dzień wraz z komentarzem (w tle): 
 
http://radny.com.pl/dok2kadencja/pisma2ztm/ztm-214linia110224pludy-zal2.avi 
 

 

Mam nadzieję, Ŝe powyŜsze uwagi przyczynią się do lepszego funkcjonowania linii 

214 i przesiadka do kolei na przystanku PKP Płudy będzie funkcjonowała jeszcze 

lepiej. 

 

                   Wojciech Tumasz 
 
 


