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INTERPELACJA
Data wpływu: 18.03.2019 r.

„Szanowny Panie Marszałku,
Zgłaszam na V Sesję Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego interpelację
w sprawie przywrócenia regularnych połączeń na odcinku linii kolejowej nr 208 Działdowo—
Lidzbark - Brodnica.
Powrót połączenia kolejowego na trasie Działdowo - Brodnica jest możliwe przy
wykorzystaniu rządowego Programu „Kolej Plus”. Program ten, który został ogłoszony przez
Premiera Mateusza Morawieckiego, zakłada pomoc finansową, w przywracaniu połączeń
kolejowych jednostkom samorządowym, deklarującym poniesienie 15% kosztów inwestycji.
Przywrócenie regularnych połączeń pasażerskich, na nieczynnym w tej chwili, odcinku
linii kolejowej nr 208 Działdowo - Brodnica, przy wykorzystaniu rządowego programu „kolej
plus”, będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne mieszkańców, miejscowości
znajdujących się na tej trasie jak i w jej sąsiedztwie. Należy nadmienić, że ruch kolejowy na
linii 208 jest możliwy, co pokazano 16 czerwca 2018 r. poprzez uruchomienie pociągu
specjalnego na odcinku Działdowo - Lidzbark Miasto. W wydarzeniu brało udział ponad 1000
uczestników, którzy oczekują powrotu pociągów na trasie Działdowo - Brodnica. Kolejnym
dowodem stanowiącym o społecznym zainteresowaniu tą kwestią są podpisy 1824 osób,
chcących przywrócenia połączenia kolejowego na odcinku linii 208. Ponadto oprócz głosu
zwykłych obywateli wiele organizacji, przedsiębiorstw i stowarzyszeń jest zainteresowanych
przywróceniem połączenia kolejowego na trasie Działdowo - Brodnica. Jednocześnie
likwidacja połączenia kolejowego do Lidzbarka negatywnie odbija się na turystyce, tego
pięknego miasta, które w aspekcie historycznym stanowiło „wrota Mazur” dla ówczesnych
mieszkańców Mazowsza.
Szanowny Panie Marszałku, Proszę o informację jakie działania podjął lub zamierza
podjąć Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego aby skorzystać ze wsparcia Programu
„Kolej Plus” w celu przywrócenia połączeń kolejowych na trasie Działdowo - Lidzbark Brodnica.
Podsumowując, przywrócenie zawieszonego przed dwunastu laty ruchu kolejowego na
trasie Działdowo - Brodnica, byłoby wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców,
którzy już od kilku lat zaangażowani są w walkę o powrót połączeń pasażerskich, gdyż ich
brak w sposób szczególny dotyka pracowników, ludzi starszych oraz młodzież szkolną
zamieszkującą miejscowości wzdłuż całej trasy kolejowej, a chcącą dojechać do szkół
w Działdowie, Lidzbarku czy Brodnicy.
Proszę o odpowiedź na piśmie”.

Z wyrazami szacunku,
Robert Gontarz

