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Radny Gminy Lesznowola Marcin KANIA 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mysiadło, dnia 09.03.2010 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 oraz rozszerzenia oferty przewozowej na linii Nowa Iwiczna                                 
- Warszawa 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 nawiązaniu do przeprowadzonej przez Wydział Transportu Kolejowego Departamentu 
Nieruchomości i Infrastruktury kontroli potoku pasaŜerskiego na stacji PKP Nowa Iwiczna 
w godzinach porannego szczytu w kierunku do Warszawy uprzejmie informuję,                                    
iŜ moim zdaniem przeprowadzona kontrola (próba) była niewystarczająca i naleŜałoby 
ponowić kontrolę, minimum 3 x tygodniu, w mojej obecności. Wspomniana liczba 
pasaŜerów (140 osób/3 pociągi) jest bardzo zaniŜona o czym świadczą tłumy pasaŜerów 
oczekujących codziennie na stacji PKP Nowa Iwiczna oraz treść otrzymanego e – maila: 
 

 

(dane osobowe autora e – maila do mojej wiadomości) 
 

Informuje, ze ruch jest tak "mały", Ŝe w zeszłym tygodniu pociąg odjeŜdŜający                                   
o godz. 7.52 do Warszawy nie pomieścił wszystkich pasaŜerów w dniach: 
 

- 1 marca - ok. 30 osób, 
- 2 marca - ok. 10 osób, 
- 3 marca - ok. 20 osób. 
 

Warunki podróŜowania tym pociągu uwłaczają naszej godności. PasaŜerowie są tak 
ściśnięci, ze w przedziałach słychać opinie, ze przewóz przypomina transport więźniów 
do obozów koncentracyjnych podczas II Wojny Światowej. Szanowni Państwo, to juŜ nie 
są Ŝarty. Sytuacja jest naprawdę bardzo powaŜna. W dniu 2 marca w tym samym 
pociągu w wyniku przyduszenia zemdlała kobieta. Karetka pogotowia została wezwana 
na stacje Warszawa SłuŜewiec a zdarzenie zgłoszono kierownikowi pociągu.                                
W dniu 3 marca w podobnych warunkach ratowaliśmy kilkunastoletniego chłopca 
przygniecionego tłumem napierającym do pociągu na stacji NI. Jednym słowem warunki 
podroŜy są skandaliczne i nie moŜemy juŜ dłuŜej się z tym godzić.                                             
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Bardzo proszę o przesłanie mojej opinii osobom decyzyjnym. Czy jeszcze ktoś z Kolei 
Mazowieckich odpowie, ze potok pasaŜerski jest zbyt mały? 
 

PS. Utkwił mi w pamięci styczniowy poranek, gdy temperatura powietrza spadla                         
do minus 22 stopni, 2 pociągi zwykle nie przyjechały, i po 50 minutach czekania, 
"Radomiak" z wieloma wolnymi miejscami przejechał powoli przed 60 osobami na stacji 
NI. Zmarznięci ludzie machali, próbując zatrzymać pociąg, ale to przecieŜ była           
"specjalna oferta przewozowa", wiec niech sobie nadal marzną - kolejne 25 min).                        
O masowych spóźnieniach nie wspominając. 
 
 

Jednocześnie stosownie do Państwa pism w sprawie zatrzymywania się pociągu 
”RADOMIAK”, na stacji PKP Nowa Iwiczna informuję, Ŝe pociąg przyspieszony 
”RADOMIAK” w przypadku zatrzymywania się stanowiłby właśnie specjalną ofertę 
przewozową ”KM” równieŜ i dla mieszkańców Mysiadła, Nowej Iwicznej i okolic                           
(ok. 10 tyś. osób) 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.  
 

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. 
 

Wnioskuję o uwzględnienie w terminie najbliŜszej planowanej korekty do rozkładu 

jazdy pociągów w 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 


