Pytanie:
Witam.
Jestem mieszkanķą wsi Lipno. Piszę do Pani bo ostatnio mam wrażenie, że nasza radna
zapomniała, że pełni tą funkcje również w imieniu Lipna. Naszym UTRAPIENIEM jest od ponad 2
lat brak jakiejkolwiek komunikacji z miastem Zielona Góra w weekendy. Nie mamy ani jednego
autobusu w sobotę ani w niedzielę. W sumie piszę w imieniu mamy, bo to ona nie ma transportu
do pracy w weekendy. Musi w każdy weekend dostać się na pociąg do Letnicy, żeby dojechać do
pracy.
Najpierw uzyskałam informację, że nie będzie połączeń dopóki Komisarz (ten przed wyborem
Pani) nie ureguluje zaległości w płatnościach. Następnie usłyszałam od radnej, że teraz tylko
czekamy na zgodę miasta ZG na korzystanie z ich przystanków. Ta zgoda została udzielona w
zeszłym roku i dalej nic. Kolejna odpowiedź to brak kierowców... ciężko mi pojąć, że w tak
rozwiniętych czasach nie mamy komunikacji z miastem...
Ja rozumiem, że te nasze Lipno to taka zakała naszej gminy ale moja ostatnia rozmowa ze śp.
Krzysztofem Stefańskim na finale Motopikniku w Lipnie dała nadzieję, że on odczaruje tą naszą
wioskę... Bardzo proszę o jakąś dobrą informację w tej sprawie.
Pozdrawiam serdecznie
Patrycja Tomala (Pardej)

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
wszystko, o czym Pani pisze w swojej wiadomości doskonale rozumiem. W chwili obecnej
faktycznie ZKP Sp. z o. o. jest gotowa, aby uruchomić kursy do Lipna, jednak problem jest z
kierowcami. Dzisiaj brakuje ich na rynku komunikacyjnym i firmy mają z tego tytuły problemy, aby
zrealizować rozkłady jazdy już zaplanowane. Na dzień dzisiejszy kursują autobusy w tygodniu,
jednak nie ma połączenia w weekendy i nie tylko ta sytuacja dotyka miejscowość Lipno i
Grabowiec, ale wiele innych z naszej gminy. Zdaję sobie sprawę, że stanowi to utrudnienie dla
mieszkańców. Będę dążyła do uruchomienia kursów przez ZKP na liniach Letnica, Grabowiec,
Koźla i Lipno, nie wiem tylko czy uda się uruchomić rozkłady jazdy weekendowej. Wiążę się to w
dużej mierze z obłożeniem takich kursów przez chętnych do jazdy mieszkańców. Dodatkowo
utworzenie nawet kilka kursów w ciągu dnia, powoduje, że kierowca musi pracować w pełnym
zakresie. Nie chcę też obiecywać czegoś, czego nie będą w stanie zrealizować. W przyszłym
tygodniu będę miała spotkanie w sprawie komunikacji i będę zabiegać o poprawę sytuacji.

Pozdrawiam serdecznie
Izabela Mazurkiewicz
Wójt Gminy Świdnica

