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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnê wyraziæ swój niepokój w zwi¹zku z pominiêciem gminy Kruszyna na trasie planowanej prze-

budowy drogi krajowej nr 1 w autostradê A1 na pó³nocnym odcinku województwa œl¹skiego.
Gmina Kruszyna od momentu powstania drogi krajowej nr 1, tj. od 1976 r., korzysta z dogodnego

ci¹gu komunikacyjnego, który zapewnia mieszkañcom gminy dojazd do pracy do pobliskiej Czêstocho-
wy, a tak¿e do Warszawy i £odzi.

Niestety ta sytuacja ulegnie niekorzystnej zmianie w momencie wybudowania autostrady A1 na tra-
sie obecnej tzw. gierkówki. Gmina Kruszyna zostanie wówczas odciêta od szlaku komunikacyjnego, co
spowoduje utrudnienia dla okolicznych mieszkañców. Najbli¿sze wêz³y planowane s¹ w Rz¹sawie oraz
Koœcielcu. Tym samym gmina Kruszyna bêdzie jedyn¹ gmin¹ w powiecie czêstochowskim, która zosta-
nie pozbawiona dostêpu do autostrady, a to oznacza, ¿e zamiast poprawy sytuacji, dojdzie do jej pogor-
szenia. Mieszkañcy gminy Kruszyna z powodu zaistnia³ej sytuacji bêd¹ zmuszeni korzystaæ z licznych
uci¹¿liwych objazdów, co wyd³u¿y czas podró¿y dwukrotnie.

Kolejna uci¹¿liwoœæ, której przyczyn¹ jest brak wjazdu na autostradê, to blokada terenów inwesty-
cyjnych. Doskonale wiemy, ¿e przedsiêbiorcy ceni¹ sobie, a wrêcz uwa¿aj¹ za najatrakcyjniejsze, tereny
po³o¿one w bliskim s¹siedztwie wêz³ów autostradowych na zapleczu du¿ych miast. Tymczasem nie pre-
cyzuj¹c od wielu lat projektu, a finalnie pomijaj¹c w nim gminê Kruszyna, nie pozostawia siê lokalnym
w³adzom ani te¿ spo³ecznoœci ¿adnych z³udzeñ co do o¿ywienia gospodarczego, jakie mog³aby wprowa-
dziæ autostrada A1.

Pragnê nadmieniæ, ¿e gmina Kruszyna uzyska³a w swoich staraniach pe³ne poparcie rady powiatu
czêstochowskiego oraz Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powiatów.

Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o dog³êbne przeanalizowanie sytuacji i zapropono-
wanie kompromisowego rozwi¹zania, które satysfakcjonowa³oby mieszkañców gminy Kruszyna. Wiem,
¿e wójt Kruszyny sk³ada³ propozycjê w sprawie udostêpnienia wjazdów poprzez tzw. MOP, co rozwi¹zy-
wa³oby problem. Pojawi³y siê jednak pewne przeszkody.
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