Im więcej pociągów na Dawidach, tym... mniej! NOWY
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Wszystkie pociągi Kolei Mazowieckich od 13 marca będą się zatrzymywać na stacji Dawidy
na Zielonym Ursynowie. To odpowiedź na postulaty mieszkańców, którzy narzekali, że
rozkłady jazdy to fikcja. Ale jest też łyżka dziegciu - pociągów będzie mniej, choć nie w
szczycie.
Stacje Okęcie, Dawidy i Jeziorki to trzy przystanki pociągów Kolei Mazowieckich na Ursynowie, które
obsługują ruch lokalny. O ile Jeziorki i Okęcie są dość dobrze skomunikowane, bo w pobliżu mają
przystanki autobusowe, o tyle od stacji Dawidy do autobusu jest prawie 2,5 km. Ulica Baletowa jest
dopiero przystosowywana do uruchomienia linii autobusowej, o którą mieszkańcy walczą już od
ponad 30 lat.
- Pociągi to nasz jedyny środek komunikacji, z którego korzysta bardzo dużo osób - mówi Grażyna
Łaska, przewodnicząca osiedla Dawidy.
Wraz z rozpoczęciem modernizacji linii radomskiej na ursynowskim odcinku, pociągi zaczęły
zawodzić. Nie ma tygodnia, aby nie doszło do uszkodzenia trakcji - czy to przez pracowników
remontujących linię, czy przez spadające drzewo.
- Nie ma nic gorszego niż czekanie na pociąg, który ma przyjechać od 1,5 godziny a nie przyjeżdża opowiadają pasażerowie. - Wydaje się, że już jedzie a to pospieszny, który się nie zatrzymuje. Czesto
nawet trzy pociągi przejadą i żaden się nie zatrzyma a rozkład jazdy w ogóle tu nie obowiązuje dodają mieszkańcy Dawidów.
Dlatego rada osiedla postanowiła działać. Wspólnie z radą z Jeziorek, wystąpiła do Kolei

Mazowieckich o zmiany w rozkładzie jazdy. Specjalne stanowisko uchwaliła też Rada Dzielnicy
Ursynów. Koleje nie zamierzały jednak zmieniać rozkładu.
- W opinii samorządu województwa mazowieckiego (który jest właścicielem Koeli Mazowieckich dop. red.) wprowadzenie tego rodzaju zmian groziłoby niekonsekwencją w realizacji obecnej polityki
transportowej oraz napływem podobnych postulatów ze strony podróżnych czy lokalnych
samorządowców - mówiła w połowie lutego Jolanta Maliszewska z Kolei Mazowieckich.
W ostatnich dniach okazało się, że koleje zmieniły zdanie. Przekonała je do tego dzielnica oraz
mieszkańcy, wysyłając kolejne prośby do przewoźnika. - Lesznowola potrafiła sobie to załatwić,
nawet w najmniejszych sołectwach zatrzymuje się prawie każdy pociąg a na warszawskiej stacji nie
można? - skarży się Grażyna Łaska, szefowa osiedla Dawidy, jedna z autorek petycji.
Im więcej pociągów tym... mniej!
Burmistrz Robert Kempa na swoim profilu społecznościowym zamieścił odpowiedź z Kolei
Mazowieckich - od 13 marca na stacji Dawidy będą się zatrzymywać wszystkie pociągi osobowe. Czy
jest się z czego cieszyć? Tak, ale przy okazji - w związku z kolejnym etapem modernizacji - Koleje
Mazowieckie wprowadzają nowy rozkład jazdy, który powoduje, że pociągów na Dawidach będzie...
mniej!
- Część połączeń będzie odwołana, a niektóre pociągi będą kursować w skróconej relacji - informują
Koleje Mazowieckie. Sprawdziliśmy co nowy rozkład przynosi mieszkańcom najgorzej
skomunikowanych Dawidów.
Do tej pory na tej stacji zatrzymywały się 23 pociągi jadące w kierunku Warszawy Śródmieście i 24
pociągi powrotne. Po korekcie rozkładu jazdy tych pociągów będzie 19 i 20 a więc o 4 mniej. Taka
zmiana obowiązywać będzie do 26 maja.
Na szczęście dla mieszkańców Dawidów, w godzinach szczytu porannego i popołudniowego
pociągów będzie tyle samo a powrotnych o jeden więcej. Koleje dołożyły od 13 marca pociąg
powrotny ze stacji Śródmieście o 17:39, idealny dla osób, które wychodzą z pracy o 17:00. Wcześniej
musiały one czekać na pociag o 18:16, bo w rozkładzie była dziura.
Z kolei w porannym szczycie od 13 marca do Śródmieścia są dwa pociągi między 6:00 a 7:00 zamiast
jednego. A dojeżdżający na 8:00, 8:30 i 9:00 też nie zostaną poszkodowani. Natomiast poza szczytem
z Dawidów mieszkańcom trudniej będzie się wydostać do miasta.
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