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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Jak wynika z wypowiedzi głównego inwestora, czyli PKP, założeniem modernizacji magistrali kolejowej 

E65 Warszawa – Gdynia jest skrócenie czasu przejazdu na tej trasie. Inwestor postawił też na zmniejszenie 

uciążliwości hałasu przejeżdżających pociągów, budując ekrany akustyczne wzdłuż trasy kolejowej. Niestety 

budowa ekranów w miejscowościach, przez które przebiega magistrala kolejowa, napotyka na protesty 

mieszkańców. Taka sytuacja ma miejsce w Ciechanowie. 

Przedstawiciele mieszkańców ulicy Przytorowej zwrócili się do mojego biura senatorskiego z informacją 

o postawieniu ekranów akustycznych zbudowanych w całości z płyt betonowych mających wysokość 3,5 m. 

Odbyłem wizję lokalną i informacje mieszkańców się potwierdziły: na przeważającym odcinku ulicy Przyto-

rowej konstrukcja ekranu akustycznego jest wykonana z szarych płyt betonowych i przypomina mur oddzie-

lający osiedle od reszty miasta, co stwarza bardzo przygnębiające wrażenie. Z wypowiedzi mieszkańców 

wynika, że nikt nie konsultował z nimi wyglądu budowanych ekranów. Mieszkańcy nie są przeciwni ekra-

nom akustycznym, lecz postulują, by na odcinku przebiegającym wzdłuż wspomnianej ulicy ekrany te były  

w jak największym stopniu przeszklone, dając wizualny komfort kontaktu z resztą miasta. 

Równie poważnym problemem sygnalizowanym przez mieszkańców osiedla położonego przy trasie kole-

jowej Warszawa – Gdynia jest zamknięcie przejazdu kolejowego przy ulicy Fabrycznej w Ciechanowie. Jak 

podkreślają moi rozmówcy ze stowarzyszenia „Przytorowa” w Ciechanowie, w sprawie zamknięcia tego 

przejazdu nie przeprowadzono konsultacji z najbardziej zainteresowanymi, czyli mieszkańcami sporej części 

osiedla położonego wzdłuż trasy kolejowej. Przedstawiciele mieszkańców argumentują, że zamknięcie prze-

jazdu kolejowego przy ulicy Fabrycznej zasadniczo utrudni komunikację dużego osiedla z pozostałą częścią 

miasta. W ocenie mieszkańców wyeliminowanie z użytkowania wspomnianego przejazdu obniża poziom 

bezpieczeństwa ludzi w sytuacji, gdy zajdzie konieczność szybkiego dotarcia służb ratunkowych. 

W związku z podniesioną sprawą zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy konstrukcja ekranów 

akustycznych przy ulicy Przytorowej w Ciechanowie została skonsultowana z mieszkańcami i czy przepro-

wadzono konsultacje na temat zamknięcia przejazdu kolejowego przy ulicy Fabrycznej w Ciechanowie. 
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