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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o zmianê nazewnictwa planowanych wêz³ów auto-

stradowych na czêstochowskim odcinku autostrady A1. Wed³ug pierwotnych planów dla czterech wêz-
³ów przewidziano nazewnictwo, które w rzeczywistoœci utrudni podró¿nym orientacjê przy wjeŸdzie do
miast. Zaproponowano bowiem nastêpuj¹ce nazwy: Rz¹sowa, Lgota, Wyrazów i Zawodzie. W szczegól-
noœci ostatnia nazwa bêdzie dezinformowaæ, gdy¿ ta niewielka i ma³o znana miejscowoœæ ma swojego
odpowiednika w postaci czêstochowskiej dzielnicy Zawodzie po³o¿onej w zupe³nie innym kierunku,
w innej czêœci miasta.

Choæ czêœæ autostrad jest na etapie przygotowania do realizacji, podobnie jak wêz³y autostradowe, to
wspomniane kwestie ju¿ w tej chwili budz¹ sprzeciw w ca³ym kraju. Chyba najbardziej widocznym wyra-
zem tego sprzeciwu jest postawa Gliwic w stosunku do wêz³a Soœnica, którego nazwê staraj¹ siê zmieniæ.

Podobnie jest w Czêstochowie. Prezydent miasta Czêstochowy skierowa³ do Pana Ministra swoj¹ pro-
pozycjê zmian zwi¹zanych z wêz³ami autostradowymi bêd¹cymi w obrêbie naszego miasta. Wczeœniejsze
nazewnictwo, zgodnie z sugesti¹ lokalnego samorz¹du, mia³oby zostaæ zast¹pione przez nastêpuj¹ce:
Czêstochowa Pó³noc (zamiast Rz¹sowa), Czêstochowa Zachód (zamiast Lgota), Czêstochowa Blachownia
(zamiast Wyrazów) oraz Czêstochowa Po³udnie (zamiast Zawodzie). Oczywiœcie jest to wstêpna propozy-
cja, która mo¿e ulec modyfikacji po wczeœniejszych konsultacjach z w³adzami miasta, jednak¿e przedsta-
wia ona pewn¹ wizjê co do oczekiwanego nazewnictwa. Pragnê w tym miejscu wyraziæ swoje poparcie dla
inicjatywy samorz¹du miasta Czêstochowy, który s³usznie prosi o uwzglêdnienie sugerowanych zmian.

Z informacji, jakie posiadam, wynika, ¿e Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przymie-
rza siê do wykonania korekt w ca³ym kraju. Nie bez znaczenia bêdzie wsparcie pana ministra, aby ure-
gulowaæ pewn¹ kontrowersyjn¹ kwestiê zgodnie z oczekiwaniami lokalnych spo³ecznoœci. W przypadku
Czêstochowy mog³aby to byæ skromna rekompensata za oddalenie o dwa lata budowy odcinka autostra-
dy A1 wraz z miejsk¹ obwodnic¹.

Proszê o wsparcie i, po konsultacjach z w³adzami miasta Czêstochowy, uwzglêdnienie zaproponowa-
nych zmian w przedmiotowej kwestii.
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