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Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira
Nowaka, do wojewody mazowieckiego Jacka Koz³owskiego oraz do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dy-
rektora dróg krajowych i autostrad Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Wojewodo! Szanowny Panie Dyrektorze!
Zrównowa¿ony rozwój Polski jest w du¿ej mierze uzale¿niony od inwestycji infrastrukturalnych,

w tym zw³aszcza bezpiecznych i nowoczesnych rozwi¹zañ z zakresu komunikacji drogowej. W ostatnich
latach mieszkañcy Lubelszczyzny s³usznie czuli siê pomijani, poniewa¿ drogi ekspresowe, nie mówi¹c
o autostradach, omija³y ten region naszego kraju. Tym bardziej z wielk¹ radoœci¹ przyjêto rozpoczêcie
budowy drogi ekspresowej S17 maj¹cej ³¹czyæ Warszawê i Hrebenne w ci¹gu trasy europejskiej E372.
Obecnie jest realizowana budowa odcinka Piaski – Kurów. Wczeœniej oddano do u¿ytku obwodnicê Gar-
wolina, przez co zlikwidowano olbrzymie korki i czas pokonania trasy Lublin – Warszawa skróci³ siê
o kilkadziesi¹t minut, oraz umo¿liwiono normaln¹ egzystencjê mieszkañcom tego miasta.

Nadal jednak pokonanie stuszeœædziesiêciokilometrowej trasy Lublin – Warszawa zajmuje co naj-
mniej trzy godziny. Niestety, ta tak zwana szosa lubelska jest jedn¹ z najbardziej niebezpiecznych dróg
w Polsce, a wed³ug opracowania naukowców z Politechniki Gdañskiej – najniebezpieczniejsz¹. Nale¿y
tak¿e mieæ na wzglêdzie fakt, ¿e mieszkañcy Polski wschodniej nie maj¹ wyboru w zakresie komunikacji
do stolicy ze wzglêdu na nie najlepsze po³¹czenia kolejowe i wci¹¿ jeszcze brak po³¹czeñ lotniczych. Na
trasê S17 warto te¿ spojrzeæ jako na nie tylko jedyne po³¹czenie Lubelszczyzny z Warszaw¹, ale tak¿e
trasê ³¹cz¹c¹ Polskê centraln¹ z Ukrain¹, co jest niezwykle istotne, nie tylko w kontekœcie zbli¿aj¹cych
siê mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej.

Obecnie „punktem krytycznym” szosy lubelskiej jest rondo w Ko³bieli w powiecie otwockim, gdzie
trasa S17 krzy¿uje siê z drog¹ krajow¹ nr 50 ³¹cz¹c¹ Ma³opolskê i Œl¹sk z pó³nocno-wschodni¹ czêœci¹
kraju. Od momentu, kiedy tiry nie mog¹ wje¿d¿aæ do Warszawy, przed i za rondem w Ko³bieli tworz¹ siê
wielokilometrowe korki, które apogeum osi¹gaj¹ w poniedzia³kowe przedpo³udnie i w pi¹tek wieczorem.
Rondo w Ko³bieli w rzeczywistoœci pe³ni wówczas funkcjê blokady, co wyd³u¿a o kilkadziesi¹t minut
czas niezbêdny na pokonanie trasy.

W tym kontekœcie nasuwaj¹ siê nastêpuj¹ce pytania:
1. Kiedy rozpocznie siê budowa ostatniego etapu trasy S17 na odcinku Kurów – Zakrêt? W tym

wzglêdzie pojawiaj¹ siê sprzeczne sygna³y. Zarówno GDDKiA, jak i Ministerstwo Infrastruktury oraz
Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki podaj¹ sprzeczne informacje. Pojawiaj¹ siê daty 2014, 2015 i 2017 r.

2. Czy mo¿liwe jest przyspieszenie tego terminu?
3. Jaki jest szacunkowy koszt budowy stusiedemnastokilometrowego odcinka trasy S17 Kurów –

Zakrêt, a jaki jest koszt budowy obwodnicy Ko³bieli?
4. Czy mo¿liwe jest jak najszybsze rozpoczêcie budowy tego odcinka od szeœciokilometrowej obwo-

dnicy Ko³bieli, zw³aszcza ¿e Urz¹d Gminy Ko³biel opracowa³ ju¿ odpowiedni plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie planowanej inwestycji oraz zosta³y ju¿ wydane odpowiednie decyzje œrodowis-
kowe umo¿liwiaj¹ce budowê obwodnicy?

Z wyrazami szacunku
Henryk Cioch


