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Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak 

Szanowna Pani Minister! 
W imieniu mieszkańców województwa lubuskiego zwracam się do Pani Minister z zapytaniem dotyczą-

cym planów dofinansowania strategicznych inwestycji drogowych w gminach Krosno Odrzańskie, Strzelce 

Krajeńskie i Kostrzyn nad Odrą. Inwestycje te dotyczą budowy mostu w Kostrzynie nad Odrą, obwodnicy 
Krosna Odrzańskiego i obwodnicy Strzelec Krajeńskich. 

Istniejąca przeprawa w Kostrzynie nad Odrą została wybudowana po wojnie. Miała być rozwiązaniem 

tymczasowym. Z powodu dopuszczalnej nośności (7,5 t) nie mogą tamtędy przejeżdżać ciężkie tiry. Choć 

Kostrzyn leży przy samej granicy, to ciężarówki mogą ją przekraczać dopiero w odległym o 42 km Świecku, 

a to wydłuża czas transportu i generuje wyższe koszty. Rozwiązaniem tej sytuacji nie jest remont i przysto-
sowanie istniejącego mostu do ruchu ciężarówek, gdyż to oznaczałoby znaczny wzrost ruchu samochodowe-
go w mieście. Ciężarówki musiałyby jechać z zakładów znajdujących się na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej przez całe miasto. A to, ze względu na fakt, że firm przybywa, byłoby nie-
zwykle uciążliwe dla mieszkańców. Budowa nowej przeprawy odciążyłaby ruch na dotychczas używanym 

moście i niewątpliwie stanowiłaby zachętę dla nowych firm, które mogłyby powstawać w Kostrzyńsko-
Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

Kolejną inwestycją, która w odczuciu władz samorządowych należy do priorytetowych, jest budowa ob-
wodnicy Krosna Odrzańskiego. Krosno Odrzańskie znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 29. Jest stolicą 

powiatu, mają tu siedziby instytucje o znaczeniu ponadlokalnym, między innymi Nadodrzański Oddział Stra-
ży Granicznej, 44. Wojskowy Oddział Gospodarczy, urząd skarbowy, prokuratura, sąd rejonowy, komenda 

powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, komenda powiatowa Policji, ZUS, KRUS, ARiMR oraz szpital po-
wiatowy. Ze względu na planowaną budowę kompleksu energetycznego Gubin-Brody z kopalnią węgla bru-
natnego w najbliższych latach ruch na drodze krajowej nr 29 będzie się nasilał. Dziś obciążenie ruchem 

wspomnianej drogi w Krośnie jest największe w województwie (w 2000 r. średni ruch drogowy na krytycz-
nym odcinku wynosił 9.614 p/d, a w 2010 r. – 13.611 p/d). 

Trzecią inwestycją wymagającą szybkiej realizacji jest budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich. Władze 

i mieszkańcy gminy są zaniepokojeni, bo przez sam środek miejscowości biegnie droga krajowa nr 22, która 

należy do jednej z najbardziej ruchliwych w województwie lubuskim. Natężenie ruchu na drodze nr 22 
w Strzelcach przekracza już dziesięć tysięcy pojazdów na dobę. 

W tej sytuacji dalsze zwlekanie z budową obwodnicy obu miast oraz mostu w Kostrzynie nad Odrą może 

doprowadzić do zahamowania rozwoju trzech lubuskich miast i regionu. Zaniepokojona tą sytuacją zwracam 

się do Pani Minister z prośbą o udzielenie informacji o tym, czy wymienione wyżej trzy strategiczne dla re-
gionu inwestycje są zaplanowane do realizacji w najbliższym czasie i czy znajdują się na liście rządowych 

priorytetów. 

Helena Hatka 
 




