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Oświadczenie w sprawie opóźnień pociągów
Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie przepraszają podróżnych za
utrudnienia i dyskomfort w podróży, jakich mogli
Państwo doświadczyć w ostatnim okresie.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań w
kwestii sprawnego i zgodnego z rozkładem
prowadzenia pociągów. W przypadku powstania
usterek staramy się natychmiast, w ramach
posiadanych możliwości, eliminować występujące
nieprawidłowości.

Główną przyczyną zakłóceń są panujące warunki zimowe. Występujące niskie
temperatury przyczyniają się do powstawania naprężeń powodujących pękanie szyn.
Natomiast zmrożony, sypki śnieg zakłóca pracę zwrotnic oraz przyczynia się do
powstawania usterek w eksploatowanych elektrycznych zespołach trakcyjnych.

Pamiętać przy tym należy, że za sprawne działanie całej infrastruktury kolejowej
odpowiedzialne są Polskie Linie Kolejowe S.A. Znaczna część opóźnień naszych pociągów
wynika właśnie z usterek tejże infrastruktury, na co Koleje Mazowieckie nie mają
wpływu.

Specyfika pojazdów kolejowych wyposażonych w automatyczne drzwi wejściowe
powoduje nagarnianie śniegu w mechanizmy drzwiowe, który pod wpływem niskich
temperatur zamarza. Jednocześnie sypki śnieg dostaje się do skrzynek urządzeń i
aparatów elektrycznych, wskutek czego następuje ich uszkodzenie.

Zapewniamy w tym miejscu, że wszelkie tego typu uszkodzenia są na bieżąco usuwane po
zjeździe taboru do stacji postojowych, zaś cały personel techniczny zobowiązany został do
sprawnego suwania usterek oraz do podejmowania działań doraźnych w celu
eliminowania ich powstawania.

Zobacz również:

Dzień Przedsiębiorczości w Kolejach Mazowieckich

Utrudnienia na linii Warszawa – Łuków w dniach 12 – 15.03.2010

Komunikacja zastępcza na odcinku Nasielsk – Ciechanów w dniach 15.03.2010 r. –
15.05.2010 r.

Czasowe zmiany rozkładu jazdy na linii Warszawa – Działdowo od dnia 15 marca 2010
r.

Najważniejsze zmiany w marcowej korekcie rozkładu jazdy

Podwyżka cen biletów

Modernizacja kolejnych pociągów Kolei Mazowieckich

Zmiany w rozkładzie jazdy

Komunikat Rady Nadzorczej Spółki "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o.

Konferencja: nowy rozkład jazdy Kolei Mazowieckich

Komunikat Rady Nadzorczej Spółki "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o.

Nowy termin sprzedaży uprawnień do ulgowych przejazdów

Czasowa zmiana rozkładu jazdy na linii Warszawa – Dęblin

Komisja Strategii Sejmiku w Kolejach Mazowieckich

Sobota 20 marca 2010 :: Dzisiaj imieniny Joachima, Kiry, Maurycego
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UPŁYWA TERMIN PROMOCJI!

„Uwaga uczniowie, studenci, rodzice!

Dodatkowe pociągi na Służewiec

Rozszerzenie od 29 września 2009 r. oferty „Wspólny bilet ZTM - KM” o bilet 14 -
dniowy

Dodatkowe pociągi do Rembertowa

Nowy termin sprzedaży uprawnień do ulgowych przejazdów

Od 1 września Koleje Mazowieckie wprowadzają zmiany w rozkładzie jazdy

Ułatwienia w podróży dla osób niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę 20 szt. nowych ezt

200 mln dla KM

Utrudnienia na linii radomskiej w dniach 6-15 lipca

Publicus 2008 rozdany

Ogólnopolski Festiwal Bluesowy im. Tadeusza Nalepy pn. „Lep na Bluesa”

Złoty Pegaz dla Kolei Mazowieckich

Przetarg na dostawę 20 szt. EZT - otwarcie ofert

Góra Kalwaria - nowe połączenie Kolei Mazowieckich

Otwarcie parkingu w Siedlcach

Korekta rozkładu jazdy pociągów

Podpisanie umów na organizację kolejowych przewozów pasażerskich

13. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Poland Bike 2009

Przetarg na dostawę 20 szt. nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów
trakcyjnych

Dofinansowania otrzymane z WFOŚiGW w Warszawie

Nieodpłatny przewóz rowerów

Nieodpłatny przewóz psa

Nowa oferta specjalna "Bilet 3-dniowy KM"

Nowa oferta specjalna na odcinku Radom-Pionki

Utrudnienia w ruchu na linii KM9 Warszawa – Działdowo i KM10 Legionowo - Tłuszcz

Legalizacja biletów kartonowych ZTM w pociągach KM

Otwarcie parkingu w Żyrardowie

Otwarcie parkingu w Ożarowie Mazowieckim!

Wzajemne honorowanie biletów KM i WKD od 1 stycznia 2009 r.

Rozszerzenie oferty „Wspólny bilet ZTM - KM”

"Parkuj i Jedź" w Celestynowie

„Uwaga uczniowie, studenci, rodzice!

„Zapraszamy do punktu Obsługi Podróżnych na Dworcu Warszawa Wschodnia”

Kolej na... Otwock

Zmiana w przejazdach rodzinnych

Oferta specjalna na odcinku Radom - Drzewica

Wspólny bilet ZTM - KM

[Tomaszek] 2010-02-22 17:55

Do Franciszka
Co ci przeszkadza ze sobie pija piwo tam?? Fakt jak pala to jest problem ale samo picie
piwa to tak szczegolnie nie przeszkadza..... Ja tam czasami ide siedziec bo mozna
posluchac ciekawych opowiesci np z placu budowy...

[kocisko] 2010-02-19 14:10

do Franciszka
Czy pisałeś pod wpływem nikotyny i alkoholu.Wystarczyłoby tylko raz.

[Franciszek] 2010-02-18 14:55

PALACZE I PIJAKI W KM
SZANOWNI PANSTWO, JAK DLUGO JESZCE ZMUSZENI BEDZIEMY ZNOSIC
NOTORYCZNYCH PALACZY , KTORZY ROBIA SOBIE STACJONARNE PALARNIE I
PIJALNIE PIWA W KONCOWYCH PRZEDZIALACH SKLADOW POCIAGÓW NAZYWANYCH
PRZEZ NICH SLUZBOWKAMI. TWIERDZA ZTEZ ZE RZEKOMO WOLNO TAM PIĆ ORAZ
PALIC. NA ZWROCONA UWAGE O PALENIU SYPIE SIE LACINA BRUKOWA ALBO CO
PONIEKTORZY SLONNI SA DO BITKI Z PASAZERAMI ZWRACAJACYMI UWAGE. CO 2
TYGODNIE JEZDZE NA LINII WARZSAWA- SKIERNIEWICE I WIDZE CO SIE DZIEJE.
INFORMOWALEM O W/W KM I OSWIDCZONO MI ZE ABSOLUTNIE W TYCH
PRZEDZIALACH NIE MA ZADNEGO PALENI AI PICIA CAŁA TA SPRAWE ZGLASZALEM
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WLADZOM KM ZEBY UMIESCIC W SKLADACH SLUZBE SOK, ALE JAK NA RAZIE BEZ
REZULTATAU , A PALACZE I PIJAKI PIWA PANOSZA SIE DALEJ. JAK DLUGO JESZCE
BEDZIEMY CZEKAC NA ZROBIENIE Z TYMI PIJAKAMI I PALACZAMI PORZADKU ?

[ariel] 2010-02-18 12:55

do K.
idziesz na początek pociągu do kierownika i on Ci wydaje taki mały świstek, na którym
jest info o tym czy pociąg jest odwołany lub ile czasu opóźniony, brałam już takie
usprawiedliwienie i nie było problemu z jego wydaniem.

[m] 2010-02-18 08:30

jak zwykle
czy ktoś w końcu ogarnie ten śmierdzący b u r d e l na tej koleji?? to co się dzieje jest
żałosne. Ciagle pociągi są opóźnione. A jak raz uda się przyjechać punktualne to odrazu
biega konduktor i sprawdza bilety szkoda tylko że nie wychodzi wtedy jakl pociąg ma 1,5
godziny opóźnienie albo zamiast dwóch jednostek jedzie jedna. Mam nadzieję że w końcu
ktoś zdejmie te rupiecie z torow i wejdzie jakiś normalny przewoźnik !!!!!!!!!!

[Baltazar ] 2010-02-18 00:24

to samo co zawsze
kolejny dzien i kolejne spoznienie na zajecia... Niech KM mi zwroci przynajmniej 50% za
bilet miesieczny... ja rozumiem ze cos moze sie popsuć wiadomo sprzet sie zużywa
rozumiem tez warunki atmosferyczne(moga byc ciezkie). Tylko ze ostatnio sa bardzo
dobre warunki a usterka pojawia sie za usterka...

[marcin] 2010-02-17 22:14

dzisiaj tez przez pogodę?
dzisiaj też na pogodę zwalicie winę? -3 raptem, zero opadów, a pociągi opóźnione o
conajmniej 40 minut...

[marcin] 2010-02-17 22:14

dzisiaj tez przez pogodę?
dzisiaj też na pogodę zwalicie winę? -3 raptem, zero opadów, a pociągi opóźnione o
conajmniej 40 minut...

[jk] 2010-02-17 21:47

mam nadzieje ze ta firma padnie
w km do sochaczewa jest tak ze dluzej sie czeka na spozniony pociag niz nim jedzie. od
kilku dni sa ponad godzinne opoznienai na tej trasie.

[jacek] 2010-02-17 21:34

sochaczew
pociagi do sochaczewa jezdza od zmiany rozkaldu jak chca. przyjezdzaja opoznione po
1,5 godziny. tegop nie da sie opisac. stoje do tego po drodze albo na nasypie za wlochami
albo w bloniu albo w teresinie. nieraz stoja po 15 minut i niczego anwet nie przepusczaja.
stoja zeby stac. to jest masakra. przedprzedwczoraj czekalem an pociga ponad godzine,
przedwczoraj czekalem godzine na pociag, wczoraj 1,5 godziny, dzis godzine.ile ja mam
to znosic? a juz szczytem bezczelnosci jest sprawdzanei wtedy biletu a mialo to miejsce.
czy was porabalo w tych kolejeach? pociagi do sochaczewa sa bardzo rzadko. ustawione
tak ze nie wiadomo czy sie smiac czy plakac. przerwy dlugie a potem nagle 2 pociagi
obok siebie. a najgorsze sa powroty z wawy po 16.00. to jest horror.

[Zmarznieta] 2010-02-17 19:40

Warszawa Okęcie
Koszmar! pn z wawy śródmieście :ok 7 rano pociąg opożniony 50 minut. Powrót ok16:na
stacji w-wa okęcie czekałam ponad godzinę (zero informacji-brak megafonów,śr:rano
ponad 40 min opóźnienia (skład ruszył ze śródmieścia i utknął na ochocie-zero informacji
kiedy ruszy),powrót pociąg odwołany (dowiedziałam się po dotarciu na śródmieści)...

[Andrzej ] 2010-02-17 15:02

Koleje Mazowieckie
chciałem serdecznie podziękować za niezwykle szybką podróż pociągiem Państwa Spółki.
Ruszyłem 16.31 (planowy odjazd o godzinie 16.16) ze Śródmieścia, a już o godzinie 18.18
wysiadłem na peronie w Błoniu. Do dworca Warszawa Ochota dotarłem już po 20
minutach. Było to we wtorek, 16 lutego 2010 roku. Z tego wnioskuję, że koleje oczekują
już przybycia pierwszych kibiców na Euro 2012. Sugerowałbym poinformować ich, by do
Polski przybyli nieco wcześniej, aby mogli zdążyć na wybrane przez nich mecze.
Pozdrawiam serdecznie i gratuluję. Wejście Polski do Unii jak widać opłaciło się - mamy
coraz to szybsze koleje, a nie jakieś tam we Francji stare i zawodne TGV. Pozdrawiam
serdecznie, Wierny (z musu ) pasażer;

[Madzia] 2010-02-17 13:46

...
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widze ze dzis tez bede stac na stacji Bog wie ile bo oczywiscie pociagi sa opoznione,jakas
masakra!!!!

[andzia] 2010-02-17 11:31

uwielbiam KM
Od zmiany rozkładu jazdy z dniem 13.12.2009 moje dojazdy do pracy to koszmar
wiecznie opóżnione pociągi ,zimno i odór denaturatu w pociągu. Ale to jak 15.02.2010
dojechałam do pracy to już szczyt niedbalstwa i zainteresowania zarządu KM podróż która
trwa zwykle 1.05h trwała ponad 3h . może KM przestaną zwalać winę na innych i same
wezmą się do roboty!!!Bo albo jeżdzimy w ścisku jak sardynki albo z gigantycznymi
opóżnieniami!!!!!!!!!!!!!!!!

[....] 2010-02-17 11:00

...
Ciekawa jestem czy ktos z zarzadu czyta te komentarze?Chociaz to i tak nie
pomoże!Jeszcze ceny biletów podnosza IDIOCI!!!

[K.] 2010-02-16 23:46

Zalesie Górne...
W poniedziałek zaczął się dla mnie nowy semestr na studiach. Zarówno w poniedziałek
jak i dzisiaj chciałam dojechać na zajęcia (które były o 12:00) pociągiem o 10:31, do
Służewca. Teoretycznie rzecz biorąc powinnam mieć jeszcze godzinę czasu na spokojne
dojście na uczelnię, jednak..spóźniłam się.Czy widzieli Państwo kiedyś
wykładowcę,którego obchodzi spóźniony pociąg? Spóźnienie jest spóźnieniem. Dlatego
moje py/tanie (pełne słowo zabronione), są dostępne gdzieś jakieś zaświadczenia o
autentyczności powodu spóźnień?Żeby KM potwierdziło itd. Szczerze? Jak się stoi ponad
godzinę na takim zimnym peronie, odechciewa się wszystkiego, czuje się narastający
gniew, a do tego łapie przeziębienie -.- super. semestr się dopiero zaczął. Rozumiem, że
raz się może zdarzyć... (Chociaż jak na slogan "Twoja kolej na udaną podróż" nie powinni
sobie na takie coś pozwolić) Dzisiaj zdarzyło się jeszcze raz. Jeżeli jutro zdarzy się po raz
trzeci, napiszę skargę... Ale obawiam się, że nie będę jedyna....

[ciamciaramciam] 2010-02-16 21:24

KM
Wczoraj po 1,5 godzinie oczekiwania na Służewcu na pociąg 17.24 zostałem od nichybnej
śmierci z zamarznięcia uratowany przez koleżankę która dostarczyła mnie do domu
samochodem, oczywiście wymagało to zaangażowania dodatkowych osób które straciły 2
godziny na dojazd i powrót samochodem, dzisiaj opóźnienie 1,2h, żadnej informacji bo po
co? Chołoto KM kiedy zaczniecie szanować ludzi którzy utrzymują wasze ciepłe posadki,
8 godzin pracuje 4 poświecam na dojazdy 30 km od stolicy państwa UE ?!!!!

[Baltazar ] 2010-02-16 20:53

Km punktualnosc to ich slaba strona
DO------> jezeli jest problem miedzy ochota a srodmiesciem to mozna bylo poinformowac
o tym na zachodnim i do centrum bym pojechal sobie autobusem. a tak to utknąłem
miedzy ochota a srodmiesciem i czelakem 30 min ja nie winie KM za to ze brakuje torow
tylko za to ze jest brak informacji wszystko jest chaotyczne i za skandaliczne warunki
przewozowe a takze za chamskich kanarów.O tym ze pasazerow traktuje sie jak bydlo to
juz chyba nie warto pisac bo wiekszosc uzytkownikow sie o tym przekonala zamiast 2
skladow przyjezdza 1 opozniony ( moze ty masz jakies chody w KM moze tam pracujesz
lub rzadko korzystasz ze nie masz nic do zarzucenia....

[Barti1305] 2010-02-16 19:20

Skandal
Dzisiaj wracałem 2h 40 min na stojąco w tłoku (z trudem wyciagnąłem komórke z
kieszeni) z zachodniej do pruszkowa... normalnie to trwa około 17 min. Dlaczego do
k.u.r.w.y nędzy nie było żadnej informacji na zachodniej, że przed pociągiem do którego
wsiadłem utworzył się korek z 4 innych pociągów?! Na pewno większość ludzi by nie
wsiadła gdyby wiedziała... W jaki sposób mam ubiegać się o zwrot pieniędzy jeśli jutro
nie zdążę na zajęcia???

[m-sta] 2010-02-16 16:19

Do Baltazara!
Chyba sądzisz człowieku,że DB będą wyposażone w eskadrę śmigłowców i bez trudu
przelecą przez śródmiejską średnicę.Jeżeli tak,to jesteś w błędzie,bo DB też jeździłyby po
tych samych torach co pociągi KM

[mr] 2010-02-16 15:41

opoznenia
Wczorajszy powrót do domu 3h 10 min (normalnie 40 min) Dzisiejsza podróż do pracy
2h!!! Ile jeszcze będziemy się spóżniali do naszych domów i do pracy SIĘ PYTAM MOI
DRODZY ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKĄ KM!!!

[TKO] 2010-02-16 10:36

Moja pensja
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Od początku stycznia mam problemy z dotarciem na czas do pracy. A dzięki komu to
zawdzięczam? Wspaniałym KM. Czekam tylko na upomnienie w pracy pod groźbą
zwolnienia. Ciekawe czy wtedy KM zagwarantują mi godną pracę i płace? Ile mam do
cholery wcześniej wyjeżdżać żeby dotrzeć na czas? 3h ? Dojazd wg rozkładu ma trwać
27-35min. No i czasem faktycznie tyle jedzie, ale pod jednym warunkiem- jeśli w ogóle
przyjedzie. Grzeją w pociągach jak jest ciepło- wysiedzieć się nie da. Ale jak jest mróz to
grzejniki zimne albo ledwo ciepłe, a od połowy trasy to w ogóle wyłączają, chyba po to
żeby zaoszczędzić. Do wileniaka dojeżdżamy wychłodzonym pociągiem z grubym lodem
na szybach. Czekamy na kolejną podwyżkę szanowne władze KM.

[adi] 2010-02-16 10:33

pkp zenada
jedni mówią ze pkl inni km pkp itd A dla mnie pkp to pkp. Ogólnie koleje dają dupy.
podzielili sie na jakies spółki i teraz kazdy liczy swoje.

[Adinos] 2010-02-16 10:09

pkp
Wczoraj wracałem ze srudmiescia ok godz 17:20. Pociągi opuznione jak codzien.
Wreszcie wiechała skm która ciągneła zepsuty grodzisk. Dym i zapach spalenizny. Pod
podwoziem cas nagrzało sie do czerwonosci. widok jak w hucie stali dosłownie. To
groziło pożarem a nawet wybuchem. Mimo dymu smrodu i niebezpiecznej sytuacii
wybuchu lub pożaru pociąg ruszył. Naszczęasscie przejechał tylko 20m i dobrze bo ludzie
mogliby tam spłonąc żywcem.

[Adinos] 2010-02-16 10:00

pkp
Wiecie jaka jest naiwiększa katastrofa kolejowa na swiecie PKP!!!

[Baltazar ] 2010-02-16 00:09

KM dno i 2 metry mułu
dzisiaj mroz byl minimalny cos kolo -3 Snieg tazke minimalny wiec tez KM zwala na
warunki atmosferyczne ?? Ostatnio czekalem ponad 40 min na pociag jechalem 50 na
zajeciach bylem niecale 30 min. teraz zeby zdazyc na zajecia wyjezdzam okolo 3 h przed
rozpoczeciem. Trasa nie jest jakas gigantyczn bo z Grodziska to Warszawy środmiescie
jest okolo 30 km. Jezeli KM nie ma kto zarzadzac lub komuś sie nie chce to moze dobrym
wyjsciem bedzie jezeli to przedsiębiorstwo zostanie sprzedane?? Sadze ze Deutsche Bahn
chetnie je wykupi i poprawi jakos polaczen... Dzisiejszej podrozy nie opisuje bo by mnie
szlak trafil przy pisaniu jaka byla wspaniala..

[ktoś] 2010-02-15 22:58

...
jakby nie wypuszczali gratów to pociągi by jeździły raz na 2 godziny. a za ściąganie
jednostek odpowiedzialna jest plk.

[dzisiejszy hard core] 2010-02-15 22:34

W-wa - G.Maz.
dzisiaj rano 45 minut opóźnienia, ale to nic przy powrocie z pracy. O 18.20 znalazłem się
na Śródmieściu i odjechałem z niego o 19.45. Hip hip! HURRAAA!!!!

[marta] 2010-02-15 21:27

trasa wawa stadion- wawa powiśle
Oto ten jakże długi odcinek trasy przejechałam rano pociągiem w jedyne 50 min...

[ZADOWOLONY] 2010-02-15 16:41

prawie 3 godz w pociagu
Tak to jest, jak wypuszczają starocie na tory, pociąg się rozkraczył na stadionie i
blokował cały tor... stąd te opóźnienia! jeju... niech zainwestują w końcu w remonty tych
gratów, po cholere wpuszczają ten złom na tory w ogóle.. zero pojęcia!!! a potem stój
paserze kochany w polu... nieważne ze kilkaset a może i tysięcy osób się spóźniło do
pracy i zebrało porządny opierdziel. Kochane Koleje Mazowieckie jak zwykle nie umieją
sobie poradzić ze ściągnięciem starego grata z torów... 3 godziny musiało to potrwać
żeby wrócił ruch do normalności. GRATULUJEMY !!!!

[mirka] 2010-02-15 15:26

mam 5 latek
Dzięki za imprezkę. Jak na 5-cio latkę imprezka była dobra,kto chciał bawił się
świetnie.Może i było trochę ciasno, ale ogólnie było o,key!

[ktoś] 2010-02-15 14:51

lol
nie wiecie co się stało? mała podpowiedź - spójrzcie za okno.
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[Antonii] 2010-02-15 11:50

2.40 Minsk-Wawa
Dziś to już kompletna klapa z dojazdem... nie dośc ze z Minska pociągi opóźnione od 15
do 50 min, to jeszcze podróż do śródmieścia zamiast trwać 55 min trwał 2 godz i 40
min... zero komunikatu.... całkowita konsternacja... nikt nic nie wie.... bez komentarza!

[Janusz] 2010-02-15 10:08

Punktualność
Może KM ustosunkuje się do dzisiejszego kursu pociągu relacji 4:48 Ostrołęka-Warszawa
Zachodnia 7:48 MASAKRA Zero informacji, o przeprosinach już nie wspomnę Ostatecznie
dotarłem do Śródmieścia tramwajem o 9:40

[ktoś] 2010-02-13 11:49

do andrewa
idź, zorganizuj coś, zablokuj zamiast wypisywać tu, że może coś zrobimy. takie pogróżki
bez pokrycia są śmie.szne.

[andrew] 2010-02-13 09:01

Protest
A może by tak zablokować budek biura KM, to może by nie traktowali pasażerów jak
bydło

[Katarzyna] 2010-02-12 20:08

wiecznie spóźnione!
A Czy pociągi KM jeździły kiedykolwiek zgodnie z rozkładem??? Jak jeżdżę od 4 lat,
sporadycznie zdarzało się żeby pociąg przyjechał NA CZAS!!!! To jest skandal, a zwalanie
wszystkiego na warunki atmosferyczne jest już smieszne i żenujące!!! KM powinna mieć
konkurencje, a nie trzymać monopol i robić z ludzi idiotów!!! Pozdro dla wszystkich
czekających :)

[Karol] 2010-02-09 10:52

Łochów - Wileńska
Sytuacja dzisiejsza na stacji Łochów: pociągu o 6:58 nie było, o 7:42 przyjechała jedna
jednostka. Ludzie w Urlach już stali a do warszawy jeszcze było daleko! Już na wysokości
Tłuszcza ciężko było się wbić do składu, nic nie mówiąc o kolejnych stacjach.

[Ewa Z] 2010-02-08 15:05

Złe traktowanie pasażera to już "chleb powszedni"KM
Piątek ,5lutego,godz.16.Informują na Śrómieściu,że w kierunku zachodnim wszystkie
pociągi odjeżdzają z Centralnego z peronu III-go.Na Centralnym kilka minut po szesnstej
zapowiadają,że pociąg do Sierniewic wjedzie na peron czwarty.Tłum pasażerów rzucił się
w kierunku schodów ,by jak najszybciej udać się na czwarty peron.Pociąg wjechał i
wszyscy się w nim upchnęli.Po czym ktoś oznajmił ,że on nie zatrzymuje się na
wszystkich stacjach.Zrobiło się zamieszanie,bo o tym nie informowano.Dwa razy
zapowiadano pociąg do Skierniewic,ale ani jednym słowem ,że się nie zatrzymuje na
wszystkich stajach!.W/g tych co nim jeżdżą codziennie taki zamęt stale z powodu
niewłaściwej informacji.Podobno z tego powodu dochodzi do zerwania hamulców ,bo nikt
nie wie ,że nie zatrzyma się w np.Piastowie.Skandal,olewanie pasażera,który płaci za
przejad KM.

[ktoś] 2010-02-05 14:47

hehe
hehe, no właśnie. każdy może pomóc, ale nikt nie chce zacząć. boicie się, że jednak nie
macie racji?

[Karol] 2010-02-05 11:03

do "jurek"
Jeśli na Wileński pociąg przyjedzie opóźniony, zwykle idę do konduktora i proszę o
wypisanie karteczki z numerem pociągu, relacją, długością opóźnienia i podpisem
kierownika i pieczątką. Mogę udostępnić skany tych dokumentów drogą mailową jeśli
ktoś potrzebuje ich np. do założenia sprawy KM.

[ktoś] 2010-02-04 22:19

trzeci :)
Trzeci odważny. Czekam na odzew. Oby był śmielszy niż koleś od rozważania i
przeziębienia :D
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[jurek] 2010-02-04 19:34

sprawa
A ja zbieram kwitki z opóznieniami żeby mieć podstawe dowodową im ich więcej tym
lepiej(wieksze odszkodowanie) ja płacę i wymagam nie popuszczę bo to mój czas i moje
pieniądze,.napewno się jescze odezwę

[Karol] 2010-02-04 10:11

Łochów - Warszawa
Dzisiejszy pociąg (planowo 7:42 w Łochowie) przyjechał opóźniony o 20 minut z
niewiadomych przyczyn. Zero informacji (czasami przez megafony podają długość
opóźnienia, dzisiaj nic), ludzie przesiedli się do autobusów i znów prywaciarze zarobili.
Kiedy w końcu będzie w miarę normalnie na naszych torach?

[zbylu] 2010-02-03 22:18

gratulacje
Gratuluję KM regularnych opóźnień i mam nadzieję, że nie będzie dofinansowana i się
wykolei. Wtedy moze nie będzie wkurzać łożących na nią obywateli. Życzę upadłości

[http://blog.ezrodlo.pl] 2010-02-02 23:54

Odp na reklamacje
Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w
terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez KM. http://www.mazowieckie.com.pl
/site.php5/getFile/2799 Potem można uderzać do Prezesa UTK

[pasażer] 2010-02-02 15:58

pogoda
Jutro mają być spore opady. Ciekawe jak koleje sobie poradzą...

[dęblin] 2010-02-01 07:52

2,5
Warszawa-Dęblin, 100km , 2,5 godz.piękna średnia.

[Iza] 2010-01-31 21:21

Do Bea
Oni nie spiesza sie z udzieleniem odp na reklamacje. Ja czekalam zazwyczaj po 3-4
tygodnie na laskawa odpowiedz.

[Bea] 2010-01-31 20:25

handel danymi osobowymi?
W tym roku nie było dnia, abym nie spóźniła się do pracy.KM mają to w dupie, bo "to nie
ich wina". Złożyłam reklamację. Poproszono mnie o podanie pełnych danych osobowych.
Mijają 2 tyg a odpowiedzi nie ma. Po co KM moje dane osobowe w tej sytuacji?
Zamierzacie nimi handlować? Złożę skargę do Inspektoratu Ochrony Danych i UoKiK, bo
Klientowi należy się odpowiedź na reklamacje jak psu miska.

[ktoś] 2010-01-29 16:31

żenua
bardzo ładnie basha, kretyna i demoty umiesz czytać. naprawdę, jesteś wspaniały.

[QWERTY] 2010-01-29 14:45

Dobre 3
Promocja PKP - jedziesz dwa razy dłużej za tę samą cenę!

[QWERTY] 2010-01-29 14:34

Dobre 2
PKP zagina czasoprzestrzeń. Można wyjechać z Poznania pociągiem do Krakowa o 7:20 i
zdążyć na pociąg do Warszawy o 6:50

[QWERTY] 2010-01-29 14:33

Dobre
bylem przed chwila na dworcu kolejowym,nie jest tak zle, tylko jeden pociag byl
opozniony... reszta odwolana

[p] 2010-01-29 09:17

do Mariusza
Mariuszu, spieszę wyjaśnić Tobie jak i innym pasażerom co wczoraj stało się, że pociąg z
19:11 przyjechał dopiero o 20:20 na Śródmieście. Otóż pojawiła się dylatacja czasu.
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Pociągi KM jeżdżą już tak szybko, że efekty relatywistyczne mają istotne znaczenie ;) A
tak serio - pociąg z Żyrardowa był tak opóźniony, że przełożyło się to na opóźnienie
kolejnych pociągów. Niestety KM ma tak wyśrubowany rozkład jazdy, że w trakcie doby
następuje jej rozciągnięcie, opóźnienia w trakcie dnia się nakładają na inne trasy itd. itp.

[KOT] 2010-01-29 09:09

PALACZE W POCIĄGU
JAK DŁUGO BEZKARNIE PALACZE BEDA SOBIE PALIC FAJKI W POCIAGACH KM ? NIKT
NIC Z TEGO SOBIE NIE ROBI JEDYNE WYJSCIE TO DLA PALACZY POCIĄGOWYCH
POWINNY BYĆ ZAINSTALOWANE APARATY i BUTLE WYPEŁNIONE SPRĘŻONYM
DYMEM PAPIEROSOWYM, KTORE NOSILI BY NA PLECACH PODOBNIE JAK
PLETWONURKOWIE. TO CHYBA JEDYMY SENSOWNY SPOSÓB NA POZBYCIE SIE
ŚMIERDZIELI I TRUCICIELI NA PRZYSTANKACH, POCIAGACH, KORYTARZACH,
OBOWIAZUJE ZAKAZ PALENIA. PALACZE MUSZA PALIC WIEC NIE CH SIE TRUJA SAMI
Z BUTLI A NIECH NIE TRUJA INNYCH. OSTATNI WIDZIAŁEM W INTERNECIE
OGŁOSZENIE NA TEMAT ZATRUDNIENIA DLA PALACZY ŻYCZĘ OWOCNEGO PALENIA
Z BUTLI.

[ktoś] 2010-01-29 00:59

do mariusza
no to może Ty się zdecydujesz. bo poprzedni się po "rozważeniu" jak widać rozmyślił :D

[Mariusz Piastów] 2010-01-28 22:29

aa
nie no skandal rano 70 minut jechać z piastowa do śródmieścia. powrót o 18:50 też nie
lepszy, pociąg przyjechał dopiero o 20:30. pożal sie Boże normalnie. jak tak dalej pójdze
to nie będzie miał kto jeździć bo każdego z pracy wywalą. ja już dostałem upomnienie,
jak sie jutro spóźnie to mnie zwolnią, a jak mnie zwolnia to km mają sprawe w sądzie na
bank.

[pasażer] 2010-01-28 18:45

Do KM
Jeśli macie odrobinę szacunku do pasażerów obniżcie ceny biletów. Jak można pobierać
tak wysokie opłaty jeśli jakość usług drastycznie się obniżyła. Dziś rano stałam 50 min na
dworcu w oczekiwaniu na jakikolwiek w kierunku Warszawy.

[pasażer] 2010-01-28 18:45

Do KM
Jeśli macie odrobinę szacunku do pasażerów obniżcie ceny biletów. Jak można pobierać
tak wysokie opłaty jeśli jakość usług drastycznie się obniżyła. Dziś rano stałam 50 min na
dworcu w oczekiwaniu na jakikolwiek w kierunku Warszawy.

[Sasza] 2010-01-28 13:30

dęblin - radom
jest tu ktos kto uczestniczyl w wypadku z radomia do dęblina 21 stycznia? skandal ze
czekalismy 50min na mrozie na autobus ktory mial do przejechania 5km z radomia.

[kkkkkkkkk] 2010-01-28 10:58

dziś
A dziś znów koniec świata.Wszystko opóźnione.

[Konduktor] 2010-01-27 17:31

Do Wojtek
Myślisz, że ktoś będzie płakać? Wypłatę i tak dostanę przez najbliższe 10 lat nie muszę się
martwić o robotę. Mamy z województwa dotacje dzięki struzikowi i dostajemy w łapę ile
chcemy a jak pociągi mają jezdzić puste to uwież, że będą jeździły puste ale i tak będę
mieć robotę.

[Wojtek] 2010-01-27 16:18

Pożegnanie
Dziękuję wszystkim za aktywną wymianę opinii. Z dniem dzisiejszym rozstaję się z KM,
wolę stać 1,5h w korkach bo przynajmniej wiem czego się spodziewać i miejscówka jest i
grzanie jak trzeba i nie muszę marznąć na Służewcu. Zarządowi KM gratuluję podejścia
do Klienta, oby tak dalej to będziecie puszczać puste pociągi do nikąd...

[Ewa Cegłów] 2010-01-27 14:58

Do konduktora!
Ten się śmieje kto się śmieje ostatni!

[K O N D U K T O R] 2010-01-26 17:18

K O N D U K T O R
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Wybaczie ludzie, że musicie tyle czekać ale trochę się schodzi nam musimy na mróz
wypić troszkę wódeczki na rozgrzanie i zjeść ciepłe jedzonko :). Tez jestem człowiekiem i
mi się należy nie musicie stać na mrozie możecie iść do jakiejś galerii usiąść poczekać i
będziecie mieli ciepło.Ciągle macie pretensje mnie z maszynistą nikt nie pośpiesza :) I
czasami zdaża się nie włączyć ogrzewanie ale wytrzymacie bynajmniej ja mam ciepło :)
Pozdrawiam TOMEK (Jestem konduktorem i jeżdżę na Lini nasielskiej)

[Mariusz Piastów] 2010-01-26 17:15

aa
i dzisiaj tuż po 7 w ursusie popsuł sie pociąg kolei mazowieckich i ruch wstrzymany. i jak
tu dotrzeć do warszawy na czas, jak koleje mazowieckie uważają że pociagi psują sie
przez tlk. dobre sbie

[darek] 2010-01-26 09:44

służewiec 17.24
ja też czekałem godzinę na mrozie i mam już tego dość - tak codziennie od miesiąca.
Jeszcze bardziej mnie jednak bulwersuje ,że muszą na tym mrozie czekać małe 3-5 letnie
dzieci wrcające z przedszkola. Jestem ciekawy jakby się czuli zarządcy z KM,gdyby to
miały czekać ich dzieci lub wnuki? Ale to ich przecież nie dotyczy.

[...Niechcący] 2010-01-25 22:17

hmm
przeprosiny, a właściwie wyjaśnienia z przed miesiąca a pociągi opóźnione jak były tak
są. Gratulacje droga KM poziom obsługi pasażerów niezmienny - niższy może być juz
tylko w Zimbabwe (bez urazy)- ale walka o zaszczytne ostatnie miejsce byłaby pewnie
wyrównana.

[ktoś] 2010-01-25 22:06

heh
to tyle w kwestii twojego rozważania? ok.

[ciamciaramciam] 2010-01-25 21:52

KM
DO KTOŚ: uważaj bo ciekawość to 1 stopień do piekła a i kociej mordy można dostać
przy okazji

[ktoś] 2010-01-25 20:22

ciamciaramciam
To nie rozważaj i nie rozpisuj się na ten temat, tylko złóż. Serio, jestem ciekawy takiej
rozprawy. A "rozważać" każdy głupi może...

[ciamciaramciam] 2010-01-25 19:50

KM
Lekarze twierdzą, że długotrwałe przebywanie na takim mrozie jak obecnie jest
niebezpieczne dla życia. Oświadczam zatem iż w związku z tym, że dzisiaj na stacji
Służewiec stałem 1h czekając na jak zwykle opóźniony pociąg z godz. 17.24, rozważam
złożenie sprawy w sądzie gdzie będę domagał się odszkodowania za narażenie na utratę
mojego życia z winy szanownej spółki.

[asz] 2010-01-25 09:53

...
ten warszawiak to chyba jakiś bezrobotny zdesperowany koleś który jednak korzysta z KM
bo któż inny zagląda na takie strony jeśli nie korzysta z KM ?????? żenująca jest ta
zazdrość...

[nie warszawianka] 2010-01-24 22:13

ehh
jak czytam te wasze wypociny pseudo warszawiacy to z checia zaoralabym traktorem ta
warszafke.

[Maciej] 2010-01-24 19:47

Do Warszawiaka
Drogi Warszawiaku, rada od innego Warszawiaka: Dorośnij.

[Warszawiak] 2010-01-24 19:46

-50 w Warszawie
-50 jutro wieśniaki siedzieć w domu i nie niszczycie warszawskich chodnikow i ulic
wieśniaki zostać w domu pole orać!!! a nie zabieracie pracę warszawiakom

[Jutro - 25 w Warszawie] 2010-01-24 19:34
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Jutro - 25 w Warszawie (Przygotujcie się)
Przygotujcie się ludzie jutro -25 z rańca pociągi albo się spóźnia albo spier.... albo nie
przyjadą bo straszne morzy do warszawy autobusem. Oczywiście będzie masakryczne
zimno jak to bywa w pociągach KM więc ciepła czapka szalik ciepła kurtka ciepłe buty i
do roboty :)

[http://blog.ezrodlo.pl] 2010-01-24 01:22

Skargi/reklamacje/odszkodowania
Czy ktoś zgłasza skargi ? http://www.mazowieckie.com.pl/site.php5/getFile/2799 § 20.
Skargi i wnioski 1. Podróżny może skierować do KM skargę/uwagę dotyczącą jakości
świadczonych usług, zachowania pracowników KM, nie wywiązania się KM z zawartej
umowy przewozowej lub dotyczącą innej sprawy, za którą odpowiada KM. Skarga/uwaga
nie może zawierać wnioskowania o odszkodowanie.

[ktoś] 2010-01-23 17:30

lol
Weźcie się najpierw dogadajcie między sobą. Jest dobrze na otwockiej czy nie? Góra
Kalwaria jest potrzebna czy nie? Radomiak ma stawać wszędzie czy nie? Rozbawiacie
mnie :)

[ariel] 2010-01-23 17:04

Otwock
ja jakoś nie zauważyłam, aby na linii otwockiej było ostatnio dobrze, w tym tygodniu
zanotowałam najmniejsze opóźnienie 5 minut, a w pozostałe 4 dni pociąg spóźniał się od
10 do 20 minut, i tak to wygląda w okolicach godziny 7 jak ruszam z Otwocka do
Wawki... wczoraj miałam przyjemność wracać z Wawy pociągiem do Dęblina, który miał
jeden skład, nie dość że ciężko było do niego wsiąść, to jeszcze i trzeba było się
rozpychać łokciami aby wysiąść, masakra:/ fuckin' KM!!!

[posażer] 2010-01-23 14:51

ten sam co niżej
Mnie astanawia jeszcze sposóbpodawania opóźnień. Opóźnienia do 10 minut nie są
podawane. Po 10 minutach mówi się że pociąg będzie opóźniony 1o minut a przyjeżdza po
20, jeżli to po 20 nie powie że będzie opóźniony 20 , bo wtedy przyjedzie po 30. Kto za to
odpowiada?

[pasażer] 2010-01-23 14:48

...
No pewnie że wina nie leży po stronie KM. Jak wogóle ktoś mógł tak pomyśleć. Winę za
to wszystko ponoszą pasażerowie. To przecież tylko pasażerowie mają największe
pretensje. Jak by nie jeździli pociągami to by nie mieli. Głupie to ale niestety prawdziwe.

[tomek] 2010-01-23 14:06

t.100
koleje mazowieckie nie są odpwiedzialne za maszynistę który nie widzi,że jedzie złą
trasą, za rozpadający sie pantograf w czasie przejazdu technicznego po remoncie składu
itp, itd. Proponuję podzielić się na spółki obsługujące poszczególne linie - będzie więcej
możliwości zwalania winy na innych. Zbliżają się wybory, zwolennikom PSL proponuję
zastanowić się czy fachowcy rządzący w KM zasługują na ponowny wybór (o ile ktoś
wierzy, że reprezentanci innych opcji politycznych będą mieli interes i ochotę zrobić
porządek)

[kocisko] 2010-01-22 14:57

otwocka
A na linii do Otwocka (aż się boję pisać)ostatnio dobrze.

[Ewa Cegłów] 2010-01-22 10:41

cd opóźnień!
Wczoraj pociąg relacji Siedlce - Warszawa, planowy przyjazd do Cegłowa 8,18 miał
opóźnienie 130 minut!!!. Żeby "zachować standard" i nie wypaść z rytmu po południu
wszystkie pociągi od ok godz 16-18 stały przed Mińskiem Maz bo "coś" znowu się popsuło,
rozkraczyło na torach. CZY KM WYCIĄGA I WYCIĄGNIE NA PRZYSZŁOŚĆ WNIOSKI??

[zz] 2010-01-22 07:16

Polityka Jakości
http://www.mazowieckie.com.pl/site.php5/getFile/2578

[zz] 2010-01-22 07:14

Złoty Pegaz
http://www.mazowieckie.com.pl/site.php5/article/4/875.html Ciekawe co teraz myśli
biednie jury :)
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[Daro] 2010-01-21 23:26

odszkodowanie od PLK
Jestem ciekawy ile to Koleje Mazowieckie dostały odszkodowania od zarządcy
infrastruktury czyli spółki PLK za zamarźnięte rozjazdy, popękane szyny uszkodzoną
sygnalizację , niedbałe wykonywanie obowiązków przez dyżurnych ruchu często
zbliżające się już do sabotażu Skoro płacę ciężkie miliony za dostęp do torów to chyba i
wymagam ????, w przypadku ciągłych awarii żądam rekompensaty ????/

[ktoś] 2010-01-21 21:54

do marzeny
Jakim prawem robisz awantury Bogu ducha winnym ludziom? Nie trawię takich chamów i
buców...

[ciamciaramciam] 2010-01-21 21:15

KM
Do Marzeny i do Wojtka Tyż prowda...We wtorek dzwoniłem na pół godziny przed
planowanym przyjazdem pociągu i panie w informacji powiedziały, że nie ma opóźnień,
pociąg spóźnił się 0.5h ?Dzisiaj pociąg do Warszawy o 7.36 z Sułkowic 35 minut stał w
sczerym polu, ale to i tak nic bo wcześniejszy z Radomia stał godzinę. Pzryczyna ? Z tego
co słyszałem nadgorliwa Pani konduktor uwzięła się na kobietę w ciązy i jej męża,
jechali do szpitala i nie mieli biletu, ponieważ nie mieli go gdzie zakupić ( brak kasy
biletowej, lub nieczynna)cdn...

[Marzena] 2010-01-21 16:31

pociągi do Radomia
Wojtek ...masz słuszną rację ..tych pociagów od zmiany rozkładu (czyli jakieś 3 tygodnie )
poprostu NIE MA!!!!!!!!!!!!!Jeden raz udało się o 17.12 na Zachofniej być na
czas....myslałam,że mnie słuch zawodzi kiedy pani dyspozytorka ogłosiła, że wjężdża na
peron...Na domiar złego dyspozytorzy zapominają cokolwiek ogłosić pasażerom ..nie
dalej jak wczoraj o pociągu 18.24 z Zachodniej nikt nie wspomniał...pasażerowie jak
dzieci we mgle czekali i nasłuchiwali ...przez moja głowę przebiegła nawet myśl, że
może widmo sobie pojechało..ale nie ..po awanturze ,którą urządziłam pani w okienku i
po kilku telefonach na informację (były zajęte ,albo odłożone
słuchawki)..ogłoszono...bagatela 50 minut...świetny wynik...No..a teraz się zbieram na
17.12...i oto zagadka dla wszystkich ...O KTÓREJ PRZYJEDZIE DZISIAJ???? KTO DA
WIĘCEJ????...szczerze mówiąc to brak mi słów na to wszystko ...ale nie martwmy się
pewnie zaraz będą podwyżki cen biletów..

[s#e#b] 2010-01-21 15:14

konieckm
a ja powiem tylko tyle do sądu z nieudacznikami trzeba iść bo to co się dzieje to jakaś
totalna prowizorka zero zadbania o klienta

[Wojtek] 2010-01-21 14:18

Zmiany w rozkładzie
Proponuję wyrzucić z rozkładu wszystkie pociągi odjeżdżające z Służewca w kierunku
Radom w godzinach 17-18. Standardem są godzinne opóźnienia więc po co okłamywać
pasażerów, wyrzucić z rozkładu nie będzie rozczarowań...

[Ewa Cegłów] 2010-01-21 13:37

cd beznadzieji!
KM nie wyciaga wniosków...codziennie to samo opóźnienia, wczoraj w godzinach
porannych pociąg relacji Siedlce - Warszawa miał jedną jednostkę, współczułam
Konduktorowi jak wgnieciony w drzwi starał się sprostać tej beznadzieji. Droga
powrotna, zimnica, śnieg na oknach...ludzie zamarzają!. Właściwie nie wiem czy jest
jakiś sens pisać tu o tym? bo pewnie pracownicy KM mają niezłą zabawę przy porannej
kawie!

[tomasz] 2010-01-21 11:55

rozum
Kto ma w głowie olej, tem ma w nosie (żeby nie być wulgarnym) kolej.

[mróz] 2010-01-21 11:20

Pogoda na przyszły tydzień
W przyszłym tygodniu znów ostre mrozy! Czy KM się już przygotowały?

[Anna] 2010-01-21 11:17

KM
jestem ciekawa, na co idą te miliony... skoro sprzęt stary, trakcje stare, dworce w
opłakanym stanie.... To gdzie te pieniądze są? :(

[biber] 2010-01-21 10:57
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nieustający skandal
To co wyprawiają KM to zwyczajne złodziejstwo. Na pohybel KM, kiedy jakaś
konkurencja dla tych łobuzów

[re] 2010-01-21 10:17

do Anny
Niestety pani Aniu, i tak bedzie pani placila, tak samo jak wszyscy inni, bo KM dostaje
pieniadze z Samorządu Mazowsza od p.marszałka Struzika. Co roku wiele milionów
złotych.

[Anna] 2010-01-21 08:36

PKP już dziękuję
wczoraj stałam w popsutym pociagu ponad godzinę. Dziękuję bardzo Kolejom
Mazowieckim za współpracę. Od nowego miesiąca (kiedy wygaśnie mi bilet miesięczny)
przechodzę do WKD. Małe to, ciasne, ale jeździ bez opóźnień. Mam już pdosyć ciągłego
czekania na pociągi, ciągłego wysłuchiwania komunikatów o popsutym taborze, etc... A
przeprosin od PKP nie przyjmuję do wiadomości. Wczoraj wyjechałam o 16:20 ze
Śródmieścia, w Brwinowie byłam po 19. Przecież to chore jest!! Nie chcę już płacić ani
jednej złotówki tej firmie.

[Mariusz Piastów] 2010-01-20 20:55

aa
ja jechałem skmką i w piastowie byłem o 19:12. jechałem ze śródmieścia półtorej
godziny. normalnie the best. nie ma to jak gruchoty km które dzisiaj sie 3 razy popsuły. a
informacji zero

[Mariusz Piastów] 2010-01-20 20:49

aa
ja jechałem skmką i w piastowie byłem o 19:12. jechałem ze śródmieścia półtorej
godziny. normalnie the best. nie ma to jak gruchoty km które dzisiaj sie 3 razy popsuły. a
informacji zero

[ann] 2010-01-20 18:05

Awaria w Ursusie
Tak w ramach ciekawości, napiszcie kiedy ruszyły pociągi z Ursusa, bo ja właśnie
dotarłam do domu, ale PKS Grodzisk MAz...

[ktoś] 2010-01-20 17:50

do jarka
To nie kwestia, że nie ruszy - to inne spółki. Bardziej problem debi.lnego podziału na
spółki i spółeczki i rozmyciu odpowiedzialności.

[Jarek] 2010-01-20 14:53

do ktosia
Gratuluję wiedzy ! Chyba nie jest ona ogólnie dostępna. Jasne po co walczyć o
odszkodowania. Swój swojego przecież nie ruszy. Łatwiej podwyższyć ceny biletów.
Skoro tak to niech KM zgłoszą wniosek o upadłość za (przede wszystkim)nieudolność.

[Ania] 2010-01-20 11:46

Radom
19.01 Pilawa przyjechała przed Radomiem dokładnie 4 minuty wcześniej (wa-wa
śrómieście) Radom był luźny, bo jak można się domyślić większośc pasażerów ścisneła
się z Pilawie. Gdyby była odpowiednia informacje ludzie by wiedzieli ze za 10 minut
podjedzie drugi pociąg, a tak w jednym ścisk a w drugim luzy. Pomijam kwestię że w
"Pilawie" przynajmniej mieli ciepło a w "Radomiu" nie bo nie grzali

[ktoś] 2010-01-20 09:16

odp
Nie dostaje.

[zz] 2010-01-20 07:26

oświadczenie pasażera
"Pamiętać przy tym należy, że za sprawne działanie całej infrastruktury kolejowej
odpowiedzialne są Polskie Linie Kolejowe S.A. Znaczna część opóźnień naszych pociągów
wynika właśnie z usterek tejże infrastruktury, na co Koleje Mazowieckie nie mają
wpływu." No ale Pasażer kupuje bilet płacąc KM a nie PLK! Więc darujcie sobie to
tłumaczenie... PS. Jeśli KM dostaje odszkodowanie od PLK to może kasa do podziału?

[ciamciaramciam] 2010-01-19 19:02

KM
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Dzisiaj 30 minut, wczoraj 50, średnia wychodzi 40, od początku stycznia KM zabrało mi
juz ok 8 godzin, które spędziłem marznąc na "dworcu" ( celowo dworzec wziąłem w
cudzysłów) cdn...

[kj] 2010-01-19 11:15

do [ciamciaramciam]
Tez jechalem tym pociagiem. To co sie dzialo to nadaje sie do TV. Szkoda ze Prezes KM i
Marszał Struzik nigdy tego nie doswiadcza. Niezle nas wymrozilo na Sluzewcu a potem
nieludzki scisk w "Pilawie".

[ciamciaramciam] 2010-01-18 19:36

KM
do Eweliny-było dziękować?:-) Dzisiaj opóźnienie mojego ulubionego pociągu wyniosło na
Służewcu "tylko" 50 minut. Ciekawe jaka była przyczyna, mróz?,zawieje
śnieżne?...Oczywiście gdy pociąg się spóźnia to w informacji tel. KM albo jest sygnał
zajęty albo nikt nie odbiera ale o tym już kiedyś było. Dzięki KM poszerzyłem dzisiaj
wiedzę ile osób może się zmieścić do pociągu, mam na myśli Pilawę która była przed
Radomiem. Mówię wam cuda się zdarzają no i chciałem pogratulować pasażerom
elastyczności, zazdroszczę takiego wygimnastykowanego ciała...

[celina] 2010-01-18 18:53

DO EWELINY
Droga kolezanko ja tez jechalam tym pociagiem i bylam pozytywnie zaskoczoma
punktualnoscia za to dzis 50 min opoznienia. Zastanawia mnie co ty masz do tych
biednych pan z informacji one mowia to co im kaza i to nie ich wina ze pociag jest
opozniony!!! odrobina tolerancji z waszej str.

[Bing] 2010-01-18 14:42

informacja
A jednak da sie coś zrobić w innych spółkach http://infokolej.blog.onet.pl/ i informować o
opóźnieniach. A KM ? spią ???

[Mała] 2010-01-18 09:34

Do Zrozpaczonej
Jechałam dzis tym pociągiem, przyjechał z 30 min opóźnieniem - czyli wg km normalka

[zrozpaczona] 2010-01-17 23:08

legionowo-warszawa
Czy jutro ktoś się wybiera na pociąg 7,33 z Legionowa ?

[kona] 2010-01-17 14:25

dla mnie kolei już nie ma
kolej dla mnie przestała istnieć jako instytucja. już rano nawet nie idę na dworzec, tylko
od razu kieruję się na autobus, który teoretycznie powinien być 2 minuty po pociągu. 115
przyjeżdża punktualnie, jadę przez 25 minut wzdłuż torów i nie widzę nigdy ŻADNEGO
pociągu na trasie Falenica - Międzylesie. A wg rozkładu jeżdżą co 10 minut. A że
autobusem o 6:55 się spóźniam, musiałam przerzucić się na 6:23... gdzie się podziały te
czasy, gdy zdążałam do szkoły pociągiem o 6:58?

[Daro] 2010-01-15 23:49

Wiosna
Przyjdzie wiosna, Koleje Mazowieckie znowu dostaną nagrodę jako najlepsza firma na
Mazowszu, klakierzy którzy teraz za bardzo się nie udzielają znowu będą pisać poematy o
wspaniałej spółce i o tym ile to dobrego w przewozach robi dla pasażerów. Zimą zaś jak
co roku zresztą będzie nas czekać powtórka z rozrywki bo nikt nie wyciąga ŻADNYCH
wniosków skupiając się jedynie jaki kolejny kit wcisnąć pasażerom

[mietek] 2010-01-15 22:54

do kitu z takim przewoźnikiem
Dzisiaj pociąg do Siedlec o 17.00 z Ochoty przyjechał z opóźnieniem, no trudno.Do
Mińska wszystko było w miarę normalnie, przed stacją w Mińsku stał kilkanaście minut.
Następnie przed stacją Barcząca zatrzymał się, stał ok 30 minut. Przyczyną była awaria
czegoś tam, nie dosłyszałem. Musieliśmy piechotą przemaszerować do peronu kilkaset
metrów. W sumie opóźnienie wyniosło ok 1.5 godziny. Ja nie znam się za bardzo na tym,
ale jak to możliwe, że na linii, która kilka lat temu była zrobiona praktycznie od nowa
(włącznie z trakcją) w nowym pociagu (flirt)wiecznie coś nie działa??? Zima to nie
wytłumaczenie.

[EWELINA] 2010-01-15 22:37

PUNKTUALNY RADOM
A JA CHCIAŁAM PODZIĘKOWAĆ ZA DZISIEJSZY PUNKTUALNY POCIĄG DO RADOMIA
O 17.24 ZE SŁUŻEWCA. A TO NIESPODZIANKA Z SAMEGO KOŃCA TYGODNIA ŻE
WOGÓLE PRZYJECHAŁ BO OD PONIEDZIAŁKU A TO ZAMARZAŁ A TO NA
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WSCHODNIM KOREK ----TAKIE WYTŁUMACZENIA TO MOJEMU SYNKOWI NIE NAM
PASAŻEROM DROGIE PANIE Z INFORMACJI

[Ktoś] 2010-01-15 18:33

Kolej zdechła
Nie warto jezdzić koleją pociągiem 30km do warszawy jadę półtorej godziny autobusem
godzinę. Dlatego przesiadłem się do autubusu :)

[Misiek] 2010-01-15 13:08

Bilety
Jeśli zarzad KM ma trochę szacunku dla pasażerów to w ramach rekompensaty obniży
chyba ceny biletów. Może wpiszmy tu kilka propozycji.

[Zmęczony] 2010-01-15 08:54

P***lony monopol
Nie mam już siły do tych pajaców, codziennie to samo, pociąg od strony radomia znów
stał 30 minut na Okęciu. Ile można odstawiać taką szopkę. KM DAJ ŻYĆ!!!

[Brat Joozef] 2010-01-15 07:51

Again
No i znowu padlina padła na Ochocie i zrobił sie korek w str Zachodniego Motto KM
winno brzmieć:"Co dzień dostarczamy Ci nowych wrażeń" Dno,ŻENADA i tona syfu

[Aga] 2010-01-14 21:24

Pociągi do Radomia
To co się dzieje na tej trasie, nadaje się na dobry reportaż do programu Eli Jaworowicz
albo Uwagi. Najgorzej jest z pociągiem po 17 (na Służewcu 17.24), który albo w ogóle
nie przyjeżdża, albo jest na stacji około 19.00. Stacja na której wsiada tyle ludzi, że
trudno znaleźć wolne miejsce na peronie nie ma nawet kawałka dachu, nie wspominając
o poczekalni i megafonach. Syf, nędza i cierpienie.

[http://blog.ezrodlo.pl] 2010-01-14 20:47

Wilenska -> Lochow
19:48 z Warszawy ale juz wlasnie ruszyl pociag z Tluszcza. Pozdr.

[ciamciaramciam] 2010-01-14 19:21

KM
Chciałbym podziękować KM za to, iż za jedyne 167zł zafundowały mi cykl zabiegów
hartujących. Dzięki wspaniałomyślności ww tej zimy nie miałem ( jak dotychczas ) nawet
katarku. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że jestem już dostatecznie zahartowany i
proszę o przerwanie terapii a więc punktualne przyjazdy pociągów w których są
odpowiednie temperatury cdn... Ps pierwszym posunięciem nowego prezesa KM było
unieważnienie przetargu i zerwanie zamówienia nowych składów pociągów, czy z nowym
prezesem będzie lżej podróżnym ? :-)

[Zocha] 2010-01-14 17:15

porażka
Od dłuższego czasu jezdze pociagiem warszawa-radom.to test totalna porazka jesli chodzi
o ta trase. wracam codziennie po 17 i coziennie ten pociag jest opozniony CODZIENIE! z
tego co wiem rusza on z warszawy wschodniej i zawsze jest spozniony ze niby przez
warunki pogodowe ale nie tylko on jeden jedzie z wa-wy wschodniej a jakos inne pociagi
z tamtad jezdzace sa na czas!! nie rozumiem tego! dajcie ludziom warunki na normalny
powrot do domu a nie!! skoro sa takie a nie inne warunki pogodowe to powinni sie
przygotowac na to wszystko a nie codziennie taka sama sytuacja!!

[Smok] 2010-01-14 15:25

Ajajaj
Ajajaj - Co za straszne rzeczy , przeszkodą dla tych fajansiarzy są jeszcze plamy na
słońcu , koklusz i mendy na jajach. Przecież czy to lato czy zima - jaka to różnica?
Wizytówką tej firmy jest zawsze Syf, Smród i Ubóstwo !

[Andrew] 2010-01-14 15:19

PIKIETA
Jestem za. Napiszcie tylko kiedy i o której, biorę dzień wolny w pracy i przyjeżdżam na
100%.

[PODROZNIK] 2010-01-14 15:07

PIKIETA
No to juz. robimy pikiete na dworcu wschodnim i moze wtedy ci w garniturze pomysla
troche i zobacza co sie dzieje.
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[Kaja] 2010-01-14 14:20

Otwock - Warszawa
Pociąg wyjeżdżający z Otwocka o godz. 6.57 od listopada nie był o czasie na śródmieściu
- to po co ten fikcyjny rozkład?

[Machnaś] 2010-01-14 11:39

Opóźnienie?
Wczoraj ogłoszono na Dw. Gdańskim że pociąg opóźni się 20 min, potem jeszcze 20 i jak
się później okazało w ogóle nie przyjechał (16.29 rusza Z Koła). Dopiero ruszył następny
do Iłowy. Zagadka brzmi: jak można ludziom wciskać kit, że pociąg się opóźni jak on w
ogóle na trasę nie wyjechał...

[kocisko] 2010-01-14 11:17

spóźnienia
A w ogóle może warto byłoby spotkać się przed siedzibą Kolei Mazowieckich i
porozmawiać z nimi wzorem górników i stoczniowców?

[kocisko] 2010-01-14 11:15

do Edit
Ciekawe o której z Otwocka jadą te puste pociągi

[Pasażer z Czachówka Płd.] 2010-01-14 11:09

GK
Aniu, masz rację tą linią z Góry Kalwarii jeździ bardzo mało osób. Ze stacji GK i
Czachówek Wschodni (Czarny Las) w sumie od 10 do 50 osób... To, że na stacji Piaseczno
jest tłok w pociągu z Góry Kalwarii to dlatego, że ludzie z Czachówka Płd. dojeżdżają do
stacji Ustanówek i Zalesie i tam wsiadają - wiem, bo sam tak czasami robię. A pociąg z
Pilawy przez GK do W-wy to jest zrobiony specjalnie dla kolejarzy - dobrze, że przy okazji
zwykli obywatele też mogą skorzystać. Pozdrawiam

[Ania] 2010-01-14 10:57

Radom GK
Pociąg do GK jest tak ząładowany bo ilez mozna czekac na służewcu na pociąg do
radomia. Ludzie tam notorycznie marzną więc wsiadaja w pierwszy lepszy pociąg i
załatwiaja sobie komuniakcje zastępczą. Łatwiej poprosic kogoś żeby podjechał do
czachówka wschodniego czy do ustanówka niz do warszawy. tak więc to jest odpowiedź
na ten tłum w tym pociągu. A skarzysko jest puste bo własnie przed nim GK zbiera ludzi,
którzy potem z zalesiu i ustanówku się przesiadają na pociągi do radomia. Ot i cała
historyja

[RaDoSZ] 2010-01-14 10:01

do Lukasza
Tez tym jeżdżę pociągiem do Sułkowic i przeżywam to samo. Powoli przerzucę się chyba
na 19.10 ze śródmieścia - wszystkie jeżdżą w miarę dobrze oprócz tych po 17 i 18 kiedy
to najwięcej ludzi wraca

[RaDoSZ] 2010-01-14 09:57

Do Ani, Ewy
Faktycznie jest wielce zastanawiające dlaczego pociąg do radomia o 17.04 ze
śródmieścia zawsze się opóźnia, a do Pilawy sporadycznie (czyżby jeździły po innych
torach? :) ). Pociągi do GK mogą być nawet co 5 minut - nie przeszkadza mi to ale w
zamian żeby chociaż raz ten o 17.04 przyjechał punktualnie. Plissss

[Ewa Cegłów] 2010-01-14 09:27

O CO CHODZI??
Każdy dzień przynosi nową "niespodziankę" w podróży, dzień w dzień pociągi są
opóźnione, zimne, zatłoczne. Jak to moźliwe żeby codziennie fundować Nam takie
niespodzianki????? CO KOLEJE MAZOW. MAJĄ ZAMIAR Z TYM ZROBIĆ??

[Lukasz] 2010-01-14 09:27

Warszawa - Radom
Dokładnie od 5 stycznia, pociąg do Radomia który planowo powinien odjeżdżać ze
Sródmieścia o 17.05 jeszcze nigdy nie przyjechał o czasie. Mało tego, opóźnienie nigdy
nie było mniejsze niż 1 godzina, ale zazwyczaj (wczoraj, przedwczoraj, w poniedziałek
itd) oscyluje wokół 2 godzin. Proponuję skreślić pociąg z rozkładu, bo pociągu o 17.05 po
prostu nie ma.

[ewa] 2010-01-14 09:24

do ani
Wczoraj ledwo wsiadłam w Piasecznie do pociagu z Góry Kalwarii o godz. 7 22. Muszę Ci
powiedzieć, że pociąg ten jest codziennie załadowany. Dziś wsiadłam do pociągu ze
Skarżyska o 7 01 i miałam miejsce siedzące. Zdaję sobie sprawę, że w pociagu z Góry
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jadą pasażerowie wsiadający na innych stacjach, nie potrafię rozpoznać kto jest z Góry a
kto nie. Ty chyba też nie jeździsz z Góry, więc skąd wiesz że jeździ tylko 10 osób.
Popieram Alę, chyba się czepiasz.

[Ewelka] 2010-01-14 09:19

Pociąg do Mrozów
Wczorajszy powrót naszymi cudownymi KM rozbawił mnie niesamowicie. A wszystko z
powodu pociągu do Mrozów, który planowo powinnien pojawić się na stacji Warszawa
Centralna o 16.45. Około godziny 17.20 stojąc na stacji Warszawa Śródmieście
usłyszałam komunikat: Spóźniony pociąg do Mrozów wjeżdża na peron 1. Jakie było moje
zdziwienie, gdy usłyszałam, że pociąg wyruszył z Warszawy Zachodniej !!! Potrzebował
ponad 40 minut żeby przejechać z Dworca Zachodniego na Śródmieście !Oczywiście na
stację wjechała jedna jednostka - no ale do tego pasażerowie są już przyzwyczajeni..
Pociąg zatrzymał się na stacji i... żadne drzwi sie nie otworzyły :-) Pasażerowie
zgłupieli.. Zakończyło się tym, że ludzie do pociągu wchodzili przez wejście dla
maszynisty i obsługi pociągu. Sytuacja była tragikomiczna :-)Nasze KM umieją poprawić
nastrój człowiekowi, dziękuję im za to.. Bo za spóźnione pociągi, ciągłe awarie oraz
krótkie składy puszczane w godzinach szczytu raczej należy im się bura..

[Ania] 2010-01-14 09:13

GK
Do Ali: codzienie jeżdzę ze śródmieścia więc mam jako takie rozeznanie które pociągi
się opóżniają a które nie. Linia na której codzinnie sa opóznienia to Radom, Zyrardów i
czasami też Łowicz. Jeśli ta linia jest taka opłacalna to powiedz wszystkim ile osób jeździ
z Toba tym pociągiem? Bo ja tam nie widzę wiecej niż 10 osób w całym składzie. Sama
kolej przedstawia ilośc sprzedanych biletów na tej trasie na jakies 80 (w co i tak jakoś
trudno mi uwierzyć)

[Edit] 2010-01-14 09:01

Koszmar
Dęblina-Warszawa zachodnia-Dęblin. czy w końcu jakiś głupi "garniturek" może
skontrolować co dzieje się z pasażerami na tej trasie? 1 jednostka w godzinach szczytu
pociągi 15 minut stojące według rozkładu? ludzie w Otwocku pchający się jakby na
relacji Otwock-Warszawa nie jeździły 2 jednostki puste..żal

[Milanowianin] 2010-01-14 08:35

Do Iza
Nie martw się koleżanko - ja wczoraj do pracy miałem dojechać pociągiem z Milanówka
9.01 wyjeżdżającym wcześniej o ile mi wiadomo z Żyrardowa. Niestety 9.01 nie
przyjechał, a pierwszy jaki był na stacji to 9.29. Medal dla KM - tylko jakieś 30 min
później, gdzie trzeba zuważyć, że to już nie są godziny szczytu. Godne politowania!!!

[PODROZNICZKA] 2010-01-14 08:30

PODROZ
to co sie dzieje to jest skandal. wczoraj od 16,10 nie bylo zadnego pociagu z warszawy do
minska i jak przyjechal o 17,30 to jedna jednostka i tylko otwieraly sie drzwi w
sluzbowkach. a dzis pociag z mrozow do warszawy o godzinie 6,0 rano z halinowa tez
przyjechal jeden sklad i do tego zimny i zamarzniety. i co na to szefowie PKP???

[ala] 2010-01-14 08:14

do Ani
Pociagi do Góry Kalwarii jeżdżą m.in. dla takich jak ja, dojeżdżających codziennie do
Warszawy. Nie wiem na jakiej podstawie po raz kolejny twierdzisz, ze linia ta jest
nieopłacalna. Jeżeli masz jakieś informacje dot. np. sprzedaży biletów na tej trasie to
napisz, zamiast rzucać ogólnikami. Opóźnienia są chyba na wszystkich liniach, a czytając
twoje komentarze polecam prywatny helikopter.

[Iza/ Jaktorów] 2010-01-13 21:55

spóźnienia i jeżdżące lodówki
To jest skandal. Dzis rano pociag relacji Skierniewice- Warszawa Wschodnia
odjezdzajacy ze stacji Jaktorow o godz 10:21 (wedlug rozkladu) spoznil sie prawie 20 min.
Malo z tego, nie byl wogole ogrzewany, co to ma byc za cyrk?Nie dosc ze nie ma
poczekalni w Jaktorowie, w kasie nie mozna sie ogrzac bo nieczynna juz tyle czasu to na
dodatek brak ogrzewania w pociagu,pociag lodowka. Za co ja place?!za błazenade?

[Ania] 2010-01-13 21:53

Góra Kalwaria - Pilawa
Czy was też zastanawia jak to się dzieje że Radom jest codzinnie opóźniony a Pilawy i GK
przyjeżdżają na czas? Jak to się dzieje że składy na trasę do Radomia nie mogą wyjechać
ale już na trasę do Pilawy nie mają z tym problemów? jak już pisałam wcześniej linia ta
jest kompletnie nieopłacalna. Po co i dla kogo została stworzona chyba już nie trzeba
mówić -pozdrawiamy kolejarzy wożących swoje dupska

[Ania] 2010-01-13 21:49

Radom
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Ciamciaramciam - masz racje. Dziś pociąg z 17:05 ze Sródmieścia opóźniony był "tylko"
50 minut... ale to nie wszystko bo okazało się ze zamarzły rozjazdy i staliśmy do godziny
18.40 na zachodniej. Pomijam kwestie ze brak informacji spowodował przeskakiwanie od
z naszego pociągu do tego który planowo podjechał z godziny 18:18

[a.] 2010-01-13 20:59

blog
pozytywne zaskoczenie: http://infokolej.blog.onet.pl/ inni juz dzialaja, a od strony km
zadnych (!) inicjatyw.

[DONALDZIK] 2010-01-13 20:56

BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ
JUTRO MROZIK WIĘC WYJAZD KOLEJĄ DO PRACY W-WA-GRODZISK-W-WA ZACZNIJ
DZIŚ.PISZMY DO KM MOŻE NIE WIEDZĄ ŻE POCIĄGI MAJĄ OPOŹNIENIA

[K] 2010-01-13 20:50

Odp
Bo tu jeździ złom ;)

[ciamciaramciam] 2010-01-13 20:49

KM
I znowu się popsuło. Dobrze, że dzisiaj pojechałem samochodem bo znowu bym się
pewnie hartował na Służewcu. Łubu dubu, Łubu dubu...

[Hieronim ] 2010-01-13 17:59

No i od nowa;-)
Spsuł się niezawodny Skm i kolejowy swiat stolicy zwariował....Świat nie wierzy łzom

[zrozpaczona] 2010-01-13 16:37

PROŚBA !!!!
Drogie "kochane" KM czy jutro pocią relacji Legionowo - W-wa Wola godz 7,33 też się
spóźni ???? Bo nie wiem czy mam budzić dzieci o nocnej porze ???????

[zrozpaczona] 2010-01-13 16:35

propozycja
czy do tego dialogu jakże gorącego w przeciwieństwie do niektórych pociągów, przyłaczy
się ktoś z dyrekcji KM ?????????? Pisanie sobie to jakby monolog. Zapraszam !

[bydłowóz] 2010-01-13 15:11

bydłowóz
bydłowóz

[RaDoSZ] 2010-01-13 15:06

do Sabiny
Potwierdzam tą sytuację bo również nim jeżdżę tyle że ze Służewca. Może kiedyś...

[wanda] 2010-01-13 14:36

do "brak ogrzewania"
Z ogrzewaniem koleje mają duży problem, albo grzeją tak w pociągach że parzy
siedzenie - przy dużym ścisku pot leje się po d... albo wcale że nogi marzną. Czy potrzeba
doktoratu by ogrzewanie ustawić stosownie do temperatury i zapełnienia pociągu?

[Sabina] 2010-01-13 13:56

Trasa Radom - Warszawa
Wszędzie jest źle, ale na tej trasie jest po prostu tragicznie. Gdyby klimat był cieplejszy
jeździlibyśmy jak w Indiach - na dachu. Pociąg który od 12 grudnia odjeżdża z Dworca
Zachodniego o 17.12, jeszcze NIGDY nie odjechał o czasie. Opóźnienie ogłaszane jest
dopiero gdy przekracza 60 min. Tłumaczenia, że to przez śnieg są żałosne... Mam
nadzieję, że na Euro w 2012 roku cały świat zobaczy ten chlew. Bo jestem pewna że do
tego czasu nic mądrego nie wymyślą.

[Mała] 2010-01-13 09:51

punktualność
Nie tylko na tej trasie pociągi tak jeżdzą. Na Iłowskiej również - od ostatniej zmiany (
03.01 ). Pociag odjeżdzający z Chotomowa o 7.25 jeszce NIGDY NIE PRZYJECHAŁ
PUNKTUALNE!!! Najpierw były to opoź. 10-15 min. Pozniej 20-25 a teraz pół godziny to
jest dla nich normalne! A ludzie stoją i marzną bo żadnych informacji nie ma. W
poniedziałek, pociąg ten popsuł się w Pomiechówku. Na stacjach ogłaszali opóź. z tym,
że na każdej inne - w Chotomowie 30 min w Legionowie już godzina. Szkoda, że
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zapomnieli dodać,że skład stoi roz****ny w Pomiechówku!!!!!! W końcu przyjechał ale
działała tylko jedna jednostka - 2 była bo była... Dziś 13.01 ten sam pociag przyjechał o
8.20 - PRAWIE GODZINA OPÓŹNIENIA A TU JEDNA JEDNOSTKA!!!! Oczywiście ludzie
juz przyszli na kolejny pociag.... W Legionowie ludzie biegali od mostku do mostku
patrząc gdzie tu się można wcisnąć. Do tego ogrzewania brak - Co te ćwoki sobie myślą?
Że im ciaśniej tym cieplej?? CZy mamy sobie nachuchać????

[gggggggg] 2010-01-13 09:44

Brak ogrzewania
Skandal!!!!!!!!Dziś rano w pociągu relacjii Dęlin-W-wa nie działało ogrzewanie, ale to nic
bo do tego wszystkiego popsuł się między stacją Józefów a Michalin. Oczywiście zero
informacji czy odjedzie, czy nie, zimno jak ch....wszyscy pasażerowie z buta cieli do
stacji Michalin. Tym sposobem spózniłam się do pracy 1.5h, ale przeciez kogo to
obchodzi.....Dodam jeszcze że od nowego rozkładu pociąg Gr.Maz.-Deblin o godz.16.24
jest notorycznie opóźniony, w tym tygodniu nawet do 1h.....

[gggggggg] 2010-01-13 09:44

Brak ogrzewania
Skandal!!!!!!!!Dziś rano w pociągu relacjii Dęlin-W-wa nie działało ogrzewanie, ale to nic
bo do tego wszystkiego popsuł się między stacją Józefów a Michalin. Oczywiście zero
informacji czy odjedzie, czy nie, zimno jak ch....wszyscy pasażerowie z buta cieli do
stacji Michalin. Tym sposobem spózniłam się do pracy 1.5h, ale przeciez kogo to
obchodzi.....Dodam jeszcze że od nowego rozkładu pociąg Gr.Maz.-Deblin o godz.16.24
jest notorycznie opóźniony, w tym tygodniu nawet do 1h.....

[RaDoSZ] 2010-01-13 09:28

"punktualność"
faktycznie - pociag który ze słuzewca odjeżdża o 17.24 nie odjechał punktualnie od
zmiany rozkładu. A średnio dwa razy w tygodniu 50 minut. Bajka. Witamy w XXI wieku

[piotr] 2010-01-13 08:32

z hasłem
Twoja kolej na udaną podróż brzmi to na prawdę nieźle ;)

[ciamciaramciam] 2010-01-12 21:41

KM
o weszło Ci bydlaki. Mi bydło wozów ( pisanych razem ) nie chciało przepuścić, zakazane
słowo.

[pasażer] 2010-01-12 21:21

dziękuje
wam bydlaki za nowy rozkład, już teraz mi się przypomniało, co czeka mnie jutro rano
przy wsiadaniu do pociągu i podczas jazdy. Jak sardynki w puszce, każdego dnia. Nie
pozdrawiam, a właściwie to środkowym palcem.

[Nasielsk - W-wa Wola] 2010-01-12 20:38

Pasażer z Legionowa ( Do pasażerów Deblin - W-wa
Zachodnia)
Współczuje wam ludzie czekałem dzisiaj na na śródmieściu na pociąg w stronę nasielska
15.33. Psatrzę przyjeżdża pociąg do Dęblina to co zobaczyłem to skandal dali 1 skład w
godzinach szczytu ludzie upchani jak zwierzęta i część pasażerów została na dworcu bo
nie było miejsca to jest skandal ja wam współczuje takich warunków dobrze że na lini do
nasielska nie ma tłoku.

[ciamciaramciam] 2010-01-12 20:15

cd.
Osobną sprawą są warunki w których przewozi nas KM. Myślę, że normy dla przewożenia
zwierząt na rzeź przewidują więcej miejsca niż mamy my pasażerowie szanownej spółki.I
pomyśleć,że za 2 lata w Polsce mają się odbyć ME. Aby uniknąć kompromitacji
proponuję Pana Platiniego przetrzymać ok 1,5h na klimatyzowanym dworcu na Służewcu
następnie pomóc mu wsiąść do pociągu za pomocą kolana ( tzw upychanie ) i
przytrzymać go ze wszystkich stron oczywiście własnym ciałem żeby nie musiał sie
czegoś złapać bo go ręce rozbolą ( taka troska ). Myślę, że wtedy pan Platini rozważy raz
jeszcze czy dobrze postąpił i uchroni nas przed wstydem. Musiałem na 2 razy bo KM boi
się długich komentarzy.

[ciamciaramciam] 2010-01-12 20:14

KM
Odkąd zmienił się rozkład jazdy nie pamiętam aby pociąg do Radomia odjeżdżający ze
Służewca o godz 17.24 był zgodnie z rozkładem .Dzisiaj również miał opóźnienie. Z tego
co mi się udało dowiedzieć wstępnie ok. 60 minut. Oczywiście zarówno wczoraj jak i
dzisiaj musiałem we własnym zakresie organizować sobie dodatkowy transport,
mieszkam w Sułkowicach i Radom to jest jedyny pociąg którym mogę o tej godzinie
dojechać.Niestety pociąg o "16.09" mi nie pasuje ponieważ w pracy jestem dopiero przed
9.00 i muszę dłużej zostawać,godziny kursowania pociągów to też oczywiście ukłon w
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stronę pasażerów.Kto mi za to zwróci pieniądze? Panie z telefonicznej infolinii odbierają
telefony tylko w przypadku gdy spóźnienia oscylują w granicach 20 minut, jeżeli więcej
to telefonu nikt nie odbiera lub jest zajęty, tak na zmianę.

[nie z KM ;)] 2010-01-12 18:57

skargi
myślę, że za bardzo naskakujecie na KM. W końcu czego się spodziewać, po tworze
odłączonym od PKP, które przez dziesięciolecia było zaniedbywane. Niestety, ale pewnie
z dekada minie zanim zapomnimy o takich problemach jakie mamy tej chwili. Bądźmy
ciut bardziej cierpliwi, a w końcu i w KM zajdą zmiany :)

[Jacek] 2010-01-12 16:41

Informacje
Jak nie będziecie informować pasażerów o tym co się dzieje z wyprzedzeniem i nie
nauczycie chamskich konduktorów kultury to marnie Was widzę w przyszłości.
Najbardziej opóźnieni to jesteście Wy, drodzy pracownicy KM. Naprawdę tak ciężko
posadzić parę osób przy komputerze, niech piszą ile pociąg jest opóźniony, żeby ludzie
sprawdzili przed wyjściem na pociąg? Albo przez komórkę na peronie? przecież o tym, że
pociąg ma ileś minut spóźnienia doskonale wiadomo dożo wcześniej! Niech ktoś wreszcie
pomyśli...

[Mariusz Piastów] 2010-01-12 16:38

aa
to jest ś m i e s z n e żeby czekać 7 pociągów żeby udało sie wsiąść. niech koleje
mazowieckie pukną sie w głowe a później pomyślą zanim puszczą 7 pod rząd pociągów
złożonych z 1 ezt. śm ieszne i żenada. sprawa jutro ląduje u rzecznika praw
obywatelskich. ja juz mam dość olewania pasażerów. pozdrawiam

[Maria] 2010-01-12 16:12

Linia Otwocka
Mamy 12 stycznia i od momentu wydania oświadczenia nic się nie zmieniło...
Chciałabym się dowiedzieć, kiedy pociągi poranne (okolice godziny 7:00) zaczną jeździć
zgodnie z rozkładem? Bo póki co od Nowego Roku na linii otwockiej takiego luksusu jak
punktualność nie ma.

[Bono] 2010-01-12 11:55

jesteście śmieszni i godni pożałowania
do KM: jesteście śmieszni i godni pożałowania. Brak mi słów, żeby okreslić obrzydzenie
całą waszą Spółką. Mam nadzieje, że sumienie nie pozwala wam spać po nocach.

[Karol] 2010-01-12 11:08

Łochów - Warszawa
Pociąg z Łochowa 7:42 przyjechał na Wileniak o 8:55, czyli opóźniony 5 minut. Poza tym
wszystko w porządku.

[http://blog.ezrodlo.pl] 2010-01-12 10:01

Pociąg 8:58 z Łochowa do Warszawy
O 9:13 pociagu jeszcze nie bylo. Jesli ktos ma informacje czy pociag dojechal, to prosba
o podeslanie. Ja aktualnie jade autobusem..

[czy_cos_jedzie_jutro] 2010-01-11 22:40

Czy jutro KM będzie jeździło?
Czy jutro jakiś pociąg KM będzie jechał? Muszę podjąć decyzję i wybrać środek
transportu - rozważam KM. Czy jest w tym pustostanie jakieś info na ten temat? Bo na
dworcu to ostatnio nikt niczego nie wiedział, a tkwienie godzinami na peronie i bieganie
od pociągu do pociągu w nadziei że to ten oczekiwany jakoś mnie nie bawi.

[IWONA] 2010-01-11 22:05

NOWY ROZKŁAD
Kiedyś też idealnie nie było, zwłaszcza w godzinach szczytu, kiedy to często kursowały
pojedyncze jednostki, brakowało solidnej informacji i oszklonych wiat na peronie, ale nie
było takich opóźnień jak teraz. Od czasu zmiany rozkładu jazdy (12 grudnia) pociągi
notorycznie się spóźniają i w godzinach szczytu jest teraz chyba mniej połączeń.

[ktoś] 2010-01-11 20:09

odp
Nie, nie reprezentuję. Nie mów, że to tolerujesz od kilku lat, bo sytuacja jest zła od 2
miesięcy. Ja pamiętam jak jeszcze po mazowszu jeździły pociągi PR i uważam, że od
tamtego czasu jest (a przynajmniej było do połowy kadencji majewskiego) duuuuużo
lepiej.

[http://blog.ezrodlo.pl] 2010-01-11 20:06

Koleje Mazowieckie http://www.mazowieckie.com.pl/site.php5/article/4...

19 z 49 20.03.2010 22:25



Do ktosia
Czy Ty aby nie reprezentujesz KM. Bronisz każdego posta ale w ten sposób nikogo nie
jesteś w stanie uciszyć.. Mamy wiecznie tolerować opóźnienia, stan pociągów itd ? Ja
tolerowałem to od kilku lat.

[Tomek] 2010-01-11 18:17

Radomiak
Radomiak dziś opóźniony około 25 minut. W Nowej Iwicznej było około 7:30.

[PASAŻERKA KM] 2010-01-11 17:55

Trasa Radom-Warszawa
Drogi Macieju Twoja wiadomość bardzo mnie uspokoiłam... Serdecznie dziękuje za
odpowiedz.Również pozdrawiam!

[Maciej] 2010-01-11 17:51

Pasażerko KM!
Droga pasażerko KM - co prawda nie jechałem "Radomiakiem" ze Skarżyska, ale
późniejszym "Nie-Radomiakiem", który zatrzymuje się na takiej samej ilości stacji na
trasie Radom-Warszawa. Opóźnienie pociągu wyniosło 2 minuty. Pozdrawiam!

[PASAŻERKA KM] 2010-01-11 17:37

Trasa Radom-Warszawa
Mam prośbę o napisanie jak przebiegła podroż dziś rano z Radomia do Warszawy
Wschodniej(RADOMIAK)??? Dziś miałam wolne na szczęście ale chciałabym wiedzieć co
czeka mnie jutro rano...Dziękuje za odpowiedz.

[ktoś] 2010-01-11 16:41

do pasażera
Tak, niedostateczna liczba jednostek (na 3-jednostkowe nie ma taboru, ale 2 powinny być
na strategicznych liniach i pociągach), brak informacji to jak najbardziej "robota" KM.
Opóźnienia niestety to broszka PLK (z grupy PKP, w której KM nie jest). Denerwują mnie
ludzie, którzy wrzucają wszystko do jednego worka i wyżywają się na maszynistach albo
kierownikach pociągów albo płodzą poronione posty tutaj, winiąc KM o wszystko, łącznie
z tym, że kangury skaczą.

[lokalnie ] 2010-01-11 16:08

koziolki
Nie jednego koziolka rozwalilem na lopaty w dawnych czasach w Zaciszu jeszcze, he ,
zrob porzadek na peronach z wiatami, a pozniej dyskutuj.

[lokalnie] 2010-01-11 15:13

odp
EJ LOKALNIE zapraszamy do cegłowa to pokoziołkujemy tylko puniej mama kozioł a
ojciec baran cię nie po zna

[pks górą] 2010-01-11 15:08

prywatyzacja i są zmiany
Więc czy lato czy zima opużnienia są a punktualności nie było i nimaa,

[LOKALNY] 2010-01-11 15:04

na kozle
Na koziolku sobie jedz , he he he , kozly ceglowskie

[Ewa Cegłów] 2010-01-11 14:46

Zima 2010
My tu piszemy, narzekamy, a tym i tak sie nie przejmuje...bo kto zrozumie ludzi
dojeżdżajacych codziennie do pracy PKP?? Patrząc na to co wyprawia KM brakuje
słów.... Jeszcze czeka Nas powrót do domu i jutro rano powtórka.. POZDRAWIAM
WSZYSTKICH UCIENIĘŻONYCH PRZEZ PKP:))

[pasazer] 2010-01-11 14:18

do Ktosia
Ktosiu, jeżeli chodzi o problemy z atakiem zimy - wszystko jest jasne - tego nikt nie
przeskoczy, ale wiecznych spóżnień pociągów, od pazdziernika czy listopada (juz nawet
nie pamiętam od kiedy!! ) na trasie Warszawa-Otwock to już chyba nie wina pogody? To,
że ludzie jak bydło jeżdzi to chyba tez nie wina pogody - tylko KM bo wystawia jedną
jednostkę, gdzie normalnie 3 jeżdzą? Albo to, że pociągi opoźnione jeżdziły mimmo tego,
że sniegu nie było? Ze informacji wogóle nie mm? Ze pociąg zamiast? Maszynista ślepy
był? A może pijany jak większość obsługi pociągów KM (szczególnie wieczornych
kursów!!)??
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[ktoś] 2010-01-11 14:01

cd
PPS. I naprawdę nie liczcie, że jak wejdą inni przewoźnicy to wszystko będzie cacy. Nie
będzie. O ile lepszy tabor, informacja, podejście do klienta (i tak niezłe w KM w
porównaniu do PR) leżą w gestii przewoźnika to inne rzeczy już nie. Czy stanie w polu pół
godziny w nowszym pociągu będzie aż tak wielką zmianą w stosunku do tego, co jest
teraz?

[ktoś] 2010-01-11 13:58

cd
Tak naprawdę winny jest cały system. Debi.lny podział na spółki i spółeczki
przeprowadzony parę lat temu i beton w szeregach PKP (PKP, nie KM, bo tu choć beton
też siedzi to trochę się kruszy). Chodzi mi o to, że kupa ludzi krytykując KM nie zdaje
sobie sprawy, że są rzeczy, których KM nie przeskoczy i tyle. Codzienne spóźnienia, za
krótkie składy itd to jest chora sytuacja, ale nie można powiedzieć: KM jest be,
sk....syny, złodzieje i już. PS. Popularność dwóch forów reklamowanych tu samo
świadczy o tym, że jednak tych bardzo niezadowolonych (i często niestety chamowatych)
nie jest aż tak dużo. Po ci, którzy rozumieją sytuację albo ich pociągi się nie spóźniają
nie będą pisać pieśni pochwalnych.

[daress] 2010-01-11 13:38

do ktosia
drogi ktosiu, skandynawska zima (w sumie niedaleko od północnych granic polski)
sniegiem i mrozem nie rozpieszcza użytkowników aut jak i pociągów. Wybacz, ale nie
widziałem i nie słyszałem, aby np. szwedzi mieli tak bardzo utrudnione korzystanie z
pociągów czy też aut właśnie zimą. Bo zima to zima, trzeba do niej być odpowiednio
przygotowanym! Powtórzę się, ale mam nadzieję, że tzw. "włodarze" kolejowi z PLK, KM
i innych egzotycznych spółek wkrótce odejdą w niebyt. Będą swoje pseudo standardy
zarządzania wprowadzać, ale na własnym przydomowym podwórku.

[Wyrozumialy] 2010-01-11 13:23

ha
Ludzie zobaczcie co sie dzieje na zachodzie Europy, badzcie wyrozumiali, a tak to
naprawde to niech kazdy walnie sie w leb i powie gdzie pracuje i jak wypelnia swoje
obowiazki, odpieprzacie 8 godz i do domu, krytykowac to kazdy potrafi , chcial bym was
zobaczyc na stanowiskach pracy i jakimi jestescie burkami.

[Wyrozumialy] 2010-01-11 13:23

ha
Ludzie zobaczcie co sie dzieje na zachodzie Europy, badzcie wyrozumiali, a tak to
naprawde to niech kazdy walnie sie w leb i powie gdzie pracuje i jak wypelnia swoje
obowiazki, odpieprzacie 8 godz i do domu, krytykowac to kazdy potrafi , chcial bym was
zobaczyc na stanowiskach pracy i jakimi jestescie burkami.

[Jarek] 2010-01-11 12:00

do ktosia
Osłabiasz jak zwykle. Chyba jesteś na etacie w KM. Jak ja nie zdążę lub nie mogę kupić
biletu to jest to mój problem. jak przyjdzie renoma (kierownik pociągu zawyczaj nie
pracuje tzn. nie rusza się z kanciapy i tym samym nie wiec co dzieje się na składzie) to
ja mam problem, a nie np. mój pracodawca, który nie zapłacił mi na czas. To samo z
KM. Zawarłem z nimi umowę, a nie z PLK, Energetyką itd. I to KM jest odpowiedzialne
za byle jaką jazdę.

[ktoś] 2010-01-11 11:08

do dzika
Nie osłabiam. Jak puszczają jedną jednostkę, gdy jest kupa ludzi albo tabor nawala z winy
zaniedbania to jak najbardziej KM są winne. Mnie osłabiają krzyki, że przewoźnik jest
odpowiedzialny za leżące drzewo albo zerwane druty, a kierownik to buc, bo musi 156.
chamowi, który go wyzywa tłumaczyć że nie wie kiedy ruszą.

[dzik] 2010-01-11 10:42

do ktosia
Ty nie osłabiaj ludzi. W naszym kimacie zima jest rzeczą normalną. A awarie są przez zły
stan techniczny taboru, a nie przez śnieg i mróz. Dziś nie śnieg był winny, a mrozu
prawie wcale nie było. Po prostu rzęch wyjechał na trasę. Skoro rzekomo było
oblodzenie trakcji to dlaczego tylko jedna jednostka i jeden pantograf sobie nie radził?
Inne pociągi przejechały normalnie, a temu oblodzenie nie dało?

[dzik] 2010-01-11 10:35

Dziś
Na co dzień to nie lubię całego tego bajzlu pod hasłem KM. Ale dziś muszę otwarcie
przyznać, że ten poranny pociąg Nasielsk - Wawa pojechał tylko dlatego, że obsługa nie
odpuściła i nie olała sprawy. W Pomiechówku jedna jednostka przymarzła do drutów i
wywalało korki w całym pociągu. Najpierw kazali wszystkim czekać na następny pociąg,
bo ten zgasł całkiem. Potem jednak pokombinowali trochę i odpięli tę zepsuta jednostkę.
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Bez niej druga odpaliła i po godzinie pojechaliśmy jedną sztuką. Rupieciami się jeździ i
tyle.

[ktoś] 2010-01-11 10:26

pasażerowie
Jak czytam większość Waszych komentarzy to bierze mnie śm.iech jeszcze bardziej pusty.
Tak trudno zrozumieć, że śnieg stanowi utrudnienie dla ruchu? Samochody i autobusy
jeżdżą jak w lato, bez żadnych opóźnień i przeszkód, tak? Nie osłabiajcie mnie...

[Mała] 2010-01-11 10:06

Do pasażera z Janówka
Również czekałam na ten pociąg... Przyjechał o godzinie 8.05 w Chotomowie ( planowo
6.55)!!!!!

[Stefan] 2010-01-11 09:42

skarga
Jak słyszę tłumaczenie kolejarzy, że całokształtowi problemów na kolei to wina
niesprzyjajacych warunków atmosferycznch to zbiera mnie na pusty śm-ch. Raptem
trochę spadło śniegu, a tu larum kolejarzy. Przestańcie "płakać" a weźcie się do solidnej
roboty, perony nie odśnieżone, a najbardziej bulwersujące to brak jakiejkolwiek
informacji o opóźnieniach. Jak wy traktujecie pasażerów, waszych chebodawców.
Naljepiej natworzyć spółek i spółeczek aby były ciepłe posadki dla prezesów, zarządów. A
może by tak na tory i preony i pojeździć w takich warunakch w jakich nas wozicie. Czas
aby dyżurni ruchu włąściwie kierowali ruchem pociągów, bo to co teraz wyrabiają na
kierunku Legionowo-Warszawa lub odwrotnie to raczej na tym forum przyzwoitość
wymaga aby to przemilczeć. Myślę sobie, że aby zmusić ich do myślenia należałoby im
zabrać krzesła w pracy. Niech stoją całą zmianę a wówczas może ich umysły bedą lepiej
działać. Obudźcie się kolejarze!!!!

[Henryk z Otwocka] 2010-01-11 09:36

Co jest z KM
Co się dzieje z tymi pociągami. Otwock-Warszawa 6.57 ludzie jadący jak
BYDŁOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Kiedy w końcu inteligenci coś z tym zrobią.

[passenger] 2010-01-11 09:23

http://www.KolejeMaz.fora.pl/
Forum, w którym NIE trzeba być zarejestrowanym, żeby pisać w dziale UWAGI:
http://www.KolejeMaz.fora.pl/ Zapraszam!

[Nasielsk - W-wa Wola] 2010-01-11 08:04

Pasażer z Janówka
Nie obyło się bez niespodzianek czekałem na pociąg 0 6.47 w Janówku. Oczywiście nie
przyjechał pasażerowie czekali do 7.30 w końcu dostaliśmy informacje, że nie będzie
żadnego pociągu bo trakcja w Pomiechówku się zerwała to jest jakaś kpina. Jak mają
ludzie dojechać do Warszawy do pracy, szkoły skoro żadnego pociągu rano nie ma a
naprawa trakcji potrwa minimum 3 godziny. To co się dzieje w kolei to paranoja perony
zasypana bo nie ma komu odśnieżyć ludzi wożą jak bydło. Szkoda mi słów

[ktoś] 2010-01-11 00:55

sok
Chciałbyś, żeby sokiści jeździli w każdym pociągu? To dopiero byłaby podwyżka. Gdzie
byli pasażerowie, którzy poinformowaliby kierownika, policję albo choćby SOK?

[p:] 2010-01-10 23:30

?
kola?

[ktoś] 2010-01-10 23:26

?
a jak się ten prezes nazywa?

[kola] 2010-01-10 22:19

jaktorów
Szanowni Państwo,dlaczego jest przyspieszony pociąg z w-wa do żyrardowa z
przystankiem w jaktorowie,bo tam mieszka prezes KM

[śław] 2010-01-10 22:14

km
Nie tylko zima przeszkadza KM, opuźnienia zaczynają się w pażdzierniku i trwają aż do
kwietnia,wieczny brak informacji na stacjach,brud,ciasnota jutro poniedziałek trzeba się
ciepło ubrać bo niewiadomo kiedy się dotrze do pracy i zpowrotem wsiadam w Piastowie
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pozdrawiam pasażerów ale nie Koleje

[http://blog.ezrodlo.pl] 2010-01-10 21:56

Ochrona
A gdzie była wtedy ochrona(SOK) ?

[ktoś] 2010-01-10 21:48

do alfa
aha, jak najbardziej są odpowiedzialni... zwłaszcza jak tą szybę wybił jakiś reprezentant
przyszłości narodu w dresie. zapewniam Cię, że nie puszczą z depo pociągu bez szyb.

[Alfons] 2010-01-10 21:39

Bez szyb w drzwiach
Ale za pociąg bez szyb w taką pogodę wy jesteście odpowiedzialni. dziś ok. 19.45
odjechał taki pociąg ze stacji W-wa Ursus do W-wy Wschodniej

[Wojtas] 2010-01-10 21:02

opóźnienia
nie miejcie pretensji do obsługi pociągi, czy do obsługi w kasach, bo to nie oni są winni
opóźnieniom i to nie oni są winni takiej dezorganizacji pracy jak również brakowi
wymiany informacji. Natomiast pretensje miejmy do właścicieli KM oraz do
dyspozytorów ruchu na kolei. Ja też psy wieszam na KM, ale to nie powód by psioczyć na
każdego pracownika KM, też się ludzie ogarnijcie, bo nie w tym rzecz...

[alfons] 2010-01-10 20:17

hh
Ja na waszym miejscu wypierdoliłbym kierownika pociągu podczas jazdy w
biegu.Dlaczego kłamie przez komurkę skandal przecież to może życie komuś
zrujnować.Ja nie mam problemów bo jeżdżę pociągiem i jestem w pracy pół godziny
przed jej rozpoczęciem. Nie robię skandalu że pociąg opóźmił się 10
min.tępoto.Wypiprzyć z roboty i przestaniecie się spóźmiać,będziecie przyjeżdżać
wcześniej.Wstyd mi za was,przypieprzacie sie do konduktora idioci.

[Ewa] 2010-01-10 19:20

kpina
W piątek jak zwykle w godzinach szczytu pociąg Warszawa-łowicz został uszczuplony o
jedną jednostkę. Zapraszam zatem kierownictwo KM na przejaźdzkę w takich warunkach.
Dlaczego ludzi traktuje się jak bydło. W cywilizowanym świecie i za takie pieniądze,
które płacą pasażerowie nie można tak postępować.Miało być lepiej,a jest coraz gorzej.

[Maras] 2010-01-10 18:28

Do p.Waldka
Panie Waldku pan sie nie boi...pół KM za panem stoi;-)cytując klasyka;-) A tak na
temat:proszę nauczyc sie czytać ze zrozumieniem...Pasażerowie potrafią rozróżnić
wypadek od NOTORYCZNYCH spóźnień i O.ewania ze strony przewoźnika z ktorym
zawarli umowę kupując bilet!Natomiast rozumowanie że Pasażerowie są sami sobie winni
bo ośmielają sie podróżować pociągami i zgłaszać MIERNY poziom tych usług jest....jak
to mówią "idź pan w .... z takim Żartem" Pozdrawiam

[http://blog.ezrodlo.pl] 2010-01-10 16:08

Moda na kolej..
Cały ten tłok to po prostu zrealizowane przez KM założenia(i to z sukcesem :) )
http://www.mazowieckie.com.pl/site.php5/Show/218.html "Parę lat temu postawiliśmy na
nowy wizerunek kolei – również pociągów. Ich kolorowy, słoneczny wygląd
rozpoznawalny jest wszędzie, gdzie docierają. Jednak nowy wizerunek to nie tylko
odmalowane wagony. Stawialiśmy na jakość podróży – kupując nowoczesne tabory, na
stworzenie połączeń tam, gdzie są one faktycznie potrzebne. Dalsze działania zarządu
spółki z pewnością wpłyną na podtrzymanie jej nowatorskiego wizerunku. Liczę na to, że
dzięki takiemu podejściu mieszkańcy Mazowsza pójdą za tym trendem i chętnie oddadzą
się modzie na kolej. Przecież warto naśladować dobre wzornictwo."

[bing] 2010-01-10 12:48

Osługa
Prosze nie bronic obsługi bo są częściowo winni opóżnień. Co powiecie gdy kier-poc
sprawdza bilety a w tym czasie pociag stoi w peronach i czeka ... bo kier-poc chce
sprawdzić wszystkim w przedziale a sklad ma juz kilkuminutowe opoznienie, ale ma czas.
Drugi przyklad to spacerujacy po peronie kier-poc - skladu ktory wrocil z trasy opozniony
a ma ruszyc dalej w trase i juz jest opozniony a kier-poc przechodzi z jednego konca
pociagu na drugi nie spieszac sie bo przeciez ma czas i jemu placa za kilometr/godzine.
Trzeci przyklad to pociag wjezdza na wschodni gdzie konczy trase, kier-poc melduje
komus przez komurke ze ma opoznienie 3 min a tak naprawde okolo 10 min . broncie
tych leni dalej PRL sie skonczyl dawno !!!!!

[Bing] 2010-01-10 12:39
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do ktosia
Tak masz racje za tłok sa winni pasażerowie. Jeśli na trasie zwykle jeżdżą dwie jednostki
a podstawia sie jedna to pasażerowie w trybie głosowania powinni wybrac tych co moga
jechać. BRAWO !!!

[waldek] 2010-01-10 11:24

do marasa
Pan Maras ma rację,bo żeby ten zielony był kompetentny to mimo czerwonego światła
jechałby dalej,po co wzywa karetkę i policję do wypadku i opóźnia pociąg powinien
jechać dalej,itd. To oni są winni opóźnień pociągów. KOMPETENTNY IDIOTA

[ktoś] 2010-01-10 11:14

do innego ktosia
ktosiu od zielonego pajaca, nie podszywaj się pode mnie!

[zdziś] 2010-01-10 10:32

do iwonki
Iwonko kto ci robi ten ścisk?KM?to twoi rodacy chcą jechać tak jak ty.Ile można
naczepiać wagonów,żeby nie mieściły się w peronach,a wszyscy pchacie się do
pierwszego.Więcej pociągów?i tak jest co 5 minut pociąg w Warszawie.Ludzie
opamiętajcie się,jestb dużo ludzi i nikt nie jest winien że wszyscy chcą jechać o tej samej
porze.

[Ania] 2010-01-10 09:55

Radom
Ja nie napisałam ze jest tak codziennie od miesiąca. Od kilku dni jednak dojazd jest
tragiczny. Już się boję poniedziałku bo zapowiadają opady śniegu i nie wiadomo ile będzie
się jechać...

[ktoś] 2010-01-10 09:46

zielony pajac
Szanowni Państwo mają bardzo wielki szacunek dla obsługi pociągu.Świadczy to o tym że
gdzie nie zajdę w Warszawie (biuro,sklep)czeka mnie taka obsługa,bo przecież wszyscy
jedziemy do stolicy do pracy,będziemy tam uprzejmi dla klienta,prawda?bando
chamów.Tylko Polak potrafi tak się zachować.Weż sobie chamie taxi jak ci przeszkadza
ten tłok i brud,czy naświnił kierownik?a tłok?to twoi rodacy przecież jadą jak ty do
pracy.Usuń ziomków z pociągu po co jadą jak ty jedziesz,oni robią ci tłok,ty jesteś
inteligent a reszta to bydło.DEBILIZM.

[Maras] 2010-01-10 09:41

Obsługa
Pracownicy KM nie maja Każdemu z nas "dogodzić"...Ale mają być kompetentni,uprzejmi
i pomocni dla pasażerów! TO jest praca którą należy wykonywać należycie jak każdą
inną-nie widzę powodów dla jakiejkolwiek taryfy ulgowej

[krzyś] 2010-01-10 09:18

do narodu
Uważacie państwo że obsludze brak kultury,kierownik p.ma 500-700 waszych
charakterów plus 5-7 pociągów dziennie czy ktoś w pracy z was ma tylu do obsługi żeby
każdemu dogodzić?A co może kierownik? łeb mu pęka od takiego pieprzenia,on tylko też
stoi w polu i nie wie nic.Czy ktoś widział żeby zepsuty pociąg można ominąć rowem i
jechać dalej.Najlepiej wyzwać kierownika,on będzie szczęśliwy,a debil będzie wyzywał
go od zielonych pajaców.

[Gość z Zimbabwe] 2010-01-10 08:23

Jakość obsługi
Tak sobie myśle obserwując sposób zachowania pracowników KM (tych mających
bezpośredni kontakt z pasażerami)a więc wspomnianych:pań z kas,kier pociągów,itd-
niestety poziom obsługi jest niski,jakby pracowali tam za kare,a pasażerowie to zło
konieczne Brak im motywacji?Czy przykład idzie z betonowej góry?Pozdrawiam

[ktoś] 2010-01-10 01:14

cd
Należy się, ale na chamstwo i buractwo należy odpowiadać tym samym albo w ogóle.
Czemu jest winna kasjerka albo konduktor? Co mają powiedzieć jak sami nic nie wiedzą
(konduktorowi i maszyniście też zależy na tym, żeby dojechać jak najszybciej, chyba
łatwo to zrozumieć?). Dodatkowo do KM można mieć pretensje za stan taboru, jego braki
itp., ale nie za zerwaną sieć albo zamarznięte zwrotnice. Ludzie, opanujcie się. Jak
stoicie w korku w autobusie z powodu nieodśnieżonych dróg to też wrzeszczycie na
kierowcę, że nie jedzie? Jeszcze raz - myślenie nie boli, naprawdę!
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[Iwona] 2010-01-09 22:50

Do Adasia
Co pan za brednie wypisuje. Jakie leżanki, wóda i gołe baby ? Chodzi o normalne warunki
a nie ścisk jak w bydlęcych wagonach, albo i gorzej i o pociągi odjeżdżające na czas. I to
nam się należy jak psu buda.

[adaś] 2010-01-09 19:36

do Darusia
Panie Darusiu,operuje pan słowami pochodzenia zagranicznego,a obsługa pociągu to
pajac w zielonym garniturku z drukarenką pod pachą,a kasjerka to baba.Pan chce pociąg
z leżanką,wódą i gołymi babkami i jeszcze żeby panu płacili.Załóż pan taką firmę dla
ludności.Kto spalił kasę?pana dzieci i młodzież chowana bezstresowo.Po co pan jeździ
tymi pociągami?ma pan wyobraźnię?chyba nie,trzeba logiki że jak jeden się zepsuje drugi
nie minie rowem i pojedzie po pana Darusia.Puknij się w łeb.

[łukowianin] 2010-01-09 19:01

Opóźnienia
Ale opóźnienia powyżej 20 minut, to już niedobrze (chociaż kiedyś jakiś pospieszny
Wrocław-Zamość miał 60 minut opóźnienia i w Zamościu był 5 minut przed czasem...).
Teraz pociągów ani w Krośnie, ani w Zagórzu, ani w Zamościu nie ma. Są w Kolbuszowej
i Lubartowie.

[łukowianin] 2010-01-09 18:58

Opóźnienia w Łukowie - cz. 3
A PKS także się spóźnia... Autobus o 13:53 do Lublina jest opóźniony to o 50 (jak dzisiaj),
to o 60, to o 120 minut. Większość autobusów z Warszawy się spóźnia ponad 20 minut. //
07:28 PKS Łuków. 20 osób stoi przy dwóch przystankach... jedni na 9 do Siedlec, inni na
10 do Lublina. Oba autobusy mają odjechać o 07:30. A na PKS ANI JEDNEGO
AUTOBUSU!! Ani z Łukowa, ani do Łukowa! Wreszcie przyjechało kilka PKSów... Ale nie
do Lublina czy Siedlec... Wreszcie przed 7:40 podstawił się Autosan do Siedlec, a 5 minut
później Mercedes do Lublina. Ten do Lublina jest wiecznie opóźniony (bo jedzie ze
Stoczka Łuk., a w Łukowie są straszne korki - kończą się dopiero 1 km na północ, przed
stacją...). A Łuków ma przecież 2-pasmową obwodnicę MAX. 70 km/h... A 10 minut
opóźn. zapchanej TLK ze Szczecina (kiedyś było ponad 12 wagonów, teraz 5-6...) to jest
NIC w porównaniu z autobusowymi, często godzinnymi opóźnieniami!

[łukowianin] 2010-01-09 18:49

Opóźnienia w Łukowie - cd.
Na trasie Siedlce-Terespol nie ma SBL, więc jak jedzie jakiś opóźniony z Moskwy (np.
jeśli poc. o 06:46 ma opóźn. 15 minut), to KM muszą zaczekać, aż przejedzie i znajdzie
wyjedzie poza Łuków (czyli opóźn. 7,5 minuty). Wtedy pociąg odjeżdża i toczy się 40
km/h przez zwrotnice, potem zwalnia do 20 km/h, 5 km/h, żeby wreszcie na Trzaskońcu
stanąć i zaczekać, aż POLONEZ będzie w Dziewulach (opóźn. już 15 min). Czyli
właściwie ok. 07:15 pociąg rusza i ok. 07:40 pojawia się w Siedlcach. Ludzie oczywiście
zdążą, pociąg do Hajnówki odjedzie 3 minuty po czasie, a do Warszawy o 7:47
punktualnie. Nie jest tak źle... ok. 67% pociągów z Mińska/Moskwy/Saratowa jest
opóźnionych... W Łukowie zatrzymują się: 2 pociągi do Moskwy (11:15 i 17:27,
OST-WEST się nie zatrzymuje), 1 do Mińska (22:37; wszystkie pociągi (4 pary +
OST-WEST) na Wschód oczywiście jadą przez Mińsk) i 1 pociąg Berlin-Moskwa/Saratov
(01:22).

[łukowianin] 2010-01-09 18:37

Opóźnienia w Łukowie
Dla mnie opóźnienie do 20 minut nie jest wielkim opóźnieniem (a 5-10 to praktycznie
żadne). Pociąg Siedlce 7:56 - Łuków 8:27 jest bardzo często opóźniony o 5-15 minut
(przed nim jedzie TLK ze Szczecina). Nawet jak przyjedzie 8:40, to nie ma problemu z
przejściem na peron 2, gdzie o 8:44 odjeżdża Terespol. Gorzej, jak ktoś chce do Lublina.
Pociąg o 8:33 jest zawsze punktualny (zaczekać może tylko na prawie nigdy nie
opóźniony poc. przyj. o 8:28 z Terespola). Szkoda, że jakiś bezmózgowiec z PR przesunął
pociąg z 9:08 na 8:33 (35 postoju w Dęblinie). Teraz mało, kto nim jeździ, a nawet z
Siedlec do Dęblina jest wysokie prawdopodobieństwo, że można nie zdążyć)...

[A] 2010-01-09 15:39

Skargi
http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/zbiorowe_interesy_konsumentow
Zapoznajcie się z tym i piszcie. Może razem coś zdziałamy.

[Wojtas] 2010-01-09 14:15

podwyżki
a ja czekam tylko z niecierpliwością na informacje o podwyżkach, w końcu mamy nowy
rozkład i nowy rok... oby się nie odważyli, bo chyba krew mnie wtedy zaleje
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[Bing] 2010-01-09 14:11

opoznienia
Opoznienia sa codziennie od nowego rozkladu, niezaleznie od pogody, pory dnia ilosci
pasażerów zwykle około 10 min. tak jest na trasie na Skierniece

[Maciej] 2010-01-09 13:53

a.
Codziennie od trzech dni - racja :) Nie zawsze jest jednak aż tak tragicznie :)

[a.] 2010-01-09 13:22

opoznienia
na linie radomskiej juz od trzech dni opoźnienia, wiec chyba mozna powiedziec, ze
codziennie.

[Maciej] 2010-01-09 12:56

Aniu!
Bez przesady z tymi opóźnieniami każdego dnia.

[Sara] 2010-01-09 12:55

Do ANI
Aniu pociągi w innych tzn we WSZYSTKICH kierunkach też mają opóźnienia codziennie,
więc Radom nie jest tu wyjątkiem.

[Ania] 2010-01-09 11:19

Opóźnienia - Radom
Pięknie, po prostu pięknie. Pociąg do Radomia opóźniony tylko o 90(!) minut. Postuluje
za tym aby znieść rozkład jazdy. Pasażerowie powinni przychodzić na stacje i czekać aż
kolej łaskawie podstawi pociąg jadący w kierunki w jakim chcą się udać. Byłoby chyba
mniej protestów niż teraz bo nie było by na co się skarżyć - nie ma rozkładu więc
cieszmy się że mamy pociąg raz na 6 godzin. W dodatku konduktor przyszedł i mówi ze to
wina trakcji na Grochowie która zerwana jest i nie wyjeżdżają stamtąd składy i że niby
stąd to opóźnienie. Wszystko fajnie ale skoro trakcja tam jest zerwana od kilku dni to
jakim cudem są tam podstawiane pociągi, które potem rzekomo nie mogą się stamtąd
wydostać? Jeszcze jedna ciekawostka że pociągi we wszystkich niemal kierunkach bez
problemów jeżdżą a na Radom opóźniania są dzień w dzień.

[Kasia] 2010-01-09 09:11

koleją w podróż
Zaprośmy Pana Maszałka na przejażdżkę pociągami Kolei Mazowieckich.Może Pan
Marszałek musi przekonać się na własniej skórze jak to jest.

[do add.] 2010-01-09 08:56

GM
do Grodziska nie jeździ SKM i właśnie przez półtorej godziny nie przyjechał żaden pociąg
tam jadący. Ale istotnie nie zamierzam się tu licytować, kto ma gorzej, bo nie w tym
rzecz. Zastanawiam się, czy kiedyś nastaną lepsze czasy dla kolei w Polsce...

[Kasia] 2010-01-09 08:55

Do Radomia
Wczoraj pociągi z Warszawy do Radomia miały wielkie opóźnienie.

[IWONA] 2010-01-08 23:53

OGÓLNY CHAOS
Wydaje mi się, że nie ma sensu się licytować i porównywać kto ma dalej a kto bliżej.
Wszyscy mamy dosyć tego czekania i jeżdżenia jak bydło. Jak tylko podjeżdża jakikolwiek
pociąg, nawet jeden wagon to każdy chce się załadować, ze strachu, że potem długo nic
nie będzie. Dlatego zdarza się że po tym okropnie załadowanym jedzie kolejny dużo
luźniejszy. Uważam,tak jak Wojtek i inni że powinniśmy wszyscy składać oficjalne
protesty. To jedyna sensowna rzecz, którą w tej sytuacji możemy zrobić. Co prawda
kiedyś już coś takiego wysyłałam i odpisano mi okrągłymi zdaniami, ale jeszcze nie
pisałam do UOKiK.

[Mariusz Piastów] 2010-01-08 23:12

brak słów
a ja dzisiaj wracałem na piechote z włoch, bo żaden pociąg nie przyjechał i jak
doszedłem do piastowa też nic heh. koleje mazowieckie drwią sobie z ludzi. współczuje
tym co mieszkają poza pruszkowem
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[add.] 2010-01-08 22:51

add.
Do ann. Do Grodziska to chociaż coś jechało + SKM a dalej. Nie nażekaj, przez blisko
półtorej godziny nie było ŻADNEGO pociągu. Tu widać jak potrzebne jest centrum
kryzysowe.

[ann] 2010-01-08 21:34

Relacja Grodzisk Maz
To co dziś działo się w pociągach jadących ze Śródmieścia w kierunku Grodziska po godz
16.00 (a raczej w jednym pociągu po bodajże 3 wcześniejsze nie przyjechały)... brak
słów. Cud - dojechałam jakoś do domu. W pociągu nie zemdlałam - ale nawet jagby to i
tak bym nie upadła, bo miejsca na to nie było. Niestety juro też pracuję i nawet nie chce
mi się mysleć nad tym jak dojadę do pracy.

[a.] 2010-01-08 19:31

pkp informuje
"Od 8 do 10 stycznia (piątek wieczorem, sobota i niedziela) przez Polskę przejdą
gwałtowne burze śnieżne, które mogą uszkodzić energetyczną sieć trakcyjną,
napędzającą pociągi. Pasażerowie kursujący pociągami na liniach łączących takie miasta
jak: Opole - Wrocław -Katowice - Kraków - Warszawa - Łódź -Poznań - Radom - Kielce,
mogą spodziewać się opóźnień pociągów sięgających do kilkudziesieciu minut. Wszystkie
służby PKP zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Przepraszamy naszych
klientów za ew. kłopoty. Pracownicy PKP bedą dokładać wszelkich starań, aby jak
najszybciej usuwać skutki nawałnic oraz minimalizować opóźnienia..."

[Wojtek] 2010-01-08 18:47

SKARGA NA KM
Czy ktoś o większej świadomości prawniczej mógłby napisać profesjonalną skargę do
UOKiK i puścić linka na forum? Myślę że wielu z nas chętnie podpisze i wyśle a nawet da
sąsiadowi. Przecież to nie może tak funkcjonować, czy można tak bezkarnie i bezczelnie
drwić z pasażerów?

[bezimienny ;)] 2010-01-08 18:44

ręcę opadają
ha ha, dziś to już kompletny paraliż jeśli chodzi o powroty do domu :D nie wiem, ale
chyba rekord zaliczyłem jesli chodzi o najdłuższy czas oczekiwania oraz jazdy pociągiem
z Wawy do Grodziska. Masakra normalnie... niech żyją KM!!! powinny być znowu
podwyżki, bo sądzę, że za mało płacimy!

[Pasazer ZGorne] 2010-01-08 18:37

Zdymisjonować Sku...synów
Jako reprezentant pasażerów żądam dymisji zarządu Mazowieckich. Skoro nie są w stanie
zapewnić prawidłowego funkcjonowania firmy, wywiązywania się z podstawowych
zobowiązań wobec pasażera powinni odejść z zajmowanych stanowisk. DOŚĆ traktowania
pasażera w ten sposób, żądam możliwości GODNEGO PODRÓŻOWANIA. Pociąg dziś
znów miał 40 min spóźnienia, na Służewcu nawet nie ma kawałka daszka nie mówiąc o
odśnieżaniu peronu, pani w okienku jest bezczelna, zamyka okno przed nosem każdemu
kto chce się dowiedzieć kiedy podjedzie pociąg. Dno, dno i jeszcze raz dno! Zero
informacji co się dzieje, zero alternatywy pier...lony monopol. I jeszcze te plany z
buspasem na puławskiej - jak mam jeździć do pracy no jak!!! Ma ktoś doświadczenie w
pisaniu skarg zbiorowych? Czy odpowiednia ilość pasażerów może odwołać zarząd?
Przecież to jest dotowane z naszych podatków!

[a.] 2010-01-08 18:32

ehh
czyzby snieg tak posypal na tory, ze pociagi nie wiedzialy jak jechac? ;) slyszlam o jakis
zmianach na lini radomskiej od poniedzialku. pociag startujacy w warce o 4:38 ma byc
przesuniety do radomia, ale nic na stronie nie ma. plotki to?

[Wesoły Romek] 2010-01-08 17:31

Dzisiejsza A-pokalipsa
A więc dziś nastał KM-owy Armagedon ... Opoźnienia od 10min do nawet 80 min
(Skierniewice-Mińsk Maz) ŻENADA ŻENADA ŻENADA... i tylko tak z ciekawosci-cóżeż
to sie km-owym profesjonalistom przytrafiło?

[Dariusz] 2010-01-08 15:48

boza wola- warszawa OPOZNIENIA!
co to ma byc! to juz nie jest śmiesz.ne nawet! pociągi opóźnione o GODZINE albo i
dłużej, ludzie stoją na tym mrozie!! a w poczekalni nawet najmniejszego ogrzewania nie
ma. Kiedyś ktos zrobi sobie ognisko z tej kasy następnym razem to sie moze do czegos
przyda! baba za kasa nic nie wie, zadnej informacji!! co to ma byc jakis cholerny 3 świat.
ten zapyziały "polski train à grande vitesse' napakowany po brzegi ludzmi! za opoznienie
powyzej 30 minut powinny byc zwracane pieniadze to moze by sie nauczyli przyjezdzac
na czas! a ten pajac w zielonym mundurku jeszcze chce bilet!! niech sobie wydrukuje na
tej drukarence pod pachą bo mi od stania na peronie zmarzly tak rece ze mi sie nie chce
ich wyjmowac zkieszeni! ch*l*r*a azja zpod uralu jakas!! na calym swiecie jakos mozna
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normalne przewozy osob prowadzic a w tym kraju 3 swiata nie!! POWINNI WAS
SPRZEDAC JAKIES ZACHODNIEJ FIRMIE WOLALBYM IM PLACIC ZA NORMALNY
LUDZKI TRANSPORT NIŻ TAKIM ZLODZIEJA JAK WY!

[Maciej] 2010-01-08 15:46

Pociąg 13:09 z Centralnej
Tak z ciekawości, ile minut opóźnienia miał pociąg do Skarżyska (13:09 z W-wy
Centralnej)? Po komunikacie, który informował o wzroście opóźnienia do 80 minut
zdecydowałem się na jazdę autobusem.

[pasazer] 2010-01-08 14:06

Skarga na KM
Prośba do wszystkich o pisanie skarg na KM i prośby o interencje w KM przez UOKiK!!!!
Ja właśnie to zrobiłem!!!! Jak bedzie nas więcej to UOKiK na pewno sie tym zajmie!! Jak
zapłacą karę może się wezmą do roboty w KM!!!

[Ania] 2010-01-08 13:31

Góra Kalwaria
Nie opłaca się puszczać pociągów na trasę Warszawa - Góra Kalwaria/Pilawa Zamiast
tego pociągi które kończą bieg w Czachówku powinny byc przedłużone do Warki. A
pociągi które ruszają z Czachówka powinny ruszać z Warki. W ten prosty sposób więcej
osób mogłyby wozić i miejscowości z dużą liczbą podróżnych nie byłyby tak
pokrzywdzone jak są w tym momencie.

[Agnieszka] 2010-01-08 07:48

błonie - warszawa
Skandal! Nowy rozklad jazdy to tragedia i jakaś kompletna pomyłka. To prawda, że jak
ktoś pracuje od 9 to ma ze 2,3 pociągi ktorymi moze jechać jednak osoby pracujące od 8
w Warszawie nie mają takiej możliwości. Między 6 a 7 są tylko 2 pociągi!!! Powinien
zamiast 6.35 być dwa 6:20 i 6:40 i oczywiście DWUSKŁADOWE!!! Bo to co się działo 5
stycznia jak podjechał o 6:35 jeden skład przechodzi ludzkie pojęcie. Ponad połowa osób
nie była w stanie wsiąść do pociagu a Ci którzy byli w środku byli przewożeni do
Warszawy niż zgodnie z normami może być przewozone bydło! Jak Wy szanowna KM z tym
nic nie zrobicie to może UOKiK się będzie chciał tym zająć...

[Adrian] 2010-01-07 22:33

Skandal!
Dzisiaj pociąg z Wa-wy Zach. do Dęblina planowy przyjazd 17.24 na Śródm. miał około
25 minut spóźnienia i jeden skład. Na Śródmieściu ledwo co ludzie się dopchnęli. Dalej
nie wszyscy wsiedli, chociaż prosili i błagali że już 30min czekają na opóźniony pociąg.
Ale nie było takiej możliwości bo ludzie i tak na drzwiach wisieli. Ktoś słusznie zauważył
że jeszcze toaleta jest wolna. Okropny ścisk. Straszna duchota. Gdy jakieś dziewczyny
zaczęły się śmiać ktoś pół żartem pół serio stwierdził żeby lepiej oszczędzały tlen.
Zostałem przyciśnięty do ogrzewania, więc miałem niezłą saunę. 50 minut jazdy na
stojąco w warunkach, w których bydło przewożone być nie może bo z godnie z przepisami
musi mieć określoną przestrzeń wolną. Ale ludzi to już można upchać tyle, że aż mdleją.
Starsze osoby ciężko oddychały. Od 3 lat dojeżdżam do szkoły zasraną koleją, kilka razy
osoby przy mnie mdlały, raz sam pomagałem wynosić kobietę. To kpina i hańba! Do tego
ciągłe odwoływania pociągów i zmiany w planie.

[Maciej] 2010-01-07 19:22

Hahahah
Wydaje mi się, że w obu pociągach jest zbliżona ilość pasażerów...chociaż i tak w
pociągu z Czachówka jest więcej. Mogę się mylić, rzadko jeżdżę innymi pociągami niż
piętrowymi (Warszawa-Radom-Skarżysko Kamienna). Dzisiaj rano był niezły dramat,
biegłem na peron bo myślałem że pociąg mi odjedzie,a tu okazało się że stoi inny pociąg,
opóźniony jakieś 20-30 minut, któremu jak się później okazało skończyła się benzyna i nie
mógł jechać. Nie, nie mylę się w kwestii benzyny, tak powiedział kierownik pociągu (w
pociągu paliło się światło, ale nie był on podłączony do sieci trakcyjnej więc wersja z
benzyną musi być prawdziwa...chyba że pociągi czerpią energię z miłości pasażerów
wobec kolei) :). Niezła organizacja :P

[łukowianin] 2010-01-07 17:49

Ale co się nie opłaca?
Góra Kalwaria (Pilawa) czy Czachówek Południowy?

[Ania] 2010-01-07 15:46

Góra Kalwaria
Te pociągi należy zabrać. Dziś było widać ile nimi jeździ osób. W całym składzie było
max 10 osób. To jest dopiero prywata! I ta linia się niby opłaca?? z kolei przedłużyć
pociągi zamiast do Czachówka do Warki już się nie opłaca, mimo że Chynów i Sułkowice
i Warka to jest kilkuset!!! pasażerów.

[Pasażer z Czachowka] 2010-01-07 15:36

do Pasażera z Legionowa
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Kolego z Legionowa, może i z samego Czachówka to nie jeździ dużo ludzi ale Zalesie i
Piaseczno dopełniają pociąg do pełna. Mamy te same problemy, pociagów mało,
zatłoczone, wiecznie spóźnione...

[łukowianin] 2010-01-07 15:34

Czachówek
Zabrać pociągi z Czachówka? Odszukaj komentarze mieszkańców Czachówka.

[łukowianin] 2010-01-07 15:33

Się instrukcja skopiowała - cytat
"Pobierz plik: Schemat Linii Kolejowych KM.pdf [951.06 KB] Uwaga! W przypadku
trudności z otworzeniem pliku pdf należy najpierw zapisać plik na dysku komputera, a
potem otworzyć. Daty w nazwie pliku oznaczają ostatnią aktualizację lub okres
obowiązywania. Zamieszczony rozkład uwzględnia zmiany czasowe powyżej 5 minut.
Pobierz plik: [951.06 KB] Uwaga!W przypadku trudności z otworzeniem pliku pdf należy
najpierw zapisać plik na dysku komputera, a potem otworzyć.Daty w nazwie pliku
oznaczają ostatnią aktualizację lub okres obowiązywania.Zamieszczony rozkład
uwzględnia zmiany czasowe powyżej 5 minut. Pobierz plik: [951.06 KB] Uwaga!W
przypadku trudności z otworzeniem pliku pdf należy najpierw zapisać plik na dysku
komputera, a potem otworzyć.Daty w nazwie pliku oznaczają ostatnią aktualizację lub
okres obowiązywania.Zamieszczony rozkład uwzględnia zmiany czasowe powyżej 5
minut. Pobierz plik: [951.06 KB] Uwaga!W przypadku trudności [...]." i jeszcze razy 2

[Pasażer z Legionowa] 2010-01-07 15:31

W-wa Wola - Iłowo
Pociąg 13.27 z Warszawy Gdańskiej dzisiaj to jakiś skandal. Zimno jak na Syberii
wyłączone ogrzewanie włączyli dopiero w Legionowie. To kpina z pasażerów skandal
porażka to mało powiedziane. Pociągi się spóźniają non stop mała ilość pociągów z rana
nie przecież można zabrać pociągi z Czachówka tam mało osób dojeżdża. Pozdrawiam
Michał

[ktoś] 2010-01-07 15:25

heh
Nawet jak wejdą inne firmy, ale nie zbudują sobie swoich torów obok to w kwestii
opóźnień NIC się nie zmieni. Może będzie lepsza informacja i PR, nic poza tym.

[wkurzony pasażer] 2010-01-07 12:52

trasa Iłowo- Warszawa Wola
Od poniedziałku spóźniają się pociągi z Iłowa do Warszawy. Tak jest z resztą prawie na
wszystkich trasach. Dzisiaj znowu w Legionowie było opóźnienie 25 min. Wszyscy
spóźniają się do pracy lub szkoły! Tylko większość podróżujących, w przeciwieństwie do
pracowników Kolei Mazowieckich, chce rzetelnie pracować!!! Jak w XXI wieku może
istnieć taka firma, która nie jest nastawiona prokliencko, a wręcz anty??!!! Wszystko
spowodowane brakiem konkurencji i monopolem na rynku. Mam nadzieję, że to się
niedługo zmieni i wejdą jak najszybciej inne firmy.

[Też Wojtek] 2010-01-07 11:44

Zima zaskoczyła kolejarzy
Nie wiem czy ktoś z deb.li pracujących w tym bajzlu czyta komentarze ale i tak sobie
ulżę. Poziom usług na wlotówce ze strony Radomia to dno i 10m mułu. Wczoraj - 17:24 z
Służewca spóźniony 40 min - tłok że wsiąść się nie da. Dzisiaj skład stoi od rana w
Zalesiu i blokuje tory. Panie w okienkach niemiłe wręcz chamskie, brak informacji o
opóźnieniach. Codziennie nowa historia... śnieg, deszcz, oślepiające słońce... gucio mnie
to obchodzi zacznijcie się wywiązywać z obowiązków. Na 2010 życzę wam szybkiej plajty
i przejęcia przez DB, České dráhy, Indian Railways... cokolewiek byle nie bezmuzgi
beton...

[wieśniak] 2010-01-07 10:32

do WARSZAWIAKA
WARSZAWIAKU nie narzekaj. Jak Ci się nie podoba, że w Wawie pracują osoby z
podwarszawskich miejscowości i zabierają Wam pracę to możesz przenieść się do Irlandii
lub Anglii i pracować na zmywaku lub za barem jak to robi tysiące innych warszawiaków.
Gul Wam skacze, że osoby lepiej wykształcone i bardziej kompetentne przyjeżdżają do
Wawy i dostają pracę a Wy macie pretensje do całego świata, że przecież to Wasze
miasto i Wasz rynek pracy. Jesteście niedouczonym buractwem i do pięt nie dorastacie
osobom mieszkającym w podwarszawskich miejscowościach.

[kocisko] 2010-01-07 09:21

do "warszawiaka"
Ciekawe jak dawno temu ty lub twoi rodzice przybyli z wioski zabitej dechami.Życzysz
jednego składu pociągu.A ja z Nowym Rokiem życzę tobie i tobie podobnym
krótkich,płonących autobusów,często psujących się tramwajów i wielu,wielu korków

[xx] 2010-01-07 09:15

do Mietka
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u mnie nie ma żadnych reklam, więc podaję: Rada Nadzorcza Spółki W Radzie
Nadzorczej Spółki "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. zasiadają: Waldemar Kuliński -
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Marzena Okła - Anuszewska - Członek Rady
Nadzorczej, Michał Panfil - Członek Rady Nadzorczej, Piotr Zięcik - Członek Rady
Nadzorczej. Zarząd Spółki W skład Zarządu Spółki wchodzą: Arkadiusz Olewnik - p.o.
Prezesa Zarządu, Czesław Sulima - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych i
Rozwoju, Marcin Roszczyk - Członek Zarządu.

[Karol] 2010-01-06 22:33

Do wieśniaka - "Warszawiaka"
Najpierw piszesz: "macie do dyspozycji autobusy, samochody więc w czym problem?" a
za chwile "niszczycie drogi tworzycie korki". Pociąg niszczy drogi i tworzy korki?
Wyobraźcie sobie co by to było jakby każda osoba, zamiast pociągiem, przyjechała do
pracy samochodem. Ilość aut drastycznie by wzrosła, korki by się zwiększyły tak samo
jak ilość dziur. Widać, że osoba która to pisała nie ma po kolei w głowie i nie zna się na
rzeczy. Przyłączam się do akcji i nie karmię więcej trolla :-).

[mietek] 2010-01-06 22:25

ciekawe
Ciekawe, że na stronie KM nie można przeczytać kto jest w zarządzie albo w radzie
nadzorczej spółki, dane te są zasłonięte reklamą. Wstydzą się, czy co?

[Wojtas] 2010-01-06 22:08

do wieśniaka podającego się za warszawiaka
wyobraź sobie deklu, że mam samochód, ale nie opłaca mi się dojeżdżać do Wawy bo raz,
że więcej wydam na paliwo, a dwa, że dłużej będę stał w korkach. Płacę natomiast KM
za bilet nmiesięczny i wymagam godnego i przyzwoitego traktowania. Ostatecznie za coś
do ciężkiej cholery płacę, a z pewnością nie za to by jeździć w lodowatych i skrajnie
zatłoczonych, a przy tym notorycznie opóźnionych pociągach KM. Ty deklu tego nie
zrozumiesz, ale nie dziwne, bo masz g... w glowie i żadne pojęcie o życiu. Ale spokojnie,
życie cię jeszcze nauczy... A TO BĘDZIE K... BOLESNA NAUKA!

[a.] 2010-01-06 21:14

do warszawiaka
odezwal sie ten z ktorego ego jest wieksze od jego inteligencji!!! kolej jest dla mnie
alternatywa i chce z niej korzystac, jest na pewno szybszym srodkiem transportu od
samochodow (majac na uwadze uliczne korki, ktorych nie brak), a takze podmiejskich
autobusow. placac za bilet place za usluge i mam prawo wymagac pewnego poziomu jej
realizacji. w tym momencie ten poziom jest wiecej niz marny. narzekam i narzekac bede
do momentu, az zobacze, ze zmiany ida w dobrym kierunku, a tobie mieszczuchu nic do
tego!

[Podróżny ] 2010-01-06 21:06

Podróżny
Mam 18 lat dojeżdżam do warszawy codziennie do szkoły 56km to co się dzieje w
pociągach to skandal. Rezygnuje z usług kolei mazowieckich przeprowadzam się do
warszawy zamieszkam u cioci na mokotowie. Ludzie jak mozecie to przeprowadzciesie do
wawy bo bedzie coraz gorzej ja nie daje juz rady. ciagle opuznione pociagi ja wracam
zmeczony do domu ciagle mi sie spac chce przez ten beton i zimno w pociagach jak
cholera .Pozdrawiam kolejarski beton

[WARSZAWIAK] 2010-01-06 20:58

DO LUDZI Z ŻYRADOWA RADOMIA SIEDLEC MINSKA
GRODZISKA
Wieś niech przestanie narzekać! To skandal czy ktoś was zmusza do jezdzenia pociągami?
Skoro wam nie odpowiada jeśli nie odpowaida wam dana usługa macie prawo z niej
zrezygnować macie do dyspozycji autobusy, samochody więc w czym problem? Czy
naprawdę wieśniaki są tak upośledzone? Lepiej zostańcie w domu zabieracie pracę
warszawiakom niszczycie drogi tworzycie korki i wszędzie was pełno żenada na maxa.
Niszczycie nam miasto wynocha! Pozdro na kolei mazowieckiem dawajcie ciągle 1 skład

[Grzegorz] 2010-01-06 16:07

kogo to obchodzi
coraz częściej słyszę komunikaty że za opóźnienia serdecznie przepraszamy, albo że za
stan infrastruktury odpowiada PLK a nie koleje mazowieckie. Uwazam że każdy kto
kupuje bilet zawiera pewną umowę cywilną z tym kto go sprzedaje, na ścisle
oktreślonych zasadach, jakimi np jest rozkład jazdy. a za nie dotrzymanie umowy
powinno zwracać się koszty biletów. tylko że w polsce jest to tylko możliwe w teorii. Bo
jak człowiek zacznie walczyć o wzrot kosztów to zaczyna się przerzucanie
odpowiedzialności. ja kupując bilet o koleji mazowieckich mam prawo egzekwować te
koszty od tego kto mi je sprzedał, a póżniej niech poszczególne spółki PKP dogadują się
miedzy sobą. czy kierownika pociągu obchodzi to że nie mam na bilet bo firma mi nie
zrobiła jeszcze wypłaty, no chyba nie. no to drodzy Panowie i Panie w koleji
mazowieckiech przerzucanie odpowiedzialności na PLK jest nie uzasadnione bo to wy mi
sprzedajecie bilet a nie oni, i dlatego pretensje ludzie mają do własnie Was.
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[ksysio krafcak] 2010-01-06 15:22

Wyczekujac lepszego...
Ja to drodzy panstwo, nie moge juz sie doczekac kiedy dzwoniac na informacje bede
slyszal "cing ciang ciong siucham" a w pociagach jak i calym KM, szczegolnie
uporzadkowanym budynku przy ul. Lubelskiej bedzie mozna spotkac tylko skosnych i
pracowitych kitajcow. Oby chinole jak najszybciej przestali gotowac nam golebie, a
zajeli sie koleja. Niemcow tez chce, oby brali tez podmiejskie trasy, a nie tylko odbierali
intercity chleb. KM zawsze zrzuca wine na cos badz kogos innego, sami nigdy nie sa w
stanie przyznac sie do bledu.

[Ubik] 2010-01-06 14:56

http://blog.ezrodlo.pl
Szkoda czasu żeby pisać na stronach KM. W każdym momencie strona może zniknąć. Ja
rozpocząłem prowadzenie dokumentacji na swojej stronie: http://blog.ezrodlo.pl
Pozdrawiam,

[do Grażyna] 2010-01-06 14:33

...
czytaj ze zrozumieniem, to się może zaskoczysz, że to kobieta...

[Grażyna] 2010-01-06 14:22

Warto?
Do Ariela: a jesteś przystojny? Ile masz lat?

[ariel] 2010-01-06 14:05

otwock - okęcie
samej mi się nie opłaca, ale jak znajdę 3-4 osoby chętne na jazdę autem, to będzie można
się pożegnać z KM;) moja trasa byłaby mniej więcej taka: otwock -> wał lub przy torach
-> most siekierkowski -> wilanowska -> żwirki i wigury -> 17 stycznia -> al. krakowska.
pracuję od 8.30 do 17, a w piątki krócej do 15.45 jak ktoś jest zainteresowany to proszę
pisać na gg 8825955, będę ok 20, może uda nam się zorganizować;)

[gość] 2010-01-06 14:03

do ewy cegłów
ludzie w mińsku ledwo już mieścili się w pociągu, a co dopiero mówić o halinowie. kolej
ma nas poprostu gdzieś, albo dają nie ogrzewane pociągi albo jeden skład, po co ludzi
traktować jak ludzi - lepiej ich traktować jak bydło, chociaż podobno do przewozu bydła
stosuje się odpowiednie normy, a dla ludzi .....

[Marcin] 2010-01-06 12:15

żenujace...
wczoraj: Celestynow - W-wa Środmiescie 1,5 godz. dzis: Warszawa Srodmiescie -
Celestynow - 1,5 godz. Dlaczego w pociagu jest tak zimno? Kierownik pociagu: Grzejniki
sa zepsute Żenujące...

[passenger] 2010-01-06 10:16

http://www.kolejemaz.fora.pl/
Forum, w którym NIE trzeba być zarejestrowanym, żeby pisać w dziale UWAGI:
http://www.kolejemaz.fora.pl/ Zapraszam!

[Ewa Cegłów] 2010-01-06 10:01

cyrku c.d
W dniu 06.01 pociąg relacji Siedlce-Warszawa - przyjechała jedna jednostka i już w
Halinowie ludzie nie mieli szans dostać się do pociagu...Gratulacje i ukłon dla
kondyuktora, który ze stoickim spokojem starał sie sprostać tej
beznadzieji...Wypisywanie komentarzy i wyśmiewanie pasażerów jest żenujące!! Mam
nadzieję, że "jakiś" pracownik KM weźmie pod uwagę co piszą sfrustrowani
pasażerowie...Współczuję NAM wszystkim.

[zadowolony pasazer] 2010-01-06 09:57

ZYCZENAI NOWOROCZNE DL KM
Z OKAZJI NOWEGO ROKU H.. W D... KOLEJOM MAZOWIECKIM
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[Mała] 2010-01-06 09:55

W-wa - Iłowo
Widzę, że wyprzedziła mnie z komentarzem koleżanka poniżej :). Marta, domyślam się, że
piszesz o pociągu 7.02 z Pomiechówka? Ten pociąg odkąd istnieje ani razu nie przyjechał
punktualnie. Mało tego z dnia na dzień ma coraz większe opóźnienia. W pon i wt
opóźniony ok 25 min. Dziś w Chotomowie ( powinien być o 7.25 ) ogłosili, że spóźni się
15 min...przyjechał o 8!!! CZYLI PO 35 MIN!!! Skład staje zaraz za Nowym Dworem i
przepuszcza pośpiech i bodajże osobówkę i k.rwa stoi jeszcze z 15 min. A ludzie marzną
na peronach

[Marta] 2010-01-06 09:33

oczekuję wyjaśnień
proszę mi wytłumaczyć dlaczego pociągi wg poprzedniego rozkładu mogły się spóźniać
max 10-15 min a teraz są to opóźnienia 25-minutowe? I nie chcę słyszeć tłumaczeń o
torach pękających, zimie i innych bzdurach za które niby KM nie odpowiada. Przed
Nowym Rokiem też był mróz ale pociągi nie spóźniały się tak jak teraz. Nie, to jest
granda, od poniedziałku a więc od nowego rozkładu pociągi na trasie Nasielsk-Warszawa
jeżdzą non stop z opóźnieniem 25 minutowym ... minimum. Ludzie stoją, marzną i kolej
ma to w d... Czy nikt nie potrafi ustalić tak rozkładu, żeby te j..ne pociągi nie musiały
czekać na siebie wzajemnie w jakiejś leśnej d..ie? Czy to takie trudne? Banda gamoni ...

[Katarzyna] 2010-01-06 08:53

Skandal
Wczoraj na trasie Warszawa-Siedlce, pociąg, startujacy z Warszawy zach. o 15.52 był
ZATŁOCZONY!! tO MAŁO POWIEDZIANE, był tylko jeden skład. Ludzie czekający na
dworcu wschodnim niestety zostali na nim, nie zmieścili sie do pociagu!!Bylismy wiezieni
gorzej niż bydło!!!!! To jest skandal!!! nie jeżdzimy za darmo, Płacimy za przejazdy słono,
a komfort jazdy jest baardzo niewielki! Kiedy koleje mazowieckie zaczną szanować
swoich pasażerów???

[Jarek] 2010-01-06 08:26

do metrona
Z tymi klakierami to nie był bym taki pewien. Poczytaj uważnie niektóre komentarze na
tej stronie, a dojdziesz do takiego samego wniosku. Poza tym jestem pewien, że KM w
tym roku znowu dostaną jakąś nagrodę np. za działania proekologiczne (przecież nie
zatruwają środowiska) czy za innowacyjność (w końcu coś tam kupują) itp., itd.

[Jarek] 2010-01-06 08:18

do i z Radomia - żenada, kpiny, nieudolność !!!!
Dzisiaj (6.I.10) pociąg odjeżdżający ze Wschodniej o 6.53 miał mieć początkowo 20 min.
spóźnienia, a później kolejne 20 czyli co najmniej 40 minut. Zwątpiłem poszedłem na
autobus. Żenada, kpiny i nieudolność prezesa KM oraz włodarza Struzika. Dodam, że ten
skład (1 jednostka) odjeżdża codziennie ze stacji początkowej 5-10 minut po czasie.

[m] 2010-01-06 08:12

opóźnienie
Chciałam zwrócić fakt na mały fakt że jak się wypuszcza pociąg na trasę to wypadało by
go najpierw naprawić. Wczoraj pociąg do Pilawy popsuty na stacji warszawa Powiśle
około godziny 16.35 co powoduje opóźnienia kolejnych pociągów. Pociąg do Łowicza
Głownego który odjeżdza według kurjozalnego rozkładu jazdy o 16.39 popsuty w
sochaczewie pasażerów przegania się jak bydło do innych zimnych składów. Gratuluje
takie podstawy to zna nawet dziecko w przedszkolu a że nie widzą tego prezesi KM to jest
już żałosne:)

[Barrack Obama] 2010-01-05 21:29

Prezydent Zjednoczonych Stanów Ameyki
Witajcie drodzy Polacy! Słyszałem o Waszych problemah z KM i bardzo Wam współczuję.
Wymyśliłem nawet jak możemy Wam pomóc. Wyślijcie 5000 żołnierzy do Afganistanu, by
wspomóc misję stabilizacyjną w tym kraju, a ja wyślę do Was kilka F-18 z misją
zrównania z ziemią KM. Jak zrzucimy bomby na Koleje Mazowieckie, to skończą się
Wasze problemy. Oczywiście za bomby rachunek wystawimy, a reszta niech będzie
prezentem dla Waszego pięknego kraju. Pozdrowienia z United States of America!!! --
Barrack O.

[metron] 2010-01-05 21:25

Coroczny cyrk z KM cd
Jedyną poprawą jaką widzę to media które uznały że okres ochronny dla KM już się
skończył. Spróbujcie jeszcze niedawno wyszukać jakiś większy niepochlebny artykuł o
KM. Kiedyś o KM pisało się jedynie dobrze albo ....wcale Do niedawna każda
niepochlebna opinia na temat działań spółki kończyła się jednym, wsciekłym atakiem na
autora postu W tym roku zabrakło wreszcie klakierów sławiących poczynania spółki

[Metron] 2010-01-05 21:17

Coroczny cyrk z KM
Przecież identyczna sytuacja jest co roku. W zimę paraliż bo albo Koleje Mazowieckie
eksperymentują z klockami hamulcowymi z kompozytu które w zimie uziemiły 50%
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taboru, albo w majowy weekend kiedy 2 maja jest dniem roboczym wprowadzają
świąteczny rozkład I tak jedynym pociągiem z Grodziska będzie ten który jedzie ze
Skierniewic co 60 minut w dodatku jedna jednostka Efekt w Milanówku czy Brwinowie
ludzie zostaną na peronie Rok w rok jest to samo nikt nie wyciąga żadnych wniosków
licząc że pasażerowie o wszystkim zapomną do ....następnej wpadki Wtedy będzie kilka
słów przeprosin i od ....nowa Polska Ludowa

[pasażer] 2010-01-05 20:58

wszyscy
dziękujemy za dzisiejszą jazdę pociągiem 6.10 z Sochaczewa do Warszawy(przyjeżdża z
Łowicza). Nie ma to jak pogłębić więzi między ludzkie w jednej jednostce. Jednocześnie
odpowiedzialnym za taki stan rzeczy, składam najserdeczniejsze życzenia przywrócenia
impulsów elektrycznych w połączeniach, tym razem neuronowych w mózgu.

[Lech Kaczyński] 2010-01-05 19:26

Lech Kaczyński (Prezydent RP)
Na dniach spółka koleje mazowieckie przestanie istnieć. Wprowadzamy na teren
Mazowsza prywatnego niemieckiego Przewoźnika. Pozdrawiam

[Michał] 2010-01-05 19:07

Przestałem jeździć
A ja już przestałem jeździć pociągami! Zmieniłem środek transportu, bo ciężko jeździ się
czymś nieogrzewanym i dziurawym, a także spóźniającym się! Dla was oznacza to
mniesze wpływy z biletów!!!

[Wojtas] 2010-01-05 19:03

do: pracownik kolei mazowiecnik
buahahaha, dobre buraku, ale prowokacja kiepska... i to wystarczy za komentarz. bez
pozdrowień głąbie.

[Pracownik kolei mazowieckich] 2010-01-05 18:45

pracownik kolei mazowiecnik
Siedzę teraz w siedzibie kolei mazowieckich przy dworcu wschodnim. Jestem w robocie i
śmieje się z was z kumplami z tego co piszecie. Buractwo powiem wam tak nic nie
zdziałacie struzik rządzi wszystkim na kolei a pasażer to zło konieczne a pseudo 'dotacji'
idą do urzędasów w kolei i do struzika nie liczcie , że coś zdziałacie. Radzę wam nie
narzekać bo będziecie mieli jeszcze gorzej niż macie :) Pozdrawiam PIOTREK szykuje się
tak masakryczny rozkład, że współczuje :D:D a wszyscy się z was śmieją jest tak jeżeli
będzie spokój rozkład będzie spoko tzn taki jak teraz a jak bd narzekać to tragedie wam
zrobią :D:D:D

[Marian] 2010-01-05 17:03

Sytuacja podróżnych KM
Śledząc komentarze na stronie KM a takze w innych mediach odnosze wrażenie,że
większość,jeśli nie wszystkie opinie pasażerów(a więc klientów KM) są druzgocące dla tej
firmy...Każda inna firma otrzymując tego typu opinie konsumentów na swój temat i temat
swoich produktów/usług powołałaby sztab specjalistów od PR i Natychmiast rozpoczelaby
działania mające na celu POPRAWE WIZERUNKU...Powodem tego byłaby dbałość o
markę ,wizerunek i Udziały rynkowe...Jednakże KM nie mają konkurencji w sektorze
przewozów powiedzmy to aglomeracyjnych na Mazowszu i w związku z tym nie wykazują
jakichkolwiek chęci na wyjście w stronę oczekiwań swoich klientów (i te oczekiwania to
nie standard szwajcarskich koleii SBB-ale chęć podróżowania w higienicznych i
"ludzkich"warunkach) Tak więc do czasu FAKTYCZNEGO wejscia innych przewoźników
na rynek przewozów obsługiwany teraz przez KM NIC SIĘ NIE ZMIENI...To przykre ale
prawdziwe. Pozdrawiam

[zagadka] 2010-01-05 16:48

wawa-otwock
Jestem ciekawa jak dziś będzie z pociągami do Otwocka-dojadę czy nie dojadę. jeszcze
trochę to napiszę do KM pismo wraz z załączonymi biletami z prywatnych linii
autobusowych o zwrot kosztów.

[pasazer] 2010-01-05 16:42

do wszystkich
Piszmy do telewizji, prasy - trzeba dziennikarzy zainteresowac tym co sie dzieje w tej
firmie !!! Niech przycisna ich - samorzadowcy i KM im beda musieli odpowiedziec

[Karol] 2010-01-05 16:07

Prezes Majewski
http://www.kolej.net.pl/zbs/zbs45.pdf - tu możecie przeczytać artykuł na temat: "Dlaczego
Jakub Majewski musiał odejść? 144 dni Majewskiego". Zapraszam wszystkich do czytania
i komentowania.

[teresa] 2010-01-05 16:04
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piszmy gdzie indziej
Do UOKiK drogą eletroniczną na adres: uokik@uokik.gov.pl także elektronicznie można
do Rzecznika Praw Obywatelskich (wniosek do pobrania).Do pani prezydent W-wy to ona
nic z nim nie zrobi tylko zawiadomi ze przesłano do KM.Zastanówmy się gdzie jeszcze
składać skargi.

[pasazer] 2010-01-05 15:19

DO Wszystkich
Zgłośmy wszyscy sprawe do UOKiK, Marszałka, niech KM zapłacą karę a Marszałek
niech sie dowie, że klienci KM to tez wyborcy - całkiem sporo wyborców - może sie
zastanowi !!!!!!!

[Justyna] 2010-01-05 14:03

opóźnienia to nic
opóźnienia to nic, właściwie jak czytam to nic nowego czekać na opóźniony pociąg!!!!! Za
to między 6.00 a 7.00 do Warszawy kierowany jest jeden skład pociągu to dopiero frajda
;-)) jak trzeba czekać na kolejny bo niestety nie pomieścił wszystkich - ŻENADA TO
MAŁO POWIEDZIANE !!!!! ZA CO PŁACIMY ????? DO TEJ PORY JEŹDZIMY JAK ŚLEDZIE
A TERAZ JESZCZE ZOSTAJEMY POZBAWIENI JAZDY NAWET W TAKICH WARUNKACH
!!!!!! W SUMIE TO NASZ PROBLEM CZY SIĘ SPÓŹNIMY DO SZKOŁY CZY NASZE
DZIECI DO PRACY, CZY TO KOGOŚ INTERESUJE !!!!!!!! ???????? ZA CO PŁACIMY ???????
KIEPSKO ZACZĘTY TEN NOWY ROK I LEPIEJ WZBRANIAĆ SIĘ PRZED 2012 BO WTEDY
TO DOPIERO BĘDZIE WESOŁO. LICZĘ NA POPRAWĘ ZE STRONY KOLEI, BO DALEJ
TAK BYĆ NIE MOŻE !!!!!!

[Mariusz Piastów] 2010-01-05 13:04

do skoczek 04
ja kończe prace o 22 lub 22:30 i jak sie nie wyrobie na pociąg o 22:55 lub 23:05 to
następny o północy i to ostatni. mało to normalne, a jak sie dostanie do pociągu to albo
drzwi sie nie otwierają albo szyb w oknach nie ma. brak słów, a o nowym rozkładzie nic
nie wspomne. a na grodzisk trzeba więcej pociagów bo ludzi coraz wiecej a pociagów
coraz mniej

[Tomek Janiszewski] 2010-01-05 11:25

Mrozy
A jeśli pojechać jeszczcze dalej - to za Łukowem jest przystanek MISIE. Od razu
wiadomo dokąd się jedzie ;-)

[Teresa] 2010-01-05 10:53

Narzekanie na nic
Uważam że wypisywanie narzekań,skarg,itp. nic nie wskura.Dopóki nie zaczniemy
zgłaszać niepawidłowości na kolei do instytucji takich jak chociażby UOKiK a do pani
prezydent W-wy i do marszałka Struzika zgłaszając problemy jednocześnie podkreślać że
niedługo wybory samorządowe i nie zasługują na głosowanie na nich.

[ola ] 2010-01-05 10:31

kpiny - ciąg dalszy
O dziwo wczoraj wieczorem i dzisiaj rano było ciepło w pociągu. O dziwo, bo normą są
nieogrzewane pociągi w największe mrozy. Chciałabym bardzo, żeby ci którzy zarządzają
tą firmą pamiętali, że wożą ludzi za niemałe pieniądze, życzyłabym im również, żeby
doświadczyli tego, czego ja doswiadczam w drodze do i z pracy. Zima występowała u nas
zawsze i tłumaczenie się trudnymi warunkami jest dla mnie niezrozumiałe.

[ola] 2010-01-05 10:31

kpiny
Mam bardzo dużą tolerancję jeśli chodzi o podróżowanie pociągiem do Wawy, ale moja
cierpliwość się kończy. Od prawie miesiąca nie da się jeździć na trasie Otwock-Wawa.
Najpierw był remont - ok rozumiem. Chociaż to co się działo przechodziło wszelkie
granice. Wczoraj jednak osiągnęłam swój kres. Tak, jak Marta napisała pociąg 17.06 był
opóźniony o godzinę. przy czym najbardziej wkurza mnie to, że nie powiedzą od razu, ze
pociąg będzie opóźniony o godzine i następny też - poszłabym od razu na autobus, a nie
sterczała bez sensu na peronie. Z drugiej strony kto mi zwróci kasę za bilety autobusowe,
bo w ciągu ostatniego miesiąca niezła sumka by się uzbierała, bo musiałam traktować
komunikację prywatną jako alternatywę dla Kolei Mazowieckich. Dzisiaj rano, pociag
6.19, a więc wiadomo, że ludzi będzie dużo i co? I podstawiają jeden skład, który jedzie
w tempie żółwia i na Śródmiescie wjeżdża z prawie 20 min. opóźnieniem. cdn

[Misiek] 2010-01-05 10:03

Do EWY CEGŁÓW
Ewa! Co się dziwisz, KM wychodzi z założenia,żę skoro jeździsz do Mrozów to musi być
zimno

[Marta] 2010-01-05 09:37

Otwock-Wawa
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To co się dzieje na odcinku Otwock - Wawa Śródmieście to jest jakiś skandal! Wczoraj
rano pociąg 6.42 spóźniony o kilkadziesiąt minut. Pociąg 06:57 nie przyjechał w
ogóle.....bez żadnego komunikatu....Wczorajszy powrót to samo: pociąg 17:06 opóźniony -
najpierw podali 15min, później podali że 30min w między czasie podali że 17:24 też
opóźniona, przyjechał dopiero pociąg po 18:00. Normalnie jakaś paranoja! Człowiek
spóźnia się do pracy prawie codziennie, do domu przyjeżdża godzine (albo i więcej).
Władze Warszawy wyznaczają kolejne BusPasy zachęcając do korzystania z komunikacji
miejskiej i podmiejskiej tymsamym blokując dojazd trasą łazienkowską - obecnie dojazd
samochodem to jakiś horror - a nie dają nic w zamian a wręcz utrudniają jeszcze
bardziej...Za takie opóźnienia powinni płacić odszkodowania może wtedy poszliby po
rozum do głowy i przestali lekceważyć ludzi. Mam nadzieje, że niebawem będzie jakaś
konkurencja na tym rynku bo innaczej marny nasz los....

[Ewa Cegłów] 2010-01-05 08:34

Krioterapia w cenie biletu??
Skandal to słowo jest zbyt delikatnym określeniem to co dzieje się w KM, wczorajszy
pociag relacji Warszawa-Mrozy był tak zimny, że lepiej było stać niż siedzieć, czy KM
"fundują" Nam KRIOTERAPIĘ w cenie biletu?? poza tym była jedna jednostka rozumiem,
że w tłumie cieplej?? Z MOJEJ STRONY TO JUŻ JEST BŁAGANIE O LITOŚĆ DLA
PAŃSTWA PASAŻERÓW!!

[podrozujaca] 2010-01-05 07:55

Skandal
zyjemy w strefie kliematycznej gdzie zimy sa co roku i to nie takie slabe jak obecnie. to
co PKP robia obecnie to jest skandal. Puszczanie jednego skladu z Minska maz do
warszawy o godz. 6,00 kiedy wszyscy jada do pracy to jest skandal.w halinowie juz nie
mozna wejsc do pociagu a do warszawy jest jeszcze kilkanascie stacji gdzie ludzie tez
chca wejsc. a bilety wcale nie sa tanie- wiec niech pkp zacznie traktowac ludzi
powaznie. zapraszam kogos z dyrekcji zeby sie przejechal takim pociagiem.

[sokczek04] 2010-01-05 05:57

Skandal
Zal mi tych ludzi którzy mieszkają w stronę grodziska mazowieckiego ponieważ
narzekają że mają mało pociągów dnia 30.12.09 od godziny 17:00 do 18:00 było ich
chyba 5 i jedna lub dwie skm to jest skandal oni narzekają że mają mało ś m i e c h. na
odcinku warszawa wschodnia Łowicz główny lub Sochaczew pociągi kursują co godzinę
!!!!

[Mariusz Piastów] 2010-01-04 23:01

brak słów
a ja takim pociągiem km dzisiaj jechałem zobaczcie zdjęcie >> http://hostuje.net
/file.php?id=a76798c272c379c9e5f190f51b62ec5e >> uważam to za nienormalne

[Iwona] 2010-01-04 22:59

rozkład jazdy
Też uważam, że rozkład jazdy się pogorszył. Codziennie gdy czekam w godzinach szczytu
na dworcu Warszawa Śródmieście, ogarnia mnie rozpacz gdy widzę jak jeden po drugim
jedzie pusty pociąg do Warszawy- Wschodniej. Dlaczego tylko do Wschodniej ????

[M.] 2010-01-04 21:46

Trele morele
Jakoś w zeszłym roku była zima i dwa lata temu o dziwo też była zima i takich szopek nie
było. Litości!! Tu nie chodzi tylko o opóźnienia... tu chodzi o idiotyczny nowy rozkład
jazdy, z którego wyrzucono pociągi w godzinach szczytu, o puszczanie krótkich składów w
tychże godzinach, o brak informacji na stacjach i pod telefonem informacyjnym KM, o
zimno w wagonach, o rozkład jazdy, ktorego pociągi od miesiące się nie trzymają... To
jest jakaś tragedia!! (Linia otwocka)

[m] 2010-01-04 21:09

opóźnienia
za opóźnienia pociągów KM przepraszają: http://www.youtube.com/watch?v=ZmfcX8z8-F4

[Karol] 2010-01-04 21:03

Do konduktora
Rozumiem, że odgórnie dostał Pan takie rozkazy. Ale dopóki tą firmą rządzą ludzie,
którym nie zależy na losie marznącego pasażera, bo sami siedzą i mają ciepło, to ta
firma nie będzie poprawnie funkcjonować. Dobrze, że wybory blisko - na pewno
mazowszanie dokonają innego i, miejmy nadzieję, lepszego wyboru.

[a.] 2010-01-04 20:25

do Konduktora
Panie Konduktorze troche ładu i składu by sie przydalo w tym opisie sytuacji(jak rowniez
w firmie w ktorej pan pracuje).
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[Konduktor] 2010-01-04 20:13

Konduktor
Żenaga w Kolejach Mazowieckich przepraszam was. Pociąg Nasielska - W-wa Wola o
godz 06:36 W nowym dworze maz przyjechał za wcześnie i ludzie czekali potem półtorej
godziny na opóźniony pociąg. Wiecie czemu? Dostaliśmy komunikat, że mamy ruszać
wcześniej byłem zdziwiony przecież pasażerowie nie mieli o tym pojęcia. Tłumaczyłem ,
że musimy poczekać 10 min na pasażerów i odjechać według rozkładu. Jaką odpowiedz
otrzymałem? Wielki wybuch śmie chu i oczywiście jeźdźcie tor wolny w dup ie z
pasażerami. Przepraszam państwa ale muszę wykonywać swoją pracę pasażerami

[sm] 2010-01-04 19:26

podróż na Wileńską
do Karola - to nie ktoś 'mądry' tak zarządza składami, tylko to była awaria:
http://www.tvnwarszawa.pl
/-1,1636434,0,,opoznione_pociagi__pasazerowie_na_mrozie,wiadomosc.html sam jechałem
z wwl do wil koło 50min

[paweł] 2010-01-04 16:48

?
Co to jest śrudmieście i wojewódzctwo?

[pasazer] 2010-01-04 16:34

Do Marszałka
Panie Marszalku!! Pisanie o tym, że problemy nie sa winą KM jest wymówką, w którą
Pan uwierzył. Mam dla Pana propozycję - może i Pan przejedzie sie KM w godzinach
porannego szczytu na trasie Warszawa-Otwock i spróbuje wsiąsc do pociagu (oczywiscie
standardowo spożnionego!!!! o 45minut) i dojechać do Śrudmieścia?! Wtedy Pan by może
zrozumiał co czują klienci tej firmy!!! Prosze powiedzic jak polityka firmy ma sie do
zachecenia mieszkancow Warszawy do zamiany samochodu na transport? Dlaczego Pan
nie chce podjąć jakiś znaczących kroków majacych doprowadzić do zmian na Kolei? Nie
widzi Pan tego, że klienci KM to również potencjalni wyborcy nowych władz
wojewódzctwa? A może czuje Pan, że nic nie jest już zagrozić Pana ponownemu
wyborowi na stanowisko Marszłka?!

[ariel] 2010-01-04 15:33

otwock-warszawa
ja dzisiaj też przeszłam niezłą akcję z tymi pociągami ok 7 z Otwocka, od ponad miesiąca
staram się wychodzić na wcześniejszy pociąg, co i tak mi nic nie daję bo i tak się dzień
w dzień notorycznie spóźniam, mi już ręcę opadają, mam nadzieję, że ktoś z tego pseudo
zarządu się w końcu za te KMki weźmie...

[passenger ] 2010-01-04 14:14

http://www.kolejemaz.fora.pl/
Forum, w którym NIE trzeba być zarejestrowanym, żeby pisać w dziale UWAGI:
http://www.kolejemaz.fora.pl/

[Tadeusz] 2010-01-04 13:33

Spóźnienia
Dzisiejszy pociąg z Łochowa 6.37 dojechał do Wileńskiej po dwóch godzinach. Był to
pociag dużych prędkości, 25 km/h a mamy już XXI wiek.

[Iwona] 2010-01-04 12:56

Wesoła-Warszawa
Tradycyjnie ze stacji Wesoła do Warszawy jechałam dzisiaj opóźnionym pociągiem
składającym się z jednego wagonika. Nie wiem co to był za pociąg bo na stacji Wesoła
nie ma żadnej tablicy na której byłaby informacja na temat odjazdu pociągu. Co więcej
nie ma także wiaty w której można się schować w oczekiwaniu na opóźniony pociąg więc
można zamarznąć. Ponad rok temu po wielu interwencjach w dwóch wiatach wstawiono
szyby, które zaraz w większości zostały wytłuczone i teraz stoją znowu puste szkielety.
Podobno za perony odpowiadają koleje (które niewiadomo). W każdym razie nikt nie
uważa za stosowne na bieżąco konserwować to co uległo uszkodzeniu. A przecież Wesoła
już od dawna jest częścią stolicy niestety jak czekam na pociąg mam wrażenie że jestem
na końcu świata i świat już dawno o mnie zapomniał.

[szadoka] 2010-01-04 12:15

Otwock-Warszawa
odkad wszedl nowy rozlad ani razu nie przyjechal pociag o 7. Po co w takim razie jest w
rozkladzie? Dzis odstalam 20 min na peronie. Pociagu o 7 znow nie bylo, przewidywany
na 7 10 przyjechal z 10-cio minutowym opoznieniem. Jechal godzine zamiast 45 minut. O
temperaturze wewnatrz pociagu szkoda gadac....

[Karol] 2010-01-04 10:42

Lochów - Wileńska
Jechałem pociągiem z Łochowa 7:42. Planowany przyjazd na Wileńską 8:50 - dziś
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przyjechał 9:35, czyli po 45-ciu minutach opóźnienia. Kierownik na szybko wypisywał
usprawiedliwienia ludziom a za 10 minut pociąg wracał na trasę!!! Obok stały 2 pociągi i
nie robiły nic tylko blokowały potrzebne tory! Nie wiem kto wymyślał takie zarządzanie
taborem ale jestem pewien, że to ta sama osoba która rozkładała rozkład jazdy! Ludzie to
jest chore!

[Marian] 2010-01-04 09:54

Zwolnić zarząd KM
Otwock. Pociąg z Dęblina opóźniony 20 minut. Wjeżda pociąg z Wwy, ludziska myślą, że
to z 6:57 więc się wszyscy pchają z jednego peronu na drugi. Bez żadnego komunikatu
wjeżdża pociąg z Dęblina, ludzie nie zdąrzają przebiec na właściwy peron, Dęblin nie
czeka- odjeżdża. Pociąg w którym siedzą ludzie nie rusza, bez żadnej zapowiedzi pociągu
z Otwocka do Wwy (6:57) nie ma. Po chole.rnych 50 minutach (z 15 minutawym
opóźnieniem) wjeżdża pociąg z Celestynowa lub Pilawy. W końcu jakiemus psychopacie
nerwy puszczą i będzie tragedia.

[Mała] 2010-01-04 09:38

W-wa - Iłowo
Pociąg 7,13 z Nowego Dworu Maz. jest DZIEŃ W DZIEŃ opóźniony, po 15-20 minut. Czy
nie można ułożyć rozkładu, tak aby ludzie nie musieli marznąć codziennie na peronach?

[łukowiak] 2010-01-04 09:37

wstyd i żenada
dziadostwo i ... reszta to byłyby tylko kropki. "łukowianka" jeszcze nogdy nie przyjechała
o czasie do centralnej! i jak my mamy tym pociagiem dojechać do pracy na 8???

[rock.caffe] 2010-01-03 23:18

do Michala
jak pozniej? im wiecej wyjedzie z Warszawy tym wiecej przyjedzie z powrotem, to
naprawde ciezko zrozumiec?

[pręgus] 2010-01-03 21:32

podziękowania dla Pana Marszałka
Panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi dziękuję za troskę i zainteresowanie wynikające
ze zbliżających się wyborów samorządowych. Będę o tym pamiętał.

[RYCHU] 2010-01-03 21:30

Prywatyzacja
Może ktoś mi sensownie odpowie nie koniecznie pracownicy KM. Czy ktoś wie kiedy
wreszcie sprywatyzują ten niedorobiony (PO)twór zwany KM???? Przecież nie może coś
takiego funkcjonować w nieskończoność i pożerać publicznych (czyli naszych) pieniędzy.
Ja pracując w prywatnej firmie już dawno bym wyleciał na zbity pyk za tak rażąco niski
poziom usług, czy zaangażowania i odpowiedzialności za to co robię. Przecież na tę
pseudo firmę nie ma silnych. Robią co chcą i jak chcą i nikt nie wyciąga od nich
konsekwencji. Jak pojawił się facet, który chciał coś zrobić to go pogonili, bo bali się,że
ktoś może ich wreszcie zagnać do roboty. RATUNKU!!!!

[Michał] 2010-01-03 19:51

do rock.caffe
No dobra to niech się zawrócą trochę później a nie w godzinach szczytu.

[rock.caffe] 2010-01-03 19:16

do Michała
Drogi Michale, żeby te pociągi mogły przyjechać do Warszawy muszą najpierw tam
pojechać i się obrócić. Ty myślisz, że one tam same rosną w kartoflach, żeby móc
później jako dojrzałe pociągi przyjechał do Twojej stolicy? Pozdrawiam również
wszystkich innych inteligentnych inaczej! :)

[Michał] 2010-01-03 17:40

Nonsens widziany przez okno
Czy jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć dlaczego pociągi wypchane kilkoma setkami ludzi,
jadące rano do Wawy puszczają prawie puste pociągi jadące w przeciwnym kierunku?

[Maciej] 2010-01-03 01:57

Warszawiak
To się nazywa bycie pryszczatym dzieckiem, które myśli że jest fajne jeżeli napisze parę
zdań, obraźliwych dla innych. Tak na marginesie, drogi Warszawiaku, naucz się pisać bez
tak rażących błędów, jakie udało Ci się wcześniej popełnić.

[Wojtas do pseudo rodowitego warszawiaka] 2010-01-03 00:38

nie karmić trolla
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Ludzie wprawdzie sam to teraz robię, ale nie karmcie trolla! Ten typ nawet jeśli jakimś
cudem jest Warszawiakiem, to z pewnością ma poważny defekt psychiczny i szkoda
naszego czasu na leczenie jego kompleksów... Jedyne chyba co udało mu się napisać
zgodnego z prawdą, to to, że niewielu ma znajomych. Gorzej natomiast, że typ nie zna
prawdziwego powodu takiego stanu rzeczy... No cóż, życie go nauczy... Ja mogę
zrozumieć niechęć Warszawiaków do przyjezdnych z innych regionów Polski w
poszukiwaniu pracy, którzy to z jednej strony zaniżają pensje, a i tak są szczęśliwi, że
mogą tyle zarabiać, a z drugiej strony psioczą na Stolicę i Warszawiaków ile wlezie.
Takich to sam nie cierpię... Natomiast trudno mieć pretensje do mieszkańców Mazowsza,
że pracują, czy odwiedzają Warszawę, która jest stolicą regionu i największym miastem
na Mazowszu. Jest tak na całym świecie i akurat sama Warszawa oraz warszawiacy też
czerpią z tego korzyści. Trzeba mieć wodogłowie, by tego nie rozumieć.

[Marek Raderos] 2010-01-03 00:10

przyspieszenie?
Jak patrzę na rozkład, to od poniedziałku wszystkie pociągi z Otwocka do Śródmmieścia
mają podróż krótszą rozkładowo o 5 minut (z 50 na 45 minut). Cóż to za magiczne
przyspieszenie? Nie było mnie kilka dni a tu takie czary na kolei. Ciekawe jak to będzie
wyglądać w praktyce. Bo przed świętami to sie zdarzało im jechać 1,5 godziny, hehehe.

[ariel] 2010-01-02 22:59

nowy rok
jak się zapatrujecie na sytuację kolei od poniedziałku? ja szczerze mówiąc zastanawiam
się nad kupnem kolejnego biletu, od ponad miesiąca chodzę na stację z obawą, że znowu
pociąg nie przyjedzie, a jak przyjedzie to ile będzie opóźniony... ludzie w pracy się na
mnie dziwnie patrzą, jak im opowiadam moje perypetie związane z pociągami, a szef już
nie chce wierzyć, że moje codzienne opóźnienia wynikają z tego, że przyszła zima i KM
nie radzą sobie z aurą... pozdro dla wszystkich dojeżdżających i zarabiających na takich
zasrańców jak ten "rodowity warszOwiak" :D

[piotr] 2010-01-02 21:34

do "RODOWITY WARSZAWIAK"
jeżeli uważasz się za warszawiaka i głośno się tym chwalisz zakładam że mieszkasz w
rejonie centrum albo w którejś dzielnicy sąsiadującej ze śródmieściem. jeżeli tak jest to
zapewne nie korzystasz z (pseudo)usług KM bo po co jak masz metro, autobusy, tramwaje.
dlaczego więc fatygujesz się na stronę KM, na której kompletnie nic nie powinno Cię
interesować i jeździsz po wszystkich COMMUTER-ach? czyżby w Warszawie nie było nic
ciekawszego do roboty? natomiast jeżeli mieszkasz w dzielnicy typu
Wawer,Rembertów,Wesoła,Ursus i korzystasz z transportu kolejowego(co tłumaczy Twoją
obecność tutaj), to informuję Cię że tego typu dzielnice wcale nie tak dawno tworzyły
jeszcze "okoliczne wsie" a przez decyzję urzędasów zostały włączone do Wawy (i nie
zawsze na tym dobrze wyszły). pozdro dla wszystkich przyjaznych warszawiaków i
Commuterów, którzy pracują na miasto "RODOWITEGO WARSZAWIAKA"

[RODOWITY WARSZAWIAK] 2010-01-02 20:35

DO WIOCHY I PRZYBŁĘDÓW
TAK SIĘ SKŁADA ŻE JESTEM WARSZAWIAKIEM OD URODZENIA A MOJE KORZENIE
RODZINNE SĄ GŁĘBOKO ZWIĄZANE Z WARSZAWĄ I JEŚLI CHODZI O PRZYJACIÓŁ TO
MAM Z PEWNOŚCIĄ NIEWIELU GDYŻ NIE LATAM NA DYSKOTEKI JAK WIOCHA DO
WARSZAWY KRĘCIĆ TYŁKAMI CO WEEKAND BY KOGOŚ POZNAĆ Z WARSZAWY Z
MIESZKANIEM

[ktoś] 2010-01-02 12:16

tabor cd
Ale k.ibelki muszą przechodzić rewizje, więc przy okazji zawsze coś tam można
zmodernizować. Nie wiem czy przerabianie ich na asynchroniczne to dobry pomysł (na to
idzie większa kasa), ale jakby nic z nimi nie robili to dopiero byłby raban.

[do: do wojtasa] 2010-01-02 10:37

tabor
co do tego, że KM nie kupują już NEWAGÓW, to owszem w ostatnim czasie nie, ale
rozejrzyj się ile ich już jeździ w KM. Przecież Newagi to nie tylko te opływowe pseudo
nowoczesne złomy z SKM, ale też nieznacznie przerobione k.ibelki. Więc fajnie, że jak na
razie kupują tabor z PESY (całkiem fajny), a nie z Newagu, choć nie wiemy, jak będzie za
chwilę. A Newag buntuje się, że PESA wygrywa przetargi i składa zażalenia, więc sam
widzisz... A co do bombardierów to są zajebiste, niestety nie jest ich znowu aż tak wiele i
szkoda, że schrzaniono remont tunelu średnicowego i nie mogą stawać na Śródmieściu...

[do rzekomo... rodowitego warszawiaka] 2010-01-02 10:24

też warszawiak
tak się składa, że jestem Warszawiakiem, ale swoje lata już mam, rodzinę założyłem i
teraz zamieszkałem w Grodzisku Mazowieckim. I ty warszawiaku (nie chce mi się
wierzyć, że nie jesteś przybłędą z jakiejś zapyziałej wioski) zabraniasz mi jeździć do
Wawy?? Chłopcze dorośnij, a później pisz komentarze na stronach... Po drugie, skoro nie
lubisz tak mieszkańców przedmieść i okolic Wawy to po co podróżujesz (bo tak wynika z
tego co napisałeś) i dokąd pociągami KM?? Czyżbyś miał kogoś znajomego jeszcze poza
Wawą?!?! Nie żartuj, bo ja szczerze wątpię w to, że masz jakichkolwiek znajomych... Jak
dorośniesz to być może sam zapragniesz aby wynieść się z Wawy w spokojniejsze i
cichsze miejsca jakich nie brakuje na Mazowszu.
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[RODOWITY WARSZAWIAK] 2010-01-02 08:57

ŻYCZENIA DLA WIOCHY I PRZYBŁĘDÓW :-)
BY WAM SIĘ DARZYŁO BYŚCIE MIELI PRACE U SIEBIE I NIE DEPTALI NASZĄ
WARSZAWĘ I ZABIERALI NAM MIEJSCA PRACY, W POCIĄGACH . BO WSZĘDZIE JEST
WAS PEŁNO JAK ROBALI NA ŚMIETNIKU .

[ktoś] 2010-01-01 23:25

do marka
A wiesz, że KM nie należy do grupy PKP, ale jest zdane na jej łaskę i niełaskę m.in. w
kwestii torów? Jeśli PLK powie, że robi remont to KM może im nadmuchać.

[marek] 2010-01-01 21:01

DO KTOSIA
Potrafię pomyśleć.Jasne że to nie wina KM.Ale nie wierzę,że Państwo prezesi KM i PLK
się nie spotykają i nie rozmawiają.I po prostu nie wiem o czym rozmawiają.Na pewno nie
rozmawiają o pasażerach bo sami nie jeżdżą pociągami.

[ktoś] 2010-01-01 16:58

do marka
A Ty nie potrafisz pomyśleć i zrozumieć, że remont to nie robota KM?

[Naturalna] 2010-01-01 13:04

Do Teresy
Tak się składa że Radomiak jest jedynym pociągiem który pozwala nam dojechać i
wrócić do/z pracy na przyzwoitą godzinę. Więc po co było zmieniać godz. odjazdu?? Zeby
dłużej nie-spać w pociągu??

[MAREK] 2010-01-01 10:47

linia na Otwock
To zrozumiałe , że pociągi w czasie zimy się psują.Każdy to rozumie, ale nie rozumiem
dlaczego rozgrzebali tor na Otwock w grudniu.Przecież było wiadomo,że w końcu zima
przyjdzie.Trzeba tylko mieć trochę wyobrażni.I w ten sposób to teraz już sami nie wiedzą
co mają z tym zrobić.

[add.] 2010-01-01 03:20

add.
WKD dała pociągi, ZTM Warszawa się zorganizował, a tu pewnie zabrakło pieniędzy,
chęci, pomysłu, dobrej woli. No cóż - jak zawsze.

[Niech was szlak KM] 2010-01-01 03:07

Niech was szlak KM
Dzięi za ułatwienia w powrocie z Sylwestra oszołomy

[Teresa] 2010-01-01 01:41

Do Naturalnej
A czy RADOMIAK jest jedynym pociągiem na linii nr.8??? Na sporym odcinku jest jeden
tor i czasem konieczne są mijanki składów, co automatycznie wydłuża czas jazdy.

[Naturalna] 2009-12-31 19:20

Radomiak
Jaki był powód zmienić godzinę odjazdu pociągu „Radomiak” z godz. 05:46 na godz. 05:32
?? Żądamy by pociąg „Radomiak” pokonywał tą samą trasę w tym samym czasie rano, co
po południu!!!!!! Przypomnę, że rano „Radomiak” wyjeżdża z Radomia o godz. 05:32, a na
st. Warszawa Wschodnia przyj. o godz. 07:55 co daje czas jazdy równy 2h23min. !!!
Natomiast po południu ten sam pociąg wyjeżdża z Warszawy Wschodniej o godz. 16:18 a
w Radomiu jest teoretycznie o 18:26, czyli czas jazdy 2h08min.. Kto to wymyślił, kto za
to odpowiada?? Czy to był ktoś myślący, czy (pół)debil?

[łukowianin] 2009-12-31 17:13

Legionowo - Tłuszcz
Gratulacje dla KM, że wreszcie sobie o tej linii przypomniały i zdecydowały się na
uruchomienie 1 pary poc. w [D] Tłuszcz - Radzymin - Nieporęt - Wieliszew - Legionowo -
Warszawa. Szkoda, że raczej dla pracujących 7:00-15:00. I wypadałoby podziękować za
wydłużenie dwóch z trzech par poc. w relacji W-wa - Legionowo Piaski do relacji W-wa -
Wieliszew. Wprawdzie to tylko 3 km więcej, ale choć Michałów Reginów się trochę
ucieszy (bo nie sądzę, żeby ktoś z Wieliszewa szedł pieszo 30-40 minut na stację, bo
znowu jeździ pociąg). :)
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[łukowianin] 2009-12-31 16:55

Wyż demograficzny?
12:35 Łuków. Zaszła potrzeba wyjazdu do Siedlec. Rozkładu busów oczywiście nie ma w
Internecie. Zostają autobusy lub pociągi (cena i czas przejazdu są dalej na korzyść kolei -
PKS jedzie 45 minut, bus - kilka minut mniej, KM "32 minuty" (w rzeczywistości 25-28), a
PKP IC - 17 minut. Autobus o 12:30 właśnie odjechał, zostaje pociąg o 13:05... Idę na
stację... Skąd się tyle ludzi nabrało!! Pociągami o 13 i 15 jeździło zwykle 30-40 osób
(25-30 z Krynki - brak skomunikowania z poc. z Białej). 20 MINUT W KASIE W ŁUKOWIE
TO REKORD (więcej stałem tylko pewnego dnia na Wschodnim o 7:00 rano)! Przecież
13:00-13:30 odjeżdżają tylko 13:03 TLK Terespol i 13:05 KM Siedlce... Chyba, że to ludzie
czekający na 13:44 PR Terespol lub 13:52 PR Dęblin. Na szczęście, pociąg KM, jak
pociąg KM - odjechał kilka minut po czasie (i jak zwykle w Siedlcach przed czasem).
Może by tak pomyśleć o uruchomieniu własnej kasy w Łukowie... Jedna kasa PR na
pięciokierunkowy węzeł kolejowy Łuków, to za mało.

[Bing] 2009-12-31 14:16

zadowoleni
tylko tych niezadowolonych jest 99% teraz widze ze te bombrardiery co kiedyś jeździły
na Bobrowniki teraz wożą kolejarzy na Mińsk. "Pyt a m" czemu pociągi spóźniają się po
5-10 minut ? Pociąg z Sk-ce przed zmiana rozkładu powinien być na Powislu o 7:06 a
bywał około 7:10, po zmianie rozkładu przyjazd na Powiśle o 7:04, a faktycznie tez
7:10.(niezależnie czy zima, snieg, mało czy prawie wcale pasażerów) Czy układając
rozkład ktoś sprawdzał jak to ma się do rzeczywistości ?

[retka] 2009-12-31 11:28

nie wszyscy narzekają!
Jednym ubyło połączeń a innym przybyło. Zawsze znajdą się niezadowoleni.

[Jestem z Mińska] 2009-12-31 09:09

Po raz pierwszy dziękuję! :)
Dzięki za nowy rozkład! Rano mam teraz więcej pociągów do Warszawy: mogę jechać
6:52 eleganckim piętrowym przyspieszonym, mogę wsiąść w pociąg o 7:00 lub 07:08. Z
powrotem to już w ogóle mi zrobiliście niespodziankę: piętrowy przyspieszony z
Centralnej o 16:45. Uwielbiam bombardiery, one nie jadą tylko płyną po torach no i
przyspieszony nie staje nigdzie po drodze, dopiero w Mińsku. Zdarzyło się parę razy, że
przyjechałam 2 minuty przed czasem :) Oczywiście nie mam na myśli dni z siarczystym
mrozem... mam nadzieję, że na wiosnę punktualność wzrośnie!

[pasażerka] 2009-12-31 08:02

dno
Zamiast być lepiej, jest coraz gorzej.Nowy rozkład jest fatalny, czy mrozi, czy nie,
pociągi się opóźniają. Trasa łowicz, Sochaczew w godzinach szczytu to tragedia.
Najczęściej jedzie jedna jednostka. Nie jeździmy za darmo, dlaczego za nasze pieniądze
musimy jeździć w takich warunkach. Może KM nie przywiązują wagi do punktualności,
ale przecież ludzie muszą dojechać do pracy na czas. Niech się ktoś zastanowi na drugi
raz i przemyśli zmiany w rozkładzie, bo zapewne ktoś za to wziął duże pieniądze.

[zofey] 2009-12-31 06:54

do Grzesiek
To że w środku dnia widzisz pusty skład z dwóch-trzech jednostek nie ma wielkiego
przełożenia na godziny szczytu. Ten sam pociąg jeździ też rano i popołudniu w takim
samym układzie. Problem w tym że nie trudno zauważyć różnicę w liczbie kursów w
szczycie i poza nim. Te dodatkowe kursy muszą zrealizować inne składy, a na nie już
może brakować.

[Daro] 2009-12-31 01:10

Do ktosia
Jakie 15% Koszt modernizacji pociągu SKM to około 7 mln zł, koszt zakupu nowego
pociągu to 18-20 mln zł I rzeczywiscie ładowanie kasy w stare pociągi to bezsens, tylko
że obecnie te stare pociągi to 90% stanu. Widać co się dzieje kiedy w zimie padają jak
muchy No cóz pasażer jest cierpliwy, przy tym tempie zakupu nowych pociągów poczeka
sobie jeszcze z 15 lat

[grzesiek] 2009-12-31 00:01

wystarczy troche pomyslec
Szanowny Panie Marszałku dlaczego w dzień potrafią jechać pociągi z 2 składami prawie
puste, podczas gdy wieczorem gdy wiekszość osób wraca z pracy puszcza się tylko jeden
skład ? Jeżeli nie ma duzo składów to może zamiast 2 składów pomiędzy 10 a 14 gdy ruch
jest mały puścić jeden skład,a wieczorem i rano dodać te odjęte.Większość osób jest
zmuszona dojeżdżać pociągami do Warszawy i nie mają innej alternatywy.I takie małe
przemyślenie na koniec po co było wprowadzać kartę miejską skoro nie ma taboru aby
dowieżć dodatkowych pasażerów do stolicy.życzę wszystkim Podróżnym aby w nowym
roku koleje sie poprawiły na co jest nikła szansa ale nadzieja umiera zawsze ostatnia

[ktoś] 2009-12-30 23:28

cd
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Modernizacja SKM była kompletnym niewypałem, za 15% większą kwotę można było
kupić nowe jednostki, a nie k.ibelki ze starymi silnikami, wózkami itp. KM powinno
utrzymywać przy życiu stare jednostki jak najmniejszym kosztem i kasę ładować w nowe.
Na szczęście tak robi.

[Adam Struzik (Marszałek Woj.Maz)] 2009-12-30 23:07

Adam Struzik
Kolej obecnie jest najszybszym środkiem transportu samochód nie może konkurować z
koleją. Dlatego rozumiem państwa razem z Kolejami Mazowieckimi dokładamy wszelkich
starań jak najbardziej to możliwe aby pociągi kursowały o wyznaczonej godzinie. Ścisk w
pociągach jest spowodowany brakiem odpowiedniego taboru do przewozu pasażerów. W
większości jest to stary tabór kolejowy. Przypominam państwu, że obecnie są ciągle
realizowane przetargi na dostarczenie nowego taboru. Również po zakończeniu remontów
lini kolejwowych które obecnie są prowadzone odczują państwo znaczną poprawę czasu
dojazdu. Jedynie co mogę zrobić to przeprosić państwa za spóźnianie się pociągów oraz
nie komfortową podróż. Szereg błędów ze strony PLK oraz zaniedbania poprzedniego
prezesa Kolei Mazowieckich pana Majewskiego doprowadziły do tak fatalnego stanu
kolei. Serdecznie przepraszam osobiście za wszelkie niedogodności. Będziemy starać się
na bieżąco dbać o komfort podróży

[Marcin] 2009-12-30 22:40

chociaz tyle...
po medialnej nagonce KM pzemowilo ludzkim glosem, dobrze ze do was wreszcie dotarlo
ze podroze w przeciagu ostatniego miesiaca to jest jaka paranoja;/

[RODOWITY WARSZAWIAK !!!] 2009-12-30 22:33

WIOCHA I PRZYBŁĘDY DO SIEBIE
Wiocha tylko patrzy jak pupcie posadzić jak wraca do domu ja bym im zrobił jak za
Gomułki albo i gorzej by zasuwali na rowerkach w końcu kondychę mają na świniakach i
jajach wiejskich spasione i kimać chcą w cieple i dup.. kręcić w WARSZAWIE prestiż no
nie :-p

[m] 2009-12-30 20:41

życzenia
ja życzę wszystkim prezesom i całemu kierownictwu KM żeby w Nowym Roku czekali na
pociągi tyle co podróżni z Łowicza i Sochaczewa.

[Daro ] 2009-12-30 20:16

Modernizacje taboru
Tyle że modernizacja pociągów dla SKM w założeniach poszła w dobrym kierunku. Drzwi
skokowo-uchylne są niewrażliwe na snieg, pociąg posiada pełny monitoring, interkom do
łącznosci z obsługą, czy wreszcie klimatyzację Pomijam jakośc wykonanej modernizacji
ale z założeniami zgadzam się całkowicie Koleje Mazowieckie modernizując swój tabor
powinny iść w takim kierunku

[ktoś] 2009-12-30 18:55

do wojtasa
Człowieku, o czym ty mówisz? Co ma wspólnego SKM z KM?! KM kupuje nowe
bombardiery, flirty, ale nie newagi. A modernizacje w pewnym ograniczonym stopniu są
niezbędne. Weź się ogarnij...

[grodzisk] 2009-12-30 18:45

WSZYSTKIEGO NAJGORSZEGO
...oni jak zwykle są niewinni, flaki sobie wypruwają, wszystko przez PKP-PLK, albo
ENERGETYKĘ albo pasażerów. Pasażerowie linii grodziskiej życzą pracownikom
przedsiębiorstwa Koleje Mazowieckie (szczególnie Zarządowi, Radzie Nadzorczej i
kierownictwu wszelkiego szczebla) WSZYSTKIEGO NAJGORSZEGO w Nowym Roku.

[Wojtas] 2009-12-30 17:59

Tabor
Co do przestarzałego taboru, to wiadomo, że dopóki będzie jeździł po torach, to wciąż
będziemy borykali się z tymi samymi problemami. Gorzej natomiast, że koleje (w tym i
KM) kupują "nowe" składy z Newagu, który to nie wytwarza nowych wagonów, lecz
niejako wskrzesza stare, zdemolowane, nierzadko przeznaczone już do huty - składy
pociągów. Przecież te opływowe pociągi SKM, to nic innego jak stara konstrukcja oparta
na wagonach z trójmiasta, które po spaleniu się miały trafić do huty. Sprawą tych
pociągów i przetargu miasta W-wy zajmowała się prokuratura, ale jak widać efektów
brak. W każdym razie, zamiast inwestować w faktycznie nowy i nowoczesny tabor, KM i
nie tylko wolą za mniejsze pieniądze kupować odpicowany złom. Podejrzewam, że ta
strategia w końcu zemści się na KM, a na razie mści się tylko na pasażerach...
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[m] 2009-12-30 16:19

zmiany
Ciekawi mnie kogo obwinią KM za ciągłe jedno lub dwudniowe zmiany w rozkładzie jazdy
:)

[add.] 2009-12-30 15:37

add.
Chyba nikt nie wierzy w to, że to przeprosiny od Struzika z PSL. Przymomnieć tylko
należy, że suerenem w państwie jest Naród, a presja i naciski to element demokracji. To,
że Naród ma kiepściutką reprezentację to tylko wina układów, bo Marszałek nie jest
wybierany bezpośrednio - niestety.Te parę głosów PSL-owców jest niestety na wagę złota
jeśli chce się rządzić. Żeby się ewentualnie nie narazić nikt tego nie posprząta. Smutne
ale prawdziwe.

[Marks i Engels] 2009-12-30 13:50

do Pana Marszałka Struzika
Panie Marszałku. Przepraszać, że Km nic nie może zrobić to nie wszystko. Jak
funkcjonuje ta firma, jak traktuje klienta niestety my, pasażerowie doświadczamy na
własnej skórze codziennie. W dobie rozliczeń elektronicznych denerwuje mnie np. że na
żadnym ze znanych mi dworców nie kupię biletu kwartalnego na KM płacąc kartą - to
niemal jak średniowiecze... A tłumaczenie że tabor się psuje, że wszytsko wina PLK itp.
jest żalosne. Ja np. od 3 tygodni muszę dojeżdżać do pracy poc. "Łukowianka", który
codziennie dojeżdża opóźniony na W.Centralną a ja musze się codziennie tłumaczyć w
pracy przez nieudolność KM. I tłumaczenie że stary skład nie ma tu nic do rzeczy - to
nowy Bombardier, który już drugi dzień z rzędu wyjeżdzą z Łukowa zimny. A może Panie
marszałku inaczej - po co się było porywać z motyką na słońce i tworzyć KM skoro nie
umiecie tego robić?

[Tomek Janiszewski] 2009-12-30 13:41

Re: Archiwum
Tego nie pamiętam - kiblami KM jeżdżę głównie po Warszawie na podstawie WKM, z
rzadka tylko dokupuję bilety jednorazowe na odcinki pozamiejskie, np. do Zalesia
Górnego lub Nieporętu. Tylko na początku lata zaliczyłem k i b l e m nowootwartą linię
Czachówek - Góra Kalwaria - Pilawa (z biletem Zalesie Górne - Śródborów; miałem
bowiem wtedy bilet ZTM na II strefę) a dzień później odbyłem wycieczkę na trasie
Chotomów - Wieliszew - Ostrołęka - Warszawa Wileńska - tym razem na podstawie biletu
dobowego KM, który już wtedy kosztował 24zł, podczas gdy w chwili gdy go wprowadzono
- 20zł. No i w piątek rozpoczynający weekend 15 sierpnia przejechałem się do Gdańska
"Słonecznym", kótry zdaje się też nieco podrożał.

[przewoz] 2009-12-30 13:39

archiwum
"Ale interesuje mnie też to, ile podwyżek cen biletów było w 2009 roku." Jedna, w marcu
lub kwietniu z tego co pamiętam.

[Mała] 2009-12-30 13:18

Archiwum
Dzięki za pomoc. W zasadzie chciałam je przejrzeć z ciekawości. Ale interesuje mnie też
to, ile podwyżek cen biletów było w 2009 roku.

[Tomek Janiszewski] 2009-12-30 12:46

Re: archiwum
Albo data jest skopana (przy temacie o wspólnym bilecie ZTM-KM na dole strony), albo
wszystko poprzestawiali. Wyżej widać np. temat dotyczący wzajemnego honorowania
biletów KM i WKD po 1 stycznia 2009 roku. Poszukaj uważniej, może znajdziesz to co Cię
interesuje. A potrafisz powiedzieć co?

[Mała] 2009-12-30 12:07

Archiwum
Te archiwum akurat widzę :))) Ciekawią mnie jeszcze starsze tematy. Tu ostatni jest z
września.

[Tomek Janiszewski ] 2009-12-30 11:20

Do Małej - ws. archiwum?
Ślepaś Sympatyczna Koleżanko? Wszak archiwum masz między każdym z newsów a
komentarzami. Co prawda jest czyszczone po pewnym czasie, ale newsy z lipca i sierpnia
powinny jeszcze wisieć, z wyjątkiem tych które ewidentnie straciły aktualność (np. o
remontach torów i KKA) oraz... usuniętych dlatego że pasażerowie KM opatrzyli je
szczególnie jadowitymi komentarzami :->>>

[Tomek Janiszewski] 2009-12-30 11:16

Re: do Forum
Istotnie logować się trzeba - ale używać słów takich jak _k_i_b_e_l_, _k_l_o_p_,
_f_u_l_l_p_l_a_s_t_i_c_, _s_m_r_ó_d_, _ś_m_i_e_c_h_ - używać wolno? No i przede wszystkim
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- wolno o wszystko _p_y_ t_a_ć_.

[Mała] 2009-12-30 11:10

Archiwum
Czy na stronie km jest archiwum? Dokładnie chodzi mi o artykuły, np. z okresu lipca,
sierpnia?

[Tomek Janiszewski] 2009-12-30 11:06

Woda w kiblowych k l o p a c h - zimą też niedasie?
Już drugi rok mija, jak zauważam powyższą prawidłowość. Im większy mróz, tym
mniejsza szansa że zbornik k l o p a (takiego klasycznego, naszynowego ;-) ) będzie
napełniony wodą. Do umycia rąk pozostaje w takim wypadku tylko... śnieg na peronie, o
ile służby nie zdążą go uprzątnąć a kierpoć nie zamknie drzwi zanim ząży się wskoczyć z
powrotem. Póki co jest jeszcze woda w próżniowych k l o p a c h Bombardierów, Flirtów,
k o s m o k l o p ó w oraz t u r b o k l o p ó w. O lle rzecz jasna k l o p (jeden na całą
jednostkę w takich wypadkach!) nie jest całkowicie zamknięty z powodu awarii, lub
zajęty przez żoola któremu akurat zachciało się... zajarać szluga. Jeszcze gorzej gdy taki
żool postanowi sobie zajarać schowawszty się tylko za obszernym k l o p n y m
przedziałem - a siekiera leci na cały pozbawiony ścianek działowych wagon, co miałem
okazję zwęszyć dwa dni temu, podczas opisywanej wcześniej niefortunnej podróży l o n g
k o s m o k l o p e m EN71-100 na linii otwockiej.

[kolej jest NIE fajna] 2009-12-30 10:50

WARSZAWIAK
Ten warszawiak to pewnie jakis sfrustrowany pracownik KM z malej pipidówki - nie
uwlaczajac jej mieszkancom :)

[zofey] 2009-12-30 09:41

re: WA-WA TŁUSZCZ
To właśnie nie jest wina KM. Pociąg do Tłuszcza / z Tłuszcza musi swoje odstać żeby
odebrać jakieś rozkazy. PKP ma zepsute semafory (w dużym uproszczeniu) i ani myśli ich
naprawiać.

[m] 2009-12-30 08:28

opóźnienie
Brawo Koleje Mazowieckie biją rekordy jak pokonać najkrótszy odcienek w jak
najdłuższym czasie!!!!!!!Świetnie im sie to udaje. Jestem tylko ciekawa jakie
wytłumaczenie mkają KM na ciągle zespuste składy pociągów i zmuszanie podróżnych do
przesiadek w trakcie podróży (na odcinku 80 km. Bo to już chyba nie jest winą PLK. Może
się ktoś w koncu zastanowi że powinno być wiecej pracowników, którzy dbają o stan
taboru a nie, niż prezesów!

[do warszawiak] 2009-12-30 08:07

burak
ty wszo zapewne z bialostoczyzny jestes a wypisujesz glupoty palancie jeden, wiesz ze nie
ma szatana jak wyjdzie z dziada na pana,pamietaj swinio ze prawdziwy warszawiak nigdy
tak nie powie , ty swinski ryju , kuewo , palancie jeden

[Paweł] 2009-12-30 06:46

Skracanie składów
Muszę niestety z przykrością stwierdzić, że KM zaczyna iść tropem SKM i oszczędzać
swoje jednostki. Zamiast dwóch czy trzech jak za Prezesa Majewskiego dają tylko jedną,
a ludzie jadą jak stłoczone bydło. Tak jest już normą na trasie do Sochaczewa i Łowicza,
coraz częściej także do Skierniewic. Jedyny plus całego tego posunięcia to utrudnienie
ludziom z wioch i przybłędom dojazdu do Warszawy a tym samym w mieście większy
komfort.

[Maciej] 2009-12-30 02:27

Mała!
Noc z piątku na niedzielę to mniej więcej weekend z imprezą :P Tak jakoś mi się
skojarzyło jak napisałaś o tych miesiącach :P

[Daro] 2009-12-29 23:43

modernizacje????
Modernizacje taboru powinno się zacząc od wymiany drzwi na odskokowo- przesuwne i
modernizacje aparatury elektrycznej tak aby śnieg w zimie nie wyłączał z ruchu połowy
taboru Modernizacje zaczęto od malowania taboru i wymiany siedzen bo to najszybciej
zauważy podrożny Niestety co roku są identyczne problemy z zamarzniętym taborem
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[Warszawiak] 2009-12-29 23:13

Warszawiak
Wieśniaki precz z warszawy dobrze wam tak uduście się a nie niszczycie komunikacje
miejska tworzycie korki i robicie dziury w drogach

[Mariusz Piastów] 2009-12-29 22:58

żal
i znowu jedna jednostka na trasie do skierniewic i jeszcze w dodatku opóźniona >>
dziękujemy za to że km mają klienta w pewnym miejscu. do puki nie poprawicie
komfortu zapomnijcie o podwyżkach bo ludzie was wyśmieją i wyniosą na taczkach

[Adam Struzik] 2009-12-29 22:55

Adam Struzik ( marszałek województwa mazowieckiego)
Przepraszamy wszystkich podróżnych za wszelkie nie dogodności związane z podrózą
koleją. Dokładamy na bierząco wszelkich starań aby komfort podróży był jak najwyższy.
Doskonale rozumiem państwa pretensje pociągi się spóźniają i jest w nich ścisk. Niestety
są pewne sytuacje na które nie mamy wpływu PLK jest odpowiedzialne za stan torów i
jak widać nie realizują dobrze swoich obowiązków. Dlatego pociągi tak często się
spóźniają podczas zimy ciężko puścić 2 składy elektryka zawodzi a nie dysponujemy
nowszym taborem. Za wszelkie niedogodności osobiście przepraszam. Z poważaniem
Adam Struzik

[koleje to szmelc] 2009-12-29 22:32

maile
proszę wszystkich aby zaczęli pisać maile do kuriera mazowieckiego
kurier.mazowiecki@tvp.pl uwagi http://uwaga.onet.pl/kontakt.html a takze do swoich
radnych może to cos da jak kilka tysiecy osób zacznie pisac maile o tym jakie warunki
zafundowaly nam koleje wraz z nowym rozkładem

[skazany na KM] 2009-12-29 17:10

kibeI
eh, praktycznie non stop na linii Skierniewice - Warszawa są opóźnienia a pasażerowie
muszą podróżować w fatalnych warunkach i chciałbym tylko wiedzieć kiedy to się
zmieni?? Co roku słyszymy te same tłumaczenia i zero poprawy? Będziecie się tłumaczyć
zła infrastrukturą do tej pory aż wszystko się rozpadnie, tylko co potem zrobicie??

[Mała] 2009-12-29 15:04

Kasiu
Masz całkowitą rację, również jeżdżę tym pociagiem i nigdy nie przyjechał on
punktualnie. I podobnie jak Ty, wychodzę później z domu. UROKI TRASY W-WA - IŁOWO

[Mała] 2009-12-29 15:02

Odp. do Macieja
Tak,taka sytuacja ( popsuty autobus ) miała miejsce w takim okresie, niestety nie
pamietam dokładnej daty. Pamiętam, że czekając na pociąg na peronie prawie
zamarzłam. "W nocy z piatku na niedzielę" - nie bardzo rozumiem o czym piszesz :)
Pozdrawiam.

[Kasia] 2009-12-29 14:03

zle ustawiony rozklad, codziennie spoznia sie pociag relacja
iłowo- warszawa wola
Witam, mowa jest o pociagu, ktory powienien byc 7:02 w pomiechowku. Jeszcze ani razu
w histori tego pociagu nie przyjechal punktualnie. Zwykle jest 7:10-7:20 Juz zaczelam
pozniej wychodzic z domu, skoro on za kazdym razem sie spoznia..... Czy nie mozna
zmienic rozkladu na prawidlowy/?????

[Maciej] 2009-12-29 13:38

Mała!
Na przełomie października i grudnia? Słyszałem o nocy z piątku na niedzielę ale nie o
czymś takim.

[pasażerka] 2009-12-29 13:05

do FORUM
jedno małe ALE tam trzeba się zalogować !!! to jest taki mały szczegół, ale dla
niektórych istotny

[Tomek Janiszewski] 2009-12-29 12:39

Rozbabrany Wawer :-(
Tak jak w miarę szybko uwinęli się z remontem toru z Gocławka - tak przy drugim torze
robota utknęła w martwym punkcie. Wiadomo, mróz nie sprzyja podbijaniu podsypki pod
ułożonym już torem w kierunku Gocławka. Więc nadal mamy jednotor aż do Wschodniej,

Koleje Mazowieckie http://www.mazowieckie.com.pl/site.php5/article/4...

44 z 49 20.03.2010 22:25



bo na Gocławku niedasie przejechać na tor właściwy, można tylko pojechać z
ominięciem Olszynki. Była kilkudniowa odwilż, kiedy to można było wznowić roboty - ale
jak na złość wypadła w święta. A wczoraj do tego jeszcze padła SBL chyba już w
Falenicy, bo k i b e l długo jechał do Miedzeszyna. Przed Międzylesiem stanał w lesie aby
znów się dalej snuć 20km/h. Wskutek powyższego nie zdążył przejechać jednotoru, i
musiał jeszcze dodatkowo czekać na minięcie się kibla w kierunku Otwocka przed
wjazdem na stację Wawer. A przed Wschodnią jesczcze odstać kolejne 5 minut, póki nie
zwolnił toru przez kibla z napisem "Techniczny". I tak nałapał prawie 20 minut
opóźnienia...

[K>M] 2009-12-29 12:35

WA-WA TŁUSZCZ
Wczoraj 28.12 pociąg opoźniony ponad 10 min z Wa-Wa Rembertów 15.39 i tak
codziennie, co z tego że przyjerzdza 5 min po czasie, ale stoi na peronie i przepuszcza
wszystkie pospieszne . Zróbie coś z tym. Rano znowu stoi przed Rembertowem.

[peel] 2009-12-29 11:37

podziękowanie
Drodzy pasażerowie. Moim zdaniem powinniście podziękować naszym władzom za to, że
do dnia dzisiejszego prawie nic nie robią, żeby polepszyć transport kolejowy w Polsce.
Na liniach kolejowych wyrastają tylko kolejne ograniczenia prędkości, o budowie
drugiego toru (linia dęblińska i radomska) można zapomnieć), a my wszyscy musimy
jeździć starym zdezelowanym taborem, który ledwo się torów trzyma. To wszystko dzięki
naszej władzy z ostatnich 20-tu lat wolnej Polski. Tak nas ładnie załatwili. A potem ledwo
co trzeci idzie na wybory, ale narzeka każdy. Pamiętajcie o tej zimie przy następnych
wyborach.

[Kasia ] 2009-12-29 11:24

skandal
To co dzieje się z pociągami po zmiennie rozkładu jazy na początku grudnia to skalna.
Podróżuję pociągami relacji Łowicz – Warszawa Wsch. Pociąg rano jest codziennie
opóźniony min. 10 minut, a ponadto został jeden pociąg rano zabrany w godzinach
największego szczytu podróżujących ok. 7:00, dziś przyjechała tylko jedna jednostka,
ludzie jechali jak sardynki a cześć osób która miała miej szczęścia i nie wepchała się do
pociągu została na peronie. To skandal co się dzieje, zastanawiam się czy ludzie, którzy
dokonują tzw. ulepszeń w rozkładzie jazdy, są świadomi w jakich warunkach inni muszą
dojeżdżać.

[...] 2009-12-29 11:13

FORUM
Powstało forum pod adresem http://www.mazowieckie.fora.pl/ bez cenzury KM. Forum
powstało żeby koordynować protest zaproponowany przez radnego z Mińska.

[jackpot] 2009-12-29 10:50

dobrze,że jest na kogo zwalić
własną nieudolnośc. majewski i pogoda i jest alibi dla wszystkich

[Daro] 2009-12-29 09:24

opóźnienia
Każdy pasażer wie, że różnego rodzaju awarie zdarzają się i będą się zdarzać Niestety
każdy pasażer korzystający z usług???? KM wie, że podczas takiej awarii może liczyć
tylko na siebie. Podczas każdej awarii nie ma praktycznie żadnej informacji, nie mówiąc
juz o podstawieniu rezerwy w miejsce odwołanego pociągu I tak podczas pierwszego dnia
ataku zimy ogłaszano zwiększające się opóźnienie pociągu z Warszawy Gdańskiej do
Legionowa, o tym, że pociąg w końcu odwołano nie poinformował juz nikt Podczas każdej
awarii zostawiacie tych ludzi na pastwę losu nie robiąc nic, aby im pomóc Proponuję
poczytać trochę jak przed wojną podczas siarczystych mrozów odczepiano lokomotywy od
towarowych pociągów, aby podstawić je w miejsce uszkodzonych w pociągach
osobowych, ,A wasze pamiętne eksperymenty z klockami hamulcowymi z kompozytu,
które zakupiliście tonami, które teraz leżą bezużyteczne i które doprowadziły podczas
zimy kilka lat temu do wyeliminowania prawie 50% waszego taboru

[marcin ] 2009-12-29 09:13

manipulacja data
Już sam "komunikat" KM jest manipulacją, bo ma datę 23 grudnia a tak naprawdę pojawił
się dopiero wczoraj czyli 28 grudnia. Czyli kłamstwo od samego początku. A taktykę KM
ma jak PZPR, niech ludzie się złoszczą i piszą, my to mamy gdzieś, przeczekamy,
przyczaimy się... otóż tak łatwo z pasażerami nie będzie. Na wasze nieróbstwo idzie kasa
z naszych podatków i tego nie sposób zapomnieć.

[Mała] 2009-12-29 09:11

Tak, tak wszystko to wina pogody!?!?!
A czy prawie godznne opóźnienie, bo zepsuł się jeden z autobusów komunikacji zastepczej
( kurs Modlin - Nasielsk ) na przełomie października i grudnia też zrzucicie na pogodę ??
Te jeżdżące graty nie mają nic wspólnego z autobusami na zdjęciach!!! Przykład 2:
Pociąg odjeżdżający ze stacji Modlin opóźniony ok 40 bo.... konduktor zaspał do pracy!!!
Jak wiadomo maszynista nie mógł ruszyć bez niego więc cały SKŁAD CZEKAŁ NA
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KONDUKTORA. Rozumiem, że to wina sniegu/deszczu/wiatru/mrozu itp.

[Pasażer z Czachówka Płd.] 2009-12-29 09:07

przyspieszony Radomiak
a czyja to wina, że pociąg przyspieszony Radomiak wg starego rozkładu (jeszcze 11
grudnia) jechał 40 minut z Czachówka do W-wy Zachodniej, a od 13 grudnia wg rozkładu
jedzie 50 minut, stojąc albo za Czachówkiem albo na Okęciu....wg PLK po 11 grudnia na
tej trasie nic się nie zmieniło, nie ma remontów, ani nie wprowadzono ograniczeń w
ruchu, więc o co tu chodzi, CZYJA TO WINA??? To jest przecież pociąg przyspieszony, a
wg informacji uzyskanych od Kierownika pociągu wydłużenie czasu i postoje w tzw.
"polu" spowodowane są przez jadący przed nim pociąg z Góry Kalwarii.....

[Mała] 2009-12-29 09:03

Rozkład od 4.01.10r.
Kiedy zostanie zamieszczony rozkład na trasie W-wa - Iłowo?? ( KM NIE JEZDZI DO
DZIAŁDOWA!!! ) Dlaczego widnieje juz rozkład na trasie W-wa - Dęblin a Iłowo jest
zawsze na końcu?? Czy o tej trasie już wszyscy zapomnieli? Ja juz pomijam CODZIENNE
PORANNE OPÓŹNIENIA, ale chyba czas najwyższy wrzucuić na stronę tą cholerną
korektę!!!

[kolej jest NIE fajna ] 2009-12-29 08:16

do kolega z wojska
Tak, zgadzam sie, km nie jest winna opóznien, zawsze winny jest ktos inny, OPOZNIENIA
TO WINA PASAZEROW

[add.] 2009-12-29 07:30

add.
Coś się dzieje w KM bo to już nie były /niestety/ Prezes Majewski jest winny. Jedyna jego
"wina" to próba wprowadzenia ekspresów regionalnych, co moim zdaniem jest głupotą
/od tego są inni przewoźnicy/. Ponadto Bobmardiery które były droższe w przetargu
trzeba jakoś by zagospodarować, tak tłumaczę Majewskiego z ekspresów. Problem
wybrania droższej oferty Bombardiera trzeba wyjaśnić. Musieli mieć mocne i grube
argumenty :)

[Mariusz Piastów] 2009-12-29 00:51

brak słów
a kto mi zwróci pieniądze za to że zabrali mi premie przez to że km nie zobowiązują sie z
regulaminu który sami napisali,mianowicie że gdy zepsuje sie tabor lub gdy pękną tory to
km MUSZĄ zapewnić pasażerowi dojazd do wybranej przez niego stacji.jakoś nie widzę
żebyście sie wywiązali z tego,bo czekanie na pociąg 2 godziny, albo wracanie pociągiem
na skierniewice 1 wagonowym .ŚMlIECH na sali nie ośmieszajcie sie takimi
przeprosinami,tylko zwróćcie ludziom pieniądze za podróż i stracone nerwy.inaczej
wszyscy sie zbuntują i będziecie jeździli punktualnie z 1 pasażerem ale do czasu aż km
upadną. dopuki nie zmienicie podejścia do klienta to kolorowej przyszłości nie widze u
was, i jeszcze ten rozkład, normalnie porażka,ludzi wracających z pracy po 22
traktujecie jak zbirów którzy niech sobie wracają pociagiem zapchanym po brzegi.o tej
godzinie uwierzcie mi jest to sto razy mniej przyjemne niż jechać jak sardynka rano

[Woytas] 2009-12-29 00:24

tradycyjnie...
no cóż, nadeszła zima i mamy powtórkę z rozrywki... Szkoda tylko, że my pasażerowie
płacimy niemałe pieniądze za bilety a nie dość, że na ogół podróżujemy w ogromnym
ścisku (np. trasa Grodzisk - W-wa) to jeszcze jesteśmy narażeni na wybitnie częste i
skandalicznie wysokie opóźnienia. Nie wiem ponadto, czemu gdy pociąg KM jedzie o
czasie, to nagle musi zatrzymać się w polu i stać kilka minut, aż przepuści dalekobieżny,
który już i tak ma spore opóźnienie i niewiele go to zbawi. Zewsząd słyszymy zapowiedzi
zmian na kolei, widzimy też bilboardy Kolej 2012 i tylko na codzień nie można jakoś
doszukać się zmian na lepsze... Oby się coś wreszcie poprawiło w KM i ogólnie na
kolei... I tego życzmy sobie już w 2010...

[Sierpień] 2009-12-29 00:23

hmmmm...
Większość to wina pogody. a Czemu nie tłumaczycie i nie przepraszacie za te które
wynikły z tego że: - kierownik poszedł na fajka i się zagadał z kolegą. - tak zwane
"KlBLE" się sypią (także w lato) i trzeba co niektóre ręcznie odpalać co każdą stacje (nie
jestem znawcą kolei ale tak to wygląda dla laika) - czekano 20-30 minut na przyjazd
policji do ludzi rzekomo! pijących alkohol - i inne temu podobne... ps zablokowali
wspólny synonim slowa ubikacja i EN57 - KlBEL stad musze pisac "klbel"

[zona] 2009-12-28 20:54

:/
mamy gdzieś wasze prszeprosimy i te dziecinne wymówki.. to nie nasz wina, szkoda
gadać!!!!
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[dominika] 2009-12-28 20:53

żenada
sądzę, że zamiast tych czczych przeprosin powinniście dziady cos wieszczcie zacząć
działać!!!!! zróbcie coś, bo tak dłużej być nie możne.. dlaczego są takie przerwy w
kursownaniu pociągów w godzinach szczytu na bardzo popularnych liniach!? zacznijcie
coś robic, bo niedługo nie będziecie mieli kogo już wozić...

[Bing] 2009-12-28 20:33

opoznienia
Opoznienia sa w wyniku powolnej wymiany pasażerow, gdyby ci wysiadali i wsiadali
szybciej lub gdyby tego nie robili wcale lub gdbyby ich nie bylo to opoznienie tez by nie
bylo . Tak KM sie tlumaczyl rok temu!!!

[Zdegustowana] 2009-12-28 19:04

taaaak...
czytaj: przez całą zimę nic się nie zmieni i KM tak po prostu już ma. w lipcu będzie
(może) lepiej. ŻENADA!!!

[MKP] 2009-12-28 19:00

SKM
SKM podobno przymierza się do odpalenia nowych linii (w marcu do Legionowa ma
pójść, a wraz z budową lotniska w Modlinie ma zostać wydłużona - tu wchodzą w grę
pogłoski o planowanej trzeciej strefie, którą ZTM miałby wprowadzić). Zdawało mi się,
że również myślą o innych liniach (szczególnie, że ta "Modlińska" ma być S8 czy S11 -
już nie pamiętam dokładnie), więc zobaczymy co będzie jak wejdzie konkurencja... Może
coś się ruszy, szczególnie, gdy odpalą tę dłuższe linie...

[Marian] 2009-12-28 18:54

Kolejowy
Przepraszamy sramy. Jeb.ny pociąg do Dęblina z 17:27 (z Powiśla) znów przyjechał tylko
jeden skład. Ledwo wsiadłem. W dupę ten skład sobie wsadźcie!!! Debile

[ania] 2009-12-28 18:45

rozkład
kiedy w końcu pokaże się rozkład na trasie Warszawa - Działdowo - faktycznie Iłowo,
który będzie obowiązywał od 4.stycznia 2010. To chyba już nawyższa pora go
obuplikować

[Andrew] 2009-12-28 17:54

Warszawa -Dęblin V=36/godz
Takie tłumaczenia są śmiesz_ne. Na trasie z Warszawy do Dęblina pociągi towarowe
wykupiły pierwszeństwo przejazdu przed KM. Czyli ludzie w pociągach KM stoją na
bocznicach a pociągi z węglem i cementem jadą jako pierwsze. Średnia prędkość
przejazdu w godzinach szczytu(16:00-17:00) to 36KM/Godz BRAWO BRAWO

[ed] 2009-12-28 17:49

Miś
"Pani Kierowniczko, jak jest zima to musi byc zimno - takie jest odwieczne prawo
natury". Tylko że za odwieczne prawa natury nikt nie musi płacic, a w KM pasażerowie.

[add.] 2009-12-28 17:45

add.
Coś się dzieje w KM bo to już nie były /niestety/ Prezes Majewski jest winny. Jedyna jego
"wina" to próba wprowadzenia ekspresów regionalnych, co moim zdaniem jest głupotą
/od tego są inni przewoźnicy/. Ponadto Bobmardiery które były droższe w przetargu
trzeba jakoś by zagospodarować, tak tłumaczę Majewskiego z ekspresów. Problem
wybrania droższej oferty Bombardiera trzeba wyjaśnić. Musieli mieć mocne i grube
argumenty :)

[A] 2009-12-28 17:35

Uno momento
Chwila, moment. Bo śnieg, bo mróz, bo PLK? W latach osiemdziesiątych były o wiele
bardziej srogie zimy. I pociągi kursowały, bez opóźnień.

[Teresa Antykaemiarz] 2009-12-28 17:00

J.KM
Apeluję do Was pasażerowie KM-u, abyśmy sprzeciwili się rosnącemu badziewiu i
dziadostwu. Niech powrócą na Nasze piękne Mazowieckie szlaki pociągi Przewozów
Regionalnych. Musimy w jakiś sposób uduoić tą Zieloną Firmę. Zgłaszajcie jakieś
propozycje!!!
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[Marian] 2009-12-28 16:56

Kolejowy
O żesz w chole.r.ę w porę i w czas. I oczywiście winni są inni! Brak mi słów!!!!

[Andrzej] 2009-12-28 16:32

Strucel
Zgadzam się z Jarkiem. KM to starszne dziadostwo, któremu przewodzi feldmarszlaek
Strucel z PSL. Na mojej linii z Otwocka na Słuzew spóżnienia były zawsze (w 95%)
niezależnie od pogody. Niby drobne 10 - 15 minut, ale widać KM jest na poziomie
kamienia łupanego. Tak na poważnie to cała ta zgraja darmozjadów okrada nas z naszego
czasu i pieniędzy, żerując na naszym wspolnym majatku. Dlatego jak najgorzej życzę
felmarszłkowi Struclowi i jego dworowi (ktoś by go tak figurka palcu potraktował).

[Jarek] 2009-12-28 16:12

do Kamili
Co za brednie wypisujesz. Spójrz na poziom obsługi i kulturę załóg pociągów. Spóźnienie
5-10 minutowe to dla nich nie spóźnienie. Nikt nikogo nie sprawdza i nie rozlicza.
Wykupując bilet KM zawarliśmy umowę z tą firmą, a nie z PLK. Jeśli nawet tak jest, że
PLK w czymś zawiniło to jest to problem tej firmy oraz KM, która działa na rynku kilka
lat i powinna naliczać kary i żądać odszkodowania (może to robi ?). A nie wciskać kit
pasażerom.

[Kamila] 2009-12-28 15:58

do [kolej jest NIE fajna]
Wcale nie jestem zadowolona!!!!! Ale widzę kto faktycznie odpowiada za spóźnienia.
Częściowo KM, ale przede wszystkim właśni PLK! Dobrze że o tym napisali. A dojeżdżam
z Radomia.

[Pinokio] 2009-12-28 15:53

Przeprosiny
Nie wierzę... czyli można się jeszcze bardziej skompromitować, pisząc głupie przeprosiny
w stylu "to nie my...". Muł, dno i wodorosty. Zimą śnieg, jesienią deszcze, latem upał a
wiosną młode pędy, czyli wszyscy winni oprócz PKP, naturalnie...

[Jarek] 2009-12-28 15:44

żenada
Przeszkadza im 2 cm warstwa śniegu, kilkustopniowy mróz, gorące powietrze w lecie,
deszcz jesienią, a przede wszystkim PLK ! Jeszcze zapomnieli nas pasasżerów dodać. A
może przestańmy płacić na czas za bilety. Bo przecież mróz, śnieg, w pracy pensji na
czas nie przelali itd, itp. Tłumaczenie żenujące i beznadziejne jak za czasów PRL. A co
nieszanowne KM zrobiły by wreszczie zlikwidować kolejowe taksówki ?

[BbB] 2009-12-28 15:42

Pasazer
Tak. Zimą mróz, śnieg, latem upały. I tak ciągle. Szkoda słów.

[bigpiotr] 2009-12-28 15:12

Oszustwo
Jeśli niepotraficie świadczyć usług o określonym standardzie to złózcie wniosek o
upadłość a w najlepszym przypadku obniżcie ceny biletów !!! PS Wciąż wierzę, że dzieki
UE doczekamy się prawdziwej konkurencji na torach i dzięki temu niudolnie zarządzane
relikty przestana istnieć.

[kolej jest NIE fajna] 2009-12-28 14:58

do Kamila
a z kąd dojeżdżasz Kamilo, że jestes tak zadowolana z usług KM?

[Kamila] 2009-12-28 14:50

do keraya
No podali powody spóźnień. Część winy biorą na siebie, ale wskazują też przyczyny. To
chyba dobrze?! Codziennie dojeżdżam KM i zauważyłam, że coraz więcej osób widzi, że
za spóźnieniami stoi PLK a nie KM.

[keray] 2009-12-28 14:41

przepraszamy, ale to nie my...
z powyższego komunikatu wynika, że winne opóźnieniom pociągów KM są PLK, śnieg,
mrozy, ale nie same KM...
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