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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Trasa komunikacji kolejowej miêdzy Katowicami a Gdyni¹ przebiegaj¹ca przez Karsznice – Inowroc-

³aw jest najkrótsz¹ drog¹ ze Œl¹ska na Wybrze¿e. Ten wa¿ny szlak komunikacyjny mia³ i ma istotne zna-
czenie dla regionu. Jeszcze do niedawna bowiem pasa¿erowie z województwa ³ódzkiego, z okolic
Sieradza, Zduñskiej Woli, £asku mogli udawaæ siê do miejscowoœci po³o¿onych na pó³nocy Polski tylko
okrê¿n¹ drog¹, co wyd³u¿a³o czas podró¿y o dziewiêæ, dziesiêæ godzin. Przywrócenie w ubieg³ym roku
kursowania poci¹gu InterRegio „Bursztyn” nr R-45521/R-54516 relacji Katowice – Gdynia i Gdynia –
Katowice w wyznaczone dni roku tylko po³owicznie rozwi¹za³o tê uci¹¿liwoœæ komunikacyjn¹.

Wy³¹czanie po³¹czeñ kolejowych w Polsce wi¹¿e siê z marginalizacj¹ okreœlonych obszarów oraz po-
zbawieniem szans na korzystanie z taniego œrodka komunikacji mieszkañców najmniej zamo¿nych
miejscowoœci. Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w sprawie nierentownoœci po³¹czeñ kolejowych
i w konsekwencji ich likwidowania, jak ostatnio w zwi¹zku z wprowadzeniem nowego rozk³adu jazdy
mieliœmy okazjê siê przekonaæ, wydaje siê polityk¹ krótktowzroczn¹. Warto zwróciæ uwagê na komuni-
kacyjn¹ politykê naszych zachodnich s¹siadów. Na przyk³ad koleje niemieckie nie likwiduj¹ nawet defi-
cytowych po³¹czeñ ze wzglêdu na obowi¹zek pañstwa wobec obywateli maj¹cy na celu zabezpieczenie
po³¹czeñ publicznych w szczególnoœci obszarom o mniejszym strategicznie znaczeniu.

W zwi¹zku z potrzebami regionu zwracam siê do Pana Ministra w imieniu mieszkañców miasta
Zduñska Wola i powiatu, a tak¿e mieszkañców pobliskich gmin znajduj¹cych siê na trasie kolejowej po-
ci¹gu InterRegio „Bursztyn” relacji Katowice – Gdynia i z powrotem z proœb¹ o ponowne przeanalizowa-
nie stanu komunikacji kolejowej w tej czêœci województwa ³ódzkiego oraz przywrócenie regularnego,
ca³orocznego po³¹czenia na wymienionej trasie, z mo¿liwoœci¹ zatrzymywania siê poci¹gu na stacji kole-
jowej Zduñska Wola Karsznice Po³udniowe.

Bardzo proszê Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi z pominiêciem powszechnie stosowanej formu-
³y o nieop³acalnoœci po³¹czeñ komunikacji kolejowej

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski




