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znak: ZTM/E-8/zawieszenie/01/2013 
 
dotyczy:  zawieszenia linii E-8 w okresie wakacyjnym. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 

 
 Dziś wracając do domu po południu, ze zdumieniem zapoznałem się z infor-
macją (wywieszoną w autobusie linii 509) o zawieszeniu kursowania w okresie wa-
kacyjnym linii E-8 oraz E-4. Podobnie jak większość pasażerów, dowiedziałem się o 
tej decyzji w ostatniej chwili – próżno szukać tej informacji na stronie ZTM: 

 



Okazuje się, że informacja jest ukryta – można się z nią zapoznać klikając na infor-
mację o budowie II linii metra, a potem odnajdując na dole wyświetlonej strony link 
do organizacji komunikacji miejskiej w okresie wakacyjnym. 
 
 Dlaczego takie informacje nie są wyświetlane na stronie głównej ZTM w wi-
docznym miejscu, czyli na górze strony, a nie np. z boku, na dole itd.? 
 
 
 Z uwagi na to, że do czasu wprowadzenia zmiany w życie pozostało kilka dni, 
apeluję do Pani Prezydent o nie zawieszanie linii E-8 i E-4 na wakacje. Z linii E-8 (15 
kursów na godzinę w szczycie) korzysta bardzo dużo pasażerów. Brak tej linii spo-
woduje, że Ci mieszkańcy będą musieli zacząć korzystać z innych linii. Z jakich? Czy 
ma to być linia 101 kursująca co 10 minut w szczycie (6 kursów na godzinę)? 
 
 To działanie doprowadzi do tego, że część pasażerów komunikacji przesiądzie 
się do swoich samochodów. Uświadamiam Pani Prezydent, że osiedle Tarchomin i 
Nowodwory w wakacje potrzebuje praktycznie identycznej komunikacji jak w zwykłe 
dni roku – mieszkają tu ludzie młodzi, pracujący cały rok, a tym samym nie wyjeżdża-
jący na wakacje i potrzebujący sprawnej komunikacji. Ci ludzie w odróżnieniu od np. 
studentów, czy uczniów, nie mogą sobie pozwolić na długą przerwę wakacyjną przy 
swojej aktywności zawodowej. W związku z tym, proszę, aby nie utrudniała Pani co-
dziennego życia mieszkańcom tej części miasta. 
 
Proszę ponadto o wyjaśnienie, czy Urząd Dzielnicy został poinformowany o zmia-
nach w komunikacji w takim samym czasie, jak mieszkańcy dzielnicy? Proszę o 
Przesłanie stosownego powiadomienia Urzędu dzielnicy przez ZTM. 
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