J. Zemke: Jest szansa na szybszą modernizację dworca PKP we Włocławku

17.11.2017 Poseł Janusz Zemke rozpoczął dzisiejszy cykl spotkan w Kujawsko-Pomorskiem
od wizyty we Włocławku. Na konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli władz miasta i SLD rozmawiano o szansach na
szybszą modernizację dworca kolejowego we Włocławku, ujętą w planach do 2023 r.
Janusz Zemke jest członkiem Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego, więc zdeklarował pomoc, by wsparcie finansowe
na tę inwestycję dołożyła w ok. 70% Unia Europejska. Konieczne jest jednak zatwierdzenie tej inwestycji, ze względu na koszt
ok. 100 mln zł., właśnie przez Komisję Transportu PE i dlatego rola regionalnych parlamentarzystów jest nie do przecenienia.
Oto relacja z konferencji na antenie Polskiego Radia PiK autorstwa Marka Ledwosińskiego:
"Unia da pieniądze na budowę włocławskiego dworca kolejowo-autobusowego
Wszystko przemawia za tym, że Unia Europejska da pieniądze na budowę nowego dworca kolejowo-autobusowego we
Włocławku.
Polskie ministerstwo infrastruktury zmieniło wykaz inwestycyjnych priorytetów tak, by włocławski dworzec znalazł się aktualnej
liście podstawowej, na której realizację Unia gotowa jest dać pieniądze.
Unię Europejską trzeba jednak przekonać do tego, by zmianę na liście priorytetów zaakceptowała. W unijnej Komisji Transportu
zasiada dwóch posłów z naszego regionu – Janusz Zemke z lewicy i Kosma Złotowski z PiS-u. Janusz Zemke zadeklarował w
imieniu swoim i Kosmy Złotowskiego, że zrobią, co w ich mocy, aby komisja nową listę zatwierdziła.
Orientacyjny koszt budowy nowego dworca we Włocławku to około stu milionów złotych.
Wiadomość potwierdził we Włocławku europoseł z naszego regionu, Janusz Zemke."
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.
var flashvars = {
shuffle: "false",
file: "http://www.janusz-zemke.pl/_xml/812/playlist.xml",
displayheight: "50",
backcolor: "0x00153c",
frontcolor: "0xFFFFFF",
lightcolor: "0x3e93cc"
};
var params = {
wmode: "opaque",
allowfullscreen: "true"
};
var attributes = {
};
swfobject.embedSWF("/flash/flvplayer.swf", "xmlplayer0", "100", "50", "9","", flashvars, params, attributes);

***
A oto relacja włocławskiego portalu www.q4:
Realna szansa na budowę dworca i centrum komunikacyjnego
17 listopada w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja w sprawie włocławskiego dworca.
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W konferencji udział wzięli: poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke, poseł na Sejm RP Tomasz Lenz oraz
prezydent miasta Marek Wojtkowski, jak również radny Krzysztof Kukucki.
Prezydent na samym początku konferencji powiedział, że bardzo się cieszy, że mogli spotkać się w tym gronie. Dodał, że te
inwestycje, które są realizowane we Włocławku chciałby, żeby nie miały barw politycznych. Wokół dworca narosło wiele mitów.
Jest to rzecz priorytetowa dla Włocławka nie ma co ukrywać.
''To, że trzeba pobudować nowy dworzec nie budzi żadnych wątpliwości Problem polegał na tym, że do tej pory ta inwestycja
znajdowała się na liście rezerwowej. Ostatecznej formalnej decyzji nie ma ale są duże szanse ze ta inwestycja znajdzie się w
planach i że będą zabezpieczone na to pieniądze'' – poinformował europoseł Janusz Zemke.
Poseł Tomasz Lenz dodał, że wszyscy parlamentarzyści zabiegają o to aby pewne rzeczy dla rozwoju wojewódzka
kujawsko-pomorskiego, dla rozwoju Włocławka były robione, a na które samorządy nie mają pieniędzy.
Krzysztof Kukucki jako samorządowiec powiedział, ma nadzieję że dworzec będzie takim pierwszym bardzo pozytywnym
przykładem, że przedstawiciele różnych poglądów politycznych w jednej sprawie potrafią się zjednoczyć."
Zobacz też galerię zdjęć z konferencji na www.q4.pl
***
Tematowi spotkania we Włocławku, uwagę poświęcił też program TVB "Zbliżenia":
Budowa węzła przesiadkowego w miejscu dworca PKP-PKS coraz bliżej?
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.
var flashvars = {
shuffle: "false",
file: "http://www.janusz-zemke.pl/_xml/813/playlist.xml",
displayheight: "216",
backcolor: "0x00153c",
frontcolor: "0xFFFFFF",
lightcolor: "0x3e93cc"
};
var params = {
wmode: "opaque",
allowfullscreen: "true"
};
var attributes = {
};
swfobject.embedSWF("/flash/flvplayer.swf", "xmlplayer1", "430", "216", "9","", flashvars, params, attributes);

Podczas konferencji prasowej poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke poinformował, że dofinansowanie tej
inwestycji z funduszy europejskich jest bardzo prawdopodobne. Budowa węzła znalazła się na liście priorytetowej programu
inwestycji dworcowych. Jak przekonuje prezydent Włocławka wszystko zależy teraz od decyzji PKP i rządu. Poseł Joanna
Borowiak przekonuje, że kluczowe decyzje już zapadły.
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100 mln zł - przynajmniej tyle pieniędzy potrzeba, żeby dworzec we Włocławku dostosować do europejskich standardów. 70
proc. z tej sumy może pokryć Unia Europejska. - Po raz pierwszy przygotowano korektę inwestycji dworcowych w Polsce i na tej
liście podstawowej wśród propozycji nareszcie znajduje się propozycja budowy dworca we Włocławku - przyznaje Janusz
Zemke, europoseł SLD.
Prezydent Włocławka przekonuje, że miasto jest od dawna przygotowane do tej inwestycji. Wskazuje jednak, ze kluczowe
decyzje należą jednak do rządu i PKP. - Nic nie jest ustalone i nie jest wiadome i nie są podjęte decyzje, jeśli chodzi o
finansowanie tej inwestycji. A kwota jest bardzo duża, bo to jest 100 mln, a być może i nawet więcej - informuje Marek
Wojtkowski.
O tym, że inwestycja znalazła sie na liście projektów priorytetowych, kilka tygodni temu informowała poseł PiS, Joanna
Borowiak. Dzisiaj podkreśla, że przebudowa dworca jest tylko kwestią czasu. - Sam fakt wpisania oznacza, że będzie
realizowana. To finansowanie jest zapewnione - uspokaja.
Program inwestycji dworcowych na lata 2016-2023 zakłada modernizację 189 obiektów.
Autor: Anna Zdunek
***
Obszerną relację zamieścił także portal tu.wloclawek.pl "Nowy dworzec we Włocławku coraz bardziej realny", autorstwa Kingi
Maślanki.
***
oprac. nim, 17 listopada 2017 r.
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