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Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka województwa ³ódzkiego W³odzimierza Fisiaka oraz do mar-
sza³ka województwa œwiêtokrzyskiego Adama Jarubasa

Szanowni Panowie Marsza³kowie!
Mieszkañcy ziemi ³ódzkiej, a dok³adnie powiatów piotrkowskiego i opoczyñskiego, doje¿d¿aj¹cy do

pracy poci¹gami zwrócili siê z proœb¹ o interwencjê odnoœnie do likwidacji po³¹czenia kolejowego
£ódŸ – Dêbica, a w szczególnoœci odcinka Tomaszów Mazowiecki – Skar¿ysko-Kamienna. Linia ta ³¹czy-
³a powiaty tomaszowski, opoczyñski, konecki oraz skar¿yski i s³u¿y³a osobom doje¿d¿aj¹cym do pracy,
a tak¿e studentom i emerytom wyje¿d¿aj¹cym do Lublina lub Warszawy. Po³¹czenie to by³o w tych po-
wiatach bardzo korzystne, co wiêcej – tañsze ni¿ transport samochodowy. Nie bez znaczenia pozostaje
fakt, i¿ wiele osób korzystaj¹cych z tego po³¹czenia mia³o wykupione bilety miesiêczne, kwartalne albo
roczne, a poci¹g zosta³ zlikwidowany w trakcie okresu ich wa¿noœci, i to bez podania jakichkolwiek
przyczyn, bez jakiejkolwiek informacji. Panowie Marsza³kowie, ci ludzie z dnia na dzieñ pozostali bez
mo¿liwoœci dojazdu do pracy, mimo ¿e posiadali wa¿ne bilety!

W zwi¹zku z tym zwracamy siê z proœb¹ o wyjaœnienie powodów takiej decyzji urzêdów marsza³kowskich.
Dodatkowo pragniemy poinformowaæ, ¿e w ramach znalezienia rozwi¹zania zastêpczego zosta³y uru-

chomione zastêpcze linie autobusowe, jednak¿e z przekazanych informacji wynika, i¿ s¹ to rozwi¹zania
znacznie dro¿sze. Ponadto jest nam wiadome, i¿ w ramach komunikacji zastêpczej Urz¹d Marsza³kow-
ski Województwa £ódzkiego chcia³ wys³aæ poci¹g do granicy województwa œwiêtokrzyskiego, czyli do
Koñskich, ale Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œwiêtokrzyskiego nie by³ zainteresowany takim roz-
wi¹zaniem.

Dlaczego tak trudno jest realizowaæ po³¹czenia kolejowe miêdzy województwami? Sk¹d takie proble-
my? W ca³ej Europie i na œwiecie transport kolejowy wypiera samochodowy jako tañszy i bardziej przy-
jazny œrodowisku, dlaczego wiêc w Polsce jest odwrotnie?

Dziêkujemy za szczegó³owe wyjaœnienie i znalezienie skutecznego rozwi¹zania przedstawionej sprawy.
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