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W związku z ignorowaniem interpelacji składanych w imieniu mieszkańców do
Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, w sprawie poprawy komunikacji na
Powiślu poprzez wprowadzenie bezpośredniego połączenia całego Dolnego Śródmieścia,
poniżej podpisani Mieszkańcy i Radny Dzielnicy Śródmieście Daniel Łaga zwracają się
z prośbą do Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz – Prezydenta m. st. Warszawy
o usprawnienie komunikacji miejskiej na Powiślu poprzez skierowanie linii autobusowej
105 na trasę od ul. Tamki poprzez ul. Dobrą, ul. Solec, ul. Ludną, ul. Rozbrat,
ul. Górnośląską na przystanek końcowy Torwar. W obecnym systemie komunikacyjnym
mieszkańcy całego obszaru ul. Górnośląskiej i ul. Czerniakowskiej mają utrudniony
dojazd nie tylko do metra na Powiślu, ale również do szpitala na Solcu. Szczególnie ten
problem odczuwają seniorzy, którzy mieszkają na Powiślu (około 30% mieszkańców
Powiśla).
Prośbę przekazujemy nie tylko w imieniu mieszkańców, ale również w imieniu
Spółdzielni Mieszkaniowych zlokalizowanych na trasie dawnej linii 155 tj. Spółdzielni
Śródmieście, Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Powiśle” i Spółdzielni BudowlanoMieszkaniowej „Torwar”.
Mieszkańcy Dolnego Śródmieścia, czyli szeroko rozumianego Powiśla (tj.
Czerniakowa, Torwaru, Solca i Powiśla) zostali pozbawieni autobusu, który umożliwiał im
szybką i sprawną podróż do szpitala, przychodni, supermarketu i przystanku II linii metra na
Powiślu. Dawnej linia 155 zapewniała szybkie i sprawne połączenie dla mieszkańców
Dolnego Śródmieścia i umożliwiała dobry dojazd na Wolę, w tym na cmentarze. Obecnie
seniorzy z Powiśla mają problem z dojazdem z zakupami do domu. Problemem jest również
fakt braku bezpośredniej komunikacji do stacji metra na Powiślu, szczególnie dotyczy to
mieszkańców Powiśla Południowego, w tym: osób starszych, osób z niepełnosprawnością
i skutecznie odstrasza rodziców z dziećmi od korzystania z tej formy komunikacji. Istniejące
połączenia komunikacyjne wydłużają czas dojazdu do II linii metra o około 20 min.,
uwzględniając czas przesiadki.
W związku z powyższym My niżej podpisani Mieszkańcy Warszawy prosimy Panią
Prezydent m. st. Warszawy o skierowanie linii autobusowej 105 po trasie: od ul. Tamki
poprzez ul. Dobrą, ul. Solec, ul. Ludną, ul. Rozbrat, ul. Górnośląską na przystanek
końcowy Torwar.
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