
            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
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Warszawa, 27 czerwca 2011 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Sz. P. Leszek Ruta 
 Dyrektor 
 Zarządu Transportu Miejskiego 
 ul. śelazna 61 
 00 – 848 Warszawa 
 
znak: Swiderska/przystanek/01/2011 
 
dotyczy:  lokalizacji dodatkowego przystanku na ul. Świderskiej – Pancera01. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 
 Uprzejmie proszę o rozwaŜenie wprowadzenia dodatkowego przystanku na ul. 
Świderskiej w stronę ul. Ćmielowskiej, np. Pancera01, aby ul. Świderską moŜna było 
efektywnie skierować autobusy nie tylko jadące w stronę ul. Mehoffera, ale takŜe 
autobusy jadące w stronę centrum. Mogłyby to być np. linie 516 i/lub 510 (która 
mogłaby mieć w obie strony trasę: Nowodwory – Światowida – Mehoffera – 
Świderska – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska …). 
 Po zachodniej stronie ulicy Świderskiej w ostatnich latach zostało 
wybudowanych kilkanaście budynków mieszkalnych wielorodzinnych, których 
mieszkańcy mają stosunkowo daleko (ponad 700 m, odległość niedopuszczalna dla 
strefy miejskiej) do najbliŜszego przystanku autobusowego, z którego odjeŜdŜają 
autobusy w kierunku centrum miasta. Osoby te powinny mieć przystanek 
autobusowy w stronę centrum bliŜej swojego miejsca zamieszkania, np. w rejonie 
nieruchomości przy ul. Świderskiej 109 – 113, co znacznie skróciłoby tym osobom 
drogę do autobusu oraz globalnie cały czas podróŜy komunikacją miejską. 
 
Do wiadomości: 

Dyrektor ZDM – p. GraŜyna Lendzion 

Burmistrz Dzielnicy Białołęka – p. Jacek Kaznowski 

 

                   Wojciech Tumasz 
 
 





            
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, 28 maja 2012 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Sz. P. Leszek Ruta 
 Dyrektor 
 Zarządu Transportu Miejskiego 
 ul. Żelazna 61 
 00 – 848 Warszawa 
 
 
znak: Swiderska/przystanek/03/2012 
 
dotyczy:  lokalizacji dodatkowego przystanku na ul. Świderskiej – Pancera01. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 
 Z uwagi na ostatnią odpowiedź (pismo z dnia 08 lipca 2011 r., znak: ZTM-PI-I-
BGL-051-86-4-11) w sprawie zapowiedzi budowy dodatkowego przystanku w rejonie 
ulic: Świderskiej i Maciejewskiego, proszę o informacje: 
 

a) Czy w bieżącym roku dysponują Państwo niezbędnymi środkami, aby np. 
rozpocząć projektowanie (i być może nawet budowę) nowego przystanku? 

b) Jeśli nie, to czy zgłaszali Państwo potrzebę otrzymania dodatkowych środków 
na ten cel i z jakim skutkiem? 

c) Jeśli tak, to na jakim obecnie etapie jest realizacja zamierzenia? 
d) Kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się uruchomienia ww. przystanku? 

 
 
 
Do wiadomości: 

Dyrektor ZDM – p. Grażyna Lendzion 

 

                   Wojciech Tumasz 
 
 





            
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, 05 grudnia 2012 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. Leszek Ruta 
 Dyrektor 
 Zarządu Transportu Miejskiego 
 ul. Żelazna 61 
 00 – 848 Warszawa 
 
 
znak: Swiderska/przystanek/04/2012 
 
dotyczy:  lokalizacji dodatkowego przystanku na ul. Świderskiej – Pancera01. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 
 Bardzo proszę o aktualną informację na temat realizacji przystanków 
Pancera01 (cofnięcie) i Pancera02 na ul. Świderskiej. Nie zauważyłem prac w 
terenie. Kiedy prace będą wykonane? Wiosną 2013 r., czy później? 
 
 Przesyłam także wniosek, który skierowałem w sprawie modernizacji 
skrzyżowania ulic: Myśliborskiej i Dorodnej, aby możliwe było skierowanie autobusu 
na ciąg ulic: Świderska – Myśliborska – Dorodna – Klembowska – Kowalczyka. 
 
 
 

                   Wojciech Tumasz 
 
 




