Nowy Sącz, dnia 20 lipca 2015 r.
POSEŁ NA SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJ ROMANEK

Szanowna Pan
Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowny Panie Marszałku,
Działając

na

podstawie

art.

20

ustawy

o

wykonywaniu

mandatu

posła

i senatora zwracam się do Pana Marszałka w bulwersującej sprawie nieumieszczenia
zadania pod nazwą: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana
Dolna oraz modernizacja odcinka linii kolejowej Nowy Sącz – Muszyna – granica państwa
i Chabówka – Nowy Sącz” na liście podstawowej, stanowiącej załącznik do projektu
uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego
do 2023 roku.
Budowa

nowej

linii

kolejowej

Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana

Dolna

oraz modernizacja odcinka linii kolejowej Nowy Sącz – Muszyna – granica państwa
i Chabówka– Nowy Sącz jest jedną z najważniejszych i przez dziesięciolecia oczekiwanych
inwestycji warunkujących nie tylko rozwój Nowego Sącza i Sądecczyzny, ale także Ziemi
Limanowskiej i Gorlickiej. Subregion ten, jak wynika z dokumentów rządowych
jest

jednym

z

najgorzej

skomunikowanych

subregionów

w

Polsce.

Realizacja

przedmiotowego zadania przyczyni się nie tylko do znacznego skrócenia czasu przejazdu
pociągów z Krakowa do Nowego Sącza (do 1 godziny) i granicy państwa (do 1,5 godziny),
ale co niezwykle istotne otworzy nowe, lepsze pespektywy rozwoju dla mieszkańców
naszego subregionu, subregionu ludzi pracowitych, niezwykle ambitnych i twórczych.
Podkreślenia wymaga fakt, że jako mieszkańcy Sądecczyzny obserwują całkowity brak
wizji rozwoju transportu kolejowego w naszym subregionie, który z całą pewnością może
stanowić

doskonałą

alternatywę

dla

transportu

drogowego,

będąc

bodźcem

do dynamicznego, gospodarczego rozwoju, w tym tworzenia nowych miejsc pracy, których
tu właśnie tak bardzo brakuje.
Zaistniała sytuacja miała się zmienić po podpisaniu w dniu 13 listopada 2014 roku
Kontaktu Terytorialnego dla Małopolski, gdzie w/w inwestycja znalazła się na liście
podstawowej w zadaniach z zakresu infrastruktury kolejowej. Uwierzyliśmy, że ta
oczekiwana przez dziesięciolecia inwestycja w końcu zostanie zrealizowana. Niestety po

raz kolejny zawiedliśmy się na rządzących. Jak wynika z ogłoszonego projektu uchwały
Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowej Programu Kolejowego do 2023 roku
to niezwykle ważne dla naszego subregionu zadanie znalazło się jedynie na liście
rezerwowej, co spowoduje, że nie zostanie ono zrealizowane w perspektywie nie tylko
najbliższych kilkunastu, ale być może kilkudziesięciu lat, o ile w ogóle. Taka sytuacja budzi
nie tylko zdziwienie i zażenowanie mieszkańców subregionu, ale ich stanowczy sprzeciw.
Fakty pokazują, ze mieszańcy naszego subregionu są nieustanie marginalizowani
i dyskryminowani przez władze centralne. Trzeba jasno i stanowczo powiedzieć, że taki
stan rzeczy nie może mieć dłużej miejsca. Nowy Sącz, Sądecczyzna, Ziemia Limanowska
i Ziemia Gorlicka zasługują na inwestycje, które sprawią, że hasło zrównoważonego
rozwoju Polski nie będzie dla nas tylko pustym sloganem. Dlatego też wziąłem udział
w konsultacjach społecznych oraz zwróciłem się z zapytaniem poselskim do Minister
Infrastruktury i Rozwoju o pilną zmianę tej złej dla nas decyzji, która utrwala przekonanie,
że Nowy Sącz, Sądecczyzna, Ziemia Limanowska i Ziemia Gorlicka są komunikacyjną
Polską C.
Zatem mając na uwadze powyższe zwracam się do Pana Marszałka o podjęcie
pilnych

działań

mających

na

celu

realizację

zapisów

Kontraktu

Terytorialnego

dla Małopolski w zakresie obejmującym wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa nowej
linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja odcinka linii
kolejowej Nowy Sącz – Muszyna – granica państwa i Chabówka– Nowy Sącz”. Wierzę,
że jako Marszałek Województwa Małopolskiego zadba Pan o harmonijny rozwój całego
Województwa i w związku z tym dołoży Pan wszelkich starań, aby ta kluczowa
dla subregionu inwestycja kolejowa znalazła się liście projektów podstawowych
w uchwale Rady Ministrów ustanawiającej Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku.

Z poważaniem,

Andrzej Romanek
Poseł na Sejm RP

