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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Z przykroœci¹ przyj¹³em wiadomoœæ o od³o¿eniu w czasie budowy drogi S3 na odcinkach Nowa Sól –

Legnica oraz Legnica – Lubawka. Niezrozumia³e s¹ dla mnie powody, dla których ta newralgiczna dla
ca³ej zachodniej Polski inwestycja komunikacyjna zosta³a odsuniêta na dalszy plan. Jest to dzia³anie
niezrozumia³e tak¿e ze wzglêdu na kontekst miêdzynarodowy tej drogi, która ma byæ czêœci¹ Œrodkowo-
europejskiego Korytarza Transportowego (CETC). Inwestycja by³aby te¿ znacznym u³atwieniem komu-
nikacyjnym w zwi¹zku ze wzmo¿onym nap³ywem kibiców podczas Euro 2012, którego obs³uga bêdzie
wyzwaniem i egzaminem z przygotowania kraju do tak znacz¹cej imprezy. A tak¿e przez ten pryzmat
oceniaæ nas bêdzie spo³ecznoœæ miêdzynarodowa.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e budowa drogi S3 jest istotna tak¿e z gospodarczego punktu widzenia, poniewa¿
podnosi atrakcyjnoœæ terenów inwestycyjnych, w tym tych objêtych granicami specjalnych stref ekono-
micznych zlokalizowanych w zachodniej Polsce. Ponadto inwestycja ta jest szans¹ dla miast le¿¹cych
na trasie S3 i ich samorz¹dów. Wybudowanie tej drogi bêdzie mia³o bardzo korzystny wp³yw na poziom
ruchu w miastach poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego na maj¹ce powstaæ w przebiegu trasy
nowe obwodnice. W zwi¹zku z t¹ inwestycj¹ wiele samorz¹dów poczyni³o ju¿ przygotowania, wykona³o
spory wysi³ek i ponios³o spore nak³ady na rozwi¹zania pozwalaj¹ce w jak najwiêkszym stopniu wyko-
rzystaæ szansê, jak¹ jest dostêp do nowoczesnego ci¹gu komunikacyjnego. Mieszkañcy Legnicy licz¹ na
dobre skomunikowanie miasta z powstaj¹cym cmentarzem; Lubin, Jawor, Bolków czekaj¹ na obwodni-
ce. Przyk³ady mo¿na by mno¿yæ.

Budowa S3 rozwi¹¿e wiele problemów komunikacyjnych, nie tylko w kategoriach tranzytu – w wielu
przypadkach pozytywnie odbije siê tak¿e na uk³adach komunikacyjnych aglomeracji. Dlatego od³o¿enie
realizacji tej inwestycji uwa¿am za szkodliwe i niezrozumia³e. W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra
o przybli¿enie powodów, dla których realizacja tej strategicznej dla pañstwa inwestycji zosta³a przesu-
niêta, oraz proszê o podanie wi¹¿¹cego kalendarza dotycz¹cego wykonania tej inwestycji, a tak¿e sposo-
bu i kwot jej finansowania z podzia³em na lata: 2011, 2012 i 2013.
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