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dotyczy:  zmian trasy na linii 101. 
 
 
Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 W ślad za dotychczasowymi pismami, ponownie w imieniu mieszkańców wnio-
skuję o skierowanie linii 101 na trasę przebiegającą ulicą Odkrytą, gdzie mieszka 
bardzo wielu mieszkańców. Mieszkańcy Ci regularnie występują do ZTM o zmianę 
trasy linii 101, aby móc tym autobusem jechać bezpośrednio do metra. Po rozpoczę-
ciu budowy linii tramwajowej do Nowodworów, mieszkańcy ul. Odkrytej bardzo się 
zawiedli, gdyż spodziewali się skierowania linii 101 obsługiwanej krótszymi wozami 
właśnie na ul. Odkrytą, a nie na ul. Strumykową, wzdłuż której mieszka mniej miesz-
kańców, a która zaczął kursować także autobus ekspresowy E-8. 
 
 Proszę o odpowiedź czym kierował się ZTM tak trasując linie autobusowe w 
Nowodworach w czasie pierwszego etapu prac przy budowie linii tramwajowej? 
 
 
 Jednocześnie proponuję, aby podczas kolejnych etapów prac przy linii tram-
wajowej, tj. w momencie gdy zamknięte będzie skrzyżowanie ul. Światowida z ul. 
Stefanika, linię101 skierować na ul. Odkrytą w następujący sposób: Nowodwory – 
Światowida – Dzierzgońska – Odkryta – Mehoffera … lub (jeśli niemożliwy będzie 
przejazd ul. Strumykową przy ul. Światowida): Nowodwory – Strumykowa – H. Ordo-
nówny – Światowida – Dzierzgońska – Odkryta – Mehoffera … . W ostateczności 
mogłaby to być krótsza trasa: Nowodwory – H.Ordonówny – Odkryta – Mehoffera …, 
gdyż w tym momencie kursowanie obu linii jadących do metra (101 i E-8) po 
wschodniej stronie ul. Światowida (ul. Strumykową) faworyzuje w sposób nieuzasad-
niony tę część osiedla, a ponadto duża liczba autobusów jeżdżących ul. Strumyko-
wą, na której zdemontowano progi zwalniające w okolicy parku, żłobka i przedszkola 
obniżyła znacznie poziom bezpieczeństwa mieszkańców, w tym osób z małymi 
dziećmi poruszającymi się w tej części dzielnicy. 
 



 Proszę też o odpowiedź dlaczego w soboty i niedzielę w okresie wakacji kur-
sowanie linii 101 ustalono z częstotliwością co pół godziny? To jest jedyny w tym 
czasie autobus do metra z Nowodworów – E8 w soboty i niedziele nie kursuje ! 
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