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

Szanowny Panie Ministrze! 
Niedługo minie czterdzieści lat od pierwszej zapowiedzi o budowie obwodnicy miasta Grybów; tyle samo 

czasu mija od chwili podjęcia decyzji o zabezpieczaniu działek pod budowę tej inwestycji. Co kilka lat do 
tego urokliwego miasteczka przyjeżdżają naukowcy reprezentujący polskie uczelnie techniczne i zastanawia-
ją się nad tym, jak w sposób najbardziej korzystny i stosunkowo niedrogi wybudować niezwykle potrzebny 
objazd, który pozwoli na odciążenie centrum i zwiększenie płynności ruchu drogowego. W ten sposób po-
wstało sześć koncepcji przebiegu obwodnicy Grybowa, wciąż jednak brakuje ostatecznych decyzji, a także 
pieniędzy na realizację tych zamierzeń. Za to z roku na rok przybywa samochodów i mimo poczynionych w 
ostatnim czasie w Grybowie inwestycji drogowych problem płynności ruchu wciąż pozostaje nierozwiązany. 

Mieszkańcy Grybowa przez czterdzieści lat proszą o budowę obwodnicy, która po pierwsze, odciąży cen-
trum miasta i poprawi płynność ruchu drogowego; po drugie, poprawi poziom bezpieczeństwa mieszkańców 
miasta; po trzecie, sprawi, że zmniejszy się degradacja zabytkowego rynku Grybowa, która na skutek emisji 
spalin i wibracji wywoływanych przez ciężkie samochody postępuje w szybkim tempie. 

Przed miesiącem w lokalnych mediach („Sądeczanin” z 6 września 2012 r., artykuł pod tytułem „Grybów: 
Na dokumentację obwodnicy czekają od czterdziestu lat”) pojawiła się informacja o tym, że samorządy mia-
sta i gminy Grybów wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu i Małopolskim Urzędem Mar-
szałkowskim przygotowują dokument, który pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy wreszcie powstanie ob-
wodnica. W kwietniu bieżącego roku wójt gminy Grybów powiedział mediom, że wykonane zostaną wstępne 
prace dokumentacyjne oraz że zostanie pozyskana decyzja środowiskowa. Działania te ma koordynować 
marszałek województwa. Dokument pozwoli odpowiedzieć również na pytanie o to, którędy przebiegnie 
obwodnica. 

Dziś w Grybowie nie można prowadzić polityki rozwojowej miasta, gdyż niezwykle atrakcyjne pod 
względem inwestycyjnym tereny miejskie są od ponad pół wieku zabezpieczone pod budowę obwodnicy. 
Należałoby zatem definitywnie odpowiedzieć na następujące pytania: czy obwodnica będzie budowana i 
kiedy może rozpocząć się realizacja tej zapowiadanej od dziesięcioletni inwestycji? 

Zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy można przeprowadzić konsultacje z udziałem Pana Mi-
nistra, przedstawicieli GDDKiA oraz lokalnych samorządów po to, by jednoznacznie stwierdzić, że obwod-
nica będzie budowana lub też, że budowana nie będzie, a także ustalić, kiedy ewentualnie może rozpocząć się 
realizacja inwestycji. 

Chcę też zapytać, czy Pan Minister rozważyłby możliwość przeprowadzenia takich konsultacji w samym 
Grybowie. Warto zobaczyć skalę problemu na własne oczy, a wiem, że lokalne samorządy i parlamentarzyści 
od lat zabiegają o wizytę szefa resortu zajmującego się infrastrukturą i ponawiają zaproszenie do odwiedzin 
pięknej ziemi grybowskiej. 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 




