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22 października br. odbył się, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w
Legionowie, happening „Szynobusem do Zegrza”. Celem wydarzenia była
promocja ekologicznego transportu oraz idei stworzenia regularnych połączeń na
odcinku Warszawa – Zegrze.

Impreza rozpoczęła się na dworcu kolejowym w Legionowie. Jan Grabiec, starosta powiatu
legionowskiego przywitał przybyłych gości, m.in. Leszka Rutę, prezesa Stowarzyszenia
Transportu Publicznego, Krzysztofa Rodziewicza, zastępcę dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, Igora Krajnowa, rzecznika
prasowego Zarządu Transportu Miejskiego, Krystynę Pękałę, prezes Szybkiej Kolei Miejskiej
oraz przedstawicieli samorządów lokalnych. Spółkę „Koleje Mazowieckie – KM”
reprezentował Robert Stępień, dyrektor Biura Handlowego.

Szynobusem KM zgromadzeni goście udali się do Zegrza, gdzie odbyła się konferencja
prasowa, której głównym celem było przedstawienie korzyści jakie mogłyby płynąć z
utworzenia połączenia kolejowego na odcinku Warszawa – Zegrze.
Z przeprowadzonych przez nas analiz wiemy, że utworzenie połączenia między Warszawą a
Zegrzem może przynieść wiele korzyści dla naszego regionu – zaznaczył Jan Grabiec,
starosta powiatu legionowskiego. Latem, ale nie tylko, do Zegrza przyjeżdżają turyści,
którzy bardzo chętnie korzystają z atrakcji jakie oferuje miasto. Niestety, często utrudniony
dojazd z Warszawy do Zegrza staje się „piętą achillesową” takiej wyprawy. Dzięki
połączeniu kolejowemu na tym odcinku mogłoby się okazać, że nawet w trakcie „szczytu”
weekendowych wyjazdów będzie można w niecałą godzinę dojechać nad jezioro
zegrzyńskie.
W imieniu Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego, głos zabrał Krzysztof
Rodziewicz. Podkreślił, że przyjęty w 2004 r. przez Urząd Marszałkowski plan utworzenia
Kolei Mazowieckich był słuszny. Najlepszym dowodem na to jest stale rosnąca liczba
pasażerów, połączeń i pojazdów KM. To pokazuje, że taka świadoma polityka transportu
publicznego ma przyszłość. Dzięki nowym pojazdom szynowym istnieje potencjalna szansa
na stworzenie nowych połączeń. Z szansy tej może skorzystać także Zegrze. Właściwe
zarządzanie i odpowiednia współpraca między poszczególnymi instytucjami mogą
doprowadzić do utworzenia takiego połączenia – podkreślił dyrektor Rodziewicz.

Swoje uznanie dla pomysłu utworzenia połączenia do Zegrza wyraził także Robert Stępień,
dyrektor Biura Handlowego Kolei Mazowieckich. Dyrektor Stępień zaznaczył, że pomysł
utworzenia takiego połączenia jest wart uwagi. Każda idea i pomysł umożliwiający nam
dotarcie do nowych miejsc dzięki kolei jest inicjatywą godną wsparcia. To właśnie dzięki
takim projektom Koleje Mazowieckie już od dwóch lat łączą dwa warszawskie porty lotnicze.
Jestem przekonany, że pomysł reaktywacji połączenia między Zegrzem a Warszawą będzie
zyskiwał poparcie i sojuszników – podsumował Robert Stępień.
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