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Radny Gminy Lesznowola Marcin KANIA 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mysiadło, dnia 31.01.2010 r.             

 
"Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. 

ul. Lubelska 1  
03-802 Warszawa 

 
Dotyczy: pism z dnia 05.10.2009 r., 01.12.2009 r., 28.12.2009 r., 05.01.2010 r., 11.01.2010 r. 

 
 W odpowiedzi na Państwa pisma m.in. z dnia 5 października, 1 grudnia,                      
28 grudnia 2009 r., 5 stycznia oraz 11 stycznia 2010 r. (Wasz znak:                                       
MDP3 - 073/18/2009, MHM – 073/122/2009, MZS2-051-983.2/09,                                                
MHM 3B – 073/142/2009, MZS2 – 051 – 1235.1/10) dotyczącego zatrzymywania się 
pociągu „RADOMIAK”, pociągu 21230 z Radomia do Warszawy Wschodniej na stacji 
PKP Nowa Iwiczna, rozszerzenia oferty przewozowej na linii Nowa Iwiczna - Warszawa 
oraz planowanej korekty do rozkładu jazdy pociągów tj. od dnia 1 marca 2010 r. 
informuję, iŜ nie uwzględniacie Państwo dotychczas wniosków Samorządu Gminy 
Lesznowola oraz mieszkańców. Dotychczasowa oferta przewozowa dla mieszkańców 
Mysiadła, Nowej Iwicznej i okolic (ok. 10 tyś. osób) jest bardzo niekorzystna.  
 
W piśmie z dnia 5 października piszecie Państwo, Ŝe od nowego rozkładu jazdy 
2009/2010 planujecie rozszerzenie oferty przewozowej na linii radomskiej w godzinach 
porannego szczytu przewozowego, która zapewni lepszy dojazd do Warszawy                         
na godzinę 8.00, ale juŜ w piśmie m.in. z dnia 1 grudnia 2009 r., 5 stycznia 2010 r,                           
piszecie Państwo, Ŝe prace remontowo – modernizacyjne - organizacyjne,                        
wyłączone zasilenie sieci trakcyjnej, jednotorowy odcinek Warka – Radom,                                  
zły stan torów i etc. nie pozwalają na znaczną poprawę rozkładu jazdy obwiniając Spółkę 
PKP PLK S.A. Więc, jak jest naprawdę ? Niestety, nie dotrzymaliście Państwo danego 
pisemnie słowa. W związku z powyŜszym ponownie 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 m.in. dla pociągu 21230 z Radomia do Warszawy Wschodniej.                                   
Pociąg ten zatrzymuje się o 8.39 w Zalesiu Górnym i o 8.44 w Piasecznie.                               
Skład ten nie zatrzymuje się w Nowej Iwicznej. Jest to bardzo dziwna sytuacja,                
poniewaŜ według moich danych na stacji Zalesie Górne wsiada ok. 30% mniej 
pasaŜerów niŜ w Nowej Iwicznej. MoŜe jesteście Państwo w stanie uzasadnić ten 
paradoks jakimiś badaniami dotyczącymi liczby pasaŜerów? 
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Wnioskuję o uwzględnienie w terminie pierwszej planowanej korekty do rozkładu 

jazdy pociągów tj. od dnia 1 marca 2010 r.: 

 

 - stacji PKP Nowa Iwiczna dla pociągu „RADOMIAK”, 

 - stacji PKP Nowa Iwiczna dla pociągu 21230 z Radomia do Warszawy Wschodniej, 

oraz 

 - 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. 

 
  

     Z wyrazami szacunku, 

Radny Gminy Lesznowola 

 

Marcin KANIA 


