
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 5. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 grudnia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się z zapytaniem w sprawie likwidacji weekendowych połączeń kolejowych Regio 

pomiędzy Suchą Beskidzką a Żywcem, na odcinku linii kolejowej nr 97. Z informacji przekazanych 

mi przez środowiska zajmujące się kwestią utrzymania niniejszego połączenia wynika, że pociągi 

pomiędzy Suchą Beskidzką a Żywcem zaczęły kursować w styczniu br. po niemal pięciu latach 

przerwy. Przewoźnik Przewozy Regionalne uruchomił je na okres roku przy dogodnym 

skomunikowaniu z pociągami w kierunku Krakowa i Zakopanego, licząc na pozytywny oddźwięk tej 

decyzji u marszałków województw małopolskiego i śląskiego, które to samorządy miałyby 

dofinansować, a następnie zrewitalizować linię. 

Od momentu przywrócenia ruchu na tej linii przewożono coraz więcej pasażerów, głównie 

studentów i turystów. Obecnie dwie pary pociągów przewożą niemal stu pasażerów w czasie 

weekendu, a liczba ta stale się powiększa. Zapotrzebowanie na połączenia do Krakowa jest bardzo 

duże – przewoźnicy wykorzystujący busy codziennie odbywają ponad sto kursów do Krakowa. 

Tymczasem zarząd województwa małopolskiego podjął decyzję o likwidacji relacji, a Przewozy 

Regionalne, mimo pozytywnych deklaracji samorządu województwa śląskiego, nie są w stanie same 

uratować połączenia ze względu na uwarunkowania ekonomiczne. 

Podejmując decyzję o likwidacji połączenia, pominięto całkowicie czynniki społeczno-

ekonomiczne, dostępność komunikacyjną i koszt alternatywnych środków transportu, dojazdu do 

pracy, wzmożony ruch turystyczny na przykład związany z miejscami kultu religijnego, dojazdem 

studentów do ośrodków kształcenia czy perspektywy rozwoju gospodarczego regionu. Samorządy, 

przez teren których przebiegają przewidziane do zamknięcia linie kolejowe, deklarują wolę 

współpracy w celu utrzymania linii nr 97 na odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec, która ma wyjątkowo 

bogate walory turystyczne i ekologiczne oraz widokowe. 

Przejazd pociągiem na omawianej trasie znacznie skraca czas przejazdu z aglomeracji 

górnośląskiej w rejon Podhala, umożliwiając jednocześnie odwiedzenie okolic Beskidu Żywieckiego i 

Wysokiego. Na odcinek Sucha Beskidzka – Żywiec nie można patrzeć jedynie przez pryzmat jego 

regionalnego znaczenia. Do końca sierpnia 2015 r. kursowały tam weekendowe pociągi InterRegio 

„Giewont” i „Szyndzielnia” relacji Częstochowa – Zakopane i Wrocław – Zakopane, cieszące się 

ogromną popularnością, gdyż stanowiły jedynie połączenie kolejowe Śląska z Podhalem. Przewoziły 

one nawet ponad dwustu pasażerów w trakcie jednego kursu, co świadczy o potencjale tej linii. 

Likwidacja linii odbije się zdecydowanie niekorzystnie na rozwoju gospodarczym regionów 

Podbeskidzia, Śląska i Małopolski, co bardzo niepokoi samorządowców, którzy podkreślają, że 

konieczne jest nie tylko utrzymanie funkcjonowania lokalnego transportu w jego obecnym kształcie, 

ale również zwiększenie jego udziału w wykonywanych przewozach. 

W związku z przedstawionym tematem zapytuję Pana Ministra o następujące kwestie. 

1. Jakie kroki zamierza lub może podjąć Pan Minister, aby nie dopuścić do zamknięcia linii 

kolejowej nr 97 na odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec? 

2. Co ewentualnie stanie się z infrastrukturą kolejową na wyłączonych odcinkach? Czy ktoś będzie 

odpowiadał – a jeżeli tak, to kto i na jakich warunkach – za jej należyte zabezpieczenie przez 

zniszczeniem, dewastacją? 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 

 

 


