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Temat: Petycja w sprawie odbudowy linii kolei dla polaczen SKM z miejscowosci Cewice do Leborka/ Gdyni/ 
Gdariska 

Urzad Gminy Cewice 

Szanowna Pani/ Pan 
Wojt 

Gmina Cewice 

Szanowni P. Radni Gminy 

Petycja w sprawie odbudowy linii kolei dla polaczen SKM z miejscowosci Cewice do Leborka/ 
Gdyni/ G dan ska poprzez now$ lacznice 

Wnosze o zamieszczenie petycji w BIP zgodnie z ustawa^ 

Szanowni Panstwo, 

Polska jest krajem w ktorym zaobserwowano najwieksza^ w skali kontynentu likwidacje linii kolei. 
Jako ekonomisci obserwujemy ze czesto te likwidacje doprowadziby do pauperyzacji, ubozenia 
calych regionow w otoczeniu aglomeracji. Odpbyw ludnosci jest znaczny, warunki dojazdu do 
centrow aglomeracji odleglych o 20-30 km sq na poziomie najubozszych krajow swiata. Czas 
przejazdu i jakosc podrozy srodkiem transportu (brak mozliwosci np. pracy biurowej w pojezdzie 
transportu) zmusza osoby zamozne i wyksztalcone do wyprowadzki z gminy. 

Wokol Trojmiasta wraz z uruchomieniem linii spalinowej kolei SKM do Kartuz i Koscierzyny 
obserwuje ze ok. 4 mln podroznych rocznie wybralo podroze po odtworzonej linii kolei podmiejskiej 
PKM-juz kilka lat po jej odbudowie. Obecnie planuje sie odtworzenie linii z Kartuz do Sierakowic. 

W przypadku gminy Cewice obserwuje ze linie kolei niedawno naprawiano dla celow dowozu do 
jednostki wojskowej. Czuje jako ekonomista ze moznaby wykorzystac ten wielodziesieciomilionowy 
maj^tek w lepszym stopniu. Wiem ze odbudowa linii kolei pasazerskiej takze na teren gminy Cewice 
doprowadzilaby do rozwoju gminy i sqdze iz odbudowa tej kolei pasazerskiej poprzez budowe 
zupelnie nowej bocznicy/ l^cznicy do centrum m. Cewice powinna bye najwazniejszym zadaniem 
samorz^du gminy Cewice. 

Identyfikuje potrzebe szybkiego dojazdu do Trojmiasta korytarzem przez przez Wejherowo. 

Budowa lacznicy do centrum Cewic pozwoliloby na: 

1. uruchomienie wahadla Cewice Centrum- Lebork dowozqeego pasazerow na kolej SKM i poci^gi 
pospieszne w relacji do Gdanska. Linie do Maszewa Leb. zarnknieto dla pasazerow dnia 31 maja 
1980. Kolej po budowie lacznicy dotarlaby do centrum Cewic. 

2. zwiekszenie rentownosci polaczen kolei SKM z Gdanska do Leborka dzieki potokowi podroznych 
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do miejscowosci Cewice. Wieksza rentownosc tych polaczen oznaczalaby wiekszq. ich ilosc. 

Niemniej- wymaga to naprawy 12 km istniejaxego juz torowiska z Leborka do mostu za Maszewem 
Leborskim i budowy ok. 2 do 3 kilometrow nowego toru do centrum miejscowosci Cewice, aby 
poprawic bledy przy projektowaniu tej linii kolei ok. 1900-1902, a wiec ok. 117 lat temu. 

Mozliwa jest poprawa parametrow linii kolei na trasie Lebork- Maszewo Leb.- most w lesie (12 km 
toru) wraz z nowâ  lacznicy (2 do 3 km). 

Odbudowa linii moglaby polegac na zmianie jej przebiegu od miejscowosci Maszewo Leb. nowym 
torowiskiem do centrum Cewic. 

Potrzebna jest inwestycja w budowe 2 do 3 km lacznicy do centrum Cewic aby uczynic czas dojazdu 
z gminy Cewice do Gdyni i Gdanska p. Lebork- bardziej atrakcyjnym. Proponuje by bieg linii 
zmieniono prowadzac jq nowym przebiegiem w kierunku centrum Cewic. Wiele profili lukow na 
istniej^cym odcinku 12 km obecnej linii mogloby bye zlagodzonych/ zmienionych celem 
podniesienia predkosci handlowej do 80-100 km/ godz. Proponuje by inwestorem stala sie gmina 
Cewice lub spolka PKM S.A.- na zlecenie gminy Cewice, lub inny zarzadca infrastruktury kolei. 

Po budowie lacznicy jest mozliwe aby poci^gi SKM w relacji z Gdanska/ Leborka polaczone z 
wahadlem do Cewic kursowaby w porannym szczycie np. co 60 minut. Przy poprawnie dzialajacej 
kolei SKM byloby to mozliwe aby dotrzec z miejscowosci Cewice do Gdyni w czasie 55 minut poc. 
pospiesznym oraz 75-80 minut poc. SKM. 

Wnosze petyeje by gmina rozwazyla opisane w liscie potrzeby przewozowe oraz aby wpisala te 
propozyeje do swoich planow strategicznych i planu miejscowego gminy. Wnosze aby gmina 
wystapiila do roznych organow (UMWP, PKP PLK) o uwzglednienie tej propozyeji w planie 
transportowym i w roznych planach i strategiach. Wnosze aby gmina znalazla podmiot w drodze 
przetargu ktory zaplanuje przebieg odnogi kolei do centrum miejscowosci Cewice i aby 
przygotowala sie do realizacji takiej inwestyeji. Wiekszosc infrastruktury istnieje poza ok. 15 % 
dlugosci calego torowiska - brakuje po prostu fragmentu do centrum Cewic. 

Proponowana lista przystankow SKM z kilometrazem: 

Lebork (przesiadka na SKM) 

0,405 

Lebork Elewator (SKM) 

1,323 

Lebork Dretowo (SKM) 

2,483 

Osowo Leborskie (SKM) 
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8,376 

Maszewo Leborskie (SKM) 

11,095 

Cewice Centrum SKM 

kilometraz calosci l ini i : okolo 13 do 14 km 

Z szacunkiem, 

Informuje rozmowce o przyshigujacym muprawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej 
agencji. Aby skorzystac z prawa, rozmowca niezwlocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP 
Merkuriusz Polski must oznajmic ze skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzacje wynosi 6 godzin 
od otrzymania przez rozmowce zapi.su jego slow. 
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Standardy relacjonowania wyborow przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy - Prawo Prasowe. 

Kandydat w wyborach nie powinien bye formalnie zwiazany z zadnym medium, w szczegolnosci 
bye dziennikarzem, redaktorem naczelnym badz wydawc^. Jezeli tak by sie zdarzylo, gdyz prawo 
wprost tego nie zabrania, na czas wyborow nie powinien bye on zaangazowany w relacjonowanie 
wyborow. 

Rada Etyki Mediow uznaje udzial dziennikarzy w wyborach za zlamanie zasad etyki 55 
dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydowac, ale w jakikolwiek inny sposob 
uczestniczyc w pracach komitetow wyborczych, np. nie powinni pomagac kandydatom w 
przygotowaniu wystapieh publicznych. 

Dobrâ  praktykajest wprowadzenie przez szefow redakeji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostroznosciq. relacjonowac wydarzenia z udzialem kandydatow pelniacych funkeje 
publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwlaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, majac latwiejszy 
niz inni kandydaci dostep do mediow, mogq. naduzy wac go do celow zwiazanych z prowadzeniem 
kampanii wyborczej. Media muszq. bye wiec szczegolnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choc nie jest prawnie zakazane, budzi w^tpliwosci 
etyczne. Media powinny przekazywac wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz 
w tonie umiarkowanym. (..) 

W przypadku, gdy tworzy sie medium specjalnie na potrzeby wyborow, dane medium powinno 
kierowac si? regulami prawdziwosci i uczciwosci przekazu. Nalezy takze pamietac, ze powstaj^ce w 
okresie wyborczym tytuby prasowe zobowi^zane ŝ  do przestrzegania wszelkich wymogow 
stawianych prasie przez prawo prasowe (jeoeli publikacja spelnia 56 kryteria definicji „dziennika" 
lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sqdzie). Bardzo wazne jest, aby 
wydawnictwo takie na kazdym egzemplarzu posiadalo takie informacje jak nazwe i adres wydawcy, 
adres redakeji, imi$ i nazwisko redaktora naczelnego. Choc prawo prasowe nie ustanawia obowiazku 
zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), 
zasada ta powinna bye przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczacych wyborow. 
wg httpi/Mlir.pl/wp-content/uploads^O 14/10/HFPC media w okresie wvborczvm.pdf 
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