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Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Nie ulega wątpliwości, że modernizacja i rozwój polskich kolei jest jednym z priorytetów obecnego rządu. 

Polska jest obecnie w trakcie realizacji największego w historii programu inwestycyjnego polskich kolei,  

a w ciągu najbliższych lat na ten cel przeznaczonych ma zostać ok. 100 miliardów zł. 

Dzięki realizacji ambitnych założeń zawartych w różnych programach, takich jak np. Krajowy Program 

Kolejowy, Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej +” czy Program 

Inwestycji Dworcowych, modernizowane są linie kolejowe, dworce, przejazdy kolejowo-drogowe, wymie-

niany jest tabor, a także usprawniany kolejowy transport towarów. Powstają także nowe linie kolejowe, przy-

stanki, perony i połączenia, co istotnie wpływa na zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego w mniejszych 

miejscowościach. Polska kolej się rozwija i modernizuje, rośnie też komfort i wygoda podróżowania koleją,  

a co za tym idzie systematycznie wzrasta liczba osób korzystających z tej formy transportu. 

Pomimo że od 2015 r. następuje znaczące przyspieszenie inwestycji oraz wzrost nakładów na kolej, nadal 

wiele potrzebnych inwestycji czeka na realizację, szczególnie w mniejszych gminach. Zapewne trudno jest w 

krótkim czasie nadrobić zaległości z poprzednich lat, kiedy ówczesne rządy nie były zainteresowane rozwo-

jem transportu kolejowego. 

W dalszym ciągu są miejsca, na które zarówno samorządy, jak i mieszkańcy od lat zwracają uwagę i po-

stulują wykonanie tam niezbędnych remontów infrastruktury kolejowej, która jest nie tylko w złym stanie, ale 

również często stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. 

Przykładem obiektu, który wymaga natychmiastowego remontu, jest wiadukt kolejowy w miejscowości 

Mystków, znajdujący się na trasie linii kolejowej nr 96 Tarnów – Lelechów, w ciągu drogi gminnej 

nr 29096K Mystków – Kamionka Wielka. Wiadukt ten jest ponad 100-letnim obiektem kamiennym o kon-

strukcji łukowej, pod którym biegnie droga gminna, stanowiąca jeden z najważniejszych ciągów komunika-

cyjnych w regionie – z Nowego Sącza przez Kamionkę Wielką w kierunku Mystkowa – z którego każdego 

dnia korzysta kilka tysięcy użytkowników. 

Obiekt ten od wielu lat znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Często w tym miejscu dochodzi 

do obrywania się kamiennych elementów wiaduktu, które, spadając na przebiegającą pod wiaduktem drogę, 

stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno kierowców, jak i pieszych. Ponadto pod wiaduktem 

kolejowym w Mystkowie przejeżdżać mogą jedynie pojazdy nie wyższe niż 2,3 m, co stało się szczególnie 

dotkliwe, kiedy zamknięty dla ruchu został most na rzece Kamienica, w ciągu ul. Kamiennej w Nowym Są-

czu, w związku z czym droga gminna Kamionka Wielka – Mystków stała się drogą objazdową dla wielu osób 

korzystających z tego połączenia drogowego. 

Po wielu interwencjach gminy Kamionka Wielka zarządca obiektu w lutym br. wykonał tymczasowe za-

bezpieczenie sklepienia wiaduktu, niemniej jednak tylko kompleksowa przebudowa pozwoli całkowicie roz-

wiązać problemy wynikające ze złego stanu technicznego tego obiektu. 

Ze względu na przedstawiony problem zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań zmierza-

jących do szybkiego i kompleksowego remontu wspomnianego wiaduktu kolejowego w miejscowości Myst-

ków. 

Z poważaniem 

Wiktor Durlak 
 


