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Odpowiadając na interpelację złożoną w dniu 26 sierpnia 2021 r. w sprawie dokonania 
przeglądu linii autobusowych kursujących w rejonie Książenic uprzejmie informuję co 
następuje: 

Od 1 stycznia 2022 r. organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu 
grodziskiego będzie Związek Powiatowo-Gminny Grodziskie Przewozy Autobusowe. 

W chwili obecnej został już dokonany przegląd linii pod kątem obsługi Książenic i Urszulina oraz 
Centrum Legii. Od stycznia przyszłego roku zostanie dokonana zmiana obsługi Książenic j Urszulina 
w zakresie transportu publicznego. 

Poniżej projektowane zmiany od stycznia 2022 r.: 

- Linia 22 będzie skrócona do Grodziska Maz. PKP i nie będzie obsługiwała Książenic. Zamiast linii 
22 będzie funkcjonowała linia 32 i 37 z Żabiej Woli do Grodziska Mazowieckiego z podjazdem pod 
szkołę w Książenicach. Linie 32 i 37 naprzemiennie będą kursowały co 30 minut i obsługiwane będą 
busami. 

- Linia 23 swym przebiegiem będzie obsługiwała: Radonie Pętla, Książenice szkołę, Centrum Legii 
oraz Urszulin. Częstotliwość linii będzie w takcie co l h. Linia dopasowana jest do dzwonków szkoły 
w Książenicach. 

- Linia 29 będzie obsługiwała od Grodziska Maz.: Urszulin, Centrum Legii i szkołę w Książenicach 
oraz Radonie Pętla. 

W załączeniu przekazuję projekty rozkładów jazdy linii 23 i 29, które będą obowiązywały od stycznia 
2022 r. 

W 2022 r. po uruchomieniu linii 23 i 29 częstotliwość transportu publicznego do Urszulina zwiększy 
się znacznie w porównaniu do stanu obecnego. Znacznej poprawie ulegnie dojazd dzieci do szkoły 
w Książenicach z przystanku Urszulin Jabłoniowa/Owocowa. 

Przystanek ten będzie obsługiwał przede wszystkim mieszkańców ulic Szafranowej, Pigwowej, 
Dębowej i części ul. Sadowej. 

W chwili obecnej nie ma możliwości technicznej obsługi innych ulic ze względu na uwarunkowania 
terenowe: 

- zbyta mała szerokość ulic na autobus klasy midi (nie ma możliwości bezpiecznego minięcia się 
autobus z samochodem osobowym), 

- brak skrzyżowań o odpowiednich promieniach skrętu dla autobusów, 

- brak infrastruktury przystankowej oraz chodników. 
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