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Podwyżka cen biletów

     W związku ze znacznym podwyższeniem
ponoszonych przez Spółkę kosztów, wynikających
ze wzrostu cen energii, dostępu do infrastruktury
PLK, „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. od 1
marca 2010 r. podwyższają ceny biletów:
1) jednorazowych;
2) strefowych czasowych;
3) okresowych odcinkowych imiennych: 
    a) tygodniowych, 
    b) dwutygodniowych, 
    c) miesięcznych i kwartalnych,
średnio o 9%, bez zróżnicowania wysokości
procentu w poszczególnych strefach
kilometrowych.
Nie uległa zmianie cena biletu jednorazowego do 5 km, która wynosi 3,00 zł. W
związku z tym nie wzrasta wysokość opłat dodatkowych ustalanych zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu
ustalenia opłat dodatkowych w tytułu przewozu osób, za-branych ze sobą do przewozu
rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
Podwyżką nie zostały objęte oferty specjalne KM: Warszawa Zachodnia –Otwock, Radom
– Drzewica Radom – Pionki, Warszawa Wschodnia – Góra Kalwaria oraz Warszawa –
Płock (pociąg Mazovia). Nie-zmienna pozostaje również cena biletu dobowego i
3-dniowego.
     Nie ulegają zmianie także opłaty zryczałtowane za jednorazowy przewóz rzeczy,
roweru lub psa pod opieką podróżnego.
     Więcej informacji w zakładce Taryfa KM w pliku Załącznik do TP - KM
obowiązujący od 1 marca 2010 r.

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

Modernizacja kolejnych pociągów Kolei Mazowieckich

Zmiany w rozkładzie jazdy

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

Oświadczenie w sprawie opóźnień pociągów Kolei Mazowieckich

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

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

Sobota 20 marca 2010 :: Dzisiaj imieniny Joachima, Kiry, Maurycego
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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

[grzes] 2010-03-17 08:10

cd-km
@[aron] mi zupełnie nie po drodze z busa ..rozważałem taka ewentualność , ale jak na
razie nie ma to sensu. Albo samochód albo te gówna żółto-zielone psujące się co chwile.

[no i co z tego] 2010-03-12 12:04

A kto tymi waszymi wpisami się przejmuje?
Gdyby ceny wzrosły nawet 300% to pójdą roztrwonienie,dla spółek i spółeczek.KM nawet
gdyby pluć w twarz,powiedzą,że deszczyk pada.Możecie tu pisać co chcecie,bo
krawaciarze z dyrekcji tego nie czytają.

[do ET22] 2010-03-10 15:13

a no nic
chcesz wiedzieć co dalej, to ja ci odpowiadam: mają się dobrze i nic się nie zapowiada,
aby miało się coś zmienić.

[Jarek] 2010-03-09 11:14

Chwyty marketingowe ? Jeśli tak to nieuczciwe !
Za takie chwyty (nieucziwe)niektórzy płacili wysokie kary. Przykładem są firmy
telekomunikacyjne, biura podróży czy deweloperzy, choć niektórych raczej za
niedozwolone klauzule. Ale za praktyki monopolistyczne jak najbardziej.

[ktoś] 2010-03-09 10:29

do jarka
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no bo zazwyczj chwyt marketingowy to naginanie rzeczywistości.

[Jarek] 2010-03-09 09:12

jeszce o podwyżkach
Cytuję KM: "średnio o 9%, bez zróżnicowania wysokości procentu w poszczególnych
strefach kilometrowych." Czy to nie oszustwo ?

[Jarek] 2010-03-09 09:08

do ktosia
Przeczytaj uważnie to co napiasał Karol to stwierdzisz kto kogo wyzywa. Z mojej strony
to był tylko rewanż. Poza tym co według Ciebie zależy od kierownika. Chyba nic.
Przecież nie reaguje na pijących żuli (zresztą niby jak skoro zazwyczaj nie wychyla się
poza swoją "służbówkę"), brudny skład, ubikacje, itd. Czy w kabinie maszynisty poza
kierownikim mogą przebywać postronne osoby? Sądzę, że nie. A jak jest często? Zobacz
sam. Gdzie reakcja kierownika? Odnośnie podwyżki: 9% to nie chwyt marketingowy tylko
zwykłe oszustwo !!! Mój podrożał 22%

[ktoś] 2010-03-09 08:51

do repcaka
u ciebie podrożał 20%, ale np do otwocka się nie zmieniło. średnio wychodzi więc 9%.
taki chwyt marketingowy ;)

[REPCAK] 2010-03-09 08:29

Nie wiem jak oni liczą te średnie 9%
Bo np. Kwartalny bilet podrożał 20%.

[aron] 2010-03-09 07:46

są busy do Sochaczewa
są busy z Warszawy do Sochaczewa przeciż nie musowo jezdzic KM

[NASTAWNIA] 2010-03-09 07:45

DO PASAŻERA Z NASIELSKA
Pasażer z NASIELSKA napisał Odczepcie się od Pijaków''i Żuli Inteligentni ludzie w
służbówkach można palić i pić a jak nie pasuje to do widzenia! Czy zmusza ktoś was do
korzystania z usług KM? Równie dobrze możecie iść z buta do roboty Swieże powietrze
zrobi wam dobrze na te puste łby. Narzekać sobie możecie ale to nic nie zmieni a my się
z was śmiejemy i pijemy wódkę z kierownikiem :) PozdrawiamKierownika na lini
Nasielskiej. Napił się z nami kulturalnie bez awantur na spokojnie i można wracać do
pracy. I tak to działa.Pozdrawiam SZAN. PANIE Z NASIELSKA ! W SLUZBOWKACH NIE
MA PALENIA I PICIA.PALIC I PIC TO MOZE PAN ALE TYLKO POZA SKLADEM KM.
BRONI PAN SMIERZDACYCH ZOOLI,PIJAKÓW I PALACZY.DLACZEGO PASAZEROWIE
MAJĄ WDYCHAC DYM PAPIEROSOWY I SLUCHAC PIJACKIEJ LACINY. PANIE
KIEROWNIKU ZOOLI PROPONUJE DOCZEPIC DO SKLADU KM WAGON
TOWAROWY,DLA PALACZY,I ZOOLI I TAM NIECH SOBIE PALA I PIJA.Z TEGO CO WIEM
TO NIEDŁUGO SKONCZY SIE PALENIE I PICIE I BEDZIE MOZLIWE TYLKO W
DODATK.WAGONIE.

[grzes] 2010-03-09 07:29

km..cd
Dziś rano znów KM jedna jednostka z Sochaczewa do Warszawy .. Ilość osób ja na
zdjęciach z Indii.. Dobrze ze zima bo chyba na dachu by niektórzy jechali !

[do nasielska] 2010-03-08 23:25

PHI
i oto chodzi, bo można pić kulturalnie i tak, by nikomu nie przeszkadzać :) S am tak robie
nieraz. A tempić należy tych co piją i rozrabiają, nie zaś tych co piją i palą nikomu nie
orzeszkasdzając. A jka dym przeszkadza to idź do reszty składu i tam siedź nie wdychając
nikotyny. Ot co. A KONFIDENCI SPOD ZNAKU ET I TP NIECH SIE WALA

[Pasażer z N A S I E L S K A] 2010-03-08 22:03

Odczepcie się od ''Pijaków'' i ''Żuli''
Inteligentni ludzie w służbówkach można palić i pić a jak nie pasuje to do widzenia! Czy
zmusza ktoś was do korzystania z usług KM? Równie dobrze możecie iść z buta do roboty
świeże powietrze zrobi wam dobrze na te puste łby. Narzekać sobie możecie ale to nic
nie zmieni a my się z was śmiejemy i pijemy wódkę z kierownikiem :) Pozdrawiam
Kierownika na lini Nasielskiej. Napił się z nami kulturalnie bez awantur na spokojnie i
można wracać do pracy. I tak to działa. Pozdrawiam

[Natalia] 2010-03-07 15:42

KM
W KM podwyżka biletów normalnych wzrośnie o 25 zł ze zniżkami max. do 10 zł. A co do
palaczy i Żuloow Nasza Ochrona Kolejowa Postara się załatwić tę sprawę.Modernizacja
wagonów na trasie Dęblin-Warszawa i Warszawa-Dęblin. Niektóre pociągi będą odwołane
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nawet do 190 minut takie opóźnienia będzie można zobaczyć w Warszawie Centralnej
Wschodniej i Śródmieście. Dziękujemy Zespół KM

[Jacek] 2010-03-07 09:19

odwaga
My podróżni naszego kraju jesteśmy odważni,dzwonimy że kierownik nie sprawdza
biletów,źle się odezwał,pociąg odjechał minutę wcześniej.Jak piaki piją palą,a łobuzy
niszczą nasze wspólne mienie,zapominamy że mamy telefon,odwracamy się/to nie nasze
to KM.Kończymy podróż to łupiny z orzeszków są zbyteczne wysypujemy wszystko na
podłogę, 9zbędne śmieci zostawiamy).Za 20 minut pociąg wraca,przychodzą nasi rodacy
jadą w odwrotnym kierunku i padają obelgi na KM.Wszystkie skargi nie do kierownika
tylko kierujcie do władz KM i do siebie.

[pp] 2010-03-06 07:00

pp
Szanowni rodacy,jesteście znani w całej europie,na ulicy w pociągu ze swojej
kultury.Wstydzę się za rodaków za chamstwo i brak wyobraźni.Nikt nie rozumie że jeździ
dużo ludzi do pracy i jest tłok,tylko wszystko,wszystkim się należy za darmo jak psu
buda.Jest wypadek,wpadł człowiek pod pociąg,robi się stagnacja,pociągi opóźniają się to
wina obsługi pociągu,kierownik musi wracać pieniądze(tego żądacie)brak
wyobaźni,wsyd,chamstwo,poprostu DZICZ>

[lllllllllll] 2010-03-05 18:55

llllllllll
Macie takie rozumowanie że tylko na takie poszanowanie zasługujecie. już nie będę
czytał tych głupot bo to serce boli jaki ten Polak jest głupi.Piszcie dalej idioci.c

[ktoś] 2010-03-05 15:23

do jarka
nie wyzywaj ludzi, bo to świadczy o twoim braku kultury. nadrobić 5 minut na odcinku od
stacji do stacji (nie przystanku) się da, ale to nie leży w gestii kierownika.

[Jarek] 2010-03-05 15:00

do Karola
Matole ! Chyba podróżujesz koleją od niedawna. Nikt nie każe jechać 100 km/g jak jest
dopuszczalna niższa. Sa maszyniści (niewielu) którzy potrafią nadrobić (choć trochę)
spóźnienie. I tyle.

[podróżny] 2010-03-05 11:06

ooooo
Głupota i idiotyzm ludzki,nie zna granic myślą że pociąg furmanka i można pogonić konia
batem jak u ojca na polu.

[ktoś] 2010-03-05 10:54

nie podszywać się
jak już się podszywasz to pisz tak, żeby cię można było zrozumieć...

[Karol] 2010-03-05 10:50

do Jarka
Drogi kolego,powiedzieć żeby jechać szybciej to Ty możesz swojej babie jak Cię wiezie
swoim autem,a pociąg ma swoją szybkośc na każdym kilometrze są wytyczne w
rozkładzie jazdy.Jak jest 40h na rozjazdach to ty jedz 100 jutro już nie pojedziesz
ciemniaku.Trochę wyobraźni.

[ktos] 2010-03-05 10:28

nie dobrze
kolej mazowiecki same stary poczagol jadzie i do tego bilety sa potworny drogi.na skm
20 min jedziemy to 2 zl a km 10min to juz 7.70 .tak samo .z samej mejsce do samej
mesce jedzie i jedna tak drogi drugi tak fajnie i szyste ,przyjemna.....

[ula] 2010-03-05 10:20

ceny biletowe
kolej mazowieckie maja strasznie drogi bilety, nie wznie ze czy to blisko czy daleko do
wszystkie mejscu 8.80 lub9.90, na jedna stacje 6zt....,niewiem dlaczego ale z blonie do
wschodnie km na kasa biletowe tez od konduwtorze tez naj droszsze zaplace na bilet niz
innich poczagol.

[ktoś] 2010-03-05 09:02

do jarka
dzieje się źle, wszyscy to widzą. tylko większość wyżywa się na kierownikach albo
mechanikach, nie widząc że prawdziwy problem jest dużo wyżej. wyzywanie tutaj "ich"
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(komentarze w stylu "was pojebało" albo "niech was pokręci) nic nie da.

[Jarek] 2010-03-05 07:41

do ktosia
Tobie proponuję udać się do okulisty, jak pomoże to może zobaczysz więcej co się dzieje
na kolei. Myślenie też się przyda.

[ST44] 2010-03-05 07:12

I CO DALEJ Z PIJAKAMI I ŻOOLAMI W KM ?
1.PALACZE I ŻOOLE W SŁUZBOWKACH NIE PŁACĄ ZA BILETY ,WIEC ZADNA
PODWYZKA ICH NIE DOtYCZY . LEPIEJ DO ZOOLI SIE NIE ODZYWAC WOGÓLE, BO
TYLKO SAMEMU MOZNA OBERWAC .TAM NAWET KANARY I KIEROWNICY NIE
CHODZA. 2.SKŁADY JEDNOSTEK KM DALEJ BEDA JEZDZIC STARE ROZKLETONE I
SMIERDZACE BO COS MUSI PORUSZAC SIE PO SZYNACH. PRZECIEZ KM NIE KUPI
WSZYTKICH NOWYCH JEDNOSTEK TE JUZ BARDZO ZNISZCZONE ZOSTANĄ PODANE
JEDYNIE RENOWACJI. 3.POCIAGI BEDA SPOZNIAC BO WLADZE KM I TAK NIE MAJA
NA TO WIELKIEGO WPLYWU TYLKO PKP PLK 4.ZEBY W POCIAGACH KM ZATRUDNIC
SOK, POLICJANTÓW ABY WYELIMINOWAC ŻOOLI I PALACZY TO TEZ TYM SOKISTOM
TREZBA ZAPLACIC BO ZA DARMO NIKT NIE BEDZIE SIE Z NIMI SZAMOTAŁ.MOZE
PRZY NASTEPNEJ PODWYZCE CEN BILETÓW BEDZIEMy MOGLI LICZYC NA
ZROBIENIE CZEGOS w TYM KIERUNKU I ZLIKWIDOWANIE ŻOOLI.--------------------
WAZNE ZE WIECEJ BEDZIEMY PLACIC I TO JEST SUKCES. ZAPLACIMY WIECEJ ZA
BYLE JAKIE USŁUGI KM ORAZ ZA SMIERDZACYCH ŻOOLI I PIJAKÓW.

[ktoś] 2010-03-04 16:32

do jarka
już mówiłem, jak tylko teorie spiskowe roją się w główce to zapraszam do lekarza, coś
na to poradzi. z tym czekaniem na kolegów, jeśli chce tylko na ochotę np dojechać (w
sensie za 5 minut będzie miał następny) to rzeczywiście przesada. z przyjmowaniem
pociągów - kierownik ma do wyboru: jechać bez toalety albo w ogóle. zgadnij co by
powiedzieli pasażerowie i zwierzchnicy, gdyby wybrał opcję nr 2... po trzecie, kierownik
nie może zmusić maszynisty, żeby jechał szybciej. poza tym maszynista jedzie tak, jak mu
semafor podadzą. jak coś nadrobi to często musi potem stać w polu przed stacją i
pasażerowie się burzą.

[Jarek] 2010-03-04 14:09

do ktosia
Twoje argumenty są żadne. Ponownie sugeruję Twoje związki z KM, PKP lub inną firmą z
tej branży. Ad.1)Pokaż mi w rozkładzie informację o skomunikowaniu pociągów KM. Poza
tym potrafię jeszcze odróżnić spóźnionego kolejarza (po pracy) w mundurze od cywila.
Ad.2)Nieczynne toalety w Flircie to niesprawny pociąg. A ten nie powinien wyjechać w
trasę. Chyba za przyjęcie składu odpowiada kierownik, a nie pasażer. Ad.3)Podróżuję
podmiejskimi pociągami od wielu lat i dobry maszynista w dawnych czasach na odcinku
40-50 km potrafił nadrobić nawet 10 minut. I to zgodnie z przepisami !

[ktoś] 2010-03-04 13:43

do jarka
ad 1. na pewno chodziło o jazdę kierownika? może chodziło o skomunikowanie CAŁEGO
połączenia? ad 2. kierownik nie odpowiada za to, że toaleta jest przepełniona albo jedzie
jedna jednostka? co niby ma zrobić? ad 3. no to już jest śmiesz.ne. jak mechanik ma
nadrobić? łamać ograniczenia prędkości? to nie samochód, tu takie rzeczy wychodzą od
razu na taśmie...

[Jarek] 2010-03-04 12:38

prawda - do kierowników KM
My pasażerowie też mamy rodziny, dzieci, a każde spóźnienie w pracy odbija się na
naszych zarobkach. Ale do rzeczy. Ile to razy kierownik wstrzymywał na wschodniej kurs
tylko dlatego, że kolega po fachu prosił o to przez radio - nie chciał jechać następnym?
Wiele! Ile razy z zachodniej Flirt z 1 jednostką wyjeżdżał w trasę z przepełnioną i tym
samym nieczynną ubikacją? Wiele! Ile razy kierownik zwrócił uwagę maszyniście, że
kurs jest opóźniony i należałby choć trochę nadrobić? Chyba nigdy! Czy to też wina
dyrekcji ???

[karol] 2010-03-04 09:58

prawda
Popieram wypowiedzi kolegów i koleżanek taka jest prawda.Wasze pisanie i dzwonienie
na kierownika pociągu bije nas po kieszeni,odbieracie chleb naszym dzieciom,bo ważne
żeby ktoś był ukarany.Myślicie że przewoźnik czyta co piszecie?po co te wygłupy i
nerwy,gryziecie się między sobą.Pamiętajcie,tłok w pociągu,zepsute ogrzewanie itd to
nie jest wina obsługi pociągu,proszę wreszcie zrozumieć że my nie mamy
wpływu,atakujcie dyrekcję.

[n/n] 2010-03-03 23:53

Cała prawda o PKP PR/IC/KM 3/3
I nie wieszajcie psów na brak skomunikowań z winy obsługo pociągu,bo my naprawdę
dzwonimy,nieraz wykłócamy się z dyspozytorami lub nawet kłamiemy na temat liczby
osób na przesiadkę,gdyż musi być ich odpowiednio dużo(dla 3 nie opłaca się opóźniać
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poc.).To NIE MY podejmujemy decyzje. I jeszcze jedno-jeśli nikt nie informuje nas ,że
mamy czekać na jakieś skomunikowanie,a semafor wyświetla wolną i jest godz odjazdu
to jedziemy gdyż w przeciwnym wypadku my poniesiemy konsekwencje
służbowe(finansowe także).I tym miłym akcentem kończę i pozdrawiam

[n/n] 2010-03-03 23:53

Cała prawda o PKP PR/IC/KM 2/3
Tak naprawdę w czasie dłuższych "przelotów" przy niezbyt dużym zapełnieniu jestem w
stanie skontrolować 1/3 składu zanim będę musiała wrócić do drzwi uchylnych. Ponieważ
my Polacy jesteśmy kombinatorami chodzę i sprawdzam bilety kiedy tylko mogę,ale jeśli
zdarzy się,ze jakiś idiota będzie próbował wskoczyć do pociągu lub z niego wyskoczyć w
czasie odjazdu i wpadnie pod pociąg to pierwsze pyt@nie komisji i prokuratora będzie
brzmiało:"Gdzie Pani była w tym czasie?".Jeśli okaże się,że nie w drzwiach uchylnych
-pójdę siedzieć.Przyjemnie prawda?Więc następnym razem kiedy będą państwo chcieli
narzekać na brak kontroli biletów zastanówcie się czy kierownik ma na to czas podczas
wypełniania miliona niepotrzebnych papierków,sprzedaży biletów i innych bzdurnych
obowiązków.

[n/n] 2010-03-03 23:53

Cała prawda o PKP PR/IC/KM 1/3
Jestem kierownikiem pociągu PR-przyznaję się od razu żeby nie było niedomówień Wielu
ludzi nie zdaje sobie sprawy z przepisów obowiązujących nas jako pracowników tej
szanownej instytucji.Po pierwsze najistotniejsze są przepisy "ruchowe",które dotyczą
bezpieczeństwa ruchu kolejowego itp.Jeden z nich mówi,że powinnam oddawać sygnał
"gotów do odjazdu" z drzwi uchylnych(piszę o EZT oczywiście)jeśli takowe tabor
posiada.Kolejne są przepisy dotyczące naszej pracy w sferze"handlu".Na pierwszym
miejscu jest zapewnienie wpływów spółce,następnie kontrola biletów,a na samym końcu
informacje przekazywane pasażerom dot. rozkładu jazdy itp.I teraz,bardzo proszę, niech
mi ktoś powie jakim cudem mam (jadąc samotnie,bo konduktora nie
uświadczysz)oddawać sygnały zgodnie z przepisami,sprzedawać bilety na niemal każdej
stacji(bo kasy zlikwidowano) i kontrolować bilety?

[Edward] 2010-03-03 22:39

Kolej życie z dotacji liczba pasażerów się nie liczy
Choć by kur wa 1 osoba jezdziła pociągami to kib le będą jezdzić sączą dotacje z
Mazowsza zysków z biletów nie mają i mają to gdzieś ludzie zrozumcie!

[Piotr ] 2010-03-03 22:36

Niemcy wkraczają do Polski. DB będzie nas wozić
To się stanie na dniach będzie konkurencja ale nie na Mazowszu. Struzik rządzi i trzęsie
wszystkimi jak bym go złapał to mordę bym mu obił równo. Niemcy będą wozić plebs
społeczny na Śląsku skolonizują Śląsk a potem nam go zapier dolą. I będzie wojna z
czego już mówię, że uciekne pierwszy bo szkoda walczyć za upośledzony kraj
pozdychajcie wszyscy a ja w USA będe się z was śmiać. Pozdrawiam

[NIKO] 2010-03-03 22:29

TRAGICZNE ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY POCIĄGÓW
KTO WYMYŚLA NOWE ROZKŁADY JAZDY POCIĄGÓW? PRZECIESZ W GODZINACH
RANNYCH NIEMA SENSOWNEGO POŁĄCZENIA Z ŁOWICZA DO WARSZAWY.
NAJLEPSZE POŁĄCZENIE BYŁO W ROKU 2008, GDZIE KAŻDY KTO DOJEŻDŻAŁ DO
WARSZAWY DO PRACY NA GODZ.8:00, SPOKOJNIE MÓGŁ DO NIEJ ZDĄŻYĆ. TAK
SAMO JEST Z POWROTEM Z WARSZAWY GDZIE W GODZ.SZCZYTU RÓWNIEŻ NIE MA
POCIĄGU.LUDZIE KOŃCZĄ PRACĘ O GODZ.16:00,A POCIĄG JEST DOPIERO PRZED
17:00. NIEDOŚĆ,ŻE OPÓŻNIONY TO JESZCZE JEDNA JEDNOSTKA.I CO? A NO TO, ŻE
NIE WSZYSCY,NIESTETY, MOGĄ WSIĄŚĆ

[Merdel] 2010-03-03 15:59

Deutche Bahn
Czekamy na konkurenta z niemiec... Sorry ale niech PKP zniknie z polskiej przestrzeni.
Skupcie sie panowie z zarządu na pracy na roli bo w międzynarodowej specjalizacji
obsługa kolei wam nie idzie.

[Hellrider] 2010-03-03 15:02

Dziękuję
Dziękuję KM za przyspieszenie decyzji o zmianie środka lokomcji na samochód: wolę już
postać w korkach, siedząc w swoim samochodzie niż stać w zatłoczonym, po raz nie
wiem który, opóźnionym pociągu bez podanej informacji o opóźnieniu...żenada.

[ST44] 2010-03-03 13:41

CO DALEJ Z PIJAKAMI I ŻOOLAMI W KM ?
1.PALACZE I ŻOOLE W SŁUZBOWKACH NIE PŁACĄ ZA BILETY ,WIEC ZADNA
PODWYZKA ICH NIE DOtYCZY . LEPIEJ DO ZOOLI SIE NIE ODZYWAC WOGÓLE, BO
TYLKO SAMEMU MOZNA OBERWAC .TAM NAWET KANARY I KIEROWNICY NIE
CHODZA. 2.SKŁADY JEDNOSTEK KM DALEJ BEDA JEZDZIC STARE ROZKLETONE I
SMIERDZACE BO COS MUSI PORUSZAC SIE PO SZYNACH. PRZECIEZ KM NIE KUPI
WSZYTKICH NOWYCH JEDNOSTEK TE JUZ BARDZO ZNISZCZONE ZOSTANĄ PODANE
JEDYNIE RENOWACJI. 3.POCIAGI BEDA SPOZNIAC BO WLADZE KM I TAK NIE MAJA
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NA TO WIELKIEGO WPLYWU TYLKO PKP PLK 4.ZEBY W POCIAGACH KM ZATRUDNIC
SOK, POLICJANTÓW ABY WYELIMINOWAC ŻOOLI I PALACZY TO TEZ TYM SOKISTOM
TREZBA ZAPLACIC BO ZA DARMO NIKT NIE BEDZIE SIE Z NIMI SZAMOTAŁ.MOZE
PRZY NASTEPNEJ PODWYZCE CEN BILETÓW BEDZIEMy MOGLI LICZYC NA
ZROBIENIE CZEGOS w TYM KIERUNKU I ZLIKWIDOWANIE ŻOOLI.--------------------
WAZNE ZE WIECEJ BEDZIEMY PLACIC I TO JEST SUKCES. ZAPLACIMY WIECEJ ZA
BYLE JAKIE USŁUGI KM ORAZ ZA SMIERDZACYCH ŻOOLI I PIJAKÓW.

[ST41] 2010-03-03 09:37

ZAKAZ UZYWANIA TELEFONÓW
Kolega [M] napisał 2010-03-03 08:58 .........Czy ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć
pogłosce jakoby KM miały wprowadzić zakaz korzystania z telefonów w pociągach
KM?......... WEDLUG POSIADANEJ PREZE MNIE WIEDZY Z TELEFONÓW PO PROSTU
NIE DA SIE KORZYSTAĆ W WC. WC W POCIAGACH KM SA TAK SUPER PACHNACE I
NIE DZIALAJACE ZE NAWET PRZEWYZSZAJ PERFUMY COTY.ZAMIAST SIE
ZAJMOWEAC TAKIMI BZDURAMI JAK TELEFONY TO KM NIECH ZROBI PORZADEK W
SWOICH WAGONACH Z ZOOLAMI I PALACZAMI O CZYM NAPISAL KOLEGA ET 41.
DLACZEGo SIE TYM NIE ZAJMA WLADZE KM. WIEM CO JEST I JESTEM TEGO
SAMEGO ZDANIA CO ET 41. ----------

[M] 2010-03-03 08:58

telefony
Czy ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć pogłosce jakoby KM miały wprowadzić zakaz
korzystania z telefonów w pociągach KM?

[Krzysztof] 2010-03-02 17:59

Nowy Dwór Mazowiecki
----------------------------------------------------------------------------------------- Nowy Dwór Maz -->
Warszawa autobus - 6zł pociąg TLK - 9,50 pociąg KM - 9,60 !!!! Więc nie dziwcie się, że
tak malo osób jeździ...

[ET22] 2010-03-02 14:53

CO Z PIJAKAMI I ŻOOLAMI W KM?
1.PALACZE I ŻOOLE W SŁUZBOWKACH NIE PŁACĄ ZA BILETY ,WIEC ZADNA
POWYZKA ICH NIE DOYCZY . LEPIEJ DO ZOOLI SIE NIE ODZYWAC WOGÓLE, BO
TYLKO SAMEMU MOZNA OBERWAC .TAM NAWET KANARY I KIEROWNICY NIE
CHODZA. 2.SKŁADY JEDNOSTEK KM DALEJ BEDA JEZDZIC STARE ROZKLETONE I
SMIERDZACE BO COS MUSI PORUSZAC SIE PO SZYNACH. PRZECIEZ KM NIE KUPI
WSZYTKICH NOWYCH JEDNOSTEK TE JUZ BARDZO ZNISZCZONE ZOSTANĄ PODANE
JEDYNIE RENOWACJI. 3.POCIAGI BEDA SPOZNIAC BO WLADZE KM I TAK NIE MAJA
NA TO WIELKIEGO WPLYWU TYLKO PKP PLK 4.ZEBY W POCIAGACH KM ZATRUDNIC
SOK, POLICJANTÓW ABY WYELIMINOWAC ŻOOLI I PALACZY TO TEZ TYM SOKISTOM
TREZBA ZAPLACIC BO ZA DARMO NIKT NIE BEDZIE SIE Z NIMI SZAMOTAŁ.MOZE
PRZY NASTEPNEJ PODWYZCE CEN BILETÓW BEDZIEMy MOGLI LICZYC NA
ZROBIENIE CZEGOS w TYM KIERUNKU I ZLIKWIDOWANIE ŻOOLI.--------------------
WAZNE ZE BEDZIE PODWYZKA, WIECEJ BEDZIEMY PLACIC I TO JEST SUKCES, ZE
MY PASAZEROWIE ZAPLACIMY WIECEJ ZA BYLE JAKIE USŁUGI KM ORAZ ZA
SMIERDZACYCH ZOOLI I PIJAKÓW.

[aron] 2010-03-02 12:26

no to jak liczba
no to jak liczba pasazerow nie spadnie, to szykujcie sie na nastepne podwyzki. Na zmiane
ukladu rzadzacego tez bym nie liczyl, Warszawa zaglosuje na PO, Plock na PSL, Radom,
Siedlce i Ostroleka na PiS, ale PiS wiekszosci mial nie bedzie.

[bezimienny] 2010-03-02 11:12

nn
Z tymi cenami to lekka przesada,nie mają z kogo doić,niech sobie z własnej kieszeni
wyjmą złodzieje.....

[ŻAŁOSNE KM] 2010-03-02 09:59

A
• Artur Radwan – Prezes Zarządu, • Arkadiusz Olewnik - Członek Zarządu, • Czesław
Sulima - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju, • Marcin Roszczyk -
Członek Zarządu. TO WŁAŚNIE DZIĘKI NIM TO WSZYSTKO - POJEBAŁO ICH NA
MAKSA

[ktoś] 2010-03-02 09:37

do arona
Nie spadnie, bo to nie lubelszczyzna ani podlasie. Zmienić się muszą ludzie w
województwie, innej rady nie ma.

[Fenix...] 2010-03-02 08:51

Dwie awarie na początek
Podwyżka i na dobry początek po podwyżce ogromne opóźnienia i awaria pociągów w
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kierunku zachodnim w dniu wczorajszym ok godz. 17. Do tego jeszcze podobna w piątek
przed weekendem. KM tylko potrafią przepraszać z głośników. Czy kogoś jeszcze
obchodzą te przeprosiny?

[grzes] 2010-03-02 07:30

bilety cd...
Akcja KM z dnia dzisiejszego: pociąg z Sochaczewa do Warszawy - jeden skład o godzinie
6:45 (do tego opóźniony 7 minut).. widocznie podwyższa była za mała !! Nie byłem
wstanie wyjść z pociągu w Ursusie !!

[aron] 2010-03-02 06:06

czyli
czyli musi spaść liczba pasażerów o 80-90% tak jak np. na linii Lublin - Kraśnik, wtedy
może ceny przestaną rosnąć. Jeżeli liczba pasażerów nie spadnie na jesień kolejna
podwyżka jak w banku.

[ktoś] 2010-03-01 21:19

do arona
spadek liczby pasażerów spowoduje co najwyżej wzrost dotacji. potrzebne są zmiany
wyżej, a to już polityka...

[aron] 2010-03-01 20:04

możecie sobie pisać skargi
możecie sobie pisać skargi a i tak to nic nie da. Dopóki nie będzie znacznego spadku
ilości pasażerów w pociągach to ceny będą rosnąć.

[ciamciaramciar] 2010-03-01 19:21

KM
atrakcji w ramach droższych biletów ciąg dalszy: rano opóźnienie do pracy 40 minut po
pracy opóźnienie pociągu 50 minut, pociąg do Pilawy walka o możliwości wejścia do
pociągu na Służewcu cdn...

[ciamciaramciar] 2010-03-01 19:21

KM
atrakcji w ramach droższych biletów ciąg dalszy: rano opóźnienie do pracy 40 minut po
pracy opóźnienie pociągu 50 minut, pociąg do Pilawy walka o możliwości wejścia do
pociągu na Służewcu cdn...

[henk] 2010-03-01 17:53

nie mozliwe
Naprawdę to już przegięcie jest - za bilet do Wawa Włochy płacę 230 pln (nowe ceny) a
pociąg jak śmierdział tak smerdzi, jak sie spóźniał tak się spóźnia, jak żulernia paliła i
piła tak robi to nadal, czy ja na głowie mam napisane że jestem idiotą ?? !! Czy wam się
zdaje ze ludzie są głupi ? Jak był osobnik do tego żeby zrobić porządek z tymi z KM to go
związki ze Struzikiem wywalili .. bo przecież trzeba by było wywalić z połowę nierobów z
biur i koleżków z zarządu. Ehh szkoda słów.

[Baltazar ] 2010-03-01 17:20

Szczt Bezczelnosci
Stare śmierdzące pociagi ktore sie psuja i opóźniają(ostatnio po kilka godzin) chamsy
kanarzy a do tego skandaliczne warunki przewozowe( 1 sklad przyjedzie czy 2 KM to
zadna roznica podrozni sa traktowani gorzej niz bydlo) Wiec zadaje pyt@nie za co mam
placic jeszcze wiecej przy zakupie biletu miesiecznego. To juz jest szczyt bezczelnosci
zeby podnosić oplaty za bilet przy tych wszystkich problemach jakie KM stwarza
podroznym. Rozumiem ze gdyby wszystko dzialalo jak nalezy to mozna podniesc ceny
biletow ale za ten burd&l na szynach mam placic jeszcze wiecej ?? Jedno wielkie
Frajerstwo, mam nadzieje ze to przedsiebiorstwo upadnie.

[Jarek] 2010-03-01 15:49

c.d.
Zło konieczne dlatego, bo czegos wymagamy a ci nieudacznicy z KM nie są w stnie
sprostać.

[Jarek] 2010-03-01 15:48

22% a nie 9% podwyżki w III strefie
Tylko skargi, skargi i jeszcze raz skargi - do UOKiK, Gazety Wyborczej, Życia Warszawy,
TVN Warszawa, TV Info. Piszmy !!! Może to pomoże. Inaczej cały czas będą nas
traktować jak zło konieczne i jako dojną krowę.

[maryla] 2010-03-01 15:34

szczyt chamstwa
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Na traszie Warszawa - Żyrardów od Bożego Narodzenia do końca lutego nie zdarzyło mi
się ani razu tam i z powrotem normalnie - zgodnie z rozkładem jazdy dotrzec do pracy
lub do domu. Notoryczne spóźnienia, w 95 % bez sensownej informacji, postoje w polu w
okoliczch Włoch lub Ursusa, nawet ponadgodzinne, ścisk nieludzki w pociągach bo jeździ
za mało składów i jeszcze za ten luksus podwyżka biletów. To jest szczyt chamstwa!!!!
Pociąg odjeżdżający z Grodziska o 7.11 miał mieć dwie jednostki i ma - tylko czasami. Z
reguły Ursus czeka na następny pociąg. Po co wprowadzaliście wspólny bilet skoro nie
można wejść do pociągu. Poza tym ja od sześciu lat nie miałam podwyżki chociaż
obowiązków mi przybywa każdego dnia, a KM ile wprowadziły podwyżek cen biletów w
ciągu 6 lat nie dając nic w zamian? Jest coraz gorzej, Trzeci Świat coraz bardziej realny.

[Aga] 2010-03-01 10:33

Jesteście bandą idiotów
Za co te podwyżki? Za to,że ostatnio kupiłam bilet i nigdzie nie pojechałam ,bo nic nie
przyjechało?? Stałam półtorej godziny na mrozie na dworcu zachodnim nie przyjechał
żaden pociąg w stronę Skierniewic! Żarty sobie robicie czy co? Naprawcie te
niedziałające rzęchy ze swoich kieszeni, a nie naszych!

[Axl] 2010-03-01 10:12

.....
POJEBAŁO WAS ( czyli KM )

[go] 2010-03-01 10:06

do Marka nieuka :-)
@[Marek no macie również swoje pociągi które jeżdżą jak chcą i kiedy chcą .. które to
wstawiacie sobie do rozkładu jak wam wygodnie :-))

[Marek] 2010-03-01 09:29

Zadowolony pasażer
Witam Ja jestem zadowolony z podwyżki. Bo mam bilet kolejowy i płace grosze. Nieuki
niech dopłacaja do mojego bileciku. Jak by sie pracowało na koleji to by sie taki luksus
miało.

[grzes] 2010-03-01 08:18

dobrze ..
dobrze z e zrobiłem screeny :-)

[grzes] 2010-03-01 07:53

tanio
Jednym słowem ... SKANDAL ..

[dzik] 2010-02-28 23:45

do władz KM i Struzika
Struzik i ludzie zasiadający w zarządzie KM chyba nie mają wstydu, skoro po takiej
gehennie pasażerów KM decydują się na podwyżki i to wcale nie małe. Takiego koszmaru
jeśli chodzi o podróżowanie kolejami mazowieckimi jak tej zimy dawno nie mieliśmy, ale
to nie przeszkadza kacykom z KM domagać się podwyżek. Struzik też już dawno
udowodnił, że na zwykłych ludziach mu nie zależy i wszyscy mają pasażerów w głębokim
poważaniu... Wściekłość i rozgoryczenie to chyba obecnie najczęstsze odczucia
towarzyszące podróżującym KM.

[Jack Black] 2010-02-28 22:31

idioci
Zarząd KM to banda kretynów! Ludzie opanujcie się! Każecie nam spędzać godziny w
ścisku i braku komfortu, 90% pociągów przyjeżdża z opóźnieniem a wy jeszcze podnosicie
ceny biletów? Jak wam nie wstyd. Potraficie patrzyć w lustro z czystym sumieniem?

[ktoś] 2010-02-28 19:57

do nowej
tfu, na odwrót. miało być ktoś - do nowej.

[nowa] 2010-02-28 19:56

ktoś
kto podnosi bilety? chyba pasażerowie jak pokazują do kontroli. poza tym czemu piszesz
tu o PKP?

[nowa] 2010-02-28 12:33

masakra
a no i z czym na Euro 2012, ośmieszą nas wszystkich........
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[nowa] 2010-02-28 12:27

masakra
koleje mazowieckie to jakaś masakra. Nie dość że w lutym zafundowali pasażerom 2-3
godzinne opóźnienia, to teraz podnoszą bilety. Wstyd i obciach,a tłumaczenie się
wzrostem kosztów jest trochę nie na miejscu, kto zwróci pasażerom stracone godziny w
ciasnych pociągach. PKP jeszcze musi się dużo nauczyć, bo połowa pracowników to
półmózgi.... nigdy nic nie wiedzą

[jk] 2010-02-28 12:27

a ja nie kupie
a ja nie kupie biletu. pociagi sa tak zapchane ze nawet konduktor ani renoma sie nie
wcisnie zeby sprawdzic bilety. i neich mnie pocaluja km w d....

[jk] 2010-02-28 12:18

kolejowy armagedon 10
Do kogo skargi? Kolejarze za każdym razem zrzucają winę na zły stan techniczny taboru,
infrastruktury technicznej. Być może czasem w części jest to zgodne z faktami, ale
pamiętajmy - bardzo wiele zależy od ludzi i ich podejścia do swoich obowiązków.
Wydarzenia z wtorku są tego dowodem. Zapewne po dzisiejszych i wczorajszych
komplikacjach wiele osób napisze skargi do kolei. Bądźmy więc sprawiedliwi i
obdarzajmy spółki kolejowe swoimi przemyśleniami.

[jk] 2010-02-28 12:17

kolejowy armagedon 9
Poczekajmy, zobaczymy. Na pocieszenie (i nieco przekornie) powiem tylko – drodzy
współpasażerowie, to co się działo dziś, wczoraj i przez ostatnie tygodnie to i tak nic w
porównaniu z tym, co nas czeka, gdy rozpocznie się modernizacja Linii Średnicowej na
odcinku od W-wy Zachodniej do W-wy Wschodniej. Kolejowy Armagedon z nim związany
rozpocznie się jeszcze w tym roku i potrwa aż 3 lata. Jedno trzeba przyznać – na kolei
zawsze dzieje się „coś interesującego”, a podróże coraz częściej do rutynowych i nudnych
nie należą. Szkoda tylko, że prawie zawsze cierpią na tym pasażerowie.

[jk] 2010-02-28 12:16

kolejowy armagedon 8
Ktoś może powiedzieć – podróżowanie to zadanie dla odważnych, a może po prostu kolej
dba o kondycję fizyczną swoich pasażerów i wychodzi z założenia, że tego typu ćwiczenia
jeszcze nikomu nie zaszkodziły. Co będzie jutro? Kilkanaście dni temu spółce ZAGUBIŁ
SIĘ POCIĄG na trasie Skierniewice - Warszawa, a dziś zgubili się pracownicy. Kolej
nigdy nie przestanie zaskakiwać. Co jeszcze może zgubić się ?

[jk] 2010-02-28 12:15

kolejowy armagedon 7
Wczoraj Poniedziałek też był ciekawym dniem na PKP. Rano awaria rozjazdów w
Warszawie Zachodniej spowodowała opóźnienia nawet o 40 minut w kursowaniu pociągów
podmiejskich z Żyrardowa, Skierniewic i Grodziska Maz. do Warszawy. Wieczorem
natomiast doszło do awarii składu SKM-ki jadącej do Pruszkowa na stacji Powiśle, a
jakby tego było za mało, podczas przepychania uszkodzonej SKM-ki przy pomocy pociągu
Kolei Mazowieckich przez Dworzec Sródmieście nastąpiła kolejna awaria, a huk i
wydostający się z podwozia pociągu dym spowodował panikę i ucieczkę pasażerów z
Dworca. Oba pociągi zablokowały tunel średnicowy na kilkadziesiąt minut.
Zdezorientowani pasażerowie jechali czym się dało – pociągami pospiesznymi (przez
Żyrardów), Kolejką WKD lub autobusami. Efekt finalny – niektórzy mieszkańcy Powiatu
Grodziskiego wracali do domu nawet 3,5 godziny.

[jk] 2010-02-28 12:13

kolejowy armagedon 6
Próbowaliśmy się tego dowiedzieć od przedstawicieli w Warszawie. Niestety, do chwili
opracowania tego artykułu nie dostaliśmy odpowiedzi – być może tak bardzo się zgubili,
że nadal są szukani. W ten sposób trzy najbardziej newralgiczne linie kolejowe w Polsce
zostały zablokowane w obie strony: 1. Centralna Magistrala Kolejowa Kraków - Warszawa
(główna linia kolejowa w Polsce), 2. linia pociągów pospiesznych nr 1 Warszawa - Łódź,
3. linia podmiejska Skierniewice - Żyrardów – Warszawa. Blokada linii trwała
kilkadziesiąt minut do ok. 8 rano. Około 1.000 pasażerów utknęło podczas podróży w
pociągach pospiesznych IC, Inter-regio, podmiejskich Kolei Mazowieckich i SKM-ce.
Opóźnienia osiągały 35 minut.

[jk] 2010-02-28 12:12

kolejowy armagedon 5
Wreszcie ujawniono tajemnicę - W PRUSZKOWIE NIE MOŻNA ZNALEŹĆ OBSŁUGI
NASTAWNI ! Większość pasażerów osłupiała, a część zaczęła się śmiać i wypytywać, jak
to możliwe, by zagubili się pracownicy? Gdzie podziali się pracownicy spółki
PKP-Polskie Linie Kolejowe podczas porannego szczytu komunikacyjnego?

[jk] 2010-02-28 12:11

kolejowy armagedon 4
Pociąg ten jednak dojechał do Pruszkowa i zatrzymał się. Bardzo długo nawet obsługa
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pociągu nie wiedziała, co się stało i jak długo będzie trwał ten postój. Przez radio ciągle
ponawiane były kolejne zaptania ze strony obsługi innych pociągów, które również
stanęły przed lub za Pruszkowem.

[jk] 2010-02-28 12:11

kolejowt armagedon 3
Ktoś może powiedzieć: komfort podróży równy sardynkom w puszce, a może po prostu
kolej dba o integrację pasażerów ?

[jk] 2010-02-28 12:10

kolejowy armagedon 2
Wtorek rano Kolejny dzień z rzędu pociągi podmiejskie z Żyrardowa i Skierniewic do
Warszawy jeżdżą mocno opóźnione. Dziś po raz pierwszy pociąg nr E 9264 o godz. 7.05 z
Żyrardowa do Warszawy przyjechał w sile 1 składu. Normalnie w godzinach porannego
szczytu komunikacyjnego jeżdżą 2 składy. Pasażerom z Żyrardowa i Międzyborowa udało
się jakoś wsiąść. W Jaktorowie niestety, już nie wszyscy dostali się do wnętrza. Podobnie
było w Grodzisku Maz., Milanówku, Brwinowie i innych stacjach na trasie do Warszawy.

[jk] 2010-02-28 12:09

kolejowy armagedon 1
Na kolei dzieje się coraz gorzej. Upadek następuje już nie tylko z roku na rok, z miesiąca
na miesiąc, ale wręcz z dnia na dzień. Wytrzymałość pasażerów osiąga krytyczne
granice. Znów spóźnienia do pracy, na zajęcia do szkół i na uczelnie.

[pasażer2] 2010-02-28 08:34

Nasielsk
Myślę,że ciągłę opóźnienia pociągów to dręczenie psychiczne ludzi. Powinien ktoś
odpowiedzieć za to jak za przestępstwo.

[ktoś] 2010-02-27 23:04

przelol
będziecie kupować bilety i nikt nie będzie strajkować. i po co te buńczuczne zapowiedzi?
śmiać mi się chce...

[Pasażer] 2010-02-27 22:49

ZŁODZIEJE
Przecież, to przechodzi ludzkie pojęcie co oni wyprawiaja!!!!!!!! NIech podniosą standard
świadczonych usług i punktualność!!!!! Wcale bym się nie zdziwił jak tak dalej pójdzie jak
pasażerowie będą strajkować!!!

[jacek] 2010-02-27 21:51

zglupieli
po tym co widac na kolei to powninny być obnizki w ramach zadoscuczynienia a nie
podwyzki.

[Kondzio] 2010-02-27 21:49

Luksusy jak w Indiach
To co maja koleje mazowieckie to nie sa pociagi a bydlo-wozy - smierdzace i brudne ze
az sie lepi. I ja mam placic za te luksusy wiecej jeszcze? Niech mi skurw....y oddadza
pieniadze za spoznienia najpierw.

[marcin] 2010-02-27 21:33

za co?
niech najpierw punktualnie przyjezdzaja! durna firma ktora wyciaga tylko pieniadze.
pieniadze umieja wyciagnac to niech sie naucza w koncu jak dbac o klienta.

[jacek] 2010-02-27 21:29

skandal!
ja nie bede kupowal biletow. niech sie wala. codziennie spozniony przychodze do pracy
przez ta glupia firme a oni jeszcze chca kasy. niech najpierw jezdza punktualnie a potem
mysla o podwyzkach. skandal

[łukasz] 2010-02-27 00:20

do bety
Masz jakąś awersję do rumunów? Wyobraź sobie księżniczko, że normalni ludzie
(pokusiłbym się o stwierdzenie że lepsi od ciebie) jeżdżą pociągami między Jaktorowem a
Skierniewicami. Masz kompleksy z Rumunami związane to pojedź sobie do bandyckich
Serbów, polatasz z kijem za Rumunami, i tam dopiero doświadczysz zamkniętych okien w
pociągach!
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[łukowianin] 2010-02-26 18:55

Zamiana?
W mojej wypowiedzi chodziło, że na Łuków frekwencja bardzo szybko rośnie (trochę się
zdziwiłem w Siedlcach), do Łukowa ciągle tylko 1xEN57 (wyjątek: Łukowianka);
pochwała za lepszy rozkład od 01.03; niezrozumienie dla obsługi poc., która zamyka
drzwi jak ludzie wsiadają (i potem drzwi niesprawne). Ja miałbym taką propozycję
zamiany: Łuków-Pilawa do Kolei Mazowieckich (w końcu większość tej linii to
województwo mazowieckie, a jak były pociągi, to ludzie dojeżdżali tylko do Warszawy -
byłyby znowu bezpośrednie pociągi Łuków-Pilawa-Warszawa), a Łuków-Siedlce do
Przewozów Regionalnych (bezpośrednie pociągi Siedlce-Terespol, w końcu połowa osób
do Łukowa to tak naprawdę Międzyrzec Podlaski/Biała Podlaska, druga połowa to Borki
Kosy, Białki S., Radomyśl i kilka osób z Łukowa).

[Marek] 2010-02-26 16:03

podwyżki biletów
Faktycznie , jak wyliczyłem to mój kwartalny wzrośnie ok. 22% ,jak to się ma do inf. że 9
% ? Podwyżki sa robione co roku o ok 10% i przepadają w worku bez dna.Może ktoś
napisze dlaczego 20% a nie 50 %.Szkoda że koleje mazowieckie robią nas w konia i nikt
na to nie ma wpływu

[michałek] 2010-02-26 14:03

Jestem zły
czestsze korzystanie z autobusow, a najlepsze wyjscie nadal jezdzic na gape :]

[beta] 2010-02-26 10:53

do ktosia
ewidentny rumun, zero poziomu i nie powiem czym robiony.

[debile] 2010-02-26 09:32

ch wam wiecie gdzie
fantastycznie, znowu kolejna podwyzka... ki3rva za co ja mam placic? za notoryczne
spoznianie sie pociagow bez zadnych informacji? za syf i meline w pociagu? smrod petow
i piwska ze sluzbowek? zenada...

[Jarek] 2010-02-26 09:29

22%, a ne 9% podwyżki - LICHWA !!!
22% podwyżka na III strefą. Na złodziejskie metody, lichwę i monopolistyczne praktyki
KM nie ma innego sposobu jak tylko pisanie skarg: do UOKiK, Gazety Wyborczej, Życia
Warszawy, TVP Info, TVN Warszawa itd.. Uczyńmy to jak najprędzej. Ja piszę w przyszłym
tygodniu.

[ktoś] 2010-02-26 00:14

do studentki
Nie istnieje coś takiego jak trzecia strefa karty miejskiej, to raz. Ustalanie granic stref
nie należy do km, samorządy muszą do tego dopłacić, to dwa. Dobrze jest kierować
swoje prośby do instytucji mogących je spełnić, i oczywiście prosić o coś, co istnieje, to
trzy. Więcej nic nie powiem...

[ciamciaramciam] 2010-02-25 20:41

KM
podpisuje się pod pomysłem kibca, niestety jedyną zmianą jaką odczułem po informacji o
podwyżkach było to, że w poniedziałek i wtorek bombardier zamiast 4 miał 3 jednostki, w
poniedziałek ludzie z Iwicznej zostali na peronie ( brak miejsc )... z niepokojem oczekuję
kolejnych atrakcji w ramach droższych przejazdów.

[studentka] 2010-02-25 19:05

ceny drożeją a warunki się nie zmieniają
Zamiast podnosić ceny biletów niech wprowadza do grodziska III strefe karty miejskiej,
tak jak jest na trasie do otwocka!

[dex] 2010-02-25 16:44

dex
No chyba was wszystkich powaliło z tymi podwyżkami. Najpierw zróbcie porządek w tym
syfie a potem pomyślimy. Mnie to nie obchodzi że ktoś wam podniósł ceny, ale wy nic nie
zrobiliście żeby poprawić komfort jazdy i oczekiwania na pociąg. Od grudnia 5 razy
udało wam się przyjechać na czas. Wszystkie pociągi są wciąż popóźniane. A jeszcze
jeden paradoks i to jaki pociągowi przejazd 30 KM zajmuje 30 min kolejne 10 zajmuje 40
min w dodatku w rozkładzie przewidziane jest na to 55 min, no ja tego nie rozzumiem ale
więcej i więcej ciągle chcą !!!

[ktoś] 2010-02-25 16:21

do bety
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masz jakieś problemy ze swoim pochodzeniem? mamusia z listonoszem - cyganem tatusia
zdradziła?

[beta] 2010-02-25 15:47

do ktosia -rumuna
nie reformowalne środowisko, naukowo stwierdzone - a durne i chamskie - taka gmina,
co się dziwić.

[Kibic123] 2010-02-25 15:38

A ja sie zgodze na podwyzke...
A ja sie zgodze na podwyzke nawet o 20% pod warunkiem, ze KM zapewnia ze pociagi
beda jezdzily zgodnie z rozkladem a za kazde opoznienie powyzej 20 minut beda
wyplacaly 30 pln rekompensaty.

[ktoś] 2010-02-25 14:42

ps.
ps. i mimo tego pociągi jeżdżą często nabite całkowicie.

[ula] 2010-02-25 14:41

ula
witam, w zwiazku z koszmarnym dojazdem w styczniu i lutym 2010 powinna być
pasażerom przyznana obniżka cen biletów a nie podwyzka. To skandal - brudne, ciasne,
zimmne i opóźnion e pociągi.

[ula] 2010-02-25 14:41

ula
witam, w zwiazku z koszmarnym dojazdem w styczniu i lutym 2010 powinna być
pasażerom przyznana obniżka cen biletów a nie podwyzka. To skandal - brudne, ciasne,
zimmne i opóźnion e pociągi.

[ktoś] 2010-02-25 14:39

busy Otwock
Jeżdżą, ale autobusy. nie mają nic wspólnego z busikami jeżdżącymi do Lublina,
Tomaszowa, Chełma itp. Zabierają 5 razy więcej ludzi, nieraz kursują przegubowce. Ot,
taka mała różnica.

[ET21] 2010-02-25 14:28

PODWYZKA CEN BILETÓW
Szanowni Panstwo Z tego co widze to niewele sie tutaj zdaial czy w KM czy we Wladzach
miejskich w kieruku polepszenia dzialania KM. Proponuje te cala sprawe balaganu w KM
oraz nadciagajacej podwyzki zglosic do TVP INFO mail: TWOJE@TVP.INFO Moze wizyta
reporterów TV cos pomoze i dadza sobie na wstrzymanie z tymi zwariowanymi
podwyzkami i moze cos poprawi sie w jakosci uslug

[aron] 2010-02-25 14:26

chodzi o to
chodzi o to ze widocznie jest silniejsza konkurencja niz np. na Sierpc - Plock gdzie jest
10 busow dziennie i jest podwyzka. Albo jakies przeoczenie marszalka. No bo zobacz - z
Plocka do Warszawy busy smigaja praktycznie co kilkanascie minut i sa konkurencyjne
czasowo w porownaniu z pociagiem - a wiec tam podwyzki nie ma.

[Kasia Mińsk] 2010-02-25 14:24

Busy Otwock
Jak to gdzie? Jak jeździłam jeszcze autobusami z/do Mińska to czekając na swój powrotny
w centrum busów na linii otwockiej widziałam mnóstwo, czasem 2 jeśli nie 3 na raz
zatrzymywały się przy Novotelu blokując niemal cały przystanek autobusowy. Czy
Minibusy i Wilgi nie są z linii otwockiej? Chyba jednak są! Ale Mińsk też ma sporo
autobusów a tymczasem płace za miesięczny KM 162 zł. Masakra! A teraz to już nie wiem
ile... Na razie mam jeszcze ważny bilet kwartalny, kupiłam go jak tylko usłyszałam
plotkę o podwyżce.

[ariel] 2010-02-25 14:21

do arona
albo gdzie ta silna konkurencja? są tylko dwie linie, albo karczew albo śródborów/mlądz,
tu nie ma żadnej konkurencji...

[ktoś] 2010-02-25 12:27

do arona
Gdzie Ty widziałeś na linii otwockiej busy? :O
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[aron] 2010-02-25 12:00

konkurencja
bo na linii Otwock - WArszawa jest silna konkurencja busow, podobnie Plock - WArszawa.
Z Plocka do Sierpca busow jest jeszcze dosc malo ( chyba tylko 10 kursow dzienie).

[marek] 2010-02-25 11:32

w
Dlaczego robi się promocje na Otwocku za 3,50 a na innych liniach w tych samych
kilometrach płacimy 8,80 na przykład Sierpc-Płock i znów podwyżki biletów obejmują te
linie a Otwocka znów nie dotyczy podwyżka

[marek] 2010-02-25 11:31

w
Dlaczego robi się promocje na Otwocku za 3,50 a na innych liniach w tych samych
kilometrach płacimy 8,80 na przykład Sierpc-Płock i znów podwyżki biletów obejmują te
linie a Otwocka znów nie dotyczy podwyżka

[ktoś] 2010-02-25 11:27

do bety
raz nie pomogło? to popraw jeszcze ze trzy razy.

[ST41] 2010-02-25 11:01

PODWYZKA CEN BILETÓW KM
1.PALACZE I ŻOOLE W SŁUZBOWKACH NIE PŁACĄ ,WIEC ZADNA POWYZKA ICH NIE
DOYCZY . LEPIEJ DO ZOOLI SIE NIE ODZYWAC WOGÓLE, BO TYLKO SAMEMU
MOZNA OBERWAC .TAM NAWET KANARY I KIEROWNICY NIE CHODZA. 2.SKŁADY
JEDNOSTEK KM DALEJ BEDA JEZDZIC STARE ROZKLETONE I SMIERDZACE BO COS
MUSI PORUSZAC SIE PO SZYNACH. PRZECIEZ KM NIE KUPI WSZYTKICH NOWYCH
JEDNOSTEK TE JUZ BARDZO ZNISZCZONE ZOSTANĄ PODANE JEDYNIE RENOWACJI.
3.POCIAGI BEDA SPOZNIAC BO WLADZE KM I TAK NIE MAJA NA TO WIELKIEGO
WPLYWU TYLKO PKP PLK 4.ZEBY W POCIAGACH KM ZATRUDNIC SOK, POLICJANTÓW
ABY WYELIMINOWAC ŻOOLI I PALACZY TO TEZ TYM SOKISTOM TREZBA ZAPLACIC
BO ZA DARMO NIKT NIE BEDZIE SIE Z NIMI SZAMOTAŁ.MOZE PRZY NASTEPNEJ
PODWYZCE CEN BILETÓW BEDZIEMy MOGLI LICZYC NA ZROBIENIE CZEGOS w TYM
KIERUNKU I ZLIKWIDOWANIE ŻOOLI.-------------------- WAZNE ZE BEDZIE PODWYZKA,
WIECEJ BEDZIEMY PLACIC I TO JEST SUKCES, ZE MY PASAZEROWIE PLACIMY
WIECEJ ZA BYLE JAKIE USŁUGI KM Z TOWARZYSZENIEM EKIP SMIERDZACYCH
ZOOLI I PIJAKÓW.

[beta] 2010-02-25 08:34

do ktosia
Ktoś, co się tak pienisz? Czy ty też ze Skurwienic? To współczuję, nie moja wina

[SP41] 2010-02-25 08:28

PODWYZKA BILETÓW
Szanowni Panstwo Z tego co widze to niewele sie tutaj zdaial czy w KM czy we Wladzach
miejskich w kieruku polepszenia dzialania KM. Proponuje te cala sprawe balaganu w KM
oraz nadciagajacej podwyzki zglosic do TVP INFO mail: TWOJE@TVP.INFO Moze wizyta
reporterów TV cos pomoze i dadza sobie na wstrzymanie z tymi zwariowanymi
podwyzkami i moze cos poprawi sie w jakosci uslug

[Jarek] 2010-02-25 08:19

Skandal – lichwa !!!
Bilet kwartalny po podwyżce na III strefę to wydatek 525 zł (teraz jest 430,10 zł) czyli
22% więcej. Gdzie te wspomniane 9% ? To zwyczajna lichwa i łobuzerstwo. Praktyki
monopolistyczne. W przyszłym tygodniu zawiadamiam UOKiK i wykupuję bilet ZTM.

[aron] 2010-02-25 07:12

ty myślisz
ty myślisz, że woj. lubelskie nie ma innych wydatków tylko płacenie za pociągi Łuków -
Warszawa.

[zofey] 2010-02-25 04:10

.
Też jestem za tym. Ale zrozumiałem że na Siedlce-Łuków tłok. To niech Łuków, powiat
łukowski albo województwo lubelskie zapłaci wreszcie za to że ten pociąg w ogóle
jeździ... Może by się i druga jednostka znalazła...

[ktoś] 2010-02-24 23:38

do łukowianina
weź to napisz jeszcze raz, tym razem po polsku
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[łukowianin] 2010-02-24 20:27

Siedlce
Do Siedlec z Warszawy: 16:30 ŁUKOWIANKA KM 17:02 KM [osob.] 17:35 TLK [do
Terespola]... Tłok to jest do ŁUKOWA!! I nikt mi nie wmówi, że puste pociągi.
Łukowianka coraz dłużsża!! Jesienią były zazwyczaj 3 wagony, teraz już 5-6! A od 1 marca
Łukowianka zabierze część pasażerów [niektórzy poczekają specjalnie godzinę dłużej po
podwyżce] z TLK [zabierającego od 01.03 pasażerów z !@#$%^&* o 18:09 [bez
komentarza, co tam się działo]. Dzisiaj miałem okazję jechać KM do Siedlec. W pociągu
o 15:05 frekwencja 25-40% (najmniej oczywiście Krynka-Radomyśl - granica
województwa). Pociąg przyjechał do Siedlec. o_O CAŁY PERON 3 LUDZIE NA
"ŁUKÓW"!! I się pchają, SYGNAŁ ODJAZDU, zamykają drzwi, gdy ludzie wsiadają !!,
więc silna młodzież przepycha się z drzwiami. Drzwi w jedną stronę, a panowie pchają w
drugą. Drzwi się poddały. Zaczynają wchodzić starsi, dla których miejsc siedzących już
nie ma (tylko 1xEN57; Przewozy Regionalne w Łukowie na 16:44 do Terespola
podstawiają 2xEN57!). Frekwencja rośnie!!

[Jaro] 2010-02-24 18:45

Nowy Dwór Mazowiecki
-------------------------------------------------- Nowy Dwór Maz --> Warszawa autobus - 6zł pociąg
TLK - 9,50 pociąg KM - 9,60 !!!! Więc nie dziwcie się, że tak malo osób jeździ...

[Podrozny od wielu lat] 2010-02-24 17:59

Bez zmian.
Dlaczego nic sie nie zmieni do Siedlec , po co te dwa poc koncza bieg w
Mrozach,przeciez widzicie jak sa przepelnione poc do Siedlec w tych godz.Za Mrozami w
strone Siedlec tez ludzie zyja.

[kpina] 2010-02-24 17:02

brak_zmian_rozkładu
JUŻ JEST NOWY ROZKŁAD ZERO ZMIAN NA TRRASIE RADOM-WARSZAWA FATALNY
ROZKŁAD ZOSTAŁ I JAZDA STARYM ZŁOMEM PONAD 2 GODZINY

[grzegorz] 2010-02-24 12:49

SKANDAL!!!
To jest jakaś kpina z ludzi. Tłumaczą że koszty dostepu do infrastruktury PLK wzrosły. A
może bardziej wlaściwe byłoby o wystąpienie do PLK o obniżenie tych kosztów w związku
z licznymi trudnosciami z dostępem do tej pseudo infrastruktury. Przecież niedawno
wszyscy tłumaczyli że wszystko opóźnione bo rozajazdy pozapychane śniegiem, że trakcja
oblodzona, że automatyka siada podczas mrozu- czyli to PLK jest winne to jaką podwyżkę
oni chcą. Szkoda że w tym kraju ludzie nie mają innej (czytaj rozsądnej) alternatywy.
Dobrze że właśnie kupiłem bilet to jestem miesuiąc do przodu. ale marna to pociecha.

[ktoś] 2010-02-24 11:41

do spiętego, bety i arona
spięty: bez dotacji ŻADNA firma tu nie wejdzie, nie łudź się. beta: weź ty się pier***nij
szpadlem w łeb, dobrze ci zrobi. aron: z otwocka chodzą autobusy (nie busy) co 5 minut,
a i tak miejsca siedzącego w pociągu często nie uświadczysz.

[Spięty] 2010-02-24 11:25

Kiedyś
Przyjdzie taki dzień,że wjedzie tu DB ,a wtedy KM zaczną szanować pasażerów!!

[ariel] 2010-02-24 10:48

służewiec
pod koniec września był piękny artykuł "dodatkowe pociągi na służewiec", było fajnie
dopóki nie wprowadzili nowego rozkładu na koniec jesieni, i gdzie są te dodatkowe
pociągi? ani nie ma jak się dostać do pracy między 8 a 9, ani z pracy, kto układa ten
rozkład? wsiowe psl z siedlec, które dba tylko o własne cztery litery??? i jeszcze
podwyżka, jawna kpina... fucking KM o.O

[beta] 2010-02-24 08:37

droższe bilety
O podwyżce biletów można dowiedzieć się tylko z internetu, ze strony KM. A dlaczego nie
ma oficjalnych komunikatów? Bo się boją!!!!!!! Im nawet podwyżka 1000% nic nie
pomoże. To barany ze Skierniewic i dlatego tolerują pijaków i meneli jeżdżących za
darmo. To ich krajanie- rumuny- a rumun to rumun-nie reformowalny. Zaorać to całe
towarzystwo od Kozerek po Skierniewice włącznie. Nie będzie brudu, smrodu i chamstwa
w pociągach. Nie dość że się nie myją to "spaśnięte rumuńskie damy" nie dają nawet
wywietrzników otworzyć, a okna to najlepiej gwoździami zabić. Jaki pan taki kram -
prezes PKP Wach to przecież rumun - z Jaktorowa, to czego można się spodziewać. A
rozkłady jazdy też przystosowane do rumunów - wszystkie pociągi w normalnych
godzinach jeżdżą tylko stamtąd, niestety.Nie liczcie na poprawę czegokolwiek, dopóki te
zakapiory będą tym rządzić. My musimy za to płacić, bo te typy to tylko na przelew maja
pieniądze a bilety? Oni nawet nie wiedza co to takiego.
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[aron] 2010-02-24 08:30

cały pociąg to nie
cały pociąg to nie, ale już spadek liczby pasażerów o ok. 50% dałby zapewne coś
biurokractwu do myślenia. Choć w woj. lubelskim to było mało, kolej utraciła większość
pasażerów w porónaniu z epoką przedbusową.

[aron] 2010-02-24 08:29

bez przesady
już nie przesadzaj że jazda busów co minutę to jest jakiś straszny problem. W Lublinie na
ul. Ruskiej, Lubartowskiej, Prusa i Biernackiego jakoś da się z tym żyć.

[E2313] 2010-02-24 08:15

SUKCES ! PODWYZKA CEN BILETÓW KM !
KM PODWYZKA Szanowni Panstwo. Czytam te wszsytkie artykuły i widac ze sytuacja Km
jest po prostu krytyczna i w takiej sytuacjo powinno sie rozwiazac KM. ZA CO MAMY
PLACIC WIECEJ ? Czy za opoznienia, smrody rozwalone wagony, pisjaków i palaczy
ktorych nie mozna sie pozbyć ? TO JAKAS PARANOJA !!! Z tego wniosek ze chyba za to
wszytko j/w bo nikt z tego wszytkiego nic sobie robi. WAZNE ZE PASAZEROWIE WIECEJ
BEDA PLACIC ZA SMIERDZACY PRZEJAZD Z ŻOOLAMI W ROZKLEKOTANYCh
WAGONACH.

[Jarek] 2010-02-24 08:10

Zmiany w rozkładzie od 1.III.
Od 1.III. zabrano pociąg ze Służewca do centrum o godz. 16.04, którym podróżowały
tłumy ludzi pracy. Oczywiście pewnie jest to efektem wspaniałych przemyśleń i
dogłębnych analiz kolejowych mózgów. Wszak 14.I.10r. KM pisały: "Uwzględniając
przesłane do naszej Spółki wnioski i postulaty Pasażerów, dotyczące wprowadzenia
korekt w kursowaniu pociągów" itp. itd. Bzdety. Dziękuję za korzystną korektę. Między 15
a 18 było 5 pociągów, teraz tylko 3. Tak trzymać dalej ! Nieudacznicy ! Czym prędzej
SAMI zgłoście WNIOSEK O UPADŁOŚĆ spółki !!! Przecież tylko się męczycie z nami
klientami !

[zofey] 2010-02-24 06:52

2
Więc łącznie z tymi ludźmi którzy już jeżdżą autobusami to z Mińska one musiałyby
wyjeżdżać co minutę. A tu już się pojawia problem logistyczny na 1-jezdniowej trasie...

[zofey] 2010-02-24 06:49

do Arona
Weźmy taką aglomerację warszawską najszerzej rozumianą (subregion wg GUS).
Połączenia autobusowe są niezłe (Mińsk, Otwock, Piaseczno, NDM), z kilkoma może
wyjątkami. Ale czy naprawdę myślisz że te autobusy jeżdżą w połowie puste? Bo sorry,
ale pełny pociąg składający się ze statystycznych 6 wagonów to można zastąpić iloma
autobusami? 10? (wagon ma ponad 20 metrów, autobus 12)

[aron] 2010-02-24 06:12

bojkot KM
jedyne wyjście to bojkot KM i przesiadka na PKS i busy. Tam gdzie ludzie to zrobili ( np.
w woj. lubelskim) kolej na niektórych odcinkach obniżyła ceny biletów ( np. bilet Lublin -
Kraśnik kosztuje 5 zł za 50 km). Podobnie jest np. w woj. podkarpackim na odc. Rzeszów
- Tarnobrzeg. Podobnie jest nawet w KM - nie podniesiono ceny biletu Warszawa - Płock
bo tam większość osób jeździ PKSem i busami. Tak że macie 2 wyjścia - 1. pozostać
cywilizowanymi ludźmi i jeździć KM - wtedy będą wam cały czas podnosic ceny biletów
bo skoro pociągi są pełne to po co obniżać ceny 2. przerzucić się na PKS i busy wtedy
ceny w pociągach spadna.

[ktoś] 2010-02-24 00:34

do teresy
Gwoli ścisłości - ŻADNA linia na chwilę obecną nie jest rentowna. Do każdej dopłacać
musi samorząd.

[Teresa] 2010-02-23 23:19

Kradzieje!!!
Któż ma zapłacić za obsługę nierentownych linii z Sierpca do Nasielska i Płocka??? -
właśnie my, wszyscy pasażerowie KM-u. Jak się wam Kaemiarze nie opłaca uruchamiać
tam pociągów, to ich nie uruchamiajci, a nie obarczacie kosztami biednych pasażerów. to
jest wyzysk, gdyż żadna firma kolejowa zajmująca się przewozami pasażerskimi nie ma
tak wysokich cen biletów. Nawet bilety na TLK uruchamiane przrz PKP InterCity są
tańsze....

[Kuba] 2010-02-23 23:11

Moje zdanie
Nie znam się, ale jeśli na KM zostaną nałożone jakiekolwiek kary, to spółka będzie je
spłacać, to oczywiste. A pieniądze na zapłacenie kary będzie pobierać z biletów - czyli
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byłyby kolejne podwyżki. I koło się zamyka. Alternatywą (chyba jedyną) jest jakakolwiek
konkurencja. Bo na razie mamy monopol...

[domin] 2010-02-23 22:26

żart
To już chyba naprawde zakrawa o absurd!! rozumiem, gdyby podwyżka cen szła w parze z
jakością usług, a tu nie dość że pociągi zawsze się opóźniają, rozkład jazdy jest
nieprzystosowany dla podróznych, to jeszcze podnoszą ceny biletów!! wiedzą że są w
pewnych regionach monopolistami w transporcie i pozwalają sobie na takie gierki.. Tu
chyba Rzecznik Praw Konsumentów może tylko pomóc...albo grom z jasnego nieba, który
zjara ten cyrk na "kółkach" jakim są KM!!!!

[jacek] 2010-02-23 21:23

ekhm
Podwyżki jak najbardziej nie popieram. Takie posunięcia są dozwolone tylko wtedy, gdy
jakość usług poprawia się. Chciałem tylko powiedzieć, że te wszystkie problemy, o
których piszecie, nie dotyczy chyba wszystkich połączeń. Legionowo-Warszawa:
zazwyczaj jest nagrzane, punktualnie (mówię o pociągach jadących stąd a nie z Iłowa),
może czystością nie pachnie, ale też nie śmierdzi, ktoś z piwem siedzi, ale na samym
końcu pociągu, palaczy też jakby ubyło. Przez ostatnie dwa miesiące na żadnego nie
trafiłem. Nie wiem, od czego to jest uzależnione, że KM tylko na niektórych relacjach
potrafią robić coś w miarę dobrze, a na innych doprowadzają ludzi do szału. Najgorszy
jest brak alternatywy dla dojeżdżających z daleka. Albo pociąg albo bezrobocie. Gdyby
istniała realna konkurencja, na pewno już coś musiałoby się zadziać w KM, żeby nie
upadły. Ile taniej byłoby, gdyby w pociągu był jeden konduktor, a nie dwóch.

[www] 2010-02-23 20:27

dzięki za
podwyżkę. Jednocześnie w imieniu całego kolektywu, pozdrawiam was trepy pancerne, za
rozkład na ten rok !!

[ST41] 2010-02-23 20:05

KM PODWYZKA
Szanowni Panstwo. Czytam te wszsytkie artykuły i widac ze sytuacja Km jest po prostu
krytyczna i w takiej sytuacjo powinno sie rozwiazac KM. ZA CO MAMY PLACIC WIECEJ ?
Czy za opoznienia, smrody rozwalone wagony, pisjaków i palaczy ktorych nie mozna sie
pozbyć ? TO JAKAS PARANOJA !!! Z tego wniosek ze chyba za to wszytko j/w bo nikt z
tego wszytkiego nic sobie robi. WAZNE ZE PASAZEROWIE WIECEJ BEDA PLACIC ZA
SMIERDZACY PRZEJAZD Z ŻOOLAMI W ROZKLEKOTANYCh WAGONACH.

[X] 2010-02-23 19:10

Do Piotra
Przecież jest podanny rozkład od 1 marca.

[Bing] 2010-02-23 18:45

do ktosia
nie interesuje mnie z czyjej winy jest opoznienie. Kupuje bilet KM, to z nimi mam
umowe. Jesli opoznienia sa z winy PLK to jest to srawa KM by sie upomniec. Obecnie
planuje za kazde spoznienie brac odpowiedni kwitek od kierownika pociagu. I wam tez
tak radze, moze zastanowia sie po co komu takie kwity. Pozniej zobaczymy co z tym.
Pisma nalezy pisac do wladz samorzadowych- nie tylko do marszalka woj. maz ale tez do
wladz miasta, bo i oni decyduja o doplatach.

[Piotr] 2010-02-23 18:23

Co wy
Co wy tak gadacie na koleje dzisiaj jadąc przez 50 min miałem relaksujący masaż.
Pociąg trząsł się cały czas myślałem że zgłupieję, dziś było w miarę ciepło oczywiście w
pociągu musiało być włączone ogrzewanie ^^ . A tak a pro po czy od 1 marca nie
wchodzi korekta rozkładu i czy nie powinni jej już przedstawić ??

[ktoś] 2010-02-23 15:35

do passangera
to forum padło zanim sie narodziło...

[Aga] 2010-02-23 15:27

Złodzieje
Najpierw to się postarajcie by naprawić te pociągi bo dojazdy to paranoja!

[passenger] 2010-02-23 14:40

http://www.kolejemaz.fora.pl/
Adres forum o Kolejach Mazowieckich, gdzie nie wycinają komentarzy:
http://www.kolejemaz.fora.pl/
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[Justyna] 2010-02-23 14:30

energia
Wzrost kosztów energii? W ostatnie mrozy było zimno, pociąg "jechał "chyba 10 km/h..
Ale fakt wiosna idzie teraz zaczna grzać.. Popaprani są!

[1212] 2010-02-23 14:19

PODWYZKA BILETÓW A PALACZE I ŻOOLE NIE PŁACĄ
Przecież oni i tak nie płacą za bilety, więc żadna podwyżka ich nie dotyczy. Pala, pija i
dalej beda to robic . Żoole jarający szlugi i pijacy piwo w krańcowej części jednostki w
sluzbowce to jest samo dno. Lepiej wogole nie zwracac im uwagi, bo tylko mozna
samemu w łeb oberwac. Tam nawet kierwnicy pociagów KM i kanary rzadko chodzą .
Prosty jest wniosek. Lepiej jest niech palą. Jezeli rzeczywiscie dobrze pala to moze na
palaczy parowozów by zostali przyjeci i nie zasmradzali skladow KM.

[...] 2010-02-23 13:57

D.A.R.M.O.Z.J.A.D.Y i Z.Ł.O.D.Z.I.E.J.E!
tak jak w temacie.

[ktoś] 2010-02-23 13:55

do jarka
a skąd się to bierze? bo władza płaci i nie wymaga. to, że km to własność samorządu
niewiele tu zmienia.

[4812] 2010-02-23 13:48

BEZ BILETU W KM , a palacze i pijaki i tak jezdza i nic
sobie ztego nie robią !
Jaka ktos bardzo chce, moze jezdzic bez biletu KM mozna i tak tak jak np te pijaki i
palacze bez biletu o czym pisal wczesniej kolega ET22. Przynajmniej az zaplaci solidnie i
bedzie mial bilecik na caly rok

[Jarek ] 2010-02-23 13:45

Ostatni raz do ktosia
Proponuję zacząć nie od urzędników na szczeblu wojewódzkim i centralnym tylko od osób
zatrudnionych w KM, które są odpowiedzialne za podstawowe sprawy, za pracę swoich
podwładnych. Nie ma żadnej kontroli – kierownik siedzi na 4 literach i woli pogadać z
koleżkami z branży niż pójść na skład, toalety w Flirtach przepełnione (nie opróżnione na
czas) i nieczynne, wyświetlany rozkład w tychże pociągach nieaktualny, wydłużone
postoje na życzenie kolegów z branży. Można by tak wymieniać i wymieniać. Proste
sprawy, ale nikogo to nie obchodzi z włodarzy KM i w konsekwencji samorządu
województwa. I to jest rzeczywistość. I tyle na ten temat.

[ktoś] 2010-02-23 13:35

do poirytowanej
No i po co piszesz, że rozważasz taką opcję? Chcesz ich postraszyć? Rozważaj dalej, i tak
każdy wie że bilet kupisz... Dziecinada.

[ST41] 2010-02-23 13:31

PODWYZKA BILETÓW KM
Bedziemy placic wiecej, pociagi sie beda spozniac i tak,smierzdace stare i rozwalone
wagony wagony dlaej beda podstawiane bo innych nie ma a czyms trzeba jezdzic, pijaki,
palacze i zule beda dalej sie krecic w skladach KM i nic sie nie zmieni na lepsze tylko
cena biletu a nam biednym pasazerom ubedzie w kieszeni.

[poirytowana] 2010-02-23 13:24

to chyba jakiś żart
Po tym co się dzieje ostatnimi czasy z pociagami KM wzrost cen biletów jest kpiną jaką
urządza sobie Zarząd KM z pasażerów. Podrózuje Km od grudnia na trasie Grodzisk
-Warszawa i nie było dnia żeby nie było opóźnienia. Po tym co nam funduje
KM(opóźnienia, totalny chaos, brak informacji o awariach spóźnieniach, najlpeij jest
upchać wszytskich w jeden pociąg i zatrzymać sie na godzinę np. za zachodnią) to chyba
wszyscy paseżerowie powinni w ramach strajku odpuscic sobie w marcu kupowanie
biletu i podróżować na gapę. Przynajmniej ja taka opcje rozważam.
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[ktoś] 2010-02-23 13:02

do obu jarków
Nikt tego nie czyta, bo na razie nie ma konkurencji. Ona jest potrzebna, ale nie łudźcie
się, że nagle rzucą się wszyscy przewoźnicy europejscy, żeby złapać ten "łakomy kąsek".
Przewozy są i będą przez długi czas nierentowne. Jedynie poprawa jakości, marketing i
remont infrastruktury może sprawić, że kolej będzie konkurencyjna, a co za tym idzie -
bardziej rentowna. Oprócz konkurencji potrzebna jest dobra wola i chęć działania
urzędników - nie tych w km, ale na szczeblu wojewódzkim i centralnym. Tymczasem
można zrobić smr.ód wokół km, ale NA PEWNO nie poprzez pisanie tutaj w kółko o tym
samym i wypisywaniu czego to się już niedługo nie zrobi. Rzekłem.

[Jarek] 2010-02-23 12:22

do ktosia
Nie atakuję. Tylko czytam wypowiedzi osób podróżujących na tej trasie co Ty i odzcucia
są trochę inne. Sam jeżdżę codziennie na lini siedleckiej i radomskiej to też wiem jaka tu
jakość obsługi. Prawie żadna. Pisałem wielokrotnie do KM i co ? Ich odpowiedzi były
żenujące - nie na temat. Tylko wprowadzenie realnej konkurencji kolejowej może coś
zmienić. Inaczej będzie bez zmian !

[Jarek P.] 2010-02-23 12:05

Sedno sprawy.
Sedno sprawy jest takie - pilna konieczność pozytywnych zmian dla pasażera ze strony
zarządu wojew. i KM razem.Czy jest to możliwe???!!! Może wypowie się tu ktoś z KM???!!!
Pani rzecznik czyta wypowiedzi! CZEKAMY NA TO!!!!!!!!!!!!!!!! ŚMIAŁO I NA
TEMAT!!!!!!!!!!!!

[ANia] 2010-02-23 11:33

ZA CO???
nie ma tygodnia zeby nie było większych problemów na kolei, nie ma dnia żeby pociąg
nie nie spóżnił - rano czy w drodze powrotnej. Jak juz przyjedzie punktualnie to zimny jak
trup. Pyt am się za co mamy płacić? za to ze KM wozi nas jak bydło? to sie nazywa
FIRMA nic nie wydawac na modernizacje a zyski przynosić coraz większe. Tak jest,
brawo

[ktoś] 2010-02-23 11:31

do jarka, nie jarka p.
czemu zamiast tego, co mówię próbujesz atakować mnie? bo nie mówię tego, co wszyscy
(a w szczególności tego, co Ty?)

[Jarek nie Jarek P.] 2010-02-23 11:26

do ktosia
Jeśli już zwracasz się do konkretnej osoby to tak właśnie rób, a nie byle jak to ma
miejsce na KM. Swoją drogą chyba jesteś jedyny zadowolony (jak zwykle) z linii
otwockiej.

[ktoś] 2010-02-23 11:18

ps
Zabawne - jak broniłem km to mi się zarzucało, że na pewno tam pracuję. Jak teraz
piszę, że jest im co zarzucić, ale nikt nic nie robi to z kolei czekam tylko na zbicie
kapitału politycznego. Naprawdę w Waszych głowach siedzą same teorie spiskowe?
Opanujcie się.

[ktoś] 2010-02-23 11:14

do bing
Gdzie poślesz? Do km? Nic to jak widać nie da. Wyślij pozew do sądu. Dwa warunki:
musisz być pewien, że w każdej sytuacji, którą przedstawisz, to była wina km (nie
wywiązali się z umowy), a po drugie - musisz niestety być zdeterminowany. Życzę
sukcesu.

[ktoś] 2010-02-23 11:12

do jarka
Ja nie będę nic wyrażał, bo mi (linia otwocka) km nie zalazło za skórę. Pociągi są w
miarę punktualne, podwyżki nie ma, więc ja wojować nie będę. Zdaję sobie jednak
sprawę, że na innych liniach tak różowo nie jest. Co do kapitału politycznego - był już
taki jeden cwaniak, który rozgłosił wszem i wobec że będzie z km walczył, podał swoje
nazwisko i funkcje, a potem słuch po nim zaginął. A takie wypisywanie tutaj bzdur typu,
że poda się km do sądu (prawda ciamciaramciam?) albo zrobi manifestację bez nawet
najmniejszej chęci zrealizowania swoich zapowiedzi jest dla mnie po prostu śmiesz.ne i
szczeniackie, tyle.

[bing] 2010-02-23 11:09

do ktos
a ty co zrobisz ? bo ja pare pisamek posle
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[Krzyś] 2010-02-23 10:39

NDM
-------------------------------------- Nowy Dwór Maz --> Warszawa autobus - 6zł pociąg TLK - 9,50
pociąg KM - 9,60

[Jarek P.] 2010-02-23 10:35

Do "ktoś"
Zrobić można jedno i to zapewne w jesiennych wyborach.Zagadka - czy to coś da?Może
"ktoś" zaproponuje co tu zrobić innego?A może czeka,aby zbić swój kapitał
polityczny?Jeśli nie,niech jaśniej wyrazi argumenty. Ogólników dosyć!

[ktoś] 2010-02-23 10:19

ech
I znowu sobie pokrzyczycie, ponarzekacie, popiszecie tutuaj i dacie upust swoim
emocjom. Nawet zaproponujecie, żeby zrobić pikiety, postraszycie sądami i pozwami o
odszkodowania. I co? I nic? Nikt nic nie zrobi, ewentualnie wykorzysta całe zamieszania
do zbicia kapitału politycznego. W km dzieje się coraz gorzej, przyznaję. To już nie
kwestia niedogadania się z innymi spółkami. Źle zaczęło się robić za Majewskiego, ale
jego odejście niewiele zmieniło. Może zamiast gadać coś zrobicie?

[Jarek P.] 2010-02-23 10:13

Antyreklama KM
Taki ruch jest super ANTYREKLAMĄ dla KM.Bezsensowny automatyzm decyzyjny oddali
pasażerów i to na pewno na liniach,które były zagrożone szybkim
zawieszeniem.Sensownych posunięć w sferze marketingu brak kompletnie! Zarząd
województwa i spółki nie ma w ogóle żadnej wyobraźni,w tym co czyni takim urzędowym
działaniem zza biurek.Kompletny wstyd,i wielka porażka pseudopropagatorów kolei na
Mazowszu z dwójką Panów S i Sz. na czele!

[ST42] 2010-02-23 10:05

DROŻSZE PRZEJAZDY W KM A CO Z PIJAKAMI I
PALACZAMI W POCIĄGACH KM ???
SZANOWNI PAŃSTWO, OD 1 MARCA 2010 PODNOSICIE CENY BILETÓW W KM. W
ZWIAZKU Z TYM ZAPYTUJE POWTÓRNIE JAK DŁUGO PASAŻEROWIE KM ZMUSZENI
BEDĄ 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 PALENIA I PICIA.
CAŁA TA SPRAWE ZGLASZALEM 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 ?

[Bing] 2010-02-23 09:44

energia
Skoro energia coraz drozsza to moze trzeba pomyslec o oszczednosciach. Ile to skladow
teraz gdy jest 0+ jest przegrzewanych i jezdzi z otwartymi oknami ? Rozpedzanie i
hamowanie tez nie jest ekonomiczne

[malgorzata] 2010-02-23 09:32

bezczelnosc
uwazam, ze po tym co koleje mazowieckie zafundowaly nam w ciagu ostatnich miesiecy
to chyba nalezy nam sie obnizka, a nie podwyzka biletow!!! To skandal niespotykany!
Pociagi sa i tak drogie, za przejazd 17 km place 6 zl,a teraz bedzie jeszcze drozej i to bez
zadnej gwarancji jakosci. jezedze na trasie miedzy zielonka bankowa a warszawa gdzie w
ciagu ostatnich 10 lat pociagow ubylo i jest ich tylko kilka w ciagu całej doby. Mama
tylko nadzieje, ze dozyje chwili kiedy ktos rozpedzi cale to towarzystwo i zycie stanie sie
normalne.

[ST42] 2010-02-23 09:29

Do Kol . Tomek Janiszewski
Szanowny Pami Kolego, Podwyzki cen biletów w KM majĄ zagwarantowac lepszy
komfort jazdy ,bezpieczenstwo i wogole lepszy przejazd KM. Napisal Pan. [Tomek
Janiszewski] 2010-02-23 09:11 A co mają podwyżki cen biletów do pijaczków i
palaczy?------------FAKTYZCNIE TAK JAK PAN NAPISAL PIJAKI I PALACZE NIE PLACA ZA
BILETY . ZASMRADZAJA SKLADY INNYM PASZEROM, ZOSTAWIAJA PO SOBIE
NIECZYSTOSCI W KM ZA DARMO. NIE MA ZATO ZADNYCH KAR I NIKT I NIC SOBIE
ZTEGO NIE ROBI . BARDZO SLUSZNIE NAPISAL KOLEGA ET41 NA TEN TEMAT
DOKLADNIE I GO POPIERAM.MOZE PO PODWYZCE CEN COS SIE ZMIENI I
DOCZEKAMY SIE ZE NIE BEDZIE PIJAKÓW, PALACZY I MENELI I BEDZIE MOZNA
SPOKOJNIE JEZDZIC W CO JEDNAK WATPIĘ.

[Tomek Janiszewski] 2010-02-23 09:19
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Re: sensacja - do lukowianina
A moze skoro kilometraż liczy się nie od Skierniewic - to ten pociąg nadal jeździ z
Bełchowa, tyle tylko że został utajnony na odcinku Bełchów - Skierniewice, aby opinii
publicznej więcej nie draźnić? A miejscowy kulejosz nadal jeździ sobie mazowiecką
szynotaxówką: co będzie się przesiadał w Skiercach z kibla PR na k i b e l KM...

[Jarek] 2010-02-23 09:17

podwyżka - zawiadomić UOKiK
Na ten moment proponuję zawiadamiać UOKiK o praktykach monopolistycznych
włodarzy z KM. Jak wlepi im parę milioniów kary (jak to miało miejsce w przypadku
firmy telekomunikacyjnej) to może się opamiętają. A tak mają nas pasażerów w głębokim
poważaniu. O korekecie rozkładu już nie wspomnę - Nobel im się należy i oczywiście dla
dyrektorów nagrody pieniężne z naszych pieniędzy.

[Tomek Janiszewski] 2010-02-23 09:11

A co mają podwyżki cen biletów do pijaczków i palaczy?
Przecież oni i tak nie płacą za bilety, więc żadna podwyżka ich nie dotyczy. Do ET41:
powierdzam. Parę lat temu żoole jarający szlugi w krańcowej części k o s m o k l o p a
tam gdzie kiedyś znajdowala się tzw. służbówka narzekali na pogarszający się stan tórów
pod Warszawą. Zdecydowanie bardziej wyglądali na kulejoszy po fajrancie, a nie na
MKoli.

[jackpot] 2010-02-23 08:56

do ET-41
nie mamy szans w walce z pijaczkami i palaczkami w KM. a dlaczego? bo przecież w
tych przedziałach siedzą i palą i chlają sami pracownicy KM i to w służbowych
mundurach. więc kto ich pogodni, kolega na służbie???

[totalne-dno-km] 2010-02-23 08:44

ROZŁAD NIEDOSTOSOWANY DO PASAŻERÓW
mogę płacić więcej, ale za to mam mieć dostosowane godziny pociągów do mnie
pasażera inaczej nie będę korzystał z waszych usług

[anna] 2010-02-23 08:41

DROŻSZE BILETY ZA CO??
Za warunki jakie panują w pociągu, za spóźnianie,za brak informacji, za krótkie składy w
godzinach szczytu, za ogólny brak organizacji...nasz czas widać nie jest cenny. Szlag
mnie zaraz normalnie trafi

[uniwieta] 2010-02-23 08:40

podwyżka
To co proponują Koleje Mazowieckie jest wręcz nieprawdopodobne. Za nieludzkie
warynki jazdy i notoryczne spóźnienia proponuje sie pasażerom podwyżke cen biletów.
Jedynym wyjściem jest chyba pozew z powództwa cywilnego przeciwko Zarządowi i
Radzie Nadzorczej za nieudolność,brak kompetencji i chamstwo. W Kolejach
mazowieckich oprócz cennika obowiązuje także regulamin przewozów, który zwiera
zapisy dotyczące obowiązków przewożnika i chyba trzeba zacząć tego od kolei
egzekwować

[pasazer ] 2010-02-23 07:24

km to HU*E
km to HU*E

[ann] 2010-02-23 07:10

Kpina dnia...

[Rafo] 2010-02-23 07:09

kpina
KM jak zawsze sobie kpi z pasażerów, a nie dba o ich dobro. Bo jak tu można mówić o
codziennych spóźnieniach. Dziwne że inne firmy muszą przewidzieć warunki
atmosferyczne i ponoszą tego konsekwencje, ale nie nasza kochana KM!!!!, KM to jeden
wielki syf i brud, szkoda słów, tam i tak tacy pracują co niezrozumieją :(

[Naczelnik] 2010-02-23 00:31

do (x)
>>>>>Czemu nie ma rozkładu linii KM33 od 1 marca. Likwidacja lini Sierpc - Kutno

[jackpot] 2010-02-22 21:32

wolę IC i TLK
skoro nas "uszczęśliwili" od 1 marca KM-ką po 16-tej do łukowa zamiast TLK to już
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miałem kupić bilet KM. ale po tej podwyżce to niech mnie KM w zadek cmoknie - wolę
zapłacić kilka zeta drożej i kupić bilet na IC. Przynajmniej jak będzie trzeba to nie będę
musiał dopłacać. i pewnie niejeden tak zrobi :-) dziadostwu KM stop!

[Krzysztof] 2010-02-22 21:14

odszkodowania
A moze zaczniemy sie upominac o jakies zwroty za spoznienia? ktos juz probowal ?
przeciez nasz czas tez jest cenny

[pasażer] 2010-02-22 21:09

żart
od początku grudnia jeszcze nie zdarzyło się by pociąg przyjechał punktualnie!!! w
pociągach było do tego zimno!!! to chyba żart z tą podwyżką! żałosne. proponuje zacząć
korzystać z usług własnej spółki, a podejrzewam, że szybko podzielicie zdanie pasażerów.

[łukowianin] 2010-02-22 21:07

Kpiny!
Podwyżka "od 0,50 do 2,20 zł". 21-30 km 8,60 zł? A w Przewozach Regionalnych taka
trasa jak Międzyrzec P. - Biała P. [24 km; albo W-wa Wsch. 25 km / W-wa Gd. 23 km -
Chotomów] to 6 ZŁOTYCH!! [5,50 zł z automatu!!]

[niezadowolony pasażer] 2010-02-22 20:46

KPINA
To poprostu jakaś kpina. Nie ma tygodnia, a ostanio nawet dnia żeby dojechać normalnie
do pracy, a tu jeszcze podwyżki i to 9%. Brak słów. Boże widzisz i nie grzmisz

[łukowianin] 2010-02-22 20:17

O podwyżce i KM2 W-wa-Łuków
PKP IC przesuwają pociąg TLK W-wa-Terespol o 65 minut później!! Koleje Mazowieckie
nie przedłużyły pociągu W-wa-Mrozy do Siedlec, więc TLK przesunęła pociąg. WZ 17:15 -
WC 17:35 - WW 17:45 - MM 18:18 - Mrozy 18:30 - Siedlce 18:50 - Łuków 19:10 - ... -
Terespol 20:30. W ROZKŁADZIE KM2 JEST BŁĄD!! Pociąg KM 8849 Siedlce - Łuków
odjeżdża 17 MINUT PÓŹNIEJ (Siedlce 19:00 - Łuków 19:31). Po kolejnej podwyżce
biletów w KM, kolejni ludzie przesiądą się na TLK - zwłaszcza ci, którym rozkład TLK po
korekcie bardziej odpowiada (głównie mieszkańcy Siedlec, Łukowa i "Trójmiasta
Podlaskiego" - dwie godziny wcześniej w domu. Także część z mieszkańców Łukowa,
pracujących w Siedlcach do 18:00). W Łukowie coraz więcej autobusów do Siedlec!!
Coraz większa frekwencja! [do arona: A kto pojedzie busem, którego kierowca próbuje
dorównać KM do Siedlec - 30 minut, jedzie 110 km/h po lodzie, wyprzedza na podwójnej
ciągłej i wulgarnie odnosi się do pasażerów?]

[łukowianin] 2010-02-22 20:00

SENSACJA!!
NIE MA POCIĄGU DO BEŁCHOWA!! Jedyny ślad po nim to kilometraż Sk-ce-Warszawa
(od 11). Dzięki skróceniu trasy o 12 km, KM URUCHAMIAJĄ 1 parę poc. (W-wa W. 18:41)
CZACHÓWEK PŁD. 19:47 - 20:01 GÓRA KALWARIA 21:28 - CZACHÓWEK PŁD. 21:42
(W-wa W. 22:50)!! Tylko od poniedziałku do piątku oprócz świąt i tylko 8,5 km, ale liczy
się wysłuchanie pasażerów (prośby o pociągi do Czachówka, o wieczorny pociąg z
Warszawy - brakuje jeszcze takiego dwie godziny później).

[przemek] 2010-02-22 19:53

poprostu skur.......o
Powiem tyle, dno osiągnęliście już dawno, teraz schodzicie jeszcze niżej. Brak mi słów
na wasze usługi Brak mi słów na wasz personel A teraz jeszcze ta podwyżka mnie dobiła
Mam nadzieje że odpowiecie kiedyś za wasze nieróbstwo głupotę i za nerwy setek ludzi
korzystających z waszych usług. Ja w każdym razie rezygnuje z usług KM i mam nadzieje
że wielu ludzi zrobi podobnie

[Niezadowolony pasażer] 2010-02-22 19:40

bez komentarza...
Brawo rozkładowcy. Po prostu jesteście najlepsi. Zamist zmienić na lepsze rozkład na 8
to wy go gorzej spartoliliście. GDZIE WCIEŁO POCIĄG O 6 RANO DO WARSZAWY?!
CZYM MAMY JEŹDZIĆ DO PRACY I SZKÓŁ?! Po prostu fenomen, chylę czoła.

[łukowianin] 2010-02-22 19:31

Pociąg TLK
Pociągi pospieszne NIE ISTNIEJĄ - są pociągi TLK. Bilet normalny nie kosztuje już 8,50
zł, tylko 9,50 ZŁ (podwyżka z 01.02.10; wraz taniej).
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[Bing] 2010-02-22 19:05

zegnam
Gratulacje, za tak dobre wykonywanie uslugi nalezy odpowiednio zaplacic. kolejny bilet
jaki kupie to intercity , zegnam KM!!!

[ciamciaramciam] 2010-02-22 18:35

KM
Rozumiem, że w ślad za tym pociągi będę kursowały zgodnie z rozkładem, dla wszystkich
będą miejsca siedzące, w przejściach nie będzie nikt palił papierosów, pił piwa i innych
alkoholi i nie będzie słychać przeklinania i ogólnie będzie czysto i schludnie...

[pasazer] 2010-02-22 17:41

Nowy Dwór Maz
A z Nowego Dworu zawsze możecie jeździć pociągami pośpiesznymi. Były tańsze, a po tej
podwyżce różnica wynosi ponad 1zł na jednym bilecie, co więcej, dowiozą Was
bezpośrednio do centrum Warszawy bez dodatkowych wydatków na metro.
---------------------------------- Nowy Dwór Maz --> Warszawa autobus 6zł pociąg pośpieszny
8,50 pociąg KM 9,60 !!!

[pasazer] 2010-02-22 17:41

NOWY DWÓR MAZ>
A z Nowego Dworu zawsze możecie jeździć pociągami pośpiesznymi. Były tańsze, a po tej
podwyżce różnica wynosi ponad 1zł na jednym bilecie, co więcej, dowiozą Was
bezpośrednio do centrum Warszawy bez dodatkowych wydatków na metro.
----------------------- Nowy Dwór Maz --> Warszawa autobus 6zł pociąg pośpieszny 8,50
pociąg KM 9,60 !!!

[aron] 2010-02-22 17:35

zawsze mozecie jezdzic busami
zawsze mozecie jezdzic busami jak wam drogo. Z Warszawy sa busy do Siedlec,
Radomia, Plocka, Lochowa, Malkinii ( tu akurat malo), Sochaczewa ( tez niezbyt wiele
ale sa).

[aron] 2010-02-22 17:33

ktos musi placic za pociagi do Lukowa
ktos musi placic za pociagi do Lukowa, Deblina i Drzewicy ktore przeciez nie maja szans
byc rentowne.

[X] 2010-02-22 17:08

KM33
Czemu nie ma rozkładu linii KM33 od 1 marca.

[Jarek] 2010-02-22 17:02

bezczelność nie zna granic
To chyba za waszą wspaniałą jakość usług przejawiającą się m.in. w punktualności,
czystości, uprzejmości, fachowości i kompetencyjności pracowników KM. Wspaniale, nie
wiedziałem, że inflacja w 2009 r. wynosiła aż 9%. Do sądu was podać, NIk zawiadomić i
prokuraturę za lichwę.

[Pawe953] 2010-02-22 16:33

podwyżka
skandal!!! opóźnieniom nie ma końca (dzisiaj znowu jechałem dobre półtorej godziny z
Grodziska do Warszawy), warunki podróży nierzadko są tragiczne a tu znowu podwyżka i
to nie byle jaka! koniec z tym, przesiadam się na WKD, jest o wiele punktualniejsza i
problemów z parkingiem (w Grodzisku Maz.) nie ma.

[GM] 2010-02-22 15:46

a niech Wam..
..tyłki do krzeseł przyrosną w tych KM i urzędzie marszałkowskim!! za te warunki jazdy i
za podwyżki

[Marian] 2010-02-22 15:39

ojej
Dlaczego tak późno? Przecież podróżni są zachwyceni warunkami podróży,
punktualnością pociągów i jasna i szybko podawaną informacją. S.Z.L.A.G NIECH WAS
DARMOZJAD.Y BANKRUCTWO TRAFI!!!!

[bigpiotr] 2010-02-22 15:33

pięknie
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drukuj stronędo góry strony

no to pięknie, specjalnie poczekali aż troszkę ludziom minie delikatnie mówiąc
zdenerwowanie po tym co się działo od zmiany rozkładu do lutego i dali mocne uderzenie
czyli podwyżka o 9% i dziwnym trafem cena biletu do małej ojczyzny Pana Marszałka
Struzika pozostaje na starym poziomie, tą sprawą chyba powinien zainteresować się
UOKiK

 

 

  

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

24 z 24 20.03.2010 23:07


