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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Pragnê zwróciæ uwagê Pana Ministra na sprawê pozostaj¹c¹ od d³u¿szego czasu bez rozpatrzenia,
a mianowicie wykonanie remontu linii kolejowej nr 61 na odcinku od Czêstochowy do ¯elis³awic.

Wielokrotnie podejmowano interwencje w powy¿szej kwestii, jednak¿e do tej pory nie zapad³y ostate-
czne decyzje we wskazanej sprawie.

Czêstochowa ma naturalny potencja³, mam na myœli znaczn¹ grupê turystów oraz pielgrzymów, ale,
niestety, nie mo¿e go zwiêkszyæ, wykorzystuj¹c ruch pasa¿erski poci¹gów. Z jednej strony realizuje siê
inwestycjê polegaj¹c¹ na budowie nowoczesnego dworca kolejowego, który od wielu lat jest uznawany
za jedn¹ z wizytówek PKP i miasta, a z drugiej strony systematycznie ogranicza siê liczbê poci¹gów ob-
s³uguj¹cych miasto i region.

Jedn¹ z przyczyn – oprócz powszechnie znanych problemów finansowych dotykaj¹cych przewoŸni-
ków oraz samorz¹dy wojewódzkie – jest stale powiêkszaj¹ca siê degradacja infrastruktury kolejowej,
która w przypadku Czêstochowy dotyczy dwóch linii: Czêstochowa – Lubliniec oraz Czêstochowa – ¯e-
lis³awice.

W pierwszym przypadku poczyniono wstêpne inwestycje i przywrócono przejezdnoœæ na jednym z to-
rów, co znacznie skróci³o czas podró¿y pomiêdzy miastami, a w konsekwencji przejazd docelowo do
Opola i Wroc³awia.

Niestety, od wielu lat pozostaje nierozwi¹zany bardzo powa¿ny problem dotycz¹cy remontu odcinka
linii kolejowej nr 61, który umo¿liwia po³¹czenie miasta Czêstochowy z Centraln¹ Magistral¹ Kolejow¹,
czyli ekspresow¹ lini¹ kolejow¹ do Warszawy. Miasto systematycznie traci³o w ci¹gu ostatnich lat wiele
poci¹gów ekspresowych, g³ównie ze wzglêdu na fatalny stan torowiska. Brak bie¿¹cych remontów spra-
wi³, ¿e œrednia prêdkoœæ nie przekracza 40 km/h. Profil linii (³uki, wzniesienia) umo¿liwia osi¹ganie
prêdkoœci 100–120 km/h, zatem problemem jest wy³¹cznie stan torowiska.

Wykonanie remontu linii nr 61 na odcinku 53 km (pocz¹wszy od dworca Czêstochowa Stradom) jest
bardzo po¿¹dane, nie tylko z punktu widzenia lokalnej spo³ecznoœci subregionu pó³nocnego wojewódz-
twa œl¹skiego, ale i mieszkañców dwóch bardzo wa¿nych aglomeracji. Warto zwróciæ uwagê, ¿e ca³oœæ
stanowi³aby doskona³e, a wiêc najkrótsze i najszybsze, po³¹czenie na trasie Wroc³aw – Warszawa, co
w kontekœcie Euro 2012 i opóŸnieñ w realizacji infrastruktury drogowej nie jest bez znaczenia. Czas
przejazdu pomiêdzy Warszaw¹ a Wroc³awiem w chwili obecnej wynosi oko³o piêciu godzin piêædziesiê-
ciu minut, a po modernizacji mo¿e zostaæ skrócony do oko³o piêciu godzin, co jest znacznym, zauwa¿al-
nym zyskiem dla podró¿uj¹cych.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie dzia³añ w sprawie jak najszybszego remontu od-
cinka linii kolejowej nr 61 od Czêstochowy do ¯elis³awic i tym samym udro¿nienia strategicznego po-
³¹czenia dla kraju oraz bardzo wa¿nego dla lokalnej spo³ecznoœci. Proszê równie¿ o przekazanie
wyczerpuj¹cej informacji o tym, na jakim etapie jest przygotowanie zadania do realizacji i kiedy mo¿e
zapaœæ decyzja w sprawie tak d³ugo wyczekiwanego przez PKP remontu.
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