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Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Pragniemy wyraziæ nasz¹ satysfakcjê, ¿e w œlad za inicjatyw¹ marsza³ków województw zachodniej

Polski w ramach prac nad „Koncepcj¹ Przestrzennego Zagospodarowania kraju 2030” powstaje idea
wyodrêbnienia zachodniej Polski i Pomorza Œrodkowego w strukturze zagospodarowania przestrzenne-
go kraju. Jako senatorowie z zachodnich okrêgów wyborczych kraju witamy tê inicjatywê z wielk¹ rado-
œci¹, albowiem doœwiadczenia z wdra¿ania programu dla wschodniej Polski w ramach aktualnej
perspektywy bud¿etowej Unii Europejskiej pokazuj¹, ¿e warto wspieraæ obszary znajduj¹ce siê na po-
graniczu, pokazuj¹, jak dobre efekty daje makroregionalna koncentracja œrodków finansowych na za-
daniach maj¹cych charakter wielofunkcyjny.

Polska zachodnia oraz Pomorze Œrodkowe maj¹ wiele bardzo podobnych problemów infrastruktural-
nych, problemów spo³ecznych, problemów gospodarczych. S¹ one wynikiem niegdysiejszej wspólnej hi-
storii ziem rozci¹gaj¹cych siê wzd³u¿ Odry, a tak¿e bardzo g³êbokich przemian, jakie dokonywa³y siê
w³aœnie tutaj po 1945 r. – nacjonalizacji i kolektywizacji. S¹ te¿ skutkiem transformacji ustrojowej osta-
tniego dwudziestolecia. Do dzisiaj widoczne s¹ gospodarcze, infrastrukturalne oraz spo³eczne konsek-
wencje zapaœci i upadku wiêkszoœci socjalistycznych molochów przemys³owych, ca³kowicie
niedostosowanych do realiów gospodarki rynkowej, likwidacji pañstwowych gospodarstw rolnych,
a tak¿e garnizonów wojskowych, dlatego te¿ ca³y ten obszar zas³uguje na odrêbne potraktowanie w kon-
cepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Bez tego w coraz wiêkszym stopniu jako ca³kowicie re-
alna jawi siê perspektywa peryferyzacji i wyludniania siê zachodniej Polski i Pomorza Œrodkowego.

Mamy jednoczeœnie œwiadomoœæ, ¿e zachodnie pogranicze bêdzie z czasem coraz bardziej ci¹¿yæ ku
Berlinowi. Zdajemy sobie sprawê z ogromnego potencja³u aglomeracji berliñskiej i z si³y jej oddzia³ywania.
Taka perspektywa jest zarysowana w KPZK 2030. Jest ona konsekwencj¹ dynamicznie tocz¹cych siê pro-
cesów integrowania siê regionów transgranicznych w coraz bardziej jednocz¹cej siê Europie. Taki zapis
musi jednak niepokoiæ, albowiem poniek¹d zak³ada, ¿e zachodnia Polska poprzez ci¹¿enie ku Berlinowi
bêdzie w d³ugiej perspektywie czasowej rozluŸniaæ wiêzi z centrum kraju. Jednak¿e przy pewnej dozie wy-
obraŸni oraz du¿ej determinacji mo¿na, a nawet trzeba dostrzegaæ mo¿liwoœæ wykreowania silnego obsza-
ru gospodarczego integruj¹cego zachodni¹ Polskê wokó³ osi: S³upsk – Koszalin – Pi³a – Poznañ – Leszno –
Wroc³aw. Z drugiej zaœ strony wokó³ osi: Œwinoujœcie – Szczecin – Stargard – Gorzów – Zielona Góra – Leg-
nica – Wroc³aw. Taki obszar gospodarczy by³by w stanie równowa¿yæ potencja³ aglomeracji berliñskiej
i poprzez ci¹¿enie Poznania do Warszawy integrowaæ zachodni¹ Polskê z centrum kraju i jego stolic¹.

Szanowna Pani Minister! Dzielimy siê powy¿szymi uwagami, wiedz¹c, ¿e maj¹ charakter regionalny,
na tyle jednak s¹ istotne z punktu widzenia integralnoœci pañstwa i zapewnienia spójnoœci rozwoju na
du¿ym obszarze zachodniej Polski, ¿e czynimy to w przekonaniu, i¿ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
po programie dla Polski wschodniej przygotuje, do sfinansowania z Funduszu Spójnoœci w perspektywie
bud¿etowej Unii Europejskiej 2014–2020, odrêbny program regionalny dla Polski zachodniej, która ka¿-
dego dnia zmaga siê z tward¹ konkurencj¹ rynkow¹ z o wiele przecie¿ silniejszym s¹siadem zza Odry.
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