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1. Wstęp - wprowadzenie w sytuację 

 

Gmina Piaseczno jest największą gminą miejsko-wiejską w Polsce. Liczba jej 

mieszkańców na początku roku 2008 wynosiła prawie 60 tysięcy (dokładnie 59 695), 

przy czym liczba ta cały czas wzrasta. Głównym czynnikiem na to wpływającym jest 

fakt, że w Warszawie zaczyna brakować mieszkań. Istotna jest również atrakcyjność 

gruntów podwarszawskich miejscowości ze względu na ich bliskość do centrum 

miasta  oraz jednoczesny brak zgiełku jemu towarzyszącemu. To wszystko w 

połączeniu z niskimi, w porównaniu do warszawskich, cenami za metr kwadratowy, 

powoduje, że ludzie coraz częściej zamieniają mieszkania w mieście na domy 

jednorodzinne, bądź szeregowe na podmiejskich osiedlach.  

 Są to czynniki niewątpliwie 

pozytywnie wpływające na rozwój 

całego powiatu piaseczyńskiego. 

Pozostaje jednak jeden ważny 

problem. Liczba dróg, łączących 

miejscowości z tego powiatu z 

centrum jest zatrważająco niska, a 

dokładniej, wynosi ona 1! Trasa numer 

79,  znana również jako ulica Puławska  

jest jedyną prostą i łatwą drogą 

umożliwiającą dojazd do miasta. 

Mieszkańcy próbują szukać objazdów, 

jednak drogi powiatowe są  w bardzo 

złym stanie, a jeśli w ogóle są 

przejezdne, co zdarza się rzadko, to i tak  najczęściej panuje na nich gigantyczny ruch. 

W połączeniu z olbrzymią ilością osób dojeżdżających do Warszawy z kierunków 

południowych, niemożliwe  jest, aby w godzinach szczytu występował tu płynny ruch. 

 

Wykres I – Czas dojazdu pociągiem 

Źródło: badania własne przeprowadzone w dniach 16-19/02/2009 
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 W takich warunkach może dziwić fakt, iż mieszkańcy gminy Piaseczno nie 

korzystają z istniejącej linii kolejowej umożliwiającej dojazd do dworca Warszawa 

Śródmieście. Wytłumaczenie jest proste. Większości po prostu się to nie opłaca 

(zajmuje to za dużo czasu), lub boją się podróżować w późniejszych godzinach, gdyż  

jest to zwyczajnie niebezpieczne. 
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2.1 Dokładniejsze przedstawienie zagadnięcia 

 

Głównym problemem jest przepustowość ulicy Puławskiej. Jak stwierdzono w 

ekspertyzie zamieszczonej w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Piaseczyńskiego: 

„Szczególnie ciężka sytuacja panuje na drodze nr 79, stanowiącej jedyne połączenie 

Piaseczna z Warszawa. Roczne przyrosty ruchu drogowego wynoszą w ostatnich 

latach średnio 3-5%, w związku, z czym zatłoczenie dróg będzie stopniowo 

zwiększać sie, aż do blokady, tj. zatrzymania ruchu w godzinach szczytu. Ten 

chroniczny paraliż komunikacyjny jest realną groźbą, zwłaszcza dla drogi nr 79, a jego 

skutkiem może być spowolnienie rozwoju społeczno-gospodarczego całego Powiatu” 

(PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU PIASECZYNSKIEGONA LATA 2005 – 2008 oraz 

w perspektywie do roku 2014).  

Potwierdzają to mieszkańcy 

Piaseczna, którzy jak mówią, żeby 

dojechać rano do pracy lub szkoły 

samochodem, potrzebują na to 

nawet do 1,5 godziny. 

Jak widać problem jest duży, 

tym bardziej, że w kierunku jego 

rozwiązania nie są podejmowane 

żadne skuteczne  kroki. Ostatnim 

była wymiana nawierzchni oraz 

poszerzenie drogi nr 79 na odcinku 

Mysiadło-Piaseczno w ubiegłym 

roku. Rozwiązanie to nie mogło 

jednak przynieść większych efektów, gdyż potrzebne są większe inwestycje. Jak 

czytamy dalej w ekspertyzie,  „Ostatnie inwestycje, istotne dla poprawy warunków 

ruchu drogowego w skali Powiatu, miały miejsce w latach 70- tych ubiegłego 

wieku”.  

tak; 40%

nigdy; 60%

czasami; 0%

Czy korzystasz z pociągów w 

celu dojazdu do miasta?

tak

nigdy

czasami

Wykres II  

Źródło: badania własne przeprowadzone w dniach 16-19/02/2009 
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W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Warszawy istnieje już projekt trasy N-S mającej ciągnąć się przez całą Polskę, jednak 

pozostaje on tylko projektem. W teorii ma on odciążyć zatłoczoną drogę numer 79, 

gdyż przewidziana jest w jej bezpośrednim sąsiedztwie, ale mimo wszystko nieznany 

jest termin realizacji przedsięwzięcia, tak więc mieszkańcy Piaseczna i okolic mogą 

tylko dopingować radnych, aby jak najszybciej zrealizowali projekt, na co jednak się 

nie zanosi. 

Problem sam się nie rozwiąże, zwłaszcza że mieszkańców gminy cały czas 

przybywa. Wizja własnego domu z ogródkiem tak ludzi hipnotyzuje, że zapominają o 

niedogodnościach i przeprowadzają się pod Warszawę. Duża w tym „zasługa” 

deweloperów mamiących potencjalnych kupców hasłami w stylu „5 minut od 

centrum”. Pięć minut to czas osiągalny w godzinach nocnych, przy znikomym 

natężeniu ruchu. Na pewno nie w godzinach porannych lub popołudniowych, gdy 

wszyscy jadą do pracy względnie wracają do domów. 

W tej sytuacji jedynym wyjściem wydaje się korzystanie z  kolei miejskich. 

Jednak według cytowanego wcześniej Planu Rozwoju Gospodarczego i zamieszczonej 

w nim ekspertyzy  „Przewozy pasażerskie na liniach kolejowych stale spadają, co 

jest nie tylko wynikiem konkurencji komunikacji samochodowej (indywidualnej i 

autobusowej), ale również niskimi prędkościami podróżnymi, małymi 

częstotliwościami ruchu, złym stanem taboru i niedostatecznym bezpieczeństwem 

osobistym pasażerów”. Potwierdzają to sami zainteresowani, jako główną przyczynę 

odrzucenia pozornie najlepszego środka komunikacji jakim jest kolej podając zbyt 

małą prędkość przewozową. Kolejnym czynnikiem powodującym brak 

zainteresowania koleją, są ceny biletów, nieproporcjonalnie wysokie do poziomu 

komfortu i bezpieczeństwa gwarantowanego przez przewoźnika Tak więc jedynym 

wyjściem wydają się inwestycje w kolej, co spowoduje, że ludzie zaczną zamieniać 

samochody na pociąg, co przyniesie oczywiście większe zyski z biletów.  
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Wykres IIII korzystanie z pociągów 

Źródło: badania własne przeprowadzone w dniach 16-19/02/2009 
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2.2. Propozycje rozwiązania problemu 

 

Legenda: 

• Na żółto zaznaczono trakcję kolejową dojeżdżającą do metra 

• Na czerwono zaznaczona zostało miejsce, w którym powinna powstać zwrotnica 

Mapa 1 – przedstawienie przebiegu trakcji kolejowej i zaznaczenie miejsca budowy zwrotnicy 
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2.2.1 – Główna propozycja - otwarcie nowej linii kolejowej 
 

Rozwiązanie tego problemu jest banalnie proste, nie wymaga nawet wielkich 

nakładów finansowych. Otóż jadąc od strony Piaseczna do centrum, za stacją PKP 

Dawidy znajduje się wiadukt kolejowy, służący jako nieużywana bocznica Metra 

Warszawskiego. Ciągnie się ona aż do stacji metra Kabaty, co umożliwiłoby połączenie 

mieszkańców podwarszawskich miejscowości z metrem. Sami zainteresowani reagują 

na takie plany bardzo entuzjastycznie. Na pytanie czy korzystaliby z takiego 

połączenia, 40% respondentów odpowiedziało, że zdecydowanie TAK, a 55 % 

potwierdziło, ze prawdopodobnie takie połączenie przekonałoby ich do korzystania z 

kolei. 

Żeby zrozumieć w jakim stopniu połączenie z metrem ułatwiłoby życie 

mieszkańcom, trzeba by wcielić się na chwilę w ich sytuację.  

Osoba, która nie ukończyła osiemnastego roku życia, a więc nie może 

poruszać się samochodem, musi wybrać pomiędzy pełnym uzależnieniem od 

rodziców lub próbować poruszać się we własnym zakresie, korzystając z autobusów, 

kolei lub też roweru. Ostatnie wyjście wydaje się być najlepszym, zwłaszcza, że w 

godzinach porannych i szczytu jest to najszybszy z możliwych środków transportu.  

Jednak niektórzy rodzice boją się puszczać swoje pociechy bez opieki, 

zwłaszcza w młodym wieku, czemu trudno się dziwić. Dzieci takich rodziców są 

kompletnie uzależnione od woli ich woli.  To oni muszą wszędzie wozić swoje 

pociechy, przez co spędzają większość dnia za kierownicą, przeklinając korki.  

Dowożenie własnych dzieci na wszelkiego rodzaju zajęcia naprawdę zajmuje 

mnóstwo czasu. Spójrzmy na tę sytuację oczami rodzica: Aby dojechać do pracy na 

czas, a po drodze odwieźć jeszcze dzieci do szkoły, muszą wyjechać mniej więcej 

półtorej godziny przed czasem! A podczas powrotu wcale nie jest lepiej. Nie wszyscy 

mieszkańcy Piaseczna i okolic, pracujący w Warszawie wyjeżdżają o tej samej porze, 

gdyż nie wszyscy mają dzieci w wieku szkolnym. Za to wszyscy wracają o tej samej 

porze, między godziną 16 a 18. A wtedy ulica Puławska naprawdę stoi. 



Projekt rozwiązania problemu komunikacyjnego Piaseczno-Warszawa 

Aleksander Smoczyński 

 

   
 

Strona 
10  

Alternatywą dla zatłoczonej Puławskiej jest wcześniej wspomniana kolej. 

Jednak jedyny poranny pociąg bezpośredni, jadący na dworzec Warszawa 

Śródmieście, wyrusza o 7:211, a na stacji końcowej jest dopiero o 8:01. 40 minut 

zajmuje przejechanie 22 km. Żeby przejść z dworca do stacji metra potrzebne jest 5 

minut. Jest już 8:06, jeśli lekcje zaczynają się o 8:15. Co, jak wiadomo, nie jest regułą, 

niektóre zaczynają wcześniej. Zostaje więc 9 minut na dojechanie do szkoły. Rzadko 

która szkoła leży bezpośrednio przy stacji metra, a tylko w takiej sytuacji była by 

szansa żeby zdążyć na czas.   

W tej sytuacji idealnym pomysłem 

wydaje się stworzenie dogodnego 

połączenia z metrem,  które skróciłoby 

czas dojazdu do miasta.  

Połączenie takie jest możliwe i 

wcale nie wymaga olbrzymich inwestycji. 

Wystarczyłoby jedynie zbudować 

zwrotnicę umożliwiającą wjazd pociągiem 

na wcześniej wspomniany wiadukt 

kolejowy  ze strony Piaseczna, gdyż w 

chwili obecnej możliwe jest to tylko od 

strony Warszawy. Jedna bocznica 

wystarczyłaby aby ułatwić życie tysiącom 

mieszkańców podwarszawskich 

miejscowości. Odległość stacji metra Kabaty od dworca Piaseczno PKP wynosi ok. 25 

km, a pomiędzy nimi znajdują się tylko 3 stacje PKP. Przy zachowaniu prędkości z jaką 

kursują pociągi na trasie Piaseczno- Warszawa-Śródmieście (ok. 40 km/h 2) przejazd z 

dworca Piaseczno PKP na stację metra Kabaty zajęłoby ok. 25 minut (jeśli czas 

oczekiwania na stacjach nie przekroczyłoby 1 minuty).  A gdyby zrealizować dalej 

opisywane inwestycje, można by ten czas jeszcze skrócić. 

                                                           
1
 Rozkład jazdy PKP z dnia 15/02/2009 

2
 Obliczenia własne; obliczone po odjęciu od łącznego czasu przejazdu czasu oczekiwania na stacjach 

Wykres IV - atrakcyjność połączenia z metrem 

Źródło: badania własne przeprowadzone w dniach 16-19/02/2008 
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Kolejnym krokiem w celu zwiększenia komfortu podróży jest budowa węzła 

przesiadkowego w pobliżu stacji metra Kabaty. Ta inwestycja może mieć znaczny 

wpływ na przyznanie dotacji ze środków unijnych na ten projekt.  

Wspomniany węzeł mógłby być zbudowany na podobnej zasadzie jak ten na 

stacji metra Młociny. Jest to również stacja końcowa metra, do której dojeżdża 

ludność z okolic, tak więc dlaczego taki system przesiadkowy nie miałby 

funkcjonować również i w tej dzielnicy Warszawy? 

Oprócz umożliwienia szybkiego przejścia z peronu kolejowego na stację metra, 

mógłby powstać parking „PARKUJ I JEDŹ” jakich coraz więcej powstaje w stolicy oraz 

pętla autobusowa z prawdziwego zdarzenia. Cały ten kompleks mógłby powstać 

miejscu obecnej pętli, gdyż nie potrzeba olbrzymiej powierzchni. Pociągi dla wygody 

okolicznych mieszkańców kursowałyby pod ziemia, albo w otwartych tunelach (w celu 

wyciszenia), pętla znajdowałaby się nad peronami, a ponad tym wszystkim 

zlokalizować można by dwupoziomowy parking.  
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2.2.2. Modernizacja istniejącego połączenia kolejowego Piaseczno-
Warszawa Śródmieście 

Kolejnym pomysłem na zachęcenie ludzi do korzystania z kolei jest 

modernizacja istniejącej już linii do Warszawy Śródmieście. Aby to osiągnąć 

potrzebna jest realizacja kilku przedsięwzięć: 

• modernizacja taboru - częściowo przeprowadzana przez Koleje 

Mazowieckie, jednak pasażerowie nadal narzekają na komfort podróży 

• zwiększenie prędkości przewozowych - jest to największy problem 

istniejącego połączenia. Obecnie prędkość ta wynosi maksymalnie  45 

km/h, co jest osiągnięciem zatrważająco kiepskim  jak na standardy XXI 

wieku. W końcu jest to połączenie mające łączyć największą 

podwarszawską miejscowość z centrum stolicy. 

• dostosowanie częstotliwości jazdy pociągów - jak wcześniej 

wykazałem, brakuje połączenia umożliwiającego dojazd uczniom do 

szkoły. Jeden kurs jest za późno, drugi za wcześnie. Powinno się więc 

stworzyć nowy rozkład z myślą o pasażerach, dla których Śródmieście 

jest tylko portem przesiadkowym, a jest to zdecydowana ich większość  

• budowa ekranów dźwiękochłonnych - z braku miejsc budowlanych, 

coraz więcej mieszkań powstaje wzdłuż trasy kolejowej, powinno się 

więc wygłuszyć odpowiednio tory, tak, aby nie przeszkadzały 

mieszkańcom. Umożliwiłoby to również zwiększenie prędkości oraz 

poprawiło bezpieczeństwo 

• budowa bezpiecznych przejazdów kolejowych - szlabany są nadal 

rzadkością na drogach, a jest to kolejna przeszkoda dla zwiększenia 

prędkości przewozowej 
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2.3. Dotacje unijne 
 

 

Zaletą przedstawionej propozycji połączenia z metrem jest stosunkowo 

niewielki koszt tej inwestycji. Wszystkie wydatki sprowadzają się do budowy 

zwrotnicy i zakupu nowego taboru. Dla zrealizowania tego celu mogą służyć dotacje 

unijne, wystarczy, że projekt będzie spełniał odpowiednie kryteria. Cytując Gazetę 

Prawną, w której napisano: 

 „ Wspierane będą wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu 

transportu zbiorowego przyczyniające się do redukcji zatłoczenia motoryzacyjnego 

w ośrodkach miejskich. W obszarze transportu publicznego wspierane będą projekty 

rozbudowy sieci szynowych, czyli m.in. szybkiej kolei miejskiej,  budowa i rozbudowa 

stacji i węzłów przesiadkowych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji z 

innymi gałęziami transportu, dotyczy to m.in. dogodnych przesiadek w ośrodkach 

miejskich. 

Wnioskodawcy muszą wziąć pod uwagę, by ich projekty miały charakter 

proekologiczny. To oznacza, że środki ze wszystkich wymienionych programów 

pomocowych będą przyznawane na zakup środków transportu przyjaznych 

środowisku, czyli np. zasilanych elektrycznie albo wykorzystujących paliwa 

ekologiczne. 

Zakupiony środek transportu zbiorowego, musi służyć rozwojowi lokalnemu 

lub regionalnemu. Określony projekt musi przyczynić się do wzrostu konkurencyjności 

miejscowości. 
3
 

  

 

 

 

                                                           
3
 Gazeta Prawna, nr 133, 08/07/2008 
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Jak widać, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ubiegać o dotacje. To znacznie obniżyłoby i tak 

niewielkie koszty inwestycji, gdyż projekt zakłada wszystkie wymagane wytyczne: 

• Inwestycja przyczyniłaby się do zmniejszenia ruchu na ulicy Puławskiej 

• Węzeł przesiadkowy miałby powstać przy stacji metra Kabaty 

• Piaseczno stałoby się bardziej atrakcyjne i mogłoby konkurować ze słabiej 

położonym Konstancinem 
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2.4. Przedstawienie korzyści  

 

Proponowane inwestycje w sposób oczywisty udrożniłyby ruch na ulicy 

Puławskiej, co z kolei umożliwiłoby niezbędne inwestycje. Tych ostatnich są już nawet 

plany, jednak w obecnej chwili wyłączenie Puławskiej z użytku  oznaczałoby 

kompletny paraliż komunikacyjny.  Inwestycje takie jak planowane skrzyżowanie 

bezkolizyjne ulicy Karczunkowskiej z Puławską znacznie usprawniłyby ruch na drodze i 

rozładowałyby część korków. To z kolei miałoby olbrzymi wpływ na obraz Piaseczna i 

okolic. Dziś wiele osób zastanawia się nad kupnem domu lub mieszkania w tym 

rejonie, lecz odstrasza je właśnie ciężki dojazd. Tak więc zniwelowanie korków na 

drodze nr 79 w połączeniu z alternatywnymi środkami transportu stwarza całkiem 

wygodne możliwości dojazdu do miasta, tak więc potencjalni kupcy mieszkań 

wyzbyliby się resztek wątpliwości.  

Efektem powyższego łańcucha przyczynowo-skutkowego byłby ogólny rozwój 

gminy 
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2.5   Wywiad z Teresą Żółtowska - projektanta w prywatnej pracowni 
architektoniczno – urbanistycznej P.W.FUGA 
 

JA: Czym dokładnie się Pani zajmuje? 

Teresa  Żółtowska: Wobec tego, że z wykształcenia jestem planistą przestrzennym, 
pracuję głównie przy projektach urbanistycznych. W naszej pracowni zajmujemy 
się przede wszystkim opracowywaniem na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy 
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zawierają 
one szczegółową analizę obszaru objętego planem uwzględniając wiele 
uwarunkowań administracyjnych, społecznych, ekonomicznych, środowiskowych, 
komunikacyjnych, infrastrukturalnych i innych. Na podstawie wykonanych analiz 
ustala się przeznaczenie danego terenu, parametry przyszłej zabudowy, nowe 
rozwiązania komunikacyjne, czy obsługę danego terenu w infrastrukturę 
techniczną. Projekty te po uchwaleniu przez Radę Miasta stają się aktami 
prawnymi na podstawie których wydaje się potem decyzje administracyjne takie 
jak pozwolenia na budowę co znacznie przyspiesza cały proces inwestycyjny. 
 

A. S.: Czy w gminie Piaseczno powstają podobne opracowania? 
T. Ż.: Oczywiście, obowiązek opracowywania miejscowych planów zagospodarowania      

przestrzennego nakłada na każdą  gminę w Polsce Ustawa o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym z marca 2003 roku. 

 

JA: Czy jako osobie opracowującej plany na terenie Warszawy znany jest Pani 

problem komunikacyjny jaki ma miejsce na trasie Piaseczno – Warszawa? 

T. Ż.: Myślę, że jest niewielu mieszkańców stolicy, którzy nigdy nie utknęli w korkach 

na ul. Puławskiej podróżując w stronę Piaseczna. Wobec tego, że trasa nr 79 jest 

w zasadzie jedyną drogą, która łączy Warszawę z województwami leżącymi na 

południe od woj. mazowieckiego powoduje to jej nadmierne obciążenie. 

Dodatkowo Piaseczno i jego okolice są tzw. „sypialniami” Warszawy, a więc wielu 

mieszkańców z tych terenów pracuje czy uczy się w stolicy co generuje ogromny 

ruch w godzinach szczytu a więc dojazdu i powrotu z pracy i szkół. Problem w 

tym, że w obecnej chwili nie ma dla nich żadnej alternatywy. 
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JA: Co, według Pani, powinny uczynić władze Piaseczna przede wszystkim, aby jak 

najszybciej doprowadzić do jakiejkolwiek poprawy? 

T. Ż.: Oczywiście, władze miasta widzą, że jest to kwestia wymagająca rozwiązania i są 

już w zasadzie gotowe projekty, które mają usprawnić to połączenie. Jeżeli chodzi 

o komunikację samochodową to przede wszystkim ma powstać obwodnica 

Warszawy - trasa NS. Będzie ona częścią drogi S-7, jednej z najważniejszych w 

Polsce i Europie Wschodniej, która połączy Gdańsk i lotnisko Okęcie z państwami 

bałkańskimi. Ma ona przebiegać po zachodniej stronie stolicy z północy na 

południe i dalej właśnie przez gminy powiatu piaseczyńskiego – Piaseczno, 

Lesznowolę i Tarczyn jako tzw. „Puławska – bis”. Jej powstanie oczywiście 

kolosalnie poprawi czas dojazdu z Piaseczna do stolicy. Według wstępnych 

szacunków do centrum Warszawy będzie się jechało kilkanaście minut. 

JA: Czy gdyby udało się doprowadzić do realizacji wymienionych przez Panią 

inwestycji, czy przyczyniłoby się to do wzrostu atrakcyjności Piaseczna i okolic? 

T. Ż.: Oczywiście, budowa wspomnianej przeze mnie trasy NS poniesie za sobą 

ogromny wzrost znaczenia całego powiatu piaseczyńskiego. Musimy pamiętać że 

przez te tereny będzie przechodził cały tranzyt z północy Polski do krajów 

bałkańskich. To oczywiście wpłynie na wzrost dochodów z biznesu 

zlokalizowanego w pobliżu trasy. Na pewno znacznie wzrośnie również wartość 

nieruchomości znajdujących się bezpośrednio przy trasie lub w jej pobliżu. Nie 

bez znaczenia będzie też poprawa komfortu dojazdu do stolicy dla mieszkańców 

powiatu, jest to może wartość którą trudno zmierzyć ale na pewno będzie się 

odzwierciedlała w zadowoleniu społecznym mieszkańców. 

 

JA:  A co sądzi Pani o pomyśle połączenia stacji metra Kabaty z Piasecznem za 

pomocą nowej linii kolejowej? 

T. Ż.:  Jeśli chodzi o modernizację istniejącej linii kolejowej i budowę nowej,  to 

inwestycje te również przede wszystkim ułatwią życie osobom dojeżdżającym do 

Warszawy – szczególnie tym niezmotoryzowanym. Władze miasta liczą też na to 

że szybkie i sprawne połączenie kolejowe miast przekona także tych 

zmotoryzowanych do tego aby zrezygnować na co dzień z samochodów. Będzie 

to miało oczywiście bardzo korzystny wpływ na kwestie związane z ochroną 

środowiska, co jest  - szczególnie odkąd Polska dołączyła do Unii Europejskiej – 

coraz bardziej istotnym zagadnieniem w polityce miasta. 
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3. Podsumowanie 
 

Obecnie sytuacja komunikacyjna mieszkańców Piaseczna i okolic wygląda dość 

nieciekawie. Jedynej drodze łączącej miejsce ich zamieszkania z Warszawą grozi 

wyczerpanie przepustowości, w związku z czym komunikacja autobusowa jest 

kompletnie niewydajna, dojazd samochodem bez żadnego spóźnienia graniczy z cudem 

albo wymaga bardzo wczesnego wyjeżdżania z domu, jeszcze przed korkami. Kolej, 

która ten ruch teoretycznie powinna odciążać, okazuje się zawodzić oczekiwania 

pasażerów przez liczne niedociągnięcia i zaniedbania.  

 Wyjście z tego problemu okazuje się być banalnie proste, wystarczy się tym 

trochę zainteresować i rozwiązanie pojawia się samo. Połączenie z metrem 

przekonałoby do korzystania z pociągów 95% ankietowanych mieszkańców tych okolic. 

Łatwo sobie wyobrazić, jakie miałoby to odzwierciedlenie w ilości samochodów, które 

kierowcy zamieniliby na pociągi. Takie odciążenie ulicy Puławskiej mogłoby przerosnąć 

jakiekolwiek oczekiwania samorządowców. A korzyści z tego są olbrzymie: większe 

wpływy z biletów, możliwość przeprowadzenia niezbędnych inwestycji na drodze 

numer 79, wzrost atrakcyjności Piaseczna i okolic.  
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Ankieta 
 

1. Ile czasu zajmuje Ci dojazd rano SAMOCHODEM do centrum: 

A. Do pół godziny 

B. Od pół do godziny 

C. Powyżej godziny 

 

2. Czy korzystasz z POCIĄGÓW  aby dojechać do miasta: 

A. TAK 

B. NIE 

C. CZASAMI 

 

3. Jeśli korzystasz z pociągów, to w  jakim stopniu częstotliwość ich jazdy jest dla Ciebie 

ograniczeniem? 

a. Bardzo 

b. Średnio 

c. Prawie w ogóle  

 

4. Z jakich innych środków transportu korzystasz? 

a. Autobusy ZTM 

b. Prywatne linie autobusowe 

c. Nie korzystam 

 

 

JEŚLI ODPOWIEDZIAŁEŚ NIE NA PYTANIE 2: 

 

5. Dlaczego? Wybierz wadę, która najbardziej ci przeszkadza: 

a. Zbyt mała częstotliwość pociągów 

b. Zbyt mała prędkość  

c. Zły stan pociągów i dworców 

d. Niski  poziom bezpieczeństwa 

e. Wysokie ceny biletów 

 

6. Czy gdyby powstała linia kolejowa dojeżdżająca do metra Kabaty, to czy przekonałoby 

Cię to do jazdy pociągiem? 

a. ZDECYDOWANIE TAK  

b. RACZEJ TAK 

c. NA PEWNO NIE 
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Spis map i wykresów: 
 

• Mapa 1 - http://maps.google.pl/ 

• Wykres 1 – badania własne 

• Wykres 2 – badania własne 

• Wykres 3 – badania własne 
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