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Szanowna Redakcjo!

Chciałbym za Waszym pośrednictwem zapoznać czytelników z listem (do 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) i odpowiedzią jaką otrzymałem (03-07-2014r), więc 
uprzejmie proszę o zamieszczenie tej treści na Waszym portalu.

Szanowni Państwo, pozwoliłem sobie napisać list do wicepremier Bieńkowskiej z 
zapytaniem dotyczącym losów linii kolejowej na odcinku Gołdap -  Olecko.

W jednym z programów telewizyjnych Bieńkowska stwierdziła, że na remont, 
modernizację kolei jest dużo (tak w skrócie) środków finansowych. Na stronie Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju znalazłem motto wicepremier: „nowoczesna infrastruktura i 
poprawa, jakości życia Polaków -  to cele, które konsekwentnie realizujemy”, więc 
pomyślałem: skoro mają nadmiar gotówki i takie szczytne cele chcą realizować, to wezmę 
papier i napiszę do wicepremier.

A to, co napisałem i jaką otrzymałem odpowiedź zamieszczam poniżej.

Z poważaniem Jan Modzalewski
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Szanowna Pani Wicepremier.

1 lipca 2014 roku przypada 135 rocznica uzyskania połączenia kolejowego z Gołdapi 

przez Olecko do Ełku (linia oddana do użytku w 1879 roku), a 15 listopada br. przypada 136 

rocznica (linia oddana do użytku w 1878 roku) uzyskania połączenia kolejowego Gołdapi z 

Darkiejmami (obecnie Oziorsk w obwodzie królewieckim), 15 sierpnia br. będzie 115 

rocznica uzyskania połączenia z Węgorzewem, a 3 września 114 lat temu Gołdap uzyskała 

połączenie z Romintami Wielkimi (obecnie Krasnolesie w obwodzie królewieckim).

Długość linii kolejowej z Gołdapi do Ełku wyniosłała 65,26 km. Została ona 

wybudowana przez Królewską Kolej Wschodnią (Koniglische Ostbahn). Linia kolejowa z 

Wystruci przez Darkiejmy do Gołdapi została wybudowana przez Królewską Kolej 

Wschodnią i liczyła 53,53 km. Linia kolejowa z Węgorzewa do Gołdapi uruchomiona 15 

sierpnia 1899 roku, wybudowana przez (Preussische Staatsbahnen) Pruskie Koleje 

Państwowe liczyła 49,88 km. Linia kolejowa Gołdap -  Rominty oddana do użytku 3 

września 1900 roku liczyła 12,85 km i została wybudowana przez Pruskie koleje Państwowe.

Ponadto 19 maja1941 roku Deutsche Reichsbahn wybudowała obwodnicę Gołdapi 

(Botkuny -  Gołdap Stadion), która liczyła 3,46 km.

Współcześni gołdapianie wspominają z sentymentem czasy pruskie, gdy Gołdap 

była ważnym węzłem kolejowym w tej części Prus Wschodnich. Stąd wiodło aż pięć 

różnych szlaków (cztery z nich zostały wymienione powyżej, piąty to było połączenie przez 

Botkuny do Żytkiejm).



Ostatni pasażerowie pojechali i wyjechali pociągiem z Gołdapi w 1991 roku.

Stan linii na Mazurach i Podlasiu woła o pomstę do nieba. Piękna, ale najczęściej 

zaniedbana/zniszczona architektura/infrastruktura, równie piękne tereny, a co pozostało 

dzisiaj z dawnej świetności?

Szlak kolejowy z Gołdapi do Olecka porasta zielskiem i drzewami. Podkłady 

zbutwiały.

Mieszkańcy Gołdapi liczyli, że przy okazji budowy Międzynarodowej linii kolejowej 

Rail Baltica biegnącej przez Ełk i Olecko trasa będzie przebiegać przez Gołdap. Jednak tak 

nie stało się.

Szanowna Pani Wicepremier występując w programie telewizyjnym, na postawione 

pytanie (przez redaktorkę) dotyczące funduszy na rozwój kolejnictwa stwierdziła, że na 

rozwój kolei (w latach 2014-2020) jest bardzo dużo funduszy i kolej będzie rewitalizowana.

W związku z tym rodzi się pytanie, czy linia kolejowa nr 41 (szczególnie jej odcinek z 

Gołdapi do Olecka) -  łącząca stację Gołdap ze stacją Ełk, przechodząca przez stację Olecko 

będzie rewitalizowana i w jakim okresie?

W Gołdapi znajduje się jednostka wojskowa, uzdrowisko a także podstrefa suwalskiej 

strefy ekonomicznej i to wszystko wskazuje, że powinno być połączenie kolejowe, które 

zapewniłoby zwiększony napływ turystów i towary mogłyby być transportowane koleją.

Wykluczenie komunikacyjne naszego regionu jest ogromne (brak dobrych dróg i 

lotniska jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o tym, że nikt nie chce tutaj 

inwestować) dlatego na odtworzenie linii kolejowej do Gołdapi mieszkańcy czekają od wielu 

lat. Bo to nie tylko udogodnienie dla mieszkańców, którzy do centrum kraju będą mogli 

dojechać, ale też dla biznesu i wojska.

W sprawie inwestycji przeprowadzanych w naszym kraju głos decydujący ma nasz 

rząd i problemy Polski Północno-Wschodniej nie powinny pozostawać z jego punktu 

widzenia obojętne, ponadto Pani mottem zamieszczonym na stronie ministerstwa jest 

„nowoczesna infrastruktura i poprawa jakości życia Polaków”. Mam nadzieję, że Pani 

Wicepremier weźmie do serca problem mieszkańców Gołdapi i rozwiąże go na korzyść 

gołdapian. Po rewitalizacji linii kolejowej do Gołdapi, Gołdap stanie się także atrakcyjnym 

miejscem do inwestowania, co przełoży się na wzrost zatrudnienia i zmniejszenie liczby 

bezrobotnych (stopa bezrobocia w powiecie gołdapskim wynosi 25,3% - stan na koniec marca 

2014r.).

Z poważaniem Jan Modzalewski
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Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 10 czerwca br., w sprawie linii kolejowej nr 41 E łk-O lecko-G ołdap 
informuję, że resort transportu z uwagą podchodzi do kwestii poprawy jakości i dostępności polskiej 
infrastruktury kolejowej.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju popiera ogólne inicjatywy rewitalizacji połączeń kolejowych. 
Jednakże działania takie wymagają znacznych nakładów finansowych, które są ograniczone ponieważ 
opierają się na możliwościach budżetu Państwa oraz dostępności środków UE.

Priorytetem jest utrzymanie istniejącej infrastruktury kolejowej w stanie umożliwiającym bezpieczne i 
komfortowe prowadzenie ruchu pociągów, szczególnie na liniach przenoszących największe potoki 
pasażerów i ładunków. Potwierdzeniem powyższego jes t ilość inwestycji prowadzonych obecnie jak i 
planowanych do realizacji na lata następne. Należy jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie problemy 
komunikacyjne i idące za nimi potrzebne inwestycje są możliwe do zrealizowania w jednym czasie.

W  kwestii planowanych prac na linii kolejowej nr 41 E łk-O lecko-G ołdap informuję, że w celu utrzymania 
ciągłości jednolitych parametrów na ode. E łk-O lecko prowadzone są na bieżąco prace utrzymaniowo- 
naprawcze nawierzchni kolejowej, tj. wymiana podkładów i podrozjazdnic. Natomiast na odcinku 
O lecko-Gołdap ruch pociągów pasażerskich i towarowych został zawieszony w roku 2000. Plany 
przywrócenia tego odcinka do eksploatacji -  o znaczeniu typowo regionalnym -  są uzależnione od 
zainteresowania i zaangażowania samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Samorząd województwa posiada stosowne narzędzie prawne, organizacyjne i finansowe w postaci 
regionalnego programu operacyjnego, które mogłoby zostać wykorzystane do zrealizowania projektu 
odbudowy infrastruktury kolejowej odcinka linii O lecko-Gołdap. Jednocześnie wyjaśniam, że minister 
właściwy do spraw transportu, ze środków publicznych będących w jego dyspozycji, zapewnia montaż 
finansowy projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych.
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