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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z niepokoj¹cymi doniesieniami medialnymi o planowanym przez Ministerstwo Infra-

struktury odebraniu œrodków na realizacjê kluczowego projektu, jakim jest przebudowa linii kolejowej
nr 8 na trasie Radom – Warszawa, proszê o poinformowanie mnie:

1. Jaki los czeka planowan¹ od kilku lat budowê szybkiej linii kolejowej Radom – Warszawa?
2. Kiedy rozpoczn¹ siê prace i jaki jest przewidywany termin ich ukoñczenia?
3. Czy pojawiaj¹ siê jakieœ trudnoœci podczas prac nad projektem kluczowym, a jeœli tak, to czego do-

tycz¹ i czy zagra¿aj¹ zapowiedzianej na 2014 r. finalizacji przedsiêwziêcia?
4. Kiedy poznamy ostateczn¹ decyzjê w tej sprawie?
Jakie czynniki wp³ynê³y na tak diametraln¹ zmianê stanu faktycznego od czasu Pana wizyty w Rado-

miu 18 listopada 2010 r., kiedy to wspólnie z minister Ew¹ Kopacz zapewnialiœcie, ¿e inwestycja jest
niezagro¿ona, a jej realizacja pewna?

GroŸna zapowiedŸ odebrania Radomiowi kolejnej niezwykle wa¿nej inwestycji jest przejawem nie-
kompetencji rz¹du, a odsuniêcie jej realizacji w dalsz¹ i nieokreœlon¹ przysz³oœæ godzi w interesy miesz-
kañców miasta oraz ca³ego regionu.

Od trzech lat na szczeblu rz¹dowym zapadaj¹ niekorzystne dla miasta decyzje. Mam na myœli wy-
kreœlenie wa¿nych projektów z listy indykatywnej b¹dŸ przesuwanie terminów ich realizacji albo – tak
jak w tym przypadku – odst¹pienie od wykonania inwestycji. Zwa¿ywszy na fakt, ¿e przedsiêwziêcie to
ma zagwarantowane finansowanie, takie dzia³anie rz¹du jest kompletnie nieuzasadnione i niezrozu-
mia³e, ma znamiona sabota¿u lub zemsty politycznej. Od wielu lat mówi³o siê o tej inwestycji i jej
ogromnym znaczeniu, a kilka tygodni temu Pan osobiœcie zapewnia³ mieszkañców, ¿e ju¿ wkrótce roz-
poczn¹ siê prace.

Zwracam siê z apelem do Pana Ministra o dotrzymanie obietnicy i do³o¿enie wszelkich starañ, ¿eby
nie zaprzepaœciæ tak wa¿nej dla Radomia szansy!

Stanis³aw Karczewski




