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PETYOA 

W sprawie uruchomienia dodatkowej komunikacji autobusowej dla 24 (liczba ta 
może wzrosnąć) uczniów dojeżdżających w godzinach porannych z Mińska Mazowieckiego, 
Targówki i Starego Zakola do Szkoły Podstawowej Im. Gen. J. Hallera w Marlance przy ul. 
Wspólnej 70 na zajęcia rozpoczynające się o godzinie 8:10 na rok szkolny 2022/2023. 

Szanowny Pani Wójcie, 

W imieniu rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej w Mariance, zwracam się 
z uprzejmą prośbą o uruchomienia dodatkowej komunikacji autobusowej, w postaci 
drugiego (dodatkowego) autobusu w godzinach porannych na trasie Mińsk Mazowiecki 
ul. Kazikowskiego - Mińsk Mazowiecki ul. Dąbrówki II 03/04-Targówka I ul. Kolejowa I 01 -
Targówka II ul. Kolejowa I - Stare Zakole ul. Wspólna - Marianka szkoła 01. 

Drugi (dodatkowy) autobus byłby udogodnieniem szczególnie w sezonie jesiennym 
i zimowym - a tym samym zwiększeniem liczby uczniów dojeżdżających komunikacją 
autobusową - w związku z rozpoczynającymi się od października zajęciami dodatkowymi 
w szkole w klasach 1-8, co wydłuży czas pobytu dzieci w szkole i poza domem oraz znacznym 
zwiększeniem liczby uczniów dojeżdżających z przystanku Stare Zakole ul. Sosnowa od roku 
szkolnego 2022/2023. Dawniej z przystanku w Starym Zakolu jeździło kilkoro dzieci, w roku 
szkolnym 2021/2022 liczba wzrosła do 10 uczniów, od nowego roku szkolnego 2022/2023 
będzie to 12 uczniów. Przystanek Stare Zakole ul. Wspólna jest położony kilkaset metrów od 
przystanku Stare Zakole ul. Sosnowa i przejąłby wszystkich jego pasażerów. 

W latach poprzednich poranną obsługę komunikacyjną uczniów powyższej placówki 
zapewniały dwie linie autobusowe. Jednakże w roku szkolnym 2020/2021 została ona 
zmniejszona do jednej linii. Był to czas pandemii Covid-19 i uczniowie znacznie rzadziej 
dojeżdżali do szkoły stąd brak drugiego autobusu nie był, aż tak odczuwalny, a ten który 



jeździł na tamtą chwilę był później o około pół godziny na każdym z przystanków (niestety 
nie posiadam ówczesnego rozkładu jazdy). Linia autobusowa cechuje się dużym 
napełnieniem. Autobus jest bardzo wcześnie, trasa jest długa i męcząca, ponieważ w związku 
z licznymi przystankami autobus kluczy po okolicznych wsiach. Trudno jest podróżować 
zwłaszcza małym dzieciom (z klas 0-3) dojeżdżającym z najdalszych przystanków, które będą 
stanowiły połowę pasażerów drugiego (dodatkowego) autobusu szkolnego. Niektórzy 
uczniowie nie korzystali z komunikacji autobusowej codziennie, pomimo posiadania biletu 
miesięcznego, właśnie ze względu na wczesną godzinę kursowania. Dodatkowy autobus o 
skróconej trasie przyczyniłby się do skrócenia czasu jazdy o prawie 30 minut, a tym samym 
zwiększenia komfortu jazdy uczniów korzystających z dotychczasowej, jak i drugiej linii 
autobusowej. Wpłynąłby także na bezpieczeństwo uczniów, ponieważ w autobusie nie ma 
opiekuna. 

Kolejnym argumentem jest fakt, iż w sierpniu 2021r. wylano asfalt na odcinku Stare 
Zakole ul. Wspólna - Stare Zakole ul. Szkolna. Utworzono również nowy, bezpieczny (na 
prostym odcinku drogi) przystanek autobusowy - Stare Zakole ul. Wspólna - czego nie można 
powiedzieć o przystanku Stare Zakole ul. Sosnowa, który znajduje się przy skrzyżowaniu 
dwóch ruchliwych ulic tj. ul. Wspólnej i ul. Sosnowej i nie ma odpowiedniego oznaczenia. 

W załączeniu rozkład jazdy komunikacji autobusowej na rok szkolny 2021/2022 
(załącznik nr 1), przykładowy rozkład jazdy drugiej (dodatkowej) linii autobusowej (załącznik 
nr 2) oraz lista uczniów jeżdżących na trasie Mińsk Mazowiecki - Targówka - Stare Zakole ul. 
Wspólna- Marianka, którzy korzystaliby z drugiego autobusu (załącznik nr 3). 

Petycja z dnia 16 września 2021r. o uruchomienie dodatkowej komunikacji 
autobusowej na rok szkolny 2021/2022 została odrzucona (nr pisma RO.1510.4.2021.JD), 
ponieważ została złożona zbyt późno, już po postępowaniu przetargowym, w związku z czym 
nie było możliwości zmiany przyjętego rozkładu jazdy. 

Bardzo proszę w imieniu swoim oraz rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej 
w Mariance o zrozumienie i pozytywne rozpatrzenie prośby na rok szkolny 2022/2023. 

W imieniu uczniów i ich rodziców. 


