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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2010 r. pragniemy wyraziæ swoje zaniepokojenie zapropono-
wanym terminem realizacji remontu linii kolejowej nr 61 na odcinku od Czêstochowy do ¯elis³awic,
przypadaj¹cym na lata 2014–2015.

Wykonanie opisywanego remontu i jednoczesne przyspieszenie prac jest zasadne z punktu widzenia
organizacji Euro 2012, a konkretnie zapewnienia szybkiego po³¹czenia pomiêdzy Wroc³awiem a War-
szaw¹, miastami, w których odbêd¹ siê mecze pi³karskiej imprezy.

Maj¹c na uwadze powsta³e opóŸnienia w zwi¹zku z budow¹ autostrad, ale i znacznym odsuniêciem
w czasie budowy linii kolejowej wysokich prêdkoœci, tak zwanej linii Y, zasadne jest umo¿liwienie wyko-
nania wygodnego i szybkiego po³¹czenia poprzez remont istniej¹cych, ale spe³niaj¹cych ju¿ standardy
odcinków linii kolejowej nr 61.

W odpowiedzi oparto siê na symulacji kosztów na poziomie 300 milionów z³ na kompleksowe wyko-
nanie remontu, to jest odcinka Kielce–Fosowskie, który sk³ada siê z czterech etapów. Realizacja odcin-
ka Czêstochowa Stradom–¯elis³awice zmniejszy³aby koszt do kwoty oko³o 180 milionów z³, a jeœli chodzi
o czas, pozwoli³oby to uzyskaæ skrócenie podro¿y o oko³o czterdziestu piêciu, piêædziesiêciu minut.
Umo¿liwi³oby to prowadzenie po torze nr 2 ruchu pasa¿erskiego z prêdkoœci¹ 120 km/h w obu kierun-
kach, tak jak na linii jednotorowej, a¿ do docelowego w³¹czenia siê w Centraln¹ Magistralê Kolejow¹.

Obecnie czas przejazdu pomiêdzy Wroc³awiem a Warszaw¹ wynosi szeœæ godzin, zaœ po remoncie bê-
dzie wynosi³ niewiele ponad piêæ godzin. W przypadku kompleksowego remontu czas podró¿y znacznie
siê zredukuje, do niespe³na czterech godzin.

Pragniemy podkreœliæ, ¿e od wielu lat, poza wnioskiem dotycz¹cym remontu odcinka torów Lubli-
niec–Czêstochowa Stradom, pomijane s¹ wnioski inwestycyjne p³yn¹ce z województwa œl¹skiego, a
zw³aszcza subregionu pó³nocnego.

Wierzymy, ¿e w obliczu organizacji Euro 2012 planowany na lata 2014–2015 termin realizacji zosta-
nie skrócony. W przypadku podjêcia w nied³ugim czasie decyzji o remoncie linii kolejowej nr 61 mo¿liwe
bêdzie zakoñczenie prac do czerwca 2012 r.

Zwracamy siê do Pana Ministra z ponown¹ proœb¹ o podjêcie pilnych dzia³añ w zakresie remontu od-
cinka linii kolejowej nr 61 od Czêstochowy do ¯elis³awic, co ma strategiczne znaczenie dla funkcjono-
wania po³¹czenia kolejowego pomiêdzy Warszaw¹ a Wroc³awiem podczas Euro 2012.
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