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Koleje Mazowieckie inwestują w Radom 

Spółka Koleje Mazowieckie wydzierżawią  działkę 
przy ul. Domagalskiego, by wybudować tam swoją 
bazę  i serwisownię.  Ponadto KM chce zakupić  10 
szynobusów, które kursowałyby z  Radomia do 
pobliskich gmin i stolicy.  
 
- Działka przy ul .  Domagalskiego jest idealnym 
miejscem na tego typu inwestycję.  Tę  nieruchomość 
sobie upatrzyliśmy. Jest  b l isko dworca PKP, ma 
odpowiednią  wielkość.  Chcemy tam zbudować  halę  do 
przetrzymywania taboru kolejowego. Spółka Koleje 
Mazowieckie chcą  wydzierżawić  tę  działkę  na 10 lat. 

Podobne bazy funkcjonują już w Warszawie i Sochaczewie - mówi Czesław Sulima, prezes KM.  
 
Szynobusy, które zakupi spółka Koleje Mazowieckie, będą kursowały na trasach z Radomia do 
Drzewicy, Dęblina, Skarżyska-Kamiennej, Warszawy. Budowa bazy oraz zakup 10 szynobusów 
oscyluje między 130 a 140 mln zł, z czego 36 mln zł przeznaczy się na projekt bazy, jej budowę, 
dzierżawę działki.  
 
- Ta inwestycja jest bardzo ważna dla Radomia. Otworzy nam drzwi do rozwoju transportu 
szynowego. Zatrudniono by osoby do budowy bazy, do jej obsługi. W miejscowościach, do 
których dojeżdżałyby szynobusy, jest duże zainteresowanie podróżą do Radomia - mówi Piotr 
Szprendałowicz, radny niezależny.  
 
Budowa bazy oraz zakup szynobusów ma zakończyć się na przełomie 2015/2016 roku.  
 
red. K. S.  
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Nasze galerie

25-06-2013 21:47 

 
 

+Rocznica Czerwca\'76

24-06-2013 20:20 

 
 

+Dzień z mundurem 2013

23-06-2013 23:05 

 
 

+Jarmark Świętojański 
2013

 

Aktualności

 
 
 
 

RadomNews.pl

Like

773 people like RadomNews.pl.

Facebook social plugin

  
 

Wiadomości sportowe

Cytat tygodnia

Sylwester Strzylak (członek zarządu SCR): 

Wielkie widowiska w Radomiu będą 
możliwe, gdy powstanie u nas nowa 
hala sportowa, dlatego będziemy nadal 
lobbować za jej powstaniem

Zdjęcie tygodnia

 
Tak długo czekaliśmy na wiosnę, że teraz musimy dbać 
o każdy jej przejaw:)
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Pierwszy dzień rewolucji śmieciowej 

podsumowany. Kto zdążył, a kto nie? 
2013-07-01 19:00 

PO: dokapitalizowania Portu Lotniczego 

w Radomiu bez uzasadnienia jest 

skandaliczne 
2013-07-01 15:43 

Komorowski: Krajobraz to dobro 

publiczne 
2013-07-01 14:27 

Inspekcja Ochrony Środowiska 

skontroluje wprowadzenie ustawy 

śmieciowej 
2013-07-01 11:15 
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 Lato wreszcie zagości w Radomiu? 
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 Areszt za fałszywy alarm bombowy 
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 Powitaj wakacje z Neptunem 
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 Można kąpać się na Borkach i w Iłży 

[2013-06-27; 23:26:05 
 
 Bałagan wokół ustawy śmieciowej 
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