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Informacja Partnera Społecznego
dot. pytań i uwag uczestników spotkania w Słowiku 10 czerwca 2019 r.
Zgodnie z ustaleniami z narady koordynacyjnej 19 czerwca 2019 r. w Częstochowie i prośbą p.
Mirosława Oleksego, Inżyniera Projektu, przekazujemy spisane uwagi i pytania zgłaszane na
spotkaniu w Słowiku w gminie Poczesna 10 czerwca 2019 r. Spotkanie to zostało zorganizowane
przez Fundację im. Stefana Batorego, przy wsparciu Stowarzyszenia Stacja Rozwoju „Słowikor” oraz
Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie. Udział wzięło w nim ponad 20
osób, mieszkańców i przedstawicieli władz lokalnych. Do ich głosów na bieżąco odnosili się obecni na
spotkaniu przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, zapowiadając jednocześnie wyjaśnienie
podnoszonych kwestii. Poniżej udostępniamy spisaną listę uwag ze spotkania, prosząc jednocześnie o
informację zwrotną, którą chcemy przekazać jego uczestnikom.

1. Jedna linia jest już na ukończeniu, rozpoczynają Państwo przebudowę drugiej. Nitka ta
przebiega przez środek wsi, hałas jest dość uciążliwy. Czy nowe tory, które podniosą prędkość
pociągu będą miały jakiś wpływ na ten właśnie hałas i czy planowane jest przeciwdziałanie,
żeby hałas nie był dla mieszkańców tak uciążliwy? Sytuacja jest dość kluczowa, bo domy od
torów są w odległości do 100 m w gminie Słowik i w części Korwinowa. Dotyczy to w
szczególności ulic równoległych do torów w Słowiku, natomiast w Korwinowie ulicy Stacyjnej.
2. Kiedy zostaną wykonane badania dotyczące konieczności postawienia ekranów?
3. Czy wszystkie przejazdy kolejowe będą automatycznie sterowane?
4. Co z gumowymi podkładami na jednym z przejazdów? Teraz położone zostały betonowe. Czy
jest to rozwiązanie stałe czy tymczasowe?
5. Jak zostanie rozwiązana kwestia komunikacji zastępczej na czas remontu? Czasem jest to
rozwiązane w ten sposób, że do przystanku trzeba dojść nawet 1,5 km, co jest szczególnie
trudne dla osób starszych.
6. Czy można skrócić czas remontów? Od czego zależy długość realizacji poszczególnych
przejazdów? Bo widzimy w niektórych miejscach, że przejazdy są zamknięte, a zupełnie nic
się tam nie dzieje i nie widać, żeby prowadzone były jakiekolwiek prace.
7. Czy przewidziane są przy stacjach parkingi, żeby można było bezpiecznie zostawić samochód?
8. Czy zostaną wykonane również drogi dojazdowe?
9. Mieszkańcy byliby zainteresowani wizualizacją jak będzie wyglądała inwestycja.

