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Radny Gminy Lesznowola Marcin KANIA 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mysiadło, dnia 03.12.2010 r.             

 
Marszałek Województwa Mazowieckiego  

Pan Struzik Adam  
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie 
ul. Jagiellońska 26  

03-719 Warszawa 
 

do wiadomości:  
 

"Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. 
ul. Lubelska 1  

03-802 Warszawa 
 

Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: 
Pani Rudzińska-Mękal Barbara 

Pan Baj Mateusz 
Pan Gawkowski Krzysztof 
Pan Pietruczuk Grzegorz 

 
Dotyczy: zatrzymywania się pociągu „RADOMIAK” na stacji PKP Nowa Iwiczna, 
rozszerzenia oferty przewozowej na linii Nowa Iwiczna – Warszawa – Nowa Iwiczna                           

 
 W imieniu mieszkańców Gminy Lesznowola oraz okolic zwracam się z prośbą                       
o uwzględnienie w rozkładzie jazdy Kolei Mazowieckich stacji PKP Nowa Iwiczna                   
dla pociągu „RADOMIAK”, rozszerzenia oferty przewozowej na linii Nowa Iwiczna                        
– Warszawa – Nowa Iwiczna oraz przeprowadzenia przez Wydział Transportu 
Kolejowego Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury kontroli potoku pasaŜerskiego 
na stacji PKP Nowa Iwiczna w godzinach porannego szczytu w kierunku do Warszawy.  

 
Pociąg przyspieszony ”RADOMIAK” w przypadku zatrzymywania się stanowiłby 
specjalną ofertę przewozową ”KM” równieŜ i dla mieszkańców Gminy Lesznowola                    
oraz okolic zapewniając dogodne i szybkie połączenie z Warszawą.                                       
Warto tutaj wspomnieć, iŜ wielu podróŜnych dla których najdogodniejsza jest stacja                    
PKP Nowa Iwiczna, korzysta ze stacji PKP Piaseczno ze względu na większą liczbę 
zatrzymujących się tam pociągów. Jestem przekonany, Ŝe zatrzymanie pociągu na stacji 
PKP Nowa Iwiczna nie spowoduje wzrostu niezadowolenia grupy pasaŜerów dotychczas 
korzystających z w/w pociągu, a wręcz przeciwnie gdyŜ lokalnym transportem ” L”            
moŜna dostać się do centrów handlowych zlokalizowanych w pobliŜu stacji                                    
PKP Nowa Iwiczna. Ponadto Samorząd Gminy Lesznowola uruchomił i sfinansował                       
w całości parking przy stacji PKP Nowa Iwiczna.  
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W związku z powyŜszym wnioskuję o podjęcie zdecydowanych i skutecznych działań 
mających zwiększenie liczby połączeń i składów uwzględniających stację                     
PKP Nowa Iwiczna. Oczekuję równieŜ przedstawienia nowej, korzystniejszej oferty 
przewozowej na linii radomskiej w godzinach porannego i popołudniowego szczytu 
przewozowego, która zapewni lepszy dojazd do i z Warszawy wraz z uwzględnieniem 
stacji PKP Nowa Iwiczna. 
 

Wnioskuję o uwzględnienie w terminie najbliŜszej planowanej korekty do rozkładu 

jazdy pociągów: 
 

-   stacji PKP Nowa Iwiczna dla pociągu ”RADOMIAK”, 
-   zwiększenia liczby połączeń i składów  uwzględniających stację PKP Nowa Iwiczna, 
- przedstawienia nowej, korzystniejszej oferty przewozowej na linii radomskiej                       
w godzinach porannego i popołudniowego szczytu przewozowego,                                            
która zapewni lepszy dojazd do i z Warszawy mieszkańcom Gminy Lesznowola i okolic, 
 - wprowadzenia następującej zasady: jeŜeli są złe warunki pogodowe, a pociągi są 
odwołana lub spóźnienie przekracza 10min, to pociągi przyspieszone KM niech się 
zatrzymują na wszystkich stacjach, 
 - jeŜeli są opóźnienia pociągów lub pociągi są odwołane to informacja na stacjach. 
powinna być przynajmniej 5 min przed odjazdem pociągu najpóźniej o godzinie 
planowanego odjazdu pociągu. 

 

       

 Z wyrazami szacunku, 
 

 

Radny Gminy Lesznowola 

 
Marcin KANIA 


