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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Szanowny Panie Ministrze! 
Apeluję o możliwość przyspieszenia budowy drugiego etapu obwodnicy w miejscowości Lubsko w wo-

jewództwie lubuskim. Inwestycja ta będzie realizowana w gminach Lubsko i Jasień, w ciągu dróg wojewódz-
kich nr 287 i 289, które obsługują zarówno ruch lokalny, regionalny, jak i tranzytowy i międzynarodowy. 

Powstanie drugiego etapu obwodnicy miasta Lubska znacznie wpłynie na komfort i szybkość jazdy 
i znacznie usprawni ruch w samym mieście. Obecnie ruch samochodowy przebiega po drogach o złym stanie 
technicznym. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że przejazd pojazdów odbywa się przez zabytkowe stare 
miasto przy placówkach handlowych i usługowych, miejscach rekreacji i w bezpośrednim sąsiedztwie bu-
dynków mieszkalnych. Duże natężenie ruchu doprowadza do niebezpiecznych sytuacji – tylko w ciągu roku 
w tym miejscu doszło do pięćdziesięciu zdarzeń drogowych, w którym obrażenia odniosło sześć osób. 

Po 2000 roku inwestor przystąpił do opracowania projektu technicznego całej obwodnicy. W roku 2005 
Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzymał od Wojewody Lubuskiego pozwolenie na budowę całej obwodnicy 
i podpisał umowę o dofinansowanie pierwszego etapu budowy obwodnicy z programu Unii Europejskiej  
INTERREG IIIA. Inwestycja została zrealizowana w latach 2006 – 2007 i przyczyniła się do poprawy bez-
pieczeństwa oraz warunków ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 289 Zasieki – Lubsko – No-
wogród Bobrzański, która leży na szlaku komunikacyjnym Cottbus – Zielona Góra. 

W drugiej połowie 2007 roku inwestor przystąpił do prac związanych z przygotowaniem realizacji dru-
giego etapu budowy obwodnicy. Niestety, budowa drugiego etapu obwodnicy Lubska jest wciąż odkładana. 
Obecnie władze Gminy Lubsko i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze prowadzą starania, by inwe-
stycja została zrealizowana jak najszybciej to możliwe.  

Moja interwencja, dotycząca przyśpieszenia prac nad budową drugiego etapu obwodnicy Lubska, jest od-
powiedzią na apel burmistrza Lubska, pana Bogdana Bakalarza, z którego to apelu jasno wynika, że jest to 
nadrzędna inwestycja nie tylko dla miasta i gminy, ale i dla całego regionu lubuskiego. 

Z poważaniem 
Robert Dowhan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




