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Pan Rafał Jurkowlaniec 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

Pan Aleksander Marek Skorupa 

Wojewoda Dolnośląski 

 

List Otwarty 

 Głogów leży nad Odrą w województwie dolnośląskim. Jak przed laty, kiedy 

połączenie z drugim brzegiem i z Polską blokowała pruska twierdza, tak dziś tą twierdzą jest 

biurokracja i polska niemożność. Przez słynny już w Europie głogowski „Różowy Most”, 

dziennie przejeżdża ponad dwadzieścia tysięcy pojazdów. Skutecznie blokowane jest centrum 

miasta. A władze województwa nie potrafią przekonać warszawskich decydentów do tej 

lokalnej prośby o nową przeprawę. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, że mimo 

wcześniejszych deklaracji nie zostały podjęte kroki nadające tej sprawie bieg. W oficjalnych 

planach resortu transportu i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad też o tej 

potrzebie cisza. 

Dobiegające więc informacje, o braku planowych, administracyjnych działań, 

powodują List. To jest ostatnia chwila by Polsce na ten problem zwrócić uwagę w 

parlamentarny sposób. Apelujemy więc o szybką reakcję - publiczną debatę i polityczne 

deklaracje. Narastające społeczne niezadowolenie, wyrażane choćby spontanicznymi akcjami 

w Internecie, ustawia organizacje pozarządowe po stronie swoich członków. Wyjdą oni przed 

„Most Tolerancji” w Głogowie, by nogami głosować przeciw centralnej niemożności. 

Głogów winien być drzwiami na Dolny Śląsk a staje się zapomnianym oknem, w 

którym oparty na poduszkach emeryt KGHM patrzy na budującą się wzdłuż i wszerz Polskę. 

Dla Wrocławia i reszty Dolnego Śląska jego północna flanka jest zaniedbana, zapomniana i 

nieatrakcyjna. To co robią władze lokalne potrzebuje wsparcia. Nie tak miało być, kiedy 

nakłaniano głogowian do powrotu do "dolnośląskiej  macierzy" w 1999 roku. Apelujemy 

więc do Panów i stojących za Wami partii politycznych i zespołów parlamentarnych o 

wzmożenie działań. Zachęcamy więc do podjęcia starań przekonujących władze krajowe o tej 

potrzebie. Istnieje wiele możliwości, jak m.in. poprzez tzw. kontrakt wojewódzki. 

Dostarczymy również Panom argumentów na czas podróży Premiera po Polsce. 

By można dojechać do Panoramy Racławickiej i Hali Ludowej, Karpacza i Książa  

trzeba szerokiej i szybkiej przeprawy przez Odrę koło Głogowa.   

Zróbcie więc więcej by zapalić dla budowy obwodnicy Głogowa i mostu na Odrze 

„Zielone światło”! 
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