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JAKIE BĘDĄ DALSZE LOSY LINII KOLEJOWEJ ZAWIERCIE - TARNOWSKIE GÓRY?

    W dniu 25 lutego bieżącego roku w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu przy ul. Rynek odbyło się spotkanie zorganizowane
przez  konsorcjum  firm  w  składzie:  KV  Projekty  Inżynieryjne  i  Architektoniczne  Sp.  z  o.o.,  ul.  Nowogrodzka  31,  00-515  Warszawa  oraz  KV
Consultores de Ingenieria Proycctos y Obras S.L., c/Claudio Coello 52-1 28001 Madrid.

    Spotkanie zorganizowane zostało w związku z realizacją zadania obejmującego opracowanie dokumentacji przedprojektowej w ramach
projektu pod nazwą „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”. Termin
zakończenia prac projektowych przewidziany jest na kwiecień 2016 roku.

    Dokumentacja będzie opracowywana w dwóch etapach. Etap I to pozyskanie informacji w zakresie realnych potrzeb warunkujących
uruchomienie przedmiotowej linii.  W ramach tego etapu zorganizowane zostało przedmiotowe spotkanie. Po zakończeniu etapu I zostaną
podjęte stosowne decyzje dotyczące dalszych losów linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie, jego zakończenie przewidziane jest na
listopad 2015 roku. Etap II będzie obejmował opracowanie podstawowych wariantów projektowych dla przedmiotowej linii.

    W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele wielu zainteresowanych stron.  Do najliczniej  reprezentowanej  grupy można zaliczyć
przedstawicieli samorządów gminnych, po terenach których przebiega linia kolejowa będąca przedmiotem spotkania. Ponadto, udział wzięli
przedstawiciele: zarządów dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, przewoźników przewozów pasażerskich, portu lotniczego, inwestora tj.
PKP, Nadleśnictwa Siewierz oraz wiele innych osób, które w sposób bezpośredni związane są z opracowywanym projektem.

    Samorząd Gminy Siewierz reprezentował Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś. W swoim wystąpieniu poruszył wiele
istotnych dla mieszkańców Siewierza spraw. Nadmienił, iż do chwili obecnej miasto Siewierz zostało podzielone drogą DK 1, nie chciałby, aby
doszło do kolejnych podziałów miasta, które byłyby wynikiem zamknięcia przejazdów kolejowych. Kolejną sprawą poruszoną przez Burmistrza, a
wymagającą stosownych rozwiązań projektowych jest uciążliwość planowanej do uruchomienia linii w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej
zlokalizowanej w sąsiedztwie.

    Istotnym również jest fakt, aby w przypadku, gdy dojdzie do uruchomienia linii kolejowej Zawiercie – Tarnowskie Góry w Siewierzu została
zaprojektowana stacja kolejowa. Nie do przyjęcia byłyby takie rozwiązania na podstawie których pociąg przejeżdżający przez Gminę Siewierz
nie zatrzymuje się na jej terenie. Burmistrz powiedział również, że Gmina Siewierz oczekuje bieżących informacji na temat opracowywanego
projektu,  a  także  konsultowania  planowanych  do  wprowadzenia  rozwiązań  projektowych  ze  społeczeństwem Siewierza.  Niezależnie  od
powyższego należy nadmienić, iż przedstawiciele samorządów gminnych reprezentujących sąsiednie gminy poruszali zagadnienia podobne lub
zbliżone do tematów omawianych przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia .
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