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Inwestycje drogowe podjête przez pañstwo polskie w zwi¹zku z Euro 2012 s¹ przedsiêwziêciami bu-
dz¹cymi szacunek i uznanie, ale tylko pod warunkiem, ¿e nie blokuj¹ innych inwestycji drogowych,
o które od lat zabiega³y tamtejsze spo³ecznoœci.

Pó³nocna czêœæ Wielkopolski – dziêki jej mieszkañcom dwa miesi¹ce temu powierzono mi mandat se-
natora – jest tym regionem kraju, przez który nie przebiega ¿adna droga ³¹cz¹ca z sob¹ miasta gospoda-
rzy pi³karskich zmagañ i w zwi¹zku z tym zatrzymano tutaj kilka wa¿nych inwestycji drogowych,
spoœród których wymieniê dwie: budowê obwodnicy Ujœcia i budowê obwodnicy Czarnkowa.

Dziœ chcia³bym zabraæ g³os w tej pierwszej sprawie. Sk³oni³ mnie do tego apel Rady Miejskiej w Uj-
œciu oraz coraz bardziej gwa³towne protesty mieszkañców tej miejscowoœci, s³usznie zaniepokojonych
i rozdra¿nionych lekcewa¿¹cym traktowaniem ich przez w³adze centralne. Od dwunastu lat obiecuj¹
one obwodnicê, a potem zwlekaj¹ z jej budow¹. Obwodnica umo¿liwi³aby normaln¹ egzystencjê miesz-
kañcom miasteczka nêkanym przez intensywny ruch drogowy na drodze krajowej nr 11.

„Potrzebê pilnej budowy obwodnicy miasta Ujœcia sygnalizujemy ju¿ od 1999 roku” – pisz¹ radni
z Ujœcia – „Rozpoczêcie inwestycji planowano pocz¹tkowo na 2006 rok, przesuwaj¹c nastêpnie termin
realizacji na lata 2009–2010. Równie¿ te plany nie zosta³y zrealizowane. Jesteœmy g³êboko zaniepokoje-
ni tak¹ sytuacj¹.

Zwarta zabudowa mieszkaniowa wzd³u¿ drogi krajowej nr 11 w Ujœciu powoduje, ¿e mieszkañcy,
przy bardzo wysokim natê¿eniu ruchu, w szczególnoœci w okresie wiosenno-letnim, nara¿eni s¹ na zna-
czne uci¹¿liwoœci. Ruch pojazdów powoduje wstrz¹sy oraz pêkanie œcian budynków, nastêpuje prze-
kraczanie wszelkich norm zwi¹zanych z natê¿eniem ha³asu oraz norm zwi¹zanych z emisj¹ spalin.

Zaniepokojenie nasze budzi wstrzymanie prac projektowych zwi¹zane z koniecznoœci¹ przeprowa-
dzenia ponownych prac badawczych zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska naturalnego.

Obawiamy siê, ¿e w zwi¹zku z tymi badaniami, realizacja tej tak d³ugo oczekiwanej inwestycji, istot-
nej dla wszystkich u¿ytkowników drogi, a w szczególnoœci dla mieszkañców Ujœcia zostanie od³o¿ona je-
szcze bardziej w czasie”.

Te obawy radnych okaza³y siê uzasadnione.
Podczas walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” bur-

mistrz Ujœcia Henryk Kazana zapozna³ siê z projektem Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-
–2015.

W za³¹czniku nr 1 tego programu: lista zadañ inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie siê do
roku 2013, jest tylko jedno zadanie dotycz¹ce Wielkopolski. W pozycji 39 jest zapis o zachodniej obwo-
dnicy Poznania, z kwot¹ inwestycji w wysokoœci 796 milionów z³, a w ca³ym za³¹czniku jest umieszczo-
nych siedemdziesi¹t osiem zadañ z terenu kraju na ³¹czn¹ kwotê ponad 78 miliardów z³.

W za³¹czniku nr 2 – lista zadañ, których realizacja przewidziana jest po roku 2013 (brak okreœlenia
roku koñcowego – tym samym, na przyk³ad, rok 2050 jest równie¿ rokiem nastêpuj¹cym po roku 2013)
w poz. 22 zamieszczona zosta³a budowa drogi S11: Ko³obrzeg, Koszalin, Poznañ, Ostrów Wielkopolski,
Tarnowskie Góry. W punkcie 3.2 tego projektu zamieszczone s¹ priorytety inwestycyjne do roku 2015,
wœród których nie ma drogi ekspresowej S11. W pozycji „obwodnice”, w za³¹czniku dotycz¹cym zadañ
przewidzianych do realizacji po roku 2013, mimo obietnic polityków sk³adanych miêdzy innymi na ot-
wartej sesji Rady Miejskiej w czerwcu 2008 r. i deklaracji, ¿e w roku 2011 bêdzie kompletna dokumen-
tacja techniczna wraz z decyzj¹ œrodowiskow¹ oraz bêdzie dokonywany wykup gruntów, obwodnicy
Ujœcia w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 nie ma.

Spo³ecznoœæ Ujœcia win¹ za ten stan rzeczy obarcza parlamentarzystów, którzy – jak to sformu³owa³
burmistrz w jednym z wywiadów w miejscowej prasie – nie potrafili odpowiednio lobbowaæ na rzecz ca³ej
Wielkopolski, bo na szesnaœcie województw dla Wielkopolski zaplanowano zaledwie jeden procent wy-
datków znajduj¹cych siê na liœcie zadañ planowanych do roku 2013.

Ta ocena burmistrza – co stwierdzam z przykroœci¹ – nie jest pozbawiona racji. Za kuriozaln¹ nale¿y
bowiem uznaæ wypowiedŸ Maksa Kraczkowskiego, pos³a Prawa i Sprawiedliwoœci, warszawiaka wybra-
nego w Pile, który skomentowa³ to tak: „Jako pose³ zabiega³em o budowê obwodnicy Wyrzyska, bo by³a
ona inicjatyw¹ Prawa i Sprawiedliwoœci. Jak widaæ, uda³o nam siê zrealizowaæ to zadanie w stu procen-
tach. Obwodnica Ujœcia by³a sztandarowym has³em Platformy Obywatelskiej. Mamy w parlamencie kil-
ka osób z naszego regionu, nale¿¹cych do PO. Niech oni zabiegaj¹ o budowê ujskiej obwodnicy”.



Wynika z tego, ¿e nawet obwodnice maj¹ swoje barwy polityczne.
Protestujê przeciwko takiemu traktowaniu obywateli Ujœcia i w ich imieniu zwracam siê do Pana Mi-

nistra z proœb¹ o wyznaczenie realnych terminów budowy obwodnicy, a tak¿e o spotkanie przedstawi-
cieli ministerstwa ze wzburzonymi mieszkañcami tej gminy, którzy kilkanaœcie dni temu, w ramach
protestu, zablokowali ruch na drodze krajowej nr 11.

Nie nale¿y lekcewa¿yæ potrzeb i s³usznych ¿¹dañ mieszkañców Ujœcia tylko dlatego, ¿e w instytu-
cjach centralnych od lat panuje przekonanie, ¿e Wielkopolanie zawsze sobie jakoœ poradz¹.
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