
Wyniki ankiet z budynków przy ul. Kamińskiego (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 22) 
 
Lp Komentarz 

 Głosy przeciwne – ogółem 19 opinii 
1 Szanowny Panie 

Mieszkam przy ulicy Kamińskiego 8.To blok, który stoi tuż przy wyjeździe z osiedla. 
Okna sypialni, pokoju dziennego i kuchni wychodzą, NIESTETY, na ul. Myśliborską. 
Po jej drugiej stronie stoją wieżowce przy ul. Erazma z Zakroczymia, a one właśnie 
stanowią doskonałe odbicie wszelkich dźwięków, szczególnie tych wydawanych przez 
pojazdy poruszające się po Myśliborskiej. Bloki osiedla Kamińskiego zostały wybudo-
wane tuz przy ulicy, wiec my mieszkańcy tych właśnie budynków jesteśmy nieustannie 
narażeni na okrutny hałas, który trwa nieustająco od wczesnych godzin rannych do póź-
nego wieczora. Nie wiem, czy pan ma pojęcie , jak bardzo hałas uliczny rozstraja, prze-
szkadza, denerwuje?! Czy był Pan chociaż raz w miejscu, na które chce Pan wpuścić 
autobus?! Też pewnie nie. Czy próbował Pan w takim miejscu wypocząć przy otwartym 
oknie? Nie? Szkoda, bo miałby Pan świadomość, że pomysł z jakim wystąpił Pan na 
kartce, którą znaleźliśmy w skrzynce jest beznadziejnie beznadziejny!!!! Motocykle ze 
zwariowanymi motocyklistami, ryk silników  o różnych pojemnościach, potok aut wy-
jeżdżających z Tarchomina i powracających doń, ciężarówki wszelkiego formatu, auta 
dostawcze większe i małe...Do tego chce Pan dołożyć nam autobus i przystanki. Skan-
dal!!!. Powinien Pan raczej zając się kwestią konieczności spowolnienia ruchu na My-
śliborskiej, a nie dokładania na tę ulicę kolejnego pojazdu! Ciekawa jestem, w jakim 
miejscu Pan mieszka?!...Zapewne cichym i miłym. Niechże się Pan opamięta i nie do-
kłada nam mieszkańcom najbliższym ulicy Myśliborskiej kolejnych decybeli i spalin. 
Jak już wspomniałam jakiś niemyślący człowiek umiejscowił wyjazd z osiedla naprze-
ciw naszych okien. My mieszkańcy, gdy otwieramy okna wdychamy spaliny każdego 
wyjeżdżającego auta. Nie chcemy wdychać również wyziewów autobusu , który żad-
nym udogodnieniem nie będzie.W dzisiejszych czasach 5 min. poświęcone na dojście 
na przystanek to jedynie działanie na rzecz własnego zdrowia i żaden kłopot. Nie wiem, 
w czyim imieniu Pan występuje, ale z pewnością nie w moim ani tych, którzy mieszkają  
w ciągłym hałasie i zaduchu spalin dochodzących z Myśliborskiej. Oczywiście, że 
mieszkający w głębi osiedla mogą mieć inne zdanie i tych pewnie może być większość, 
ale oni nie muszą się mierzyć z codziennymi wyziewami i burczeniem samochodów. 
Niech więc Pan skieruje swoją energię w jakieś inne rejony działalności i oszczędzi 
kolejnego źródła hałasu mieszkającym tuż przy ul Myśliborskiej (np. założenie progów 
spowalniających ruch na ul. Myśliborskiej, którą to inicjatywę z przyjemnością poprę). 
JESTEM JAK NAJBARDZIEJ NA NIE, ABY PO MYŚLIBORSKIEJ KURSOWAŁ 
POJAZD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ!!!! 
NIE CHCĘ KOLEJNEGO ŹRÓDŁA HAŁASU I SPALIN !!!! 
CHCĘ, ABY RADNY ZNALAZŁ SPOSÓB NA WYCISZENIE MYŚLIBORSKIEJ!!!! 
CHCE, ABY RADNY MIAŁ NA WZGLĘDZIE DOBRO ŚRODOWISKA NATU-
RALNEGO, A NIE DOKŁADAŁ KOLEJNE TRUCIZNY DRZEWOM, PTAKOM I 
LUDZIOM POD POZOREM TROSKI O TYCH, KTÓRZY MUSZĄ POŚWIĘCIĆ 
5min. NA DOJŚCIE DO NIEDALEKIEGO PRZYSTANKU (sam Pan widzi, jak 
śmiesznie to brzmi) 

2 Szanowny Panie Wojciechu, 
Jestem mieszkanką osiedla przy ul. Kamińskiego. Piszę do Pana w sprawie otrzymanej 
ankiety dotyczącej kursowania autobusów komunikacji miejskiej ul. Myśliborską na 
odcinku od ul. Światowida do ul. Mehoffera. 
Jeżeli mogę wyrazić swoje zdanie, to jestem przeciwna temu pomysłowi. Nie przeszka-



dza mi dosyć odległy przystanek autobusowy, mimo, że codziennie z niego korzystam 
(nie posiadam samochodu). 
Ponieważ mieszkam blisko ulicy Myśliborskiej znacznie bardziej będzie mi przeszka-
dzał hałas przejeżdżających autobusów pod oknem, niż ich całkowity brak. 
Jeżeli mogłabym na coś zwrócić uwagę, to prośba aby przyspieszyć na Białołęce/ Tar-
chominie możliwość korzystania z Veturilo – warszawskiego systemu wypożyczalni 
rowerów. 

3 Szanowny Panie, 
Na wstępie zaznaczam, że wyrażam opinię w imieniu mieszkańców całej naszej klatki. 
Kiedy głosowaliśmy na Wspólnotę Samorządowa Gospodarność  mieliśmy nadzieję, że 
bedzie ona reprezentowała interesy wszystkich mieszkańców Białołęki i obiektywnie 
oceniała ich problemy. Komunikacją miejską przy ul. Myśliborskiej mogą być zaintere-
sowani jedynie mieszkańcy bloków położonych w głębi osiedla Kamińskiego. Kursują-
ca dodatkowa komunikacja miejska będzie bardzo uciążliwa dla osób mieszkająch w 
pobliżu ulicy. Zwiększony ruch będzie zagrażał bezpieczeństwu przechodniów a w 
szczególności dzieci uczęszczających do szkoły, co też powinna brać pod uwagę ta 
część mieszkańców, którym nie chce się przejść kilkuset dodatkowych metrów. Decy-
dując się na zakup mieszkania w tej lokalizacji mieli przecież świadomość jaka jest od-
ległość do najbliższych przystanków. Mieszkańcy bloków przy Myśliborskiej zakupując 
mieszkanie w tej okolicy nie mogli przewidzieć, że będzie ktoś planował zgotować im 
piekło komunikacyjne tuż pod oknem. Jak Pan planuje rozwiązać problem z miejscami 
parkingowymi, które zostaną zajęte pod zajezdnie autobusów? 
Zdaje sobie Pan sprawę z tego, że autobusy do metra powinny kursować z dużą często-
tliwością co będzie prowadziło do wspomnianego niebezpieczeństwa oraz do paraliżu 
ruchu podczas wyjazdu z okolicznych osiedli (w szczególności z os. Kamińskiego). 
Uważamy, że komunikacja na ulicy Ćmielowskiej i Światowida jest w zupełności wy-
starczająca dla okolicznych mieszkańców. Należy jedynie popracować nad poprawą ich 
jakości. W przeciwnym razie pojawi się pomysł aby budować przystanki wewnątrz 
osiedla Kamińskiego. 
Mamy nadzieję, że jest to niedorzeczny pomysł mieszkańca z głębi os. Kamińskiego a 
nie Pański. Wierzymy, że nasze oddane głosy w ostatnich wyborach nie były zmarno-
wane. Mamy nadzieje, że nie bedziemy zmuszani do zbierania podpisów pod protestem 
w tej sprawie. 

4 Witam, 
Myślę, że autobusy komunikacji miejskiej nie powinny jeździć odc. Światowida- Me-
hoffera. Nie jest to moje widzimisię, ulica jest znacznie węższa niż ta, którą aktualnie 
jeżdżą autobusy - Światowida, wyjazd z osiedli Kamińskiego oraz Erazma i tak nie na-
leży do przyjemności z powodu kiepskiej widoczności. Jest to droga dzieci do szkoły, 
osoby mieszkające na Kamińskiego i tak muszą długo czekać na zielone światło. W 
ostatnim czasie ruch na ul. Myśliborskiej znacznie wzrósł co jest po pierwsze uciążliwe 
z powodu hałasu, a po drugie niebezpieczne ponieważ kierowcy wyprzedzają na pasach 
oraz jeżdżą bardzo nieostrożnie i szybko chcąc sobie zrobić skrót do domu. 700 m do 
przystanku wcale nie jest dużą odległością. Jeśli mogę coś zaproponować, to na Biało-
łęce brakuje szpitala/przychodni całodobowej- dziś dostanie się do lekarza jest koszma-
rem. Brak tu także kina oraz ścieżki rowerowej prowadzącej przez most Północny. I 
temat jak zwykle na czasie: brak żłobków i przedszkoli. 

5 Witam serdecznie. 
Jestem mieszkanką osiedla ul.Kaminskiego i jestem przeciwna wpuszczaniu autobusów 
na ulicę Myśliborską. 
Korzystam z przystanku na Cmielowskiej. 



6 Szanowny Panie! 
Z dużym zaskoczeniem, a jeszcze większym przerażeniem przeczytałam Pana odezwę 
do Mieszkańców osiedla przy ulicy Kamińskiego w Warszawie. Doceniam Pana inwen-
cję, ale zdecydowanie wolałabym, żeby ta inwencja była powszechna, a nie selektywna. 
A niestety tutaj zachodzi taka sytuacja. Uruchomienie nowej linii autobusowej ulicą 
Myśliborską nie utrudni życia Mieszkańcom z głębi osiedla, zaś tym mieszkającym 
bezpośrednio przy Myśliborskiej TAK, i to BARDZO TAK. Pana pomysł uznaję za 
dziwaczny z bardzo wielu względów. Jednym z nich jest bliskość przystanków przy ul. 
Ćmielowskiej, przy ul. Światowida i w końcu przy ul. Mehoffera. Czy to mało??? Nie!!! 
Dla każdego zdrowo myślącego śmiertelnika wystarczająco. Bo cóż mi z tego, że auto-
bus będę miała „pod nosem”??? W czym ma się to dla mnie przysłużyć??? Dodatkową 
dawką spalin, dodatkową dawką hałasu??? Nie dziękuję!!!!! Wol ę przejść na przystanek 
przy Światowida (zabiera mi to 6-7 min. bez napinania), skąd mam wiele połączeń, a 
przy okazji dostarczam sobie odrobinę ruchu i dotlenienia przed pracą. Ponadto proszę 
wziąć pod uwagę środowisko!!! Tak bardzo Panu zależy na dodatkowej jego degrada-
cji??? Jako osoba publiczna winien Pan dbać i propagować ochronę środowiska, a nie 
działać na jej szkodę. O Pana projekcie nie omieszkam powiadomić warszawskie orga-
nizacje ekologiczne. Proponuję Panu, jako radnemu gminy Białołęka, zapoznać się z 
bliska z potrzebami Gminy, w tym przypadku z potrzebami Tarchomina (a jest tych 
potrzeb bardzo, bardzo wiele) i tam skierować swój potencjał. Odnoszę wrażenie, że 
sięgnął Pan po najłatwiejsze przedsięwzięcie – załatwię autobus i tym samym wykonam 
zadanie... Żenująca łatwizna. A może tak spowoduje Pan, że ulica Myśliborska na od-
cinku Ćmielowska – Mehoffera będzie ulicą jednokierunkową??? Zadanie bardziej am-
bitne i wymagające. Konkludując, na zadane przez Pana pytanie odpowiadam: NIE 
DOPUSZCZAM KURSOWANIA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA 
UL. MYŚLIBORSKIEJ - NA ODCINKU ŚWIATOWIDA – MEHOFFERA. Wierząc, 
że swoją kreatywność wykorzysta Pan na innej niwie - przyjaznej człowiekowi i naturze 
pozostaję z poważaniem 

7 Witam Pana, 
Dziękując za troskę  o mieszkańców ul. Kamińskiego - w imieniu swoim i sąsiadów 
uprzejmie informuję, że nie jest dla nas żadnym problemem przejście kilkuset metrów 
do przystanku autobusowego (na pewno jest bliżej niż 700 m). 
Natomiast problemem będzie  niewątpliwie natężenie hałasu związanego z ruchem au-
tobusów miejskich pod oknami domu, a pragnę podkreślić, że dla ciszy i małego ruchu 
zdecydowaliśmy się przeprowadzić z Żoliborza na Tarchomin. 
Dlatego nie chcemy komunikacji miejskiej na ul. Myśliborskiej na odcinku Cmielowska 
/ Mehofera! 

8 Witam Serdecznie, 
Uważam, że puszczenie autobusu tą ulicą byłoby nie rozsądne. Mimo, że jest to ulica, są 
światła oraz pasy to i tak przechodzi się nią w miejscach dowolnych i nie tylko dorośli, 
ale też dzieci. Autobus jest zdecydowanie bardziej niebezpieczny niż samochód, kie-
rowcy zazwyczaj jeżdżą szybko i nie zwracają uwagi na innych uczestników ruchu. 
Jeżeli chodzi o argument, który został poruszony, dotyczący drogi o 250 m dłuższy, to 
uważam, że nie jest to droga, która w jakiś sposób jest uciążliwa. Mieszkam na ulicy 
Kamińskiego 4a i przejście na przystanek to sama przyjemność, dlatego jestem stanow-
czo na NIE w sprawie autobusu na tej ulicy. 

9 Szanowny Panie Radny, 
Właśnie odnalazłem w swojej skrzynce na listy Pana ulotkę dotyczącą kursowania auto-
busu MZA ulicą Myśliborską pomiędzy Mechoffera i Ćmielowską. Otóż w słowniku 
języka polskiego nie ma słów by wyrazić moją dezaprobatę dla tego pomysłu. Zastana-



wiam się nawet jak ktoś może wpaść na taki pomysł. Chyba zupełny laik lub osoba ma-
jąca w tym prywatny interes, nie zaś osoba mająca reprezentować interesy społeczności 
lokalnej. Jako Radny dzielnicy,  powinien Pan raczej zadbać o interesy mieszkańców i  
zmniejszyć ruch na tej ulicy. Wzdłuż tej ulicy są liczne budynki w stosunkowo bliskiej 
odległości od jezdni. Czy wie Pan jaki wydobywa się hałas od przejeżdżających pojaz-
dów?Czy zna Pan normy hałasu w miejscach zamieszkania ?  
Czy zlecił Pan może badania natężenia ruchu na tej ulicy i poziom hałasu ? 
Czy widział Pan ilość parkujących samochodów na tej ulicy, którym zostanie zabrane 
miejsce pod zbudowanie przystanków autobusowych?  
Zapewne nie. Jestem wręcz pewny że nawet te najprostsze pytania Panu do głowy nie 
przyszły. Jako mieszkaniec ul.Kamińskiego, pragnę aby moje miejsce zamieszkania 
było miejscem wypoczynku i w miarę małego hałasu . Postuluje ze swej strony , aby 
wszczął Pan inicjatywę ograniczenia prędkości na ul. Myśliborskiej do 30 km dla po-
jazdów mechanicznych i postawić na tej ulicy znak drogowy D40 &#8211; Strefa Za-
mieszkania. Niejednokrotnie wieczorem pojazdy przekraczają tu prędkość 100 km/h 
burząc spokój mieszkańcom. Zapewniam Pana że więcej  Panu chluby przyniesie wła-
śnie ograniczenie prędkości na tej ulicy a nie  robienie kolejnej lini autobusowej z której 
nikt nie będzie korzystał. 
Moje argumenty: 
Z przystanku na skrzyżowaniu Ćmielowskiej i Światowida odjeżdża wiele autobusów i 
to w każda stronę . Jeżeli chce gdziekolwiek pojechać właśnie tam się udaję . Wiem że 
autobus podjedzie niebawem. Nie ten to inny , najwyżej pojadę z przesiadką. Postulo-
wana przez Pana linia będzie kurować co 20 lub 30 minut. Kto z niej będzie korzystał ? 
Chyba nikt. Każdy uda się na przystanek z którego wie że zaraz będzie "jakiś" autobus. 
Nie przeszkadza mi również kilku minutowy spacer do przestanku. A wręcz przeciwnie. 
Powoduje dodatkowy ruch , którego tak wszystkim nam brakuje. Istniejący układ ko-
munikacyjny jest słuszny. Jedna główna ulica z ruchem autobusów miejskich wystar-
czy. Pozostałe ulice powinny być strefami zamieszkania , a nie kolejnymi ciągami wąt-
pliwej komunikacji. 

10 Witam, 
Moim zdaniem wprowadzanie kolejnych pojazdów na tą wąską uliczkę to zły pomysł. 
Proponuję zająć się bezpieczeństwem na tej niebezpiecznej drodze. 
Przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną ( przy środkowym wyjściu z os. Kamiń-
skiego ) jest notorycznie ignorowane przez rozpędzone samochody. bardzo często do-
chodzi tam nawet do wyprzedzania na samym przejściu dla pieszych. 
Auta jeżdżą ze znaczną prędkością dużo powyżej dopuszczalnej ( sam jeżdżę tamtędy i 
widzę jaką prędkością mnie wyprzedzają ). 
Chciałbym podkreślić, iż to przejście jest dodatkowo oznaczone znakiem T27, informu-
jącym o dużym natężeniu dzieci na tym przejściu. 
Proponuję zająć się tą sprawą i oby nie było za późno. 
Tu mamy do czynienia z bezpieczeństwem naszych dzieci. 

11 Szanowny Panie Tumasz - pisze Pan w swojej ankiecie , że ul.Myśliborska jest jedną z 
głównych ulic Tarchomina ,którą nie kursują autobusy (nie wiem gdzie Pan mieszka )i 
ja jako mieszkaniec osiedla przy Kamińskiego( jak podejrzewam i wielu innych miesz-
kańców ) jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy.Wymierzył Pan już odległości z da-
nych bloków do przystanków autobusowych i wyszło Panu nawet 700metrów - to bar-
dzo dobrze , gdyż lekarze alarmują , iż polskie społeczeństwo choruje z powodu braku 
ruchu. Mam prawie 50 lat i oświadczam ,że przejście rano i po powrocie z pracy dla 
mnie jak i dla innych po ośmiu a nawet więcej godzinach pracy za biurkiem lub siedze-
nia w szkole wychodzi na zdrowie.(A może jest jedynym sportem jaki się uprawia) 



Czy zdaje Pan sobie sprawę,że autobusy komunikacji miejskiej wyjeżdżają na trasę 
przed godz.4-tą rano ,a kończą ją po północy - co więc z odpoczynkiem w domu w go-
dzinach nocnych jak i po pracy w okresie letnim przy otwartym oknie , przy warkocie 
silników autobusów i dodatkowych spalinach.Nie wiem czy zauważył pan ,iż 
ul.Myśliborska jest za wąska ,żeby wepchnąć na nią jeszcze autobusy - co z autami któ-
re nie mają i tak gdzie parkować i nie rzadko nie mieszczą się na wysepkach i wystają 
na jezdnie.Co do przystanków to oświadczam , że mamy w miarę spokojną okolicę po-
stawienie przystanku i ławeczki spowoduje zbieranie się na nim różnego elementu 
szczególnie w godzinach nocnych tak jak ma to miejsce na innych przystankach. 
Nie wiem kim Pan jest , ale jeżeli ma Pan wpływ na to co się dzieje w dzielnicy i jak 
widać z nudów przychodzą Panu do głowy chore pomysły to proszę pomyśleć o ograni-
czeniu tonażu przejazdu ul.Myśliborską ponieważ w ostatnim czasie pojazdy wieloto-
nowe z pobliskich budów zrobiły sobie tranzyt odcinkiem , który pan wymienia (jeżdżą 
z nadmierną prędkością) niszcząc nawierzchnię i stwarzają nie bezpieczeństwo dla 
dzieci idących do i ze szkoły jak i wszystkich mieszkańców tej okolicy.  
Zdanie; moje, mojej rodziny i sąsiadów , których okna wychodzą na ul.Myśliborską 3x 
NIE- nie mądrym pomysłom. 

12 Szanowny Panie, 
w nawiązaniu do ankiety z sierpnia br., którą znalazłem w swojej skrzynce pocztowej, 
uprzejmie informuję, że jestem PRZECIWNY skierowaniu komunikacji miejskiej ulicą 
Myślborską. 
Jest tyle innych, o wiele ważniejszych spraw - i to też dotyczących komunikacji miej-
skiej w Białołęce - w których konkretne działanie jest niezwykle potrzebne, że zastana-
wianie się nad dodaniem przystanku i autobusów na BARDZO ZATŁOCZONEJ (nie 
tylko w godzinach szczytu) i WĄSKIEJ (zważywszy na to, że jest "obstawiona" z obu 
stron samochodami) ulicy jest dla mnie bardziej przejawem szukania tematu zastępcze-
go, niż troską o mieszkańców.  
W razie czego, służę przykładami bardziej potrzebnych inicjatyw.  
Przykład I: Martwi Pana to, że mieszkańcy muszą przejść kilkaset metrów do przystan-
ku, a nie zrobił Pan ankiety (nic takiego nie dostałem) - a zatem też to Panu za bardzo 
nie przeszkadzało, że przez kilka lat mieszkańcy Tarchomina musieli stać w korkach na 
Modlińskiej (i oglądali sobie, jak to kilku robotników sobie pracowało ...... i pracowa-
ło.... i jeszcze teraz nie wszystko jest skończone). 
Przykład II: Tramwaj i ścieżka rowerowa na Moście Curie-Skłodowskiej. Może zrobił-
by Pan ankietę, kogo należałoby przewieźć "na taczce" przez ten most (oczywiście, 
podczas uroczystego otwarcia tychże - dawno obiecywanych - "kiełbas wyborczych"). 
Termin oddania mostu był kilka razy przesuwany, to mogę zrozumieć (przyjmując, że 
jest to dowód braku kompetencji wykonawców oraz władz Warszawy), ale to że na nie-
czynnych przystankach tramwajowych przy zjeździe na Tarchomin już teraz włączane 
jest oświetlenie w nocy, to chyba przesada? Widziałem taką sytuację dwa razy w róż-
nych dniach tygodnia ok. 22-giej, także nie sądzę, aby to była rutynowa kontrola spraw-
ności sieci. A może jednak? 
Przykład III: Słyszałem, że autobusy "E" jadą przez most z pasażerami tylko w jedną 
stronę (z rana - na Młociny, po południu - na Tarchomin? Czy to prawda? 
Przykład IV: Czy podoba się Panu "inteligentne" działanie sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu Mehoffera - Światowida?  
Widzi Pan, ile tematów wymagających większego zaangażowania niż postawienie przy-
stanku można wymyśleć, ot tak ... na poczekaniu? A mam tego wiele więcej ..... 
Uprzejmie proszę o poinformowanie mnie o wynikach Pana ankiety. 

13 Szanowny Panie, 



 w odpowiedzi na Pana zapytanie o kursowanie autobusów przez ul. Myśliborską, 
stwierdzam, że z mojego punktu widzenia nie jest to dobry pomysł, gdyz spwoduje to 
zwiększenie poziomu hałasu oraz większą ilość spalin pod moimi oknami, gdzie miałby 
byc usytuowany przystanek. Przez wiele lat chodzę do autobusu na ul. Światowida i nie 
jest to aż tak daleko. Wolałabym aby sytuacja ta nie uległa zmianie, choć przypusz-
czam, że większość społeczności mieszkającej w dalszej odległości od ulicy, w glębi 
osiedla, osłonięci budynkami z tzw. I linni zabudowy, może wybrać wygodę i opowie-
dzieć się za nową koncepcją. Ja jednak nie zgadzam się na tą propozycję. 

14 Szanowny Panie! 
W skrzynce znalazłam prośbę o wyrażenie opinii dotyczącej ewentualnego kursowania 
autobusów ulicą Myśliborską. Mieszkam na osiedlu Kamińskiego i dlatego pozwalam 
sobie wyrazić moje zdanie. Codziennie rano chodzę do autobusu E-6 do przystanku 
Tarchomin (skrzyżowanie ulic Światowida i Ćmielowskiej), nie odczuwam że jest to aż 
700 metrów drogi, nie jest to również bardzo duża odległość i pokonanie „takiej” odle-
głości w żaden sposób nie jest uciążliwe. 
Dzieci z osiedla Kamińskiego uczęszczają do szkoły przy ulicy Erazma z Zakroczymia 
15 przechodząc i tak przez ruchliwą ulicę Myśliborską. Do szkoły chodzą dzieci same 
nawet z pierwszej, drugiej klasy. Ulica mimo świateł na wysokości domu handlowego 
„Tarchomin” jest już i tak niebezpieczna. Uruchomienie regularnych kursów wielkich 
autobusów nie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa a wręcz będzie stwarzać 
ogromne zagrożenie dla najmłodszych. Osiedle Kamińskiego jest dobrze skomuniko-
wane; ulicą Ćmielowską jeździ 516, ulicą Mehoffera 126 i 133 oraz ulicą Światowida 
wiele  autobusów dowożących do metra. Nie ma potrzeby uruchamiania linii autobuso-
wej na wskazanym przez Pana odcinku. 
Na zadane pytanie: Czy dopuszczają Państwo kursowanie autobusów komunikacji miej-
skiej na ul. Myśliborskiej? Mając na uwadze powyższą argumentację odpowiadam: nie. 
Jednocześnie pragnę wyrazić uznanie dla Pana inicjatyw na rzecz Tarchomina. 

15 Szanowny Panie, 
Przyjemnie jest zauważać, że ktoś próbuje dostrzegać potrzeby społeczne i chce coś z 
tym zrobić. 
Uważam, że brak autobusów komunikacji miejskiej na ul Myśliborskiej nie jest aż tak 
wielkim problemem. 
Mieszkam przy tej ulicy i dostrzegam, że ruch samych aut jest zwiększony. Po samym 
otwarciu Mostu Północnego auta przerzuciły się na tą ulice - stąd ten ruch. 
Osobiście nie jest dla mnie problemem przejść kilkaset metrów do ulicy Światowida, 
aby złapać autobus. 
Czyżby ludzie już naprawdę chcieli podjeżdzać komunikacją "pod samą klatkę" ? 
Trochę ruchu - w formie spaceru - nikomu nie zaszkodzi, a może wyjść na zdrowie. :) 
Moje zdanie jest na NIE. 

16 Dzień dobry, 
dziekuję za ankietę - jestem przeciwna autobusom na Myśliborskiej. 
Autobusy są na Ćmielowskiej i Mehoffera i to wystarczjące w mojej ocenie. 

17 Witam, 
W odpowiedzi na Pana pismo informuje, ze jestem przeciw dopuszczeniu kursowania 
autobusow przez ul. Mysliborska. 

18 Witam, 
Stanowczo protestuję przeciwko kursowaniu autobusów ulicą Myśliborską. Kupiłam 
mieszkanie przy ul. Kamińskiego właśnie z uwagi na to, że jest to osiedle ciche i nie 
przy ulicy z komunikacją miejską. Chodzenie jest zdrowe. Proponuję, żeby Pan prze-
niósł się na ul. Myśliborską lub Erazma jeśli 300 m robi Panu różnicę. a poza tym cóż to 



za sposób zbierania informacji. Każdy może wysłać maila z różnych skrzynek. Jako 
radny powinien Pan konsultować się chociażby z Radą Osiedla i we współpracy z nimi 
zebrać opinie. 

19 Szanowny Panie,  
Nawiązując do Pana pytania ws. kursowania kominukacji na ul. Myłsiborskiej, uważa-
my, że zdecydowanie nie poowinny się pojawić na niej autobusy.  
Uważamy, iż największą zaletą zlokalizowanych przy tej ulicy osiedli ( w tym naszego 
przy ul. Kamińskiego) jest ich kameralność oraz umiarkowany ruch pojazdów w tej 
okolicy.  
Ponadto nasze osiedle jest już skomunuikowane liniami kursującymi ulicą Ćmielowską. 

 Głosy popierające – ogółem: 29 opinii 
1 Dzień dobry, 

Popieram pomysł. 
Ja również uważam, że ulicą Myśliborską powinna kursować linia autobusowa, cho-
ciażby z tego powodu, że całe osiedle Erazma zostało bezsensu ogrodzone i mieszkańcy 
z Kamińskiego muszą utrudnione ( tym też należałoby się zainteresować). 

2 Dzień dobry.Jestem za kursowaniem autobusów komunikacji miejskiej na 
ul.Myśliborskiej.Lokalizacja w rejonie przejścia dla pieszych z sygnalizacją wydaje mi 
się dobrym rozwiązaniem. 

3 Witam serdecznie 
Popieram w 100% pomysł postawienia przystanku przy ul. Myśliborskiej. 
Byłoby wspaniale gdyby udało się to zrealizować. 

4 Witam, jestem bardzo za przystankiem na ul. Myśliborskiej. 
5 Dzień dobry, 

W związku z Pana postulatem dotyczącym kursowania autobusów komunikacji miej-
skiej wzdłuż ul. Myśliborskiej oraz prośbą o opinię mieszkańców, wyrażam swoją apro-
batę dla Pana pomysłu. 
Jestem lokatorką osiedla przy ul. Kamińskiego, dlatego też uważam, że autobusy winny 
kursować na odcinku od ul. Światowida - ul. Mehoffera. 

6 Jestem za doprowadzeniem na ul. Myśliborską komunikacji miejskiej. 
7 Pisze w imieniu mojej babci. 

Babcia jak najbardziej pochwala ten pomysł i jest w 100% za wprowadzeniem jakiej-
kolwiek linii autobusowej na tym odcinku wraz z przystankami autobusami. 

8 Tak, tak i jeszcze raz tak. Proszę o dopuszczenie komunikacji miejskiej na ul. Myślibor-
ską. 

9 Panie Wojciechu! Bardzo dziekuje za podjecie tego tematu. Od lat czekam z niecierpli-
woscia i nadzieja , ze ten przystanek kiedys powstanie.Popieram z wielka radoscia. 

10 Witam ! 
Jest mieszkanką osiedla Kamińskiego , zdecydowanie jestem za uruchomieniem komu-
nikacji ul. Myśliborską , oraz lepszego połączenia Tarchomina z Bródnem , ponieważ 
trasa  autobusu 126 to chyba nieporozumnienie, jazda z Tarchomina na Bródno zajmuje 
zbyt dużo czasu 

11 Komunikacja miejska w ciągu ulicy Myśliborskiej jest niezbędna. Popieram pomysł i 
pozdrawiam. 

12 Witam, 
W nawiązaniu do Pana zapytania w zakresie komunikacji miejskiem niniejszym wyra-
żam zgodę na linię autobusową kursującą po ul. Myśliborskiej. 
Zadawalające byłoby przynajmniej kursowanie jej na odcinku Światowida – Ćmielow-
ska. 



13 Witam 
Tak, jestem za skierowaniem komunikacji miejskiej na odcinek Światowida-Mehoffera. 

14 Witam 
Wyrażam poparcie dla skierowania komunikacji miejskiej na ulicę Myśliborską i lokali-
zację przystanków w okolicach przejścia dla pieszych. 

15 Panie Wojciechu,  
Nie mam przed oczami wydruku ankiety, ale mam wrażenie,  że nie było w niej prośby 
o uzasadnienie odpowiedzi dlaczego „tak” lub „nie”. Jeżeli chodzi o Polaków, a szcze-
gólnie o małe, lokalne społeczności, to: nie pytać, nie pytać! Wprowadzać!!! Przecież 
na trzech Polaków, ZAWSZE  są cztery zdania. Olać to! Jeżeli macie plany uzasadnione 
logiką, a w tym przypadku są uzasadnione, to je wprowadzajcie bez pytania i basta! Na 
pewno przeciwnikami są lokatorzy mieszkań przy samej Myśliborskiej – widziały i 
wiedziały gały co kupowały!!! Samochody tam jeżdżą, więc dlaczego nie może auto-
bus? Olejcie odpowiedzi tych lokatorów, a skupcie się na tych naprawdę potrzebują-
cych: młodych matkach, emerytach, ludziach niepełnosprawnych, itp., a nie na zdaniu 
wypasionych, egoistycznych yappies – jutro mogą już nimi nie być i tu nie mieszkać!!! 
Ja jestem emerytką, nadal pracuję, ale teraz, niestety, w Centrum, więc nie jeżdżę do 
pracy samochodem ze zrozumiałych względów – płatne parkingi! Mimo że jestem 
szczupła, wygimnastykowana, pływam wpław, gdy jeszcze lody „stoją”, to jednak drep-
tanie na obcasach z  kolonii Kamińskiego do przystanku na Światowida wkurza mnie 
cholernie, chociażby dlatego, że autobusy popylają po wszystkich innych, czasami 
znacznie mniej zasiedlonych uliczkach, niż Myśliborska. 
Szkoda czasu i pieniędzy na lokalne i subiektywne przepychanki – po zebraniu wszyst-
kich odpowiedzi ankiety, przeanalizujcie adresy ankietowanych. To na pewno ułatwi 
podjęcie decyzji. 
Pozdrawiam i dziękuję za zaproszenie mnie do ankiety. 

16 Witam, 
popieram uruchomienie komunikacji miejskiej ul. Myśliborska. 

17 Witam. Uważam, że przystanek autobusowy na ulicy Mysliborskiej to wspaniały po-
mysł. jak najbardziej jesteśmy za. oddajemy trzy głosy za tym pomysłem. pozdrwaiam. 
mieszkanki osiedla kamińskiego 

18 W pełni popieram Pana pomysł. 
19 Dopuszczam (na nawet jestem za) kursowanie autobusów komunikacji miejskiej na ul. 

Myśliborskiej. 
20 Od 12 lat mieszkam na ulicy Kamińskiego i cieszy mnie że wreszcie ktoś pomyślał o 

nas … J 
Chętnie korzystałabym z komunikacji miejskiej posiadającej przystanki bliżej mojego 
osiedla ! 
Byłoby idealnie gdyby jeden z autobusów kursował do linii metra ! 
Pozdrawiam – życząc powodzenia w realizacji tego projektu ! 

21 Szanowni Radni, 
w nawiązaniu do notatki, którą znalazłam w skrzynce, chciałabym wyrazić swoje sta-
nowisko na temat idei stworzenia przystanka autobusowego na ulicy Myśliborskiej. 
Cieszę się, że kwestia ta została (wreszcie?) poruszona przez władze gminy, ponieważ 
jako mieszkance osiedla przy ulicy Kamińskiego doskwiera mi brak bezpośredniego 
połączenia komunikacyjnego. Jak zostało słusznie zauważone w notce, dojście kilkaset 
metrów do przystanka 'tarchomin' zajmuje nam, mieszkańcom, 10 minut, czyli tyle sa-
mo, co przejazd z tegoż miejsca do metra młociny. Uruchomienie linii ulicą Myślibor-
ską zdecydowanie wpłynęłoby na skrócenie podróży do centrum, pracy, szkoły, etc., 
dlatego też jestem zwolenniczką tego pomysłu. 



Chciałabym jednakże zwrócić uwagę na pewien aspekt. Jeśli przysługuje mi również 
prawo do komentarza, dodałabym, że byłabym za puszczeniem niewielu linii komuni-
kacyjnych, maksymalnie dwóch: do metra oraz do ścisłego centrum Warszawy (prze-
jazd linii 510 jest ferelny z powodu doboru najbardziej zatłoczonych ulic, oprócz tego 
jej kursowanie jest zdecydowanie zbyt rzadkie). Rozbudowana sieć linii, które przejeż-
dżałyby ulicą Myśliborską przyczyniłyby się do powstawania korków na tej ulicy, a ich 
brak jest obecnie jednym z atutów tej ulicy. 

22 Zgadzam się i popieram, iż wspomnianą trasą powinien kursować autobus komunikacji 
miejskiej, najchętniej łączący z metrem. 
Z poważaniem 

23 Witam, 
Jak najbardziej popieram pomysł. 

24 Jestem za poprowadzeniem jednej , dwóch linii przez Myśliborską. 
25 Witam Panie Wojtku, 

jestem wieloletnią właścicielką mieszkania na oś. KAMIŃskiego. 
1 linia kursująca z dużą częstotliwością z Nowodworów do Młocin wzdłuż Myślibor-
skiej w godzinach chociaż szczytu byłoby nagrodą za długie i długoletnie spacery z lap-
topem i zakupami po pracy z autobusu do domu;) 
Super inicjatywa. Trzymam kciuki. 

26 Jestem za komunikacją na ul. Myśliborskiej 
27 Jestem za kursowaniem autobusów ul. Myśliborską 
28 Uważam, że Myśliborską  (odc. Światowida - Mehoffera) powinny kursować autobusy. 
29 Tak zgadzamy się na przystanek autobusowy na ul myśliborskiej 
 


