
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Iwana

na 32. posiedzeniu Senatu
w dniu 7 maja 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Moje wyst¹pienie dotyczy uwag do eksperckiego projektu i do ekspertyz naukowych przygotowanych

dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zwi¹zku z pracami nad „Koncepcj¹ przestrzennego zagospo-
darowania kraju na lata 2008–2033”, zawartych w oœwiadczeniu Rady Miasta Zielona Góra z dnia
5 maja 2009 r. W oœwiadczeniu tym rada miasta wyra¿a swe zaniepokojenie, w szczególnoœci dotycz¹ce
nastêpuj¹cych wniosków:

— projektu skoncentrowania rozwoju Polski wewn¹trz obszaru tak zwanego szeœciok¹ta jako idei
marginalizuj¹cej miêdzy innymi województwo lubuskie;

— pominiêcia w czêœci dotycz¹cej obszarów metropolitarnych aglomeracji lubuskiego trójmiasta
(zielonogórskiej), która powinna byæ okreœlana jako potencjalny obszar metropolitalny;

— za³o¿enia, ¿e droga ekspresowa S3 na odcinku od Nowej Soli do Lubawki mo¿e byæ budowana
a¿ do roku 2033, przy jednoczesnych postulatach dotycz¹cych budowy autostrady A3 ze Szczecina po-
przez Gorzów Wielkopolski, Poznañ do Wroc³awia;

— braku ustalenia, ¿e kolejowa magistrala odrzañska (Szczecin – Zielona Góra – Wroc³aw) powinna
byæ zmodernizowana na ca³ej d³ugoœci do 2013 r. oraz nieprzyjêcia docelowego dostosowania jej prêd-
koœci do 160 km/h;

— nieuwzglêdnienia koniecznoœci budowy nowych mostów na Odrze, na przyk³ad w Milsku, Pomor-
sku czy Kroœnie Odrzañskim, jako warunku zrównowa¿onego rozwoju kraju;

— pominiêcia wœród planowanych nowo budowanych linii kolejowych odcinka Przylep – Pomorsko
(obejœcie Czerwieñska), a wœród linii przeznaczonych do ponownego uruchomienia – linii kolejowej
Nowa Sól – Wolsztyn, jako linii o znaczeniu turystycznym.

Rada Miasta Zielona Góra dwie kwestie uznaje za szczególne wa¿ne.
Pierwsza to podkreœlenie roli planowanego Œrodkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, bie-

gn¹cego ze Skandynawii na po³udnie Europy z koniecznoœci¹ przebiegu linii kolejowej i drogi nr 3 przez
Zielon¹ Górê oraz rozbudowy portu lotniczego w Babimoœcie. Istotne jest równie¿ wzmocnienie gospo-
darczego i turystycznego znaczenia Odry, co powinno znaleŸæ wyraz w zapisach „Koncepcji przestrzen-
nego zagospodarowania kraju”.

Druga to przyjêcie, zgodnie z zawartymi w ekspertyzach propozycjami, przebiegu linii wielkich prêd-
koœci z Warszawy do Berlina przez Zielon¹ Górê.

W uzasadnieniu do oœwiadczenia wskazuje siê, ¿e trafne sformu³owania „Koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju” bêd¹ podstaw¹ jego prawid³owego rozwoju, zaœ jej b³êdne zapisy mog¹ byæ
w przysz³oœci barier¹ dla dobrego funkcjonowania obszarów Polski. Bêdzie ona rzutowaæ na przysz³e de-
cyzje parlamentu, rz¹du, organów Unii Europejskiej oraz innych instytucji, dotycz¹ce kierunków i har-
monogramu wa¿nych przedsiêwziêæ, w tym inwestycji infrastrukturalnych. Rozwoju województwa
lubuskiego, w tym tak¿e Zielonej Góry, bêd¹cej centrum regionalnym, nie mo¿na rozpatrywaæ z pomi-
niêciem szerszego kontekstu aglomeracji i regionu.

Dlatego te¿ nale¿y wyraziæ zaniepokojenie kolejn¹ propozycj¹ marginalizacji województwa lubuskiego
i potraktowaniem go jako zaplecza dla usytuowanego priorytetowo w materia³ach eksperckich obszaru
tak zwanego szeœciok¹ta. Jest to niesprawiedliwe i nieracjonalne ze wzglêdu na potencja³ ziemi lubu-
skiej i jej po³o¿enie w s¹siedztwie Europy Zachodniej, a tak¿e niezgodne z polsk¹ racj¹ stanu. Usytu-
owanie w Zielonej Górze miêdzy innymi uniwersytetu, w³adz wojewódzkich, centrum kulturalnego
i, w ramach integruj¹cej siê aglomeracji, silnego oœrodka gospodarczego, a tak¿e fakt zamieszkania
w zasiêgu szeœædziesiêciu minut dojazdu siedmiuset trzydziestu dziewiêciu tysiêcy osób uzasadnia
uwzglêdnienie Zielonej Góry i aglomeracji lubuskiego trójmiasta (Zielona Góra, Nowa Sól, Sulechów)
jako potencjalnego oœrodka metropolitarnego.

Uchwalona przez sejmik województwa strategia wskazuje na kluczow¹ dla rozwoju i integracji na-
szego regionu rolê drogi S3 w obecnym kszta³cie, to jest przebiegaj¹cej z pó³nocy na po³udnie przez ca³e
województwo i ³¹cz¹cej je z województwem zachodniopomorskim i Dolnym Œl¹skiem. W konsekwencji
uzasadnione jest jak najszybsze zakoñczenie budowy drogi S3/A3 przebiegaj¹cej przez Zielon¹ Górê,
Now¹ Sól i Sulechów, zmodernizowanie kolejowej magistrali odrzañskiej (EC59), rozbudowa portu lot-
niczego w Babimoœcie oraz budowa nowych mostów na Odrze. Nale¿y wzmocniæ funkcje gospodarcze
i turystyczne tej rzeki, stanowi¹cej wraz z drogami S3 i EC59 oœ projektowanego Œrodkowoeuropejskie-



go Korytarza Transportowego. Przedstawiony powy¿ej potencja³ aglomeracji lubuskiego trójmiasta sta-
nowi ekonomiczne uzasadnienie dla planowanego w wymienionych dokumentach przebiegu linii
kolejowej du¿ych prêdkoœci Warszawa – Berlin przez Zielon¹ Górê. Bardzo wa¿ne znaczenie ma tak¿e
planowana budowa ³¹cznicy kolejowej Przylep – Pomorsko, stanowi¹cej element przysz³ej komunikacji
szynowej w ramach aglomeracji.

Uprzejmie informujê Pani¹ Minister, ¿e w pe³ni podzielam stanowisko wyra¿one przez radê miasta
w przedmiotowym oœwiadczeniu. W zwi¹zku z tym kierujê do Pani zapytanie, czy Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego planuje uwzglêdniæ te wnioski przy opracowaniu ostatecznej „Koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju na lata 2008–2033”.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan




