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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Zarz¹du PKP Intercity SA Krzysztofa Celiñskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Jako mieszkaniec okrêgu rybnickiego z niepokojem obserwujê degradacjê po³¹czeñ kolejowych na-

szego regionu. Ostatnie marcowe ciêcia jednoznacznie pokaza³y, ¿e „wycina siê” kolejne po³¹czenia,
w ogóle nie patrz¹c na potrzeby przewozowe i frekwencjê w poci¹gach. Zlikwidowano wtedy poci¹gi je-
¿d¿¹ce w œrodku dnia, to znaczy nr 828 (W³odzis³aw Œl¹ski 10:57–Katowice 12:20) i nr 831 (Katowice
11:41–Wodzis³aw Œl¹ski 13:20), w których na trasie pomiêdzy Rybnikiem a Katowicami nie by³o gdzie
usi¹œæ! W koñcu, po protestach pasa¿erów i interwencji samorz¹du œl¹skiego przywrócono te poci¹gi
do kursowania w dni robocze.

Jednak na wrzesieñ spó³ka PKP Intercity szykuje nam kolejn¹ zmianê. Mianowicie planuje siê zlikwi-
dowanie wszystkich ca³orocznych poci¹gów poœpiesznych w Rybniku! A przecie¿ to prawie 150-tysiêczne
miasto subregionu! Chodzi tu o poci¹g nr 45104 „Hutnik” relacji Racibórz–Rybnik–Warszawa Wschodnia
(w sezonie Racibórz–E³k) i poci¹g nr 46101 „Szyndzielnia” relacji Bielsko Bia³a–Rybnik–Wroc³aw. Ciêcia
dotycz¹ ca³ych par, czyli równie¿ poci¹gów powrotnych z Wroc³awia (nr 64100) i Warszawy (nr 54105).
„Hutnik” zostanie skrócony do relacji Katowice–Warszawa Wschodnia, a„Szyndzielnia” zostanie odwo³a-
ny na ca³ym odcinku.

Z po³¹czeñ tych korzystaj¹ równie¿ mieszkañcy regionu wodzis³awskiego i raciborskiego. „Hutnik” to
jedyne bezpoœrednie po³¹czenie Rybnika z Warszaw¹, a oprócz „Szyndzielni” bezpoœrednie po³¹czenie
z Wroc³awiem zapewnia zaledwie jeden poci¹g osobowy. Zlikwidowanie „Szyndzielni” spó³ka PKP Inter-
city planuje z pocz¹tkiem wrzeœnia. Bêdzie to „wspania³y” prezent dla studentów masowo doje¿d¿a-
j¹cych na studia do Opola i Wroc³awia. W poniedzia³ki i pi¹tki wielu podró¿nych spêdza tê podró¿ na
korytarzu, bo wszystkie przedzia³y s¹ zajête! Kiedy skoñcz¹ siê czasy, ¿e pasa¿erów naszego regionu
przestanie siê traktowaæ jak pi¹te ko³o u wozu? Jeœli porównaæ nasze miasto np. z Gliwicami, Czêsto-
chow¹, Kêdzierzynem-KoŸlem czy Pszczyn¹, to okazuje siê, ¿e ju¿ teraz po³¹czenia Rybnika z reszt¹ re-
gionu s¹ tragicznie nieliczne.

Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e linia kolejowa Rybnik–Katowice jest po generalnym remoncie. Ostatni
odcinek Leszczyny–Rybnik (tor nr 1) powinien zostaæ wymieniony przed nowym rozk³adem w grudniu
bie¿¹cego roku. Kiedy w koñcu linia ta doczeka³a siê powrotu do swych pierwotnych konstrukcyjnych
parametrów, jedyny je¿d¿¹cy ni¹ ca³oroczny poœpieszny poci¹g „Hutnik” jest likwidowany. Nale¿y do-
daæ, ¿e gdyby powo³aæ ekspresowy poci¹g z Rybnika do Katowic, czas jazdy oscylowa³by w granicach 40
minut, a to mog³oby stanowiæ ju¿ powa¿n¹ konkurencjê dla komunikacji samochodowej.

W imieniu tych, którzy – mimo i¿ w kolejnych latach zmniejsza im siê liczbê po³¹czeñ – chc¹ nadal je-
Ÿdziæ kolej¹, zwracam siê o ponowne przeanalizowanie decyzji o odwo³aniu wspomnianych poœpiesz-
nych po³¹czeñ kolejowych. Dlaczego tak gêsto zamieszkany region rybnicki ma zostaæ pozbawiony tych
po³¹czeñ?
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