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Zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu, który zaistniał 

na odcinku linii kolejowej e59 Czempiń-Poznań. A konkretnie zbyt małej liczby pociągów 

oraz zbyt krótkich składów kursujących w godzinach szczytu komunikacyjnego porannego 

6.00-9.00 i popołudniowego 15.00-18.00. 

Chaos na tej linii rozpoczął się  w październiku wraz ze zmianą rozkładu pociągów. Rano 

w dniu 21 października już w Mosinie wiele osób nie zdołało wsiąść do pociągu jadącego 

w kierunku Poznania, a w Puszczykówku obsługa pociągu nie pozwoliła się dosiąść 

kolejnym pasażerom. Interwencję w tej sprawie dnia 22 października podjął   Burmistrz 

Mosiny i wystosował list do Pana Marszałka Marka Woźniaka, 25 października zareagował 

również Burmistrz Puszczykowa. 

Problem niestety narastał i następne pismo do Pana Marszałka Województwa w tej 

sprawie 7 listopada napisał kolejny Burmistrz – Burmistrz Czempinia.  

Z informacji z Urzędu Miasta Puszczykowa wynika, że do dnia dzisiejszego nie otrzymano 

żadnej oficjalnej odpowiedzi od Pana Marszałka. 

Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak ważny jest sprawny system transportu zbiorowego, 

z którego każdego dnia korzystają tysiące osób. Są to uczniowie szkół 

ponadpodstawowych, studenci i wiele osób dojeżdżających na co dzień do pracy 

w Poznaniu. Gminy Mosina i  Puszczykowo zmagają się z ogromnym problemem 

komunikacyjnym na przeciążonej drodze wojewódzkiej 430. Nie można również pominąć 

kwestii ochrony środowiska. Gminy podejmują wielokierunkowe działania w nierównej 

walce ze smogiem. Jednym z priorytetów jest zachęcenie mieszkańców do korzystania 

z publicznych środków transportu – budowane są parkingi park&ride, dofinansowywany 

jest bezpłatny transport miejski. Niestety wiele osób nadal wybiera samochód z powodu 

dysfunkcyjnego działania tego połączenia.  

W minionym tygodniu (w dniach 18-20 listopada) kolejne liczne grupy podróżujących nie 

mogły o czasie dotrzeć do szkoły i pracy, gdyż nie zdołały wsiąść do pociągu. Ci którzy mieli 

szczęście dostać się do przedziału, skarżyli się na uwłaczające godności warunki podczas 

jazdy – zagrażający zdrowiu ścisk, omdlenia i kontuzje w zatłoczonych składach. 

Po licznych skargach docierających do Stowarzyszenia Mieszkańców Puszczykowa IZBICA, 

Stowarzyszenie prosi o  możliwe szybkie, skuteczne kroki w tej sprawie. 

 

 



        Z poważaniem 

 

       

        Zofia Wyka – Skibińska 

  Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców   

              Puszczykowa IZBICA 

        

 


