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PROTOKÓŁ 

Z KONSULTACJI  SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH BUDOWY DROGI 

WSCHODNIEJ W LUBARTOWIE PRZEPROWADZONYCH 17 WRZEŚNIA 2014 R. 

W SALI OBRAD URZĘDU MIASTA LUBARTÓW 

 

        Konsultacje społeczne w sprawie budowy drogi wschodniej otworzył Burmistrz Miasta 

Lubartów Pan Janusz Bodziacki o godzinie 16.00. Głos w sprawie zabrali: Pan Teodor 

Czubacki, Pan Piotr Turowski, Pan Grzegorz Gregorowicz, Pan Jerzy Kulesza, Pan Waldemar 

Grudzień, Pan Andrzej Sekuła, Pan Jacek Tchórz, Pan Andrzej Kozieł, Pan Jacek Tomasiak, 

Pani Bogumiła Jublewska, Pan Zdzisław Wereszczyński, Pan Piotr Kutnik, Pan Janusz Pożak, 

Pan Robert Marciniak, Pan Jacek Zalewski, Pan Krzysztof Paśnik, Pani Halina Wolińska, 

Pani Elżbieta Wąs.   

 

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Dzień dobry Państwu. W ramach szacunku do Państwa 

poprzez punktualność, chciałbym rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie 

Państwa witam. To dzisiejsze spotkanie, w moim zamiarze, jest spotkaniem, na którym 

oczekuję od Państwa tych, którzy są zainteresowani, może nie jest nas za dużo, ale myślę, że 

te osoby, które przyszły są również w stanie wypowiedzieć to, co myślą w temacie takim, 

jakim jest podane w zaproszeniu. Także bardzo serdecznie Państwu dziękuję za ten 

poświęcony czas, za… mam nadzieję konkretne uwagi ze strony Państwa, oceny, 

spostrzeżenia, aby to służyło nam w dalszej przyszłości, bo taki jest sens naszego bytowania, 

naszego współistnienia w samorządzie. Ja chcę powiedzieć, że to spotkanie jest trochę 

inspirowane sygnałami od naszym mieszkańców, od Państwa, od właścicieli gruntów. Ono 

jak gdyby jest reakcją na wystąpienie części z Państwa, sygnowane przez podpis  jednego z 

osób pierwszych na liście, że tak powiem – osób wiodących. I wówczas kiedy ta informacja, 

ten sygnał, że jest potrzeba spotkania się, jest potrzeba  porozmawiania o tej drodze to 

jednocześnie wtedy, kiedy tutaj z zespołem pracowników przygotowywaliśmy odpowiedź dla 

Państwa, bo chcemy dotrzymywać również Kodeksu postępowania administracyjnego i na 

pismo odpowiadać na piśmie również w rygorach KPA to również postanowiliśmy wówczas, 

że Państwa zaprosimy na spotkanie, które dzisiaj się odbywa. Niezależnie już od tego, bo 

chcemy w ważniejszych sprawach, stąd też przed dwoma laty pojawiła się uchwała o 

konsultacjach, zapraszać naszych mieszkańców, Państwa żeby  o ważniejszych sprawach, nie 

o błahostkach, ale o ważniejszych sprawach rozmawiać. W przypadku dróg, tak jak to 

robiliśmy z ulicą Lubelską, wtedy kiedy jest już jakaś informacja od strony technicznej, czyli 

elementy chociażby koncepcji to wtedy jest łatwiej rozmawiać również, bo pewne informacje 

wynikające z koncepcji są już bardziej konkretne i wtedy można również na spotkaniu z 

Państwem, z mieszkańcami o tym powiedzieć. Ale do koncepcji jeszcze jest jakiś czas, a 

ponieważ ten sygnał się pojawił stąd też  to spotkanie jest w dniu dzisiejszym. Ja chciałbym, 

jeśli Państwo się zgodzą, kilka słów takich ważniejszych, bo myślę, że ci z Państwa którzy 

jesteście już tutaj, to temat i jakieś uwarunkowania znacie. Ale kilka słów, jeśli Państwo 

pozwolą, to takiego wprowadzenia żeby być może było to również zarzewiem do dyskusji, do 
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odnoszenia się Państwa do tych informacji. Mam nadzieję w skrócie, bo nie chciałbym się 

rozgadywać na początek, bo  głównie chcę dzisiaj Państwa słuchać w tych kwestiach, które 

nas tutaj gromadzą. Jedną refleksją chciałbym się z Państwem podzielić. To muszę przyznać 

pewnie zaskoczenie tym, że temat jest jak gdyby nowy, bo tak jak i Państwo, głównie 

właściciele tych obszarów tam żyjecie, mieszkacie to temat jest już bardzo długi. Chyba, ja 

tak z tej analizy i perspektywy tych kilku lat nie pojawił się temat tak długo żyjący, który nie 

doczekałby się jakiegoś spełnienia, zrealizowania. A przypomnę, że w  tym przypadku 

planowanie przestrzenne, bo to jest główna materia i naszego dzisiejszego spotkania to jest 

perspektywa no w tej chwili już kilkunastu lat. Dyskusje zaczynały się proszę Państwa, bo w 

nich w jakiś sposób też uczestniczyłem trochę może z innego miejsca, rozpoczęły się gdzieś 

tuż po roku 90-tym, ale ono znalazło swój jak gdyby obraz, wymiar w konkretach, czyli w 

zmianach planu zagospodarowania, wówczas kiedy Miasto, a konkretniej bo kompetencją 

planowania przestrzennego, kompetencja jest w ręku Rady Miasta. Wtedy, kiedy Miasto 

dokonywało zmian i rozumiem że w każdym przypadku, w dużej części na wniosek 

właścicieli, mieszkańców, czasami się zdarza, że planowanie przestrzenne jest też inicjatywą 

samego samorządu, ale to należy do sporadycznych przypadków. Najczęściej te zmiany są 

wprowadzane do przestrzeni w sensie planu, jak również uchwalane najczęściej na wniosek 

właścicieli, czy mieszkańców. I tak to było w tym przypadku. Historia tej przestrzeni, głównie 

bo to nie tylko kwestia drogi, bo to nie jedna droga, to jest dziesiątki dróg i wiele, wiele 

obszarów przeznaczonych do zabudowy miała miejsce w 1997 roku, kiedy po raz pierwszy 

uchwalono w sposób taki jednoznaczny ten obszar w zakresie planistycznym. I drugim 

elementem istotnym, on bardzo dużo nie zmieniał, aczkolwiek wniósł konkretnie do tej drogi 

pewne uwarunkowania nowe, to był rok 2006, dokładnie chyba jeśli dobrze pamiętam to 9 

października  2006 roku została uchwalona kolejna uchwała Rady Miasta dokonująca zmiany 

w przestrzeni i również zostały doprecyzowane elementy tej drogi. Chcę Państwu również 

powiedzieć, że w ślad za tym potem  działo się bardzo wiele działań na różnych poziomach i 

samego urzędu, burmistrza, ale również Rady Gminy przez perspektywę tych lat, ale na 

pewno to były działania w dziesiątkach czynności, bo to również i zakupy gruntów 

podejmowane między innymi uchwałami Rady Miasta, ale również działania jakieś 

urzędnicze w różnych kwestiach. Rada Gminy również przyporządkowała nazwę tej drodze, 

więc jest to w myśl uchwały z 12-tego roku z kolei, jest to ulica Wschodnia. Też proszę 

Państwa taką kilku zdarzeniową sytuacją było to, że również i w roku ubiegłym i w roku 

bieżącym Rada Miasta podejmowała uchwały związane z włączeniem się naszego miasta, 

naszej gminy do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Podejmowaliśmy w ubiegłym roku 

uchwałę o przystąpieniu do tego obszaru. Stąd też wynikały pewne działania takie techniczne. 

Również Rada upoważniła burmistrza do zawarcia umowy w ramach tego Obszaru 

Funkcjonalnego metropolitalnego lubelskiego, gdzie ten element aglomeracji lubelskiej 

włącza Lubartów i z tego wynikają również pewne uwarunkowania. No i oczywiście 

niekończące się dyskusje, bo tak to chyba można powiedzieć, na sesjach i Rady Miasta i w 

obszarach urzędu, gdzie rozmawialiśmy i o budżecie, jak również  o finansowej stronie 

przystąpienia do projektu w ramach, którego między innymi ten element, o którym dzisiaj jak 

gdyby dewagujemy miał miejsce, czyli przystąpienie do zrealizowania możliwego w ramach 

projektu opracowania dokumentacji technicznych, bo naszą decyzją i umową z Lublinem i też 

z 16 pozostałymi gminami mamy możliwość opracowania dokumentacji technicznych na 
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drogi jako ten element układu komunikacyjnego aglomeracji i również stąd się pojawiło 

konkretne działanie po wpisaniu do budżetu, po różnych działaniach technicznych, 

opracowanie dokumentacji. To proszę Państwa, co chcemy robić, nasze przeświadczenie, 

moje przeświadczenie jest takie, że dla pożytku naszych mieszkańców, a nie wbrew naszym 

mieszkańcom, to opracowanie koncepcji i dokumentu wykonawczego, czyli projektu 

wykonawczego drogi wschodniej. Chciałbym tutaj zaznaczyć, bo to się jako przekłamanie 

proszę Państwa gdzieś tam się pojawia, ja słyszałem to z mediów, że jest to droga 

wojewódzka. Droga wojewódzka, bo to w dokumentacjach ten element się pojawił, ale jako 

doprecyzowanie miejsca włączenia, bo w drogę wojewódzką ta droga w myśl planu 

zagospodarowania przestrzennego włącza się poza obszarem Miasta, stąd tam nie ma ulicy 

Wojska Polskiego, tylko jest właśnie droga 815, czyli droga wojewódzka, która nie zmienia 

swojego przebiegu, włącza się do ekspresówki w węźle Wincentów, czyli tak jak jest w tej 

chwili Wojska Polskiego, ulicą Kleberga do węzła Wincentów i tak jest w planistycznych 

rozstrzygnięciach docelowo, która będzie się włączała w ekspresówkę. Także to nie jest droga 

wojewódzka, jest to droga nasza, miejska. I proszę Państwa w ślad też za tym oczywiście 

wiele postępowań, a to w tym przypadku również wymagalne jest, aby zachować ustawę o 

zamówieniach publicznych, czyli procedura zamówień publicznych, która między innymi 

wymagała elementu specyfikacji, żeby opisać w sposób najbardziej szczegółowy to, co 

chcieliśmy uzyskać w ramach tego zamówienia publicznego, czyli uzyskanie koncepcji i 

potem projektu budowlanego. I tak jak Państwo macie możliwość, bo jest dostępny on, część 

z Państwa wiem, że się tym interesuje to miała możliwość zapoznania się. Chcemy uzyskać 

jak gdyby trzy elementy, trzy etapy, przepraszam nie trzy elementy, tylko trzy etapy tego 

projektu. Więc pierwszy etap jest to od ulicy Lubelskiej, tam gdzie w ogóle ma początek tej 

naszej drogi miejskiej do ulicy Mickiewicza, tak to sobie opisaliśmy. Drugi element to 

element od Mickiewicza do właśnie drogi wojewódzkiej. No i elementem trzecim 

specyfikacji to jest infrastruktura kanalizacyjna. Proszę Państwa to tyle, bo nie chciałbym 

właśnie przedłużać tym wstępnym słowem. Mam przeświadczenie, że tak najbardziej ogólnie, 

ale w miarę też pełne informacje przekazałem. Zapraszam Państwa do dyskusji, zapraszam do 

zgłaszania swoich uwag. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, za 

podjęcie, bo też w tym piśmie, które zostało do mnie skierowane jest deklaracja woli 

współpracy także bardzo się cieszę z tego dzisiejszego spotkania. Są proszę Państwa 

mikrofony, żeby też jeśli ktoś chce skorzystać z mównicy to bardzo proszę, jeśli ktoś z 

miejsca to również tutaj Państwo będą mikrofon Państwu przekazywać, żeby uzyskać też taką 

pełną wiedzę ze strony Państwa, jak Państwo na to patrzycie, jak to widzicie i to będzie celem 

naszych dalszych również  działań. Ja w ślad za tym sygnałem, że jest potrzeba rozmowy, 

odłożyłem podejmowanie dalszych prac, czyli nie ogłosiłem przetargu, który wynikał z 

procedury technicznej, takiej administracyjnej i mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie 

również dużo dobrego nam wniesie do tej kwestii. Zapraszam Państwa do dyskusji. Ponieważ 

proszę Państwa zechcemy oczywiście spisać protokół z dzisiejszej konsultacji, bardzo proszę 

Państwa o przedstawianie się, żebyśmy mogli również to doprecyzować w protokole. 

Zapraszam.  

 

Pan Teodor Czubacki:  Panie Burmistrzu, dzień dobry Państwu, ja nazywam się Teodor 

Czubacki. Jestem przewodniczącym komitetu mieszkańców, ale przede wszystkim jestem 
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mieszkańcem Lubartowa. Chciałbym Panie Burmistrzu zaproponować może taki schemat 

tych dzisiejszych konsultacji. Nie wiem, czy Pan Burmistrz wyrazi na to zgodę, niemniej 

jednak chciałbym zaproponować. Może w tej pierwszej części dzisiejszych konsultacji, 

mógłby ktoś z Państwa powiedzieć  nam tak naprawdę którędy ma przebiegać ta droga 

prawda, od początku do końca projektu, co zostało już zrealizowane, bo to po części już Pan 

powiedział, no nie mniej jednak ile tych gruntów zostało wykupionych, ile tych gruntów 

jeszcze jest do wykupienia, jaki będzie koszt wykupienia tych gruntów, jakie są plany co do 

dalszej drogi i kiedy może być zrealizowany ten projekt, jaki będzie koszt tej budowy drogi i 

skąd Urząd Miasta znajdzie na to pieniądze. No nie ukrywam, że w tej drugiej części my się 

odniesiemy z  pytaniami  do tego, co Państwo powiedzą, ale to będzie takie meritum do 

którego będziemy mogli nawiązać, co nas niepokoi, z czym wiążemy jakieś tam swoje plany 

przyszłe, jakie mamy wątpliwości. Ja ze swojej strony bardzo zachęcam do zadawania pytań, 

dziękuję.  

 

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Szanowni Państwo, naczelnik Piotr Turowski, który jest 

naczelnikiem Wydziału Strategii, ten wydział tak w sposób bezpośredni realizuje wszystkie 

zamierzenia inwestycyjne u nas w mieście, za chwilę wyświetli plan zagospodarowania 

przestrzennego i również mamy na mapie. Panie Piotrze, gdyby Pan był uprzejmy omówić 

przebieg drogi tak jak jest to zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. A ja potem 

zechcę odpowiedzieć Panu Czubackiemu na pozostałe kwestie.  

 

Pan Piotr Turowski: Dzień dobry. Nie wiem, czy mnie słychać. Witam bardzo serdecznie. 

Nazywam się Piotr Turowski, jestem naczelnikiem Wydziału Strategii, Rozwoju i Funduszy 

Zewnętrznych Urzędu Miasta Lubartów. Postaram się odpowiedzieć pokrótce na zadane 

pytanie, jak również przedstawić zamiar finansowania tej drogi, który pojawił się w Urzędzie 

w kontekście tego, o czym mówił Pan Burmistrz. Nie wiem czy to będzie czytelne, ten nasz 

plan wyświetlony, może bardziej czytelny będzie na tej mapie. Tutaj jest początek ulicy 

Lubelskiej, gdzie się zaczyna droga wschodnia. (Właśnie niestety nie da się tego prawidłowo 

wyświetlić. Można? W każdym razie zaczynamy. Można powiększyć? Jeżeli jest możliwe to 

poprosimy, bo mamy taki plik niestety.) Ja może w międzyczasie będę omawiać, dobrze? 

Zaczynamy od ulicy Lubelskiej, na wysokości istniejącego skrzyżowania z ulicą 

Koźmińskiego. Droga była planowana od tego miejsca po granicy Miasta. Następnie 

odcinkiem Gminy Lubartów do ulicy Hutniczej. Następnie od ulicy Hutniczej do ulicy 

Piaskowej jest to teren osiedla mieszkaniowego. (Tak, proszę bardzo. Przepraszam na chwilę. 

Jeżeli  to się uda to będzie to troszkę czytelniejsze faktycznie.) Tutaj ulica Wschodnia, o 

której mówimy, to jest ten przebieg drogi od góry do samego dołu. Zaczęliśmy omawiać od 

tego fragmentu na dole, od ulicy Lubelskiej. Doszliśmy  mniej więcej do ulicy Piaskowej. 

(Myślę, że wystarczy. Tak jest wystarczająco.) Czyli tak jak przed chwilą powiedziałem 

zaczynamy od ulicy Lubelskiej, tak jest droga wrysowana w planie. Ten fragment przebiega 

po granicy Miasta. W tym fragmencie wchodzimy na teren Gminy Lubartów. Tutaj jest to 

teren osiedla mieszkaniowego, które jest u nas wrysowane w planie. Tutaj dochodzimy do 

ulicy Piaskowej. Następnie przebieg do ulicy Łąkowej, przez osiedle domków 

jednorodzinnych i po lewej stronie drogi zabudowa wysoka. Następnie przebieg wzdłuż 

poniżej istniejących ulic, mijające szpital po prawej stronie, po granicy istniejącego lasku. 
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Przebieg terenami nad Wieprzem, w zasadzie na wprost do wysokości oczyszczalni ścieków. 

Po lewej stronie oczyszczalni ścieków droga przebiega w kierunku północnym i dalej 

planowana jest pomiędzy ulicą Wierzbową a drogą 819. Również budowa ulicy z przejazdem 

kolejowym bądź z wiaduktem nad torami kolejowymi do drogi numer 815. Ten przebieg, 

który jest wrysowany w planie on się  nie zmienia, ponieważ takie informacje też się 

pojawiały o tym, że przebieg tej drogi był zmieniany w trakcie, on się nie zmieniał. Ona jest 

tak wrysowana  od 1997 roku. Natomiast w międzyczasie faktycznie w związku z 

powstaniem obwodnicy miasta zmieniły się parametry tej drogi. Kiedyś ona była planowana 

jako droga główna i tak została oznaczona w planie jako obwodnica wschodnia, obwodnica 

zachodnia Miasta. Natomiast w dniu dzisiejszym ona jest określana mianem drogi zbiorczej. 

Oprócz samej drogi planowana jest budowa infrastruktury technicznej w postaci ścieżki 

rowerowej i chodnika z oświetleniem, jakby też próba uwypuklenia możliwości 

wykorzystania rekreacyjnie tych terenów, które są po tej stronie umiejscowione, kanalizacja 

deszczowa na odcinku od ulicy Lubelskiej do możliwości wpięcia do rowu burzowego, czyli 

mniej więcej do tej wysokości. Bardzo ważna z punktu widzenia miasta inwestycja, ta część 

miasta po prostu nie posiada własnego odwodnienia, nie mamy możliwości poprowadzenia 

tego odwodnienia, za wyjątkiem poprowadzenia tego odwodnienia po śladzie drogi. Pytanie o 

wykup gruntów. Grunty dotychczas były wykupywane, znaczy ja dokładnie nie powiem ile 

procent gruntów jest wykupionych, natomiast grunty były wykupywane na tym odcinku, 

gdzie był budowany kanał sanitarny, ponieważ on jest też pobudowany przy tej drodze. Z 

resztą domy, które tutaj się budowały w tym osiedlu, no one jakby uzyskiwały zgodę na 

budowę też dzięki temu, że wjazd  jest z tej  drogi, ona znajdowała się w planie, można było 

uzbrajać ten teren dzięki temu, że wjazdy wychodziły na drogę wschodnią. Natomiast pytanie 

o finansowanie tej drogi. Tutaj tak naprawdę czeka nas walka o pieniążki na drogę. 

Natomiast, jeżeli mamy ją podejmować to jedyny okres, kiedy możemy podjąć walkę o tak 

dużą inwestycję, która nie jest jak gdyby możliwa do zrealizowania samodzielnie  z naszego 

budżetu i to niezależnie, czy jesteśmy w roku 2014, czy będziemy w roku 2016. Jeżeli mamy 

podejmować walkę o budowę tej drogi to najlepszy moment na poszukiwanie pieniążków jest 

to jednak początek perspektywy finansowej unijnej, przy której się znajdujemy lata 2014-

2020. Jest to ostatni okres, kiedy możemy finansować infrastrukturę. Co prawda nikt wprost 

nie powiedział, że można finansować drogi gminne, a ta droga o której mówimy ona ma dla 

nas bardzo duże znaczenie. Natomiast z punktu widzenia drogowej mapy Polski ona jest 

drogą gminną, którą powinniśmy rozwiązać we własnym zakresie. Natomiast jeżeli mamy 

ubiegać się o dofinansowanie to musimy do tego typu inwestycji przystępować teraz. Jakby 

początkiem tego wszystkiego jest dokumentacja techniczna. Pieniążki na dokumentację 

pochodzą ze wspólnego projektu, o czym wspominał Pan Burmistrz. Mamy taki projekt 

zrealizowany z Miastem Lublin i kilkunastoma innymi gminami. Każdy opracowuje 

dokumentację dla ważnej z jego punktu widzenia inwestycji. Będziemy później wspólnie 

również poszukiwać możliwości finansowania. Dziękuję bardzo.  

  

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Ja chciałbym dopowiedzieć jeszcze tutaj do wypowiedzi 

Pana naczelnika, jeśli chodzi o wykup gruntów to chcę zaznaczyć, nawet były sugestie 

zintensyfikowania tego w tej chwili, ale w ostatnich  czterech lat już w zasadzie chyba ani 

jedna działka nie została zakupiona. Natomiast dotychczas, czyli gdzieś tam do roku 2010 
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zostały zakupione grunty w wielkości około 26% jeśli dobrze pamiętam, ale około ¼ tych 

terenów potrzebnych pod tę drogę zostało zakupionych. Myślę, że odpowiedzieliśmy na 

wszystko to, co Pan Czubacki zasygnalizował. Zapraszam Państwa do dalszych dyskusji.  

 

Uczestnik konsultacji: Proszę przybliżyć, co to znaczy droga zbiorcza? Jakie ma 

przeznaczenie? Jaką ma szerokość? 

 

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: W myśl planu, proszę Państwa, tak jak jest to opisane, bo 

właśnie w tym roku 2006 została dokonana zmiana klasyfikacji tej drogi. Jest to droga 

gminna. Tak jak Pan  opisuje, bo to wiadomo, że teraz bez rozstrzygnięć planu to nic nie 

jesteśmy w stanie zbudować. Pas drogowy, bo tam mówi się o liniach rozgraniczających, ale 

tak w skrócie i myślę, że dla wszystkich zrozumiałe, pas drogowy w tej drodze może być od 

20 do 30 m. Jezdnia natomiast jest w założeniach  szerokość minimalna, bo to też w tej 

kategorii KDZ, minimalny pas jezdni jest 3,5 m. Więc można powiedzieć, że minimalna 

jezdnia powinna być nie węższa niż 7 m. I to jest takie minimum. Także takie są takie 

parametry opisane w planie, proszę Państwa pewnie rzeczy będą dopiero nam wychodziły, 

wtedy kiedy fachowcy, czyli drogowcy zaczną ten element projektować to wtedy jakieś 

dodatkowe rozstrzygnięcia będą zapadać.  

 

Pan Grzegorz Gregorowicz: Gregorowicz Grzegorz, mieszkaniec od urodzenia Lubartowa. 

Proszę Państwa, ja rozumiem, że konsultacje polegają na tym, że opiniuje się jakiś konkretny 

projekt, czy pomysł, który zawiera wszystkie szczegóły. Moim zdaniem, z tego co dziś 

usłyszeliśmy i z tego, co mogłem znaleźć w Internecie, bo niektóre rzeczy wynikły, np. dwa, 

jakby dwie unieważnione specyfikacje to trudno jakby mieć kompletny obraz, jakie są 

naprawdę pomysły inwestora, czyli Urzędu Miasta. Nie mniej ze szczątek, czy ze zbitek jakby 

pojęciowych da się już jakiś pogląd na tą kwestię obwodnicy wschodniej podjąć. Bo co by nie 

powiedzieć, czy będziemy mówili, że to jest droga wojewódzka, czy KDZ, czyli klasyfikacja 

drogi zbiorczej, jest to obwodnica wschodnia, czyli to jest  połączenie drogowe, które 

umożliwi transport od drogi 815 wojewódzkiej, czyli z terenu  Parczewa poprzez miasto, a 

nawet w niektórych fragmentach przez gęste obszary mieszkalne miasta kontakt z drogą 

krajową, której to funkcję pełni dzisiaj ulica  Lubelska z wyjściem na Lublin. Jeśli tak, to 

moim zdaniem obwodnica wschodnia ma trzy wady, które eliminują sens budowy takiej 

obwodnicy. Jedną z tych podstawowych wad to jest to, że proszę Państwa 19-stka niebawem 

będzie rozbudowana nowym szlakiem. Przecież od tego węzła, które dzisiaj łączy łącznik z 

19-stką ta droga pójdzie prosto na Wandzin. W związku z tym, jeśli obwodnica wschodnia ma 

wchodzić w ulicę Lubelską na skrzyżowaniu z Koźmińskiego, czyli przed BPI, to ona wejdzie 

po zbudowaniu nowego szlaku S19 w drogę gminną, bo Lubelska zostanie sklasyfikowana 

jako droga lokalna gminna. Czyli proszę Państwa oto obwodnica wschodnia, czyli droga co 

najmniej rangi wojewódzkiej KDZ wchodzi, wbiega do drogi gminnej i ta droga gminna 

przez kilkanaście kilometrów nie będzie mogła się wbić w S19, ponieważ następny węzeł od 

tego skrzyżowania z Koźmińskiego to będzie w okolicach Niemiec. Czyli mogę powiedzieć, 

że obwodnica wschodnia będzie potem biegła do Lublina drogą gminną jakoś jakby 

czwartorzędną proszę Państwa do Lublina i dopiero koło Niemiec będzie można wjechać na 

szlak S19. To nie ma sensu. Druga rzecz to proszę Państwa, nigdzie nie ma na ten temat 
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informacji, być może władze Miasta na to odpowiedzą, być może zmodyfikują, bo ja tutaj od 

razu mówię, że jakby nie roszczę sobie prawa do wszechwiedzy. Ale moim zdaniem nie jest 

wyjaśniona kwestia, czy ta droga, ta obwodnica wschodnia na etapie od szpitala do ulicy 

Wierzbowej, a potem do torów nie konfliktuje się z terenem zagrożenia powodziowego, 

proszę Państwa wodą stuletnią. Otóż chcę oświadczyć, że niedawno nastąpiła nowelizacja 

proszę Państwa  prawa wodnego, ustawy właśnie prawo wodne, która wprowadziła pojęcie 

wody stuletniej i w artykule 88L wyraźnie pisze, że nie jest możliwa tam żadna inwestycja, 

żadna nawet krzewów i kwiatów nie można sadzić, z wyjątkiem ścieżek rowerowych. Czyli w 

strefie zalewowej, proszę Państwa nie można budować niczego, a tym bardziej drogi, nawet z 

nowym wałem. I chcę powiedzieć, że proszę Państwa, ja pamiętam z dzieciństwa, jak 

bawiłem się w latach 60-tych chyba to było nad Wieprzem, gdzie była powódź i woda 

dochodziła aż do olszynek za szpitalem, do parku, proszę Państwa pod Jacek. Moim zdaniem 

widzę, tak z pamięci, że w pewnym momencie ta woda nawet przekraczała domniemaną 

proszę Państwa strefę budowy obwodnicy wschodniej. A trzeba powiedzieć, że przecież 

obszar proszę Państwa powodzi stuletniej to moim zdaniem będzie nie niższy niż ta powódź z 

lat 60-tych, tylko wyższy. Jeśli tak, to trzeba według mnie sprawdzić, czy budowa tym 

szlakiem obwodnicy wschodniej, a nawet ulicy ma sens. I trzeci argument to jest taki – proszę 

Państwa no jaki sens ma budowa obwodnicy, która tak naprawdę będzie służyć ruchowi 

większemu niż lokalny? Moim zdaniem zwłaszcza, że koszty  budowy właśnie tej części, 

która ma ten ruch wojewódzki co najmniej zapewnić jest bardzo duży. Chodzi mi o ten 

odcinek miedzy Wierzbową poprzez jakby tory kolejowe do ulicy Wojska Polskiego do drogi 

wojewódzkiej 815. Przecież tam jest potrzebny wał od Wierzbowej do torów, estakada czyli 

wiadukt bezkolizyjny moim zdaniem nad torami. A potem kolejny wał przez łąki do drogi 

wojewódzkiej 815. Przecież to kosztować będzie co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych 

co najmniej według ceny dzisiejszej. Więc pytam jaki sens budować za takie potężne 

pieniądze nawet zewnętrzne w 80% dla kogoś, kto jakby nie ma związku z Lubartowem. 

Przecież to wskazuje też, że moim zdaniem, że brak tu pewnej synchronizacji działań 

samorządu różnego szczebla. Bo nie wiem czy Państwo wiedzą, ja się zastanawiam, czy 

władze miejskie o tym wiedzą, że władze powiatu praktycznie mają już gotowy projekt 

przebudowy drogi powiatowej 15 51L, a to jest ulica Wierzbowa od ronda przy ulicy 

Słowackiego do mostu w Chlewiskach, a potem ta droga ma biec aż do drogi wojewódzkiej 

821, czyli proszę Państwa przez Pałecznicę, tam praktycznie do skrzyżowania na Ostrów. I 

proszę Państwa w ramach tej przebudowy cała ulica Wierzbowa ma być przebudowana, mają 

być nowe ścieżki rowerowe, ma być proszę Państwa rozebrany stary most na Wieprzu w 

Chlewiskach i ma być zbudowany nowy most. Dzisiaj most w Chlewiskach ma nośność 12 

ton i ma chyba 5 bądź 6 proszę Państwa podpór. Ma być zbudowany nowy most o nośności 

co najmniej 30 ton. Więc cały ruch towarowy, który generują załóżmy zakłady przemysłowe 

na ulicy Wierzbowej to równie dobrze będzie mógł dojechać albo do ronda przy Słowackiego, 

a potem przedostać się przez węzeł Wincentów na 19-stkę i jechać, gdzie chce albo w drugą 

stronę pojedzie na nowy most w Chlewiskach i potem szlakiem przez Serniki, czy  dalej przez 

Pałecznicę do Ostrowa też w drugą stronę, więc pytam po co Lubartowowi obsługa drobnego, 

czy niewielkiego ruchu zewnętrznego za pomocą no potężnej inwestycji, wartej niektórzy 

mówią grubo ponad 100 mln złotych przy takich obiekcjach, więc są chyba jakieś inne 

możliwości, czy moim zdaniem należy jakby przebudować trochę tą koncepcję. Ja na 
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przykład jestem zwolennikiem, twierdzę, że ulica Wschodnia jest potrzebna. Proszę Państwa 

zauważcie różnicę – nie obwodnica wschodnia, nie droga wschodnia, tylko ulica Wschodnia. 

I teraz tak, proszę Państwa proszę zauważyć w nomenklaturze, w  planie przestrzennym 

Miasta Lubartowa ta obwodnica wschodnia dzisiaj jest określana jako proszę Państwa KDZ 

tzn. klasyfikacja drogi zbiorczej. Głównym parametrem to jest szerokość właśnie pasa 

drogowego od 20 do 30 m. Proszę zauważyć, że w planie przestrzennym aktualnym, który jest 

proszę Państwa kilka pokoi dalej, ulica Lubelska, która jest główną osią transportową Miasta 

ma klasyfikację o rząd niższą - KDL, czyli klasyfikacja proszę Państwa drogi lokalnej. 

Zastanawiam się, dlaczego droga, która ma być ulicą gdzieś wschodnia, na granicy terenu 

zalewowego ma KDZ, a główna ulica Miasta ma KDL. Tak przy okazji, równoległa droga do 

ulicy Lubelskiej od strony zachodu, czyli Powstańców Warszawy i Szaniawskiego też ma 

KDZ. Proszę Państwa więc to aż się prosi i jestem mówiąc tak otwarcie jakby po 

konsultacjach z projektantami właśnie szlaków drogowym, że aż się prosi, że jeśli powiat 

zbuduje, przebuduje tą drogę powiatową, czyli Wierzbową i zbuduje nowy most w 

Chlewiskach, żeby zmienić klasyfikację dróg na terenie Miasta Lubartowa. Aż się prosi, żeby 

wyrzucić z terenu Miasta ruch transportowy. Właśnie zmienić proszę Państwa klasyfikację, 

obniżyć również klasyfikację na KDL drogi Powstańców Warszawy i Szaniawskiego, zrobić 

tak jak teraz jest na Lubelskiej KDL i z tej ulicy Wschodniej również zrobić proszę Państwa 

właśnie klasyfikację KDL, a nie KDZ i ograniczyć zasięg tej ulicy, ulicy zaznaczam wtedy 

wyłącznie do ulicy Wierzbowej. Nie da się zbudować proszę Państwa w jednym czasie takiej 

dużej inwestycji, dlatego należałoby przy zmianie klasyfikacji obniżenia jej budować tą drogę 

odcinkowo, odcinkowo, od ulicy Koźmińskiego właśnie od  tego skrzyżowania z Lubelską 

dochodzić po kolei do Hutniczej, do Łąkowej. Zobaczcie co się dzieje, przepraszam do 

również Piaskowej wcześniej, potem do Łąkowej. Zobaczcie co się dzieje, jak z pieniędzmi, 

jak ze środkami zewnętrznymi i próbować zbudować tą ulicę powiem praktycznie wyłącznie 

dla potrzeb lokalnych. Bo nam chodzi o to, jako mieszkańcom Lubartowa, żeby z punktu A 

do punktu B na terenie Miasta móc się jak najszybciej dostać. W tym celu nie ma potrzeby 

wydawać dziesiątek, a nawet setek milionów złotych dlatego, że się zapewni przejazd przez 

Lubartów niepotrzebny również osobom spoza Lubartowa. Powtarzam, one mogą się dostać 

na 19-stkę w Wincentowie, a ludzie, firmy transportowe z Wierzbowej, bo to jest główny 

rozumiem zarzut może być,  że co z firmami na ulicy Wierzbowej.  Spotykałem się z takimi 

argumentami. No to mówię, one mogą się dostać poprzez rondo na Słowackiego na 19-stkę 

przez Wincentów, albo przez nowy most w Chlewiskach, przez Serniki i znowu wylądować 

proszę Państwa w tym samym miejscu, który jakby nie musi i nie zarzuca jazdy przez Miasto. 

Jeszcze jedna wątpliwość, która sama mnie nurtowała jest taka. Ale w końcu załóżmy firma 

Wibro może mieć kłopoty, choćby jeśli ktoś jest z firmy Wibro to ja przepraszam za użycie 

tej nazwy, ale na pewno nie będzie miało to negatywnego znaczenia. Załóżmy, że firma 

Wibro chciałaby dojechać z masą gdzieś na teren Miasta. No to jeśli powiat proszę Państwa 

zrobi zakaz, a zamierza zrobić zakaz na rondzie na Słowackiego ze skrętem w lewo. Tylko 

będzie kierował ruch towarowy na prawo i w kierunku na Wincentów na 19-stkę to przecież 

można śmiało załatwić dwie kwestie – wprowadzić tabliczki, że nie dotyczy ruchu lokalnego i 

wtedy Wibro może dojechać wszędzie w mieście, albo można jednorazowo zgodę wydawać 

na właśnie ruch proszę Państwa towarowy. W związku z tym podsumuje swoje wystąpienie. 

Żadna obwodnica wschodnia, w żadnym bądź razie na całym odcinku aż do ulicy Wojska 
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Polskiego tylko najwyżej do Wierzbowej i to robione etapami, obniżenie proszę Państwa 

klasyfikacji na KDL i moim zdaniem nowa organizacja ruchu, która zrówna wszystkie szlaki 

jakby transportowe równoleżnikowe, czy równoległe do Lubelskiej w znaczeniu, czyli to 

mają być wyłącznie KDL-y, czyli drogi lokalne. I tak jeszcze proszę Państwa na marginesie – 

no przecież będziemy głównie się posiłkować własnym budżetem i chciałbym, żeby brać pod 

uwagę głównie interes Lubartowa, bo proszę zwrócić też uwagę potrzebny jest nam bardziej 

sprawny przebieg transportowy przez Lubartów, ale potrzebny jest nam jakiś  rozwój. No 

przecież  Lubartów na dzisiaj to jest wąska kiszka w układzie równoleżnikowym, czyli 

północ-południe, natomiast nie rozszerza się w układzie wschód-zachód. Coś trzeba z tym 

zrobić. Powinniśmy się kierować wyłącznie racją Lubartowa i jej mieszkańców. Ta racja 

mieszkańców Lubartowa jest najważniejsza. Dziękuję w tym momencie.  

 

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Ja, jeśli Państwo pozwolą to w takich kwestiach 

ważniejszych, żeby ewentualnie tak jak ja mam przeświadczenie i wiedzę dokonywać 

pewnego uzupełnienia czy sprostowania, to chciałbym pozwolić sobie odnieść się do 

wypowiedzi Pana Gregorowicza, sformułowania, że nie ma znaczenia jaka to jest droga, czy 

to jest wojewódzka, czy to jest gminna. To proszę Państwa ma radykalne znaczenie, czy 

dominujące znaczenie, bo jeśli droga jest ponadgminna to zarządcą nie jesteśmy my. 

Natomiast w drodze tej która jest  już niezależnie, bo rzeczywiście to kwestia dyskusji no ale 

to drogowcy ustalali kategorię głównie, bo plan zagospodarowania był również z branżą 

drogową realizowany. Więc kwestia oznaczenia literowego to ona była na etapie planu 

zagospodarowania. Ale bardzo dominujące znaczenie ma to, że to jest droga miejska, a w 

związku z tym zarządcą jest Miasto i Miasto niezależnie już, czy ona zbudowana jest o pasie 

7 m, 8, 9 czy 10 to zarządcą jest Miasto i Miasto będzie regulowało sposób poruszania się po 

tej drodze. I my wspólnie tutaj Państwo, mieszkańcy nasi, wszyscy zainteresowani ustalimy, 

w jaki sposób po tej drodze będziemy chcieli się poruszać. Druga kwestia proszę Państwa, 

Pan Gregorowicz myślę, że nie będzie miał mi za złe, że powiem - był burmistrzem to 

dokładnie wie, że  plan zagospodarowania opiniują służby na poziomie wojewódzkim. Już nie 

mówiąc o jakiś tam niższych. I ten element wody stuletniej, czy innej on był przy planie 

uzgadniany, więc ja bym też tutaj zasugerował, że nie można negować wszystkiego, co 

fachowcy od ochrony środowiska ustalają, że uzgodnili pozytywnie przebieg po terenach 

zalewowych. To nie jest na szczęście kubatura, więc nikogo nie zatopi, a czasami wał 

przeciwpowodziowy w postaci drogi jest elementem potrzebnym. Ja już nie mówię, czy 

akurat tu  słusznie. Natomiast plan zagospodarowania  przez służby ochrony środowiska był 

opiniowany. I trzeci element też żebyśmy w mity nie popadali. Nawet gdyby kiedykolwiek 

doszło do realizacji całości odcinka, ja Państwu na początku zaznaczyłem, że my nawet w 

przetargu na projekt to etapujemy. Pierwszy etap, tu rzeczywiście jest potrzebny, bo potem 

Państwo przychodzą i mówią to uzbrojenie w drogę tych terenów osiedli między Piaskową, 

Łąkową a 1 Maja. To nawet gdyby całość szacować to jest rzędu przynajmniej 3-krotnie 

niższa niż Pan powiedział. Więc nie budujmy, że jest to 150, 200 a może miliard. Nie jest. 

Jest to szacowane około 30 mln złotych ta inwestycja, bo ona też nie jest nawet w całości, ona 

nie jest proszę Państwa długa, bo to jest 4 km tego wszystkiego, więc tutaj drogi nasze 

gminne przy tam średnich parametrach buduje się, żeby ona pozwalała normalnie żyć to jest 

kwota rzędu gdzieś tam około 1,5 mln złotych. Tak szacunki drogowców mówią, więc nawet 
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z tym oprzyrządowaniem dodatkowym – ścieżki rowerowe i cała infrastruktura 

wodnokanalizacyjno- telekomunikacyjna, bo też myślę, że warto na to patrzeć to kwoty są 

znacząco niższe niż tutaj padły.  

 

Pan Teodor Czubacki: Teodor Czubacki. Ja chciałbym nawiązać do przejazdu tych 

samochodów ciężarowych przez tą nową projektowaną drogę wschodnią. W tym piśmie, 

które otrzymaliśmy od Urzędu Miasta, podpisanym Pana imieniem i nazwiskiem Pana 

Burmistrza, można odczytać iż administracyjnie jest możliwość wprowadzenie takich 

zaostrzeń na tej drodze. Oczywiście z wyróżnieniem tutaj samochodów ciężarowych, które 

dowożą opał do PEC-u, materiałów budowlanych, ja postaram się czytać, bo nie wszystko 

mam w głowie, usług lokalnych przedsiębiorców oraz oczyszczalni ścieków. Czy możemy 

określić procentowo lub w ilości ile takich w cudzysłowie samochodów specjalnych może 

przejechać w ciągu doby taką ulicą? To jest jedno pytanie. I kiedy możemy wprowadzić takie 

obostrzenia na tej ulicy? W momencie projektowania już tej drogi, czy w momencie oddania 

tej drogi do użytkowania, czy po kilku latach po użytkowaniu tej drogi? Dziękuję bardzo.  

 

Pan Piotr Turowski: Ja może odpowiem na to pytanie, dobrze? Ponieważ tak się składa, że 

to w naszym wydziale była przygotowywana odpowiedź dla Pana. I faktycznie jest możliwość 

ograniczenia administracyjnego. Takie ograniczenie administracyjne mamy też na terenie 

miasta. Chciałem też sprostować wypowiedź odnośnie tego, że budujemy obwodnicę. My 

faktycznie posługujemy się słowem obwodnica, droga opasuje miasto jak gdyby po 

wschodniej stronie. I to uzasadnienie jest też nam potrzebne po to, żeby poszukiwać 

dofinansowania, czy możliwości dofinansowania do drogi. Natomiast argumentem za 

budowaniem tej drogi nie jest archaiczny argument mówiący o tym, że miasto potrzebuje tej 

obwodnicy z tej strony, ponieważ tą rolę spełnia 19-stka. Jakby wiele osób walczyło o to, 

żeby S19 kończyła się na Lubartowie, a  nie na Lublinie. I mam nadzieję, że wspólnie 

doczekamy czasów, kiedy to się skończy i ten cały ruch, który odbywa się ze strony Lublina 

do Parczewa będzie odbywać się S19, bo nie będzie miejsca tak naprawdę żeby zjechać do 

miasta. Ta droga, która jest planowana po drodze wschodniej ona jest w planie 

zagospodarowania przestrzennego, ona ma odciążyć ruch wewnętrzny. To będzie droga, czy 

w założeniu to ma być droga lokalna, która pozwoli odjechać od ulicy Lubelskiej, ponieważ 

teraz my mamy piękne odjazdy do drogi S19. Można odjechać od ulicy Lubelskiej w stronę 

S19 i cała ta zabudowa po tej stronie może przejechać w drugą stroną. Natomiast cała 

wschodnia część miasta, od ulicy Lubelskiej po to żeby gdziekolwiek wyjechać wyjeżdża do 

ulicy Lubelskiej. Jeżeli będzie jakakolwiek alternatywa, ten odjazd będzie możliwy, natomiast 

jeżeli tej alternatywy nie będzie, a ruch samochodowy będzie przyrastać w takim tempie jak 

on przyrasta do tej pory, a z badań, którymi dysponujemy dotyczącymi drogi numer 19, czyli 

drogi krajowej, ten ruch wzrasta o kilkaset pojazdów średnio dobowo z roku do roku. Ta 

ulica, po prostu  ten nasz układ niefunkcjonalny w końcu przestanie funkcjonować, dlatego 

nam są potrzebne jakiekolwiek odgałęzienia, które pozwolą odjechać od centrum, pozwolą 

wyjechać z centrum, żeby nie przeciążać ulicy Lubelskiej.  Na ulicy Lubelskiej te 

usprawnienia, które zostały wprowadzone, skrzyżowania w tym momencie działają, natomiast 

one za kilka lat przestaną być przepływowe, dlatego jakby ten argument dotyczący drogi 

wschodniej też był podnoszony. Podniesienie tej drogi na wysokość 1,3 m jest to akurat 
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granica terenu zalewowego zabezpieczyłoby część istniejących domów pomiędzy chociażby 

ulicą Parkową a Sławińskiego mamy wybudowane domy, które w przypadku wystąpienia 

faktycznie powodzi one będą miały problemy z podtopieniami. I tutaj jakby byłoby to 

pewnego rodzaju zabezpieczeniem. Natomiast samo ograniczenie administracyjne ruchu 

można zrobić zarówno na etapie projektowania drogi, jak i w późniejszym okresie. 

Polegałoby to na tym, że będzie wprowadzone ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich, za 

wyjątkiem ruchu lokalnego i zaopatrzenia. Dziękuję bardzo.  

 

Pan Grzegorz Gregorowicz: Proszę Państwa mam jedno tylko  sprostowanie do tego, co 

stwierdził Pan Burmistrz odnośnie planu przestrzennego i terenu zagrożenia powodziowego. 

Chciałem powiedzieć, że plan przestrzenny Lubartowa został uchwalony znacznie wcześniej, 

natomiast nowelizacja tego prawa wodnego nastąpiła parę lat temu. Gminy mają do końca 

tego roku otrzymać te nowe mapy zagrożenia powodziowego powodzią stuletnią. Ja już takie 

mapy widziałem w odniesieniu do kilku gmin, jeszcze te gminy nie mają, a ja je widziałem to 

są zdjęcia lotnicze odniesione do powodzi stuletniej. Ja podejrzewam, że ta mapa którą 

dopiero Państwo dostaną uwzględnia, przebiega, czy dochodzi do tej właśnie drogi 

wschodniej. W związku z tym tylko moja drobna sugestia, żeby to uwzględnić. Ja wątpię, czy 

organy, czy podmioty które opiniowały tą koncepcję, czy miały już do czynienia z tą 

nowelizacją tej ustawy. I tylko tyle. Także nie upieram się przy swoim, tylko sugeruję. I to 

jest właśnie, rozumiem, że chodzi o konsultację. Proponuję, żeby Miasto się zastanowiło i 

sprawdziło, czy mapa zagrożenia powodziowego powodzią stuletnią na terenie pradoliny 

Wieprza nie stoi w konflikcie z przebiegiem planowanej drogi wschodniej. To tylko tyle.  

 

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze z Państwa? Proszę 

bardzo. 

 

Pan Jerzy Kulesza: Jerzy Kulesza, mieszkaniec Lubartowa. Ja mam takie jedno pytanie. Z 

racji pełnionej funkcji społecznej dosyć często jestem przy ulicy Ogrodowej i tego terenu od 

Mickiewicza praktycznie do ulicy Wierzbowej. Co roku, na wiosnę występują tam 

podtopienia, szczególnie na ogródkach działkowych przylegających bezpośrednio do ulicy 

Ogrodowej. Jeżeli wybudujemy drogę, załóżmy, że ona będzie istniała, będzie to taki swoisty 

wał, woda stamtąd nie schodzi. I ja przypuszczam, że po prostu zostanie tam przywrócony 

teren bagienny, który kiedyś był. Bo w tej chwili te rowy odwadniające, które nie spełniają  

swojej żadnej roli, no służą jako cofnięcie wody z powrotem. Także ta droga, która niby ma 

być szczególnie na tym odcinku Mickiewicza – Wierzbowa uważam, że to nie będzie wał 

przeciwpożarowy, przeciwpowodziowy, tylko to będzie wał przy którym się będzie zbierała 

woda od miasta do drogi. Tyle, co chciałem powiedzieć.  

 

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Dziękuję bardzo. Ja myślę, tak trochę odnosząc się do 

Pana głosu, bo oczywiście też będziemy brać pod uwagę, że to projektanci zapewne biorą pod 

uwagę, nie mogą zablokować odprowadzalników jakichkolwiek czy to melioracji 

podstawowej, czy szczegółowej. Więc tutaj, pierwszą myśl moją, niemożliwe jest, żeby 

projektanci nie brali pod uwagę czegoś takiego jak melioracja i odprowadzalniki wód 

zarówno podstawowych, jak i szczegółowych.  
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Pan Waldemar Grudzień: Dzień dobry. Nazywam się Waldemar Grudzień. Też od 

urodzenia mieszkam i jestem związany z tym miastem. Reprezentuję inicjatywę, którą 

wspólnie z grupą mieszkańców tego  miasta otworzyliśmy, mogę tak powiedzieć. I leży nam 

na sercu tak naprawdę zachowanie środowiska naturalnego dla naszych dzieci, kolejnych 

pokoleń, przy możliwie minimalnym poziomie dewastacji. To, co chcemy powiedzieć to po 

pierwsze: mówimy nie dla inicjatywy obwodnicy wschodniej. Naszą inicjatywę 

opublikowaliśmy w Internecie, to jest portal facebook - Ratujmy Pradolinę Wieprza. Do 

dzisiaj poparło nas ponad 840 osób, więc jest to duża populacja, która się nie godzi z 

inicjatywą obwodnicy. Chcę podkreślić, że mieliśmy zarzuty, wiele zarzutów, że się 

podczepiamy  pod jakąś partię, czy robimy jakąś tam kampanię przedwyborczą. Nie jesteśmy 

związani z żadną partią polityczną, nie budujemy kapitału w związku ze zbliżającymi się 

wyborami. Teraz dlaczego właściwie nie chcemy tej obwodnicy. Pierwsza sprawa, projekt 

budowy tak jak tu już wiele razy padło pochodzi z naprawdę z prehistorii, tak naprawdę. 97 

rok to jest zupełnie inne czasy niż dzisiaj. Lubartów nie posiadał obwodnicy zachodniej, nie 

było żadnych planów drogi ekspresowej S19. W tym momencie powstała koncepcja, która na 

tamte czasy była bardzo dobra. Dzisiaj żyjemy w innej rzeczywistości. Po pierwsze: w 

naszym odczuciu nie odpowiada droga projektowana na aktualne potrzeby komunikacyjne 

naszego miasta. Nie wpłynie, co za chwilę pokażę,  na zmniejszenie ruchu drogowego w 

centrum miasta.  Pochłonie ogromne środki, o których tu już wiele razy  mówiono, które 

mogłyby być spożytkowane na bardziej racjonalne cele. Tego jeszcze nikt nie powiedział, a 

powinno to być uwzględnione - jeżeli potraktujemy to jak obwodnicę, spowoduje spadek 

obrotów lokalnych punktów sprzedaży towarów i usług, obniży komfort mieszkańców 

naszego miasta. To jest połączone z ostatnim punktem, znaczy  to obniży komfort osiedla, 

przez które ta obwodnica będzie przebiegała. Jeżeli to będą tiry to wiadomo jaka będzie 

konsekwencja. Jeżeli ruch będzie duży, również konsekwencja będzie taka sama. No i dla nas, 

w sumie najważniejszy punkt – zniszczy bezpowrotnie wschodnie zielone tereny naszego 

miasta, miejsce  spacerów i wypoczynku wielu lubartowiaków, bo nie da się zbudować takiej 

drogi, to będzie duża droga. Nie da się zbudować w białych rękawiczkach. Nie oszukujmy 

się, ten teren, który tam pokazujemy on będzie zdewastowany w bardzo dużej części. 

Nawiążę do argumentów zwolenników, bo ja toczę dużo dyskusji w Internecie na temat tej 

drogi. Jestem przeciwnikiem od początku i zbieram argumenty osób, które miały odrębne 

stanowisko. I po pierwsze: kto skorzysta z obwodnicy. Zobaczmy sytuację, która… (Ja może 

prosiłbym o zgaszenie światła, dobrze? Będzie lepiej widać prawdopodobnie.) Rozważmy 

ruch tranzytowany z drogi 815 do Lublina. Zrobiłem sobie, tak jak pewnie wszyscy używamy 

Google Maps, zrobiłem sobie pewna symulację, która pokazuje, że ta inwestycja będzie z 

tego punktu irracjonalna. Droga z tego punktu do łącznika, do punktu łączącego z  przyszłą 

drogą S19, S19-stką będzie kosztował, teraz kosztuje…, po zrobieniu S19-stki ten czas się 

jeszcze skróci. Czas, który oczywiście nie jestem ekspertem tutaj, szacuję jakiś tam czas 

potencjalnie przebycia tej drogi będzie prawdopodobnie większy. Ktoś tu, Pan Burmistrz 

przepraszam zacytuję mówił, że to będzie 3-4 km. No nie, to będzie ten odcinek tutaj to jest 

około 6 -7 km z tego co mi wiadomo. (O ten odcinek stąd dotąd? Okej, tego nie pomierzyłem, 

dlatego, że tej drogi nie ma jeszcze.) Czyli reasumując, korzyści dla osób, które podróżują 

drogą od Parczewa będą żadne, bo nikt rozsądny, ja bym na pewno nie wybrał drogi przez 
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jednak miasto vs. droga ekspresowa. Wariant drugi, ja od razu też powiem – ja  jestem 

mieszkańcem osiedla Wierzbowa. Teoretycznie powinienem się cieszyć. Pracuję w Lublinie, 

codziennie dojeżdżam do Lublina. Teoretycznie miałbym dużo szybciej, ale to jest wirtualne, 

dlatego że jeżeli znowuż zrobimy symulację, którą tu pokazuję ja też nie przyśpieszę mojego 

dojazdu do Lublina. Ja jednocześnie, to na 3-cim slajdzie pokażę, wożę też dzieci do szkoły 

codziennie, co któryś dzień ja, co któryś dzień małżonka wozimy dzieci. Ruch wewnętrzny, 

jeżeli ktoś ma potrzebę, interes załatwić na mieście, przepraszam i tak będzie wybierał tą 

drogę Lubelską lub ewentualnie Szaniawskiego. Nikt nie będzie się cofał, tak żeby podjechać 

pod Urząd Miasta lub załatwić inne sprawy. Większość tych rzeczy jest do załatwienia w 

centrum miasta. Więc nie widzę powodu, żeby ktoś… No nie wiem, jak ta droga ma... Nie 

wiem to… Ach, naprawdę no nie wyobrażam sobie potrzeby i chęci takiego kółka, które nie 

przyśpieszy wcale tej drogi. Wiele się mówi o korkach w naszym mieście. Ja tak jak mówię 

codziennie jeżdżę do pracy, codziennie o godzinie od 7.30 do 8.15 nie mam z tym problemu. 

Wracam o godzinie 17 w górę też nie odczuwam problemu. Jeżeli są jakieś roboty drogowe, 

bo to się zdarza, które blokują ruch, jak każdy rozsądny mieszkaniec wybieram alternatywę 

wtedy. Kolejnymi argumentami, które na forach internetowych padały to, że wschodnia 

obwodnica zapewni nam rozwój miasta. Głęboko wątpię szczerze mówiąc, bo nie bardzo w tą 

stronę miasto ma się jak rozwijać. Nie wiem, no można zlikwidować ogródki działkowe. Nie 

wiem, użytkownicy tychże nie będą zadowoleni. Tereny zalewowe raczej będą ciężkim 

pomysłem na rozwój naszego miasta w stronę wschodnią. Tak jak powiedziałem wcześniej, 

aha jeszcze tutaj może tak, osiedla przy Wierzbowej, Łąkowa, Olchowa one rozwijają się 

niezależnie od istnienia tej obwodnicy bądź jej  nieistnienia. Rozwój za to mogą im ułatwić 

drogi osiedlowe, które powinny powstać moim zdaniem, bo nie jesteśmy przeciwnikami 

rozwoju jako takiego w ogóle. Tylko rozwój racjonalny nas interesuje. Kolejna sprawa, tak 

jak  wcześniej wspomniałem, czy ktokolwiek policzył wpływy kolejnej obwodnicy na obroty 

lokalnych punktów sprzedaży i usług. Rozwój? To przeczy rozwojowi. Dlatego, że wszyscy 

wybiorą, wszyscy tranzytowcy nazwijmy ich wybiorą inną drogę, jeśli będą mieli taką 

możliwość. Kolejna sprawa: czy to jest jedyny gwarant rozwoju naszego miasta? Nie, dlatego 

że nasze miasto  zapewnia wiele terenów, w których można rozwijać zarówno 

mieszkalnictwo, znaczy przepraszam budownictwo mieszkaniowe, jak również inwestycje 

biznesowe. Mamy sporo terenów bardziej bezpiecznych z punktu widzenia prowadzenia 

biznesu, mniej kosztownych, jeżeli chodzi o nakłady na infrastrukturę tego. Kolejna sprawa 

tutaj, ja nie wiem, ja pogrzebałem trochę sobie w Internecie szczerze mówiąc i szukałem 

inwestycji o podobnej skali. Bo jednak uważam, że jeśli to będzie obwodnica, jeżeli miała 

zapewniać ruch ciężarowych samochodów, a taka była intencja. Nie wiem być może to będzie 

wykluczone. Może nie, nie wiem, nie znam dokładnych kosztów. Porównywałem inwestycje i 

nasza obwodnica może kosztować takie kwoty. Przynajmniej tak wychodziło z inwestycji, 

które przeglądałem. Nawet jeżeli założymy dofinansowanie unijne, załóżmy optymistycznie  

że dostaniemy 85 % z Unii, nadal potrzebujemy ogromnych środków, żeby ten wkład własny 

zapewnić. Pytanie skąd weźmiemy te pieniądze. Ja rozumiem, że możemy jak Detroit 

zadłużać się w nieskończoność, ale niestety to jest równia pochyła tak na dobrą sprawę. 

Kolejna sprawa, bo już przeszedłem z tej emocjonalnej, potencjalnie racjonalnej części na 

ekonomię. Czy ktoś w ogóle policzył, czy ta inwestycja i kiedy ona się zwróci? No nie 

oszukujmy się, każda inwestycja jest po to, żeby przyniosła jakieś korzyści. Wkładam 
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pieniądze jako inwestor, wiem że to mi się zwróci, oszczędności przyniesie lub przyniesie 

dodatkowe pieniądze. Czy te rzeczy są policzone? Kolejna sprawa, jeżeli nasze miasto się 

zablokuje w tak ogromną inwestycję, niech to będą mniejsze pieniądze, ale nadal będą 

ogromne. Czy to nie zablokuje innych inwestycji, które nasze miasto musi mieć, powinno 

mieć? To jest nawiązanie do poprzedniego punktu. Czy szukaliśmy, czy Państwo szukali 

alternatywnych inwestycji, które mogłyby realnie przynieść naszemu miastu warianty 

rozwoju, opracować strategię tego rozwoju lub zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. 

Codziennie, co tydzień właściwie jest wypadek na obwodnicy. Ja wiem, że to jest droga 

wojewódzka, czy tam droga krajowa nawet, ale być może możemy tego typu inicjatywy jako 

Miasto otworzyć, które by zabezpieczyły naszych mieszkańców, którzy tą drogą muszą się 

krzyżować z tą S19-stką, przyszłą teraz obwodnicą naszą. Kolejna sprawa, mówimy o dużej 

inwestycji, pytanie czy w ogóle szansę mamy, żeby pozyskać tak ogromne środki, moim 

zdaniem nadal one będą ogromne, na budowę drugiej obwodnicy w naszym mieście, której 

korzyści nie widzę szczerze mówiąc. Ja chciałem przytoczyć parę pytań, które chciałbym 

żebyście się Państwo przygotowali jako odpowiedzi  do mojej prezentacji, które pozwolą 

ewentualnie na spokojniejszą analizę tego, co ja mówię. Także może zacytuję te pytanie po 

kolei. Po pierwsze: czy zostały przeprowadzone analizy, po pierwsze korzyści dla ruchu 

lokalnego w wyniku wybudowania wschodniej obwodnicy? Dwa: wpływ obwodnicy na 

obroty lokalnych punktów sprzedaży i usług, sprzedaży towarów i usług. Rentowność, 3-ci 

punk: analiza rentowności inwestycji. Kolejny punkt: jakie są szanse na pozyskanie tak 

ogromnej dotacji? Cytowałem wcześniej kwotę, nie będę jej cytował, na drugą obwodnicę o 

wątpliwej korzyści społecznej. W szczególności: jakie są szanse na pozyskanie tej dotacji, 

jeżeli ograniczymy ruch samochodów ciężarowych? Pytanie kolejne to ponawiam: skąd jako 

Miasto zabezpieczymy wkład własny i czy nie zablokuje to naszych innych możliwych 

inwestycji? Czy szukano inwestycji alternatywnych zapewniających miastu bardziej 

ekonomiczne warianty rozwoju, zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców? Np. bezpieczne 

skrzyżowania na obwodnicy zachodniej. Czy przed ogłoszeniem kolejnego przetargu na 

projekt obwodnicy, na które Miasto przeznaczy pozyskane, bo rozumiem to są pozyskane z 

zewnątrz pieniądze 300 tys., nie powinny być wykonane te analizy, opublikowane, jak 

również czy nie powinny być znalezione potencjalne alternatywy tej inwestycji, które być 

może byłyby bardziej korzystne dla miasta i jego rozwoju? Ja te pytania przedłożę oficjalnie 

Państwu. Wnioski, które chciałbym ja postawić jako przedstawiciel inicjatywy naszej, to jest 

po pierwsze prośba o opracowanie i opublikowanie odpowiedzi na pytania, które przed chwilą 

przedstawiłem. I drugie: przedyskutowanie z mieszkańcami Lubartowa realnych potrzeb, 

które można sfinansować z przyszłych środków Unii Europejskiej. Być może przy 

zagospodarowaniu tych 300 tys., na które Państwo środki już pozyskali. Ja nie wiem czy Pan 

Burmistrz lub Pan chciałby się odnieść do którychś z tych pytań teraz. Ewentualnie później. 

W każdym bądź razie chciałbym te odpowiedzi w jakiś pisemny sposób otrzymać.   

 

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Bardzo dziękuję. No właśnie, myślę że wszyscy mamy 

ten niedosyt, że takiej debaty, a może ona była, nie było wtedy, kiedy tę przestrzeń sobie 

organizowaliśmy. Czyli wtedy, kiedy była uchwalana zmiana planu. Ja tak na bazie również 

tego chciałbym Państwu jakby zwrócić uwagę też na to, myślę głównie o tym odcinku 

pierwszego etapu pomiędzy Lubelską a Mickiewicza, czy tam między Łąkową. Bo są sugestie 
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również wyrażone w piśmie, ewentualnie zastanawiać się nad zmianą przebiegu tej drogi. 

Chciałbym zauważyć, że w dużej części tam teren został już zainwestowany. Bo tam gdzie 

jest przestrzeń niezainwestowana to zmiany planu są łatwiejsze. Natomiast odgospodarowanie 

terenów budowlanych jest bardzo trudne, bo część właścicieli już sobie powzięła swoje 

zamiary życiowe, pobudowali domy. Niektórzy poplanowali sobie przyjazd do Lubartowa, bo 

też tak jest. Więc tu na tym odcinku pomiędzy Lubelską a Łąkową, tam gdzie i budownictwo 

wysokie jest i budownictwo niskie jest bardzo trudno tak jak Państwo obserwujecie 

dokonywać jakiegokolwiek manewru. Natomiast jeśli Pan pozwoli to taką sugestię, kwestia 

odnosząca się do opłacalności czy zwrotu inwestycji. Główną misją, głównym zadaniem jest 

zaspokajanie potrzeb swoich mieszkańców, jeśli mówię o samorządzie. Więc zdecydowana 

większość obszarów, w których samorząd działa nigdy się nie zwraca. To jest inwestycja, ona 

przepraszam nie zwraca się w sensie gotówkowym. Bo to jest inwestycja oczywiście, ale też 

mamy obszary chociażby wspomnę oświaty czy innych obszarów, że samorząd nie powinien 

patrzyć na zwrot ekonomiczny. Samorząd ma, bo po to też nasi mieszkańcy łożą swoje 

podatki, ma zaspokajać potrzeby swoich mieszkańców. I to jest priorytet. I jedna krótka 

refleksja to rozwój gospodarczy. Myślę, że każdy z nas ma tę świadomość i to nie 

powinniśmy tutaj długo argumentować, że tutaj rzeczywiście terenów gospodarczych się nie 

da rozwinąć i one są na zachodzie naszego miasta. Dobrze czy niedobrze, bo to też ma swoje 

plusy i minusy. Ale specjalna strefa ekonomiczna i cały teren gospodarczy to jest na 

zachodzie, więc tutaj chyba ta kwestia  podnoszona terenów podtapianych. Powstało kilka 

zakładów również w terenie zalewowym. No ale to trochę odpowiedzialność właścicieli. I też 

nie możemy im przeszkadzać. Pan Grudzień. A tutaj jeszcze, przepraszam Panu odpowiemy, 

bo to poważne są pytania. Przygotujemy szczegółowo i pełne odpowiedzi.  

 

Pan Waldemar Grudzień: Okej, dziękuję. Ja też chciałem jasno powiedzieć. Ja nie neguję 

budowy wszystkich odcinków. Ja rozumiem, co więcej jest oczywiste, że tereny te które są 

zamieszkane potrzebują tych dróg także to jest sprawa oczywista. Ja mówię tak naprawdę o 

odcinku, który jest prawdopodobnie najdroższy, może oprócz estakady, o której Pan 

powiedział, który dotyczy terenów, które są podmokłe, które będą kosztowały Miasto krocie. 

I nie zgodzę się z tym, że Miasto nie musi liczyć, znaczy liczy pieniądze ale tak naprawdę ja 

rozumiem nie zarabia na tych inwestycjach. Ale tak naprawdę to wszystko da się policzyć. 

Oszczędności w czasie przejazdu to są realne pieniądze. Ilość potencjalnie ruchu, który 

zabierzemy z miasta zmniejszy się potencjalnie, ruch obrotowy tych naszych mieszkańców to 

też da się policzyć i to trzeba policzyć przed jakąkolwiek inwestycją. Stąd właśnie naciskałem 

na tą sprawę inwestycji i rentowności i ekonomicznego takiego podejścia do każdej 

inwestycji. 

 

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Sekuła. 

 

Pan Andrzej Sekuła: Bardzo dziękuję. Ja reprezentuję osiedle księdza Jerzego Popiełuszki. I 

chciałbym tutaj uzyskać odpowiedź albo gwarancję pewnego zabezpieczenia dla szczególnie 

najmłodszych  mieszkańców tego osiedla. Ponieważ odcinek planowanej drogi przechodzi w 

bliskim sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej osiedla. Jest to 100-120 m. od osi jezdni. Całe 

osiedle obecnie jest objęte oznakowaniem obszaru zamieszkania, prawda? Czyli to powoduje 
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pewien taki z jednej strony nawyk wśród dzieci, które mogą spokojnie się przemieszczać po 

wszystkich ciągach komunikacyjnych, bo ograniczenie prędkości, pierwszeństwo dla 

pieszych, prawda na tym odcinku. I teraz, w jaki sposób administracja Miasta będzie w stanie 

na tym wybudowanym odcinku zabezpieczyć tak, ażeby samochody, które będą przejeżdżały, 

samochody ciężarowe przemieszczały się z taką prędkością, żeby to i hałas nie był uciążliwy i 

jednocześnie te dzieci, które będą miały te przyzwyczajenia one będą korzystały również nie 

tylko z Licińskiego, nie tylko ze Szkolnej i z Popiełuszki, ale również i z tamtej ulicy. Żeby to 

nie spowodowało nieszczęśliwych wypadków. Takie obawy zgłaszają mieszkańcy osiedla i 

prosiłbym tutaj o bardziej wnikliwe spojrzenie na ten problem, bowiem w zabudowie 

miejskiej, jeżeli byłaby to droga wysokiego tonażu nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć 

mieszkańców przed hałasem, tak jak to się czyni przy drogach szybkiego ruchu czy 

obwodnicach na terenach wiejskich, bo wybudowalibyśmy getto gdybyśmy jakieś ekrany 

postawili. A myślę, że bez takich ekranów dźwiękochłonnych, jeżeli tamtędy by przechodził 

ruch samochodów już wysokiego tonażu  będzie to znaczna uciążliwość. Mieszkam na tym 

osiedlu od jego samego początku, bo w pierwszym bloku, który tam powstał i wiem z 

autopsji, że w okresie jesienno-zimowym, kiedy jadą węglarki do PEC-u, kiedy nie było 

właśnie tej zabudowy 11-stki, 13-stki, 7-ki, 25-tki, tych bloków, które właśnie jak gdyby w 

tym momencie stanowią osłonę od hałasu z ulicy Łąkowej było to dokuczliwe. Dlatego moje 

pytanie: w jaki sposób będziemy mieli możliwość zabezpieczenia, czy w ogóle taką będziemy 

posiadali możliwość? I bym tutaj apelował, ażeby myślę że spełnimy oczekiwania i 

mieszkańców osiedla i mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych, bo na pewno ta droga 

jako droga lokalna jest dobra tutaj dla mieszkańców. Natomiast jako obwodnica myślę, że 

będzie powodowała więcej konfliktów, oby nie nieszczęść, a tego byśmy chcieli na pewno 

wszyscy uniknąć. Dziękuję.  

 

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że trudno mówić o 

odpowiedzi, ale głos Pana radnego jest sugestią do dokumentacji organizacji ruchu, bo to trzy 

chociażby trzy elementy. Myślę, że fachowcy niech biorą jeszcze dodatkowe elementy, ale 

trzy elementy czyli tonaż, prędkość i chociażby progi zwalniające. To są te elementy, które w 

dokumentacji w organizacji ruchu można na tej ulicy można stosować. Także, dziękuję 

bardzo za ten głos.  

 

Pan Jacek Tchórz: Dzień dobry. Nazywam się Jacek Tchórz. Też jestem mieszkańcem 

osiedla Popiełuszki. No i powiem szczerze, że uważam że w momencie, kiedy ulica Lubelska 

będzie połączona z ulicą, z drogą na Parczew nie ma szans, żeby było bezpiecznie. To, co Pan 

mówił przede mną to wszystko jest prawda. Mieszkam tam od początku. Mam też małe 

dzieci, które się bawią, które tak naprawdę… Obok są dwie szkoły tak, gdzie jest 

ograniczenie prędkości do 30. Na osiedlu mamy strefę zamieszkania do 20 km/h. A tu obok 

będzie biegła taka droga. Każdy boi się tirów, ale proszę Państwa na obwodnicy istniejącej 

mamy 4, 5 skrzyżowań tak mniej więcej. Ile tam już było wypadków? I to nie były wypadki 

tylko z samochodami ciężarowymi. Samochody osobowe tak samo. Droga lokalna, która nie 

będzie się łączyła z tą drogą parczewską w porządku. Ale droga, która będzie się łączyła 

zawsze będą osoby chętne, które będą chciały tędy się przejechać, powiedzmy skrócić drogę 

pomiędzy naszymi blokami, mieszkaniami, domami. Osoby, które mieszkają na osiedlu 
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Popiełuszki bardzo często czy to z psami na spacer wychodzą na te łąki, tam za szpital będą 

musiały przejść przez tę ulicę. Poza tym jeżeli to będzie ulica, która łączy nam ulicę Lubelską 

z ulicą na Parczew ja nie wyobrażam sobie tam progów zwalniających. Jakby to miało 

wyglądać? No progi zwalniające okej to prędkość do 30 km/h to według mnie, to jest 

oczywiście moje zdanie, to w żaden sposób się nie łączy. Tyle chciałem. Dziękuję. 

 

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Dziękuje bardzo.  

 

Pan Andrzej Kozieł: Przepraszam, już wszystko jest dobrze. Andrzej Kozieł. Geograf z 

wykształcenia, ale pracę magisterską pisałem na temat infrastruktury technicznej obszaru 

lubelskiego zagłębia węglowego pojmowanego jako obszaru od Łukowa po Chełm. Szerokim 

uzasadnieniem stąd tematyka infrastruktury jest mi nieco bliższa. Powiem tak: zdziwił mnie 

temat, dość późno się o nim dowiedziałem obwodnicy wschodniej jako takiej z czterech 

powodów. Po pierwsze: po wybudowaniu obwodnicy zachodniej temat w sposób naturalny 

upadł i ze względu na koszty nawet ekonomiczne tylko nikt realnie nie brał pod uwagę 

przebiegu takiej drogi. Wokół planowanej inwestycji była cisza, a to że nie zdjęto z planu 

zagospodarowania przestrzennego szczegółowego odpowiedź jest krótka. Każda zmiana 

pociąga koszty. Nie było ludzi, którzy by lobbowali za zmianą. Pod koniec kadencji 

atakowane są władze Miasta, że dla przyszłej kadencji radnych nie przygotowuje się 

inwestycji. I nagle dowiadujemy się, że taka inwestycja jest przygotowana. Długofalowa, 

duża. Więc pytanie: czy to jest przedsięwzięcie poparte wcześniejszą analizą, czy po prostu 

wygrzebany, przysłowiowy trup? Po to żeby zaistnieć na mapie inwestycyjnej miasta. 

Upoważnia mnie do takiego zapytania parę faktów. To, że w planach istniała droga 

wschodnia obsługująca osiedle Piaskowa, Łąkowa wszyscy wiemy, przygotowana była i 

wszyscy się z tym liczyli. Natomiast wyjście z inicjatywą obwodnicy łączącej drogę Wojska 

Polskiego, wojewódzką drogę na Parczew z krajowa 19-stką już na obszarze Łucki. Proszę 

Państwa ja znam, pochodzę z okolicy Niedźwiady, jeżdżę często, ilość samochodów 

ciężarowych od przejścia granicznego w Terespolu jadących ta trasą, żeby uniknąć kontroli 

Międzyrzec- Radzyń. Ta droga nie wytrzymuje, więc jeśli te wozy będą miały skręt przed 

wejściem na obecny węzeł koło stacji paliw to wcale się nie dziwię, że wszystkie pojadą tędy. 

I gdzie my je kierujemy? W środek osiedla, w pobliżu odległości 20-30 m wybudowanych 

domów. A ja przypomnę, jaką gehennę przeżywali mieszkańcy ulicy Szaniawskiego i całą 

inicjatywę mieszkańców tamtej ulicy pod przewodnictwem nieżyjącego Szalasta, by 

obwodnica zachodnia stała się faktem. I dla obecnej planowanej obwodnicy istnieje w 

planach wojewódzkich alternatywa. Jest to przepraszam bardzo skierowanie drogi od mostu 

na Wieprzu drogowego w Szczekarkowie na węzeł przy ulicy Kleeberga. Taki plan istnieje. 

Jeśli my wyjdziemy z inną inicjatywą, zmianą każde plany można zmienić. Ale ja np. znam z 

końca lat 80-tych i początku lat 90-tych negatywne stanowisko Ministerstwa Ochrony 

Środowiska na temat budowy  tej obwodnicy z uwagi na pradolinę dwudzielną Wieprza, 

unikatową w skali Polski. To, że marszałek w swoim rozporządzeniu nie ujął ochroną odcinka 

od Sernik do Firleja to nic nie znaczy. Ta pradolina jest, jest dwudzielna i częścią tzw. 

zachodnią płynie Wieprz. Więc jeśli my teraz teren będący polderem zalewowym,  pamiętam 

powódź z 70-tych lat, zawężymy do połowy nasypem 10-cio metrowym, to proszę sobie 

wyobrazić jak się podniesie poziom wody. A co, przekonają mnie Państwo, że nie ma 
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powodzi? Bywają raz na 100, raz na 80 lat. A skutki będą katastrofalne. I jeszcze jedna 

uwaga. Droga jest potrzebna. Ludzie z utęsknieniem czekają, szczególnie w części 

południowej Lubartowa, obsługująca te osiedla. Front robót można poszerzać, ale tu chodzi o 

konkretne zadanie. Nie wspomnę choćby o tym, że w tej chwili  do kotłowni ulicą Łąkową, 

Krzywym Kołem  jeżdżą ciężkie samochody z miałem węglowym. Droga nie ma chodników, 

chodzą tamtędy dzieci. Więc myślę, że uzasadnienie, skierowanie jakiegoś ruchu częściowego 

jest obsługa wschodnia Lubartowa tak. Natomiast ładowanie się w tereny zalewowe, 

zawężenie trasy zalewowej grozi katastrofą ekologiczną. Teraz rodzi się pytanie: czy za 

wszelką cenę zrobimy? A może się uda pozyskać pieniądze. Nie liczą się z kosztami 

społecznymi, ekonomicznymi, środowiskowymi, ekologicznymi. Czy od początku 

przeanalizujemy? Dziś jest nieco atmosfera podbramkowa. Miasto ogłosiło 3-ci przetarg. 

Szkoda, że przed przystąpieniem do prac tej dyskusji nie było. Byłby spokojniejszy czas. Dziś 

to praktycznie rzecz biorąc wyrażamy opinię, ale mleko zostało rozlane. Uważam, że 

obwodnica wschodnia łącząca się z szosą parczewską to grube nieporozumienie. I teraz jeśli 

można, hasło naczelne, które  przyświeca każdemu samorządowi, i temu obecnemu i 

przyszłemu życzę: pomagać ludziom, nie szkodzić. Każda droga pomoże, obwodnica 

przyniesie niesamowite szkody. Ja wiem, że się kłócą w tej chwili wpływy dwóch opcji: 

właścicieli gruntów, bo na pewnym odcinku obwodnica przepraszam bardzo uchroni tereny 

zalewowe od zalewania wodami od strony Wieprza. Ja taki obszar znam, który został 

wcześniej uchwałą Rady Miejskiej uznany za teren nadzalewowy, choć ani na centymetr 

tereny się nie podniosły. Po prostu radni uznali, że to nie jest teren zalewowy, między 

olszynkami za szpitalem, żeby wskazać konkretnie choć nie znam numerów działek. Uwaga 

druga: między domami jednorodzinnymi, które są faktem, które powstały puszczenie 

obwodnicy jest to przepraszam bardzo wstrząsami rozjechanie tego, co ludzie uznali za swój 

dorobek życiowy. I myślę, że warto zwrócić uwagę jeszcze jedną. Zmieniają się ludzie, 

zmieniają się opcje, zmieniają się pracownicy, ale alternatywa odprowadzenia ruchu 

ciężarowego samochodów z Parczewa na Lublin na obwodnicę, na S19-tkę jest ciągle 

otwarta. Po drugie: w pradolinie Wieprza były plany kiedyś utworzenie na pewnym odcinku 

terenu zalewowego.  Na wysokości ulicy Parkowej miał powstać poprzeczny wariant. Myślę, 

że to są różne projekty, do których można wracać. Reasumując moje przydługie już 

wystąpienie. Szkoda byłoby przepięknej pradoliny Wieprza, jeszcze bardziej szkoda ludzi. A 

w mojej ocenie nonsensem byłoby skierowanie ciężkiego ruchu samochodów ciężarowych, na 

drodze wojewódzkiej nie stawia się progów, nie ogranicza, prędkość można ograniczyć i 

puszczenie tego wszystkiego na pierwszym odcinku słabo zaludnioną pradoliną. Ale na 

drugim, przepraszam trasą nadzalewową przez środek osiedli domków jednorodzinnych 

Łąkowa, Piaskowa i częściowo bo Gmina Lubartów wiedząc, że się obwodnicy nie będzie 

robić wydała kolejne pozwolenie na budowę zawężając dawny pas ochronny wyjścia na 

lubelską drogę. Dziękuję ślicznie.  

  

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Bardzo dziękuję za ten głos. Pozwolę sobie, jeśli Pan się 

zgodzi w kilku takich drobnych kwestiach się odnieść, bo to jest stawiane. Proszę Państwa nie 

ulega wątpliwości, bo ci co interesują się jest opracowywana, czy opracowana dokumentacja 

815 tej drogi wojewódzkiej. Ona rzeczywiście nie zmienia przebiegu, ona wchodzi od 

północnego wschodu w węzeł Wincentów ulicą u nas Alei Wojska Polskiego i ulicą 
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Kleeberga. Chciałbym też jednoznacznie powiedzieć proszę Państwa: nie ogłosiłem 

przetargu. Tu Pan może nie ma wiedzy, nie to jest nieprawdziwe twierdzenie. Po sygnale, bo 

powiem Państwu ja jestem zaskoczony, cieszę się z tego dzisiejszego spotkania. Ale jestem 

trochę zaskoczony, że po tylu latach jest brak informacji, wiedzy czy też jak dzisiejsze 

spotkanie pokazuje rozstrzygnięć. Także wstrzymałem ogłoszenie przetargu na opracowanie 

dokumentacji. I taka refleksja. Myślę proszę Pana, że to nie jest wyciągnięty trup z szafy, bo 

tak nie jest. Jeśli ja mam przed sobą, bo się próbowałem zagłębić w tę całą debatę również 

tych poszczególnych lat. 9 października 2006 roku jest skład rady, który podejmował tę 

uchwałę, kiedy była właśnie zmieniana kategoria na drogę zbiorczą. Bo to wtedy zostało 

zmienione na drogę zbiorczą. Więc jest to rok 97, rok 2000, potem wykup gruntów do 10. 

Myślę, że to jest zbyt poważna sprawa. Ja się cieszę, że dzisiaj jest taka merytoryczna 

dyskusja, a nie właśnie wykorzystanie tego czasu, bo to jest zbyt poważna sprawa, żeby go 

rozmieniać  na okres taki, czy inny w życiu samorządu. Także to jest inicjatywa ciągła, ona 

wymaga jak widać z dzisiejszego spotkania jeszcze wielu i analiz i być może rozstrzygnięć 

nowych, ale nie rozmieniajmy tego na okres, bo to to rzeczywiście nie zasługuje ten ważny 

problem, żeby go zamieniać. Także to nie jest chwilowe, to jest ciągłe od wielu lat. Być może 

wszyscy popełnialiśmy błędy, czy mało może angażowaliśmy się w rozstrzyganie tej sprawy. 

Dziękuję bardzo, zapraszam. Proszę bardzo, Pan radny Tomasiak. 

 

Pan Jacek Tomasiak: Jacek Tomasiak, radny Miasta Lubartowa. Chciałem zadać kilka 

pytań, bo dyskusja toczy się dosyć długo, a wydaje mi się że kilku odpowiedzi cały czas nie 

otrzymujemy, a chyba na nie byśmy oczekiwali. Więc stwierdził tutaj Pan Kozieł, że mleko 

zostało rozlane. No nie zgodzę się z tym, że mleko zostało rozlane, bo bardzo ważną 

informacją jest to, że Pan Burmistrz przed chwilą stwierdził, że przetarg na tą dokumentacje 

techniczną nie został trzeci jeszcze ogłoszony. Dwa pierwsze zostały ogłoszone i to możemy 

uznać za to mleko, które stoi na stole, ono skisło i jest już niezdrowe. A dzisiejsze konsultacje 

pokazują, że one były potrzebne. Więc postawmy na tym stole nową szklankę, nalejmy 

nowego mleka, ale postarajmy się żeby ono się nie rozlało. I ja powiem w ten sposób, ja nie 

dziwię się mieszkańcom, których widzę tutaj i część znam osobiście, którzy budowali się w 

tamtym terenie, którzy w chwili kiedy budowali te domy, bo jeżeli spojrzymy na dzisiejszą 

grupę wiekową, która jest na sali no to znaczna część tych mieszkańców to są młodzi ludzie, 

którzy wzięli kredyty, pobudowali tam domy i tak naprawdę nie uczestniczyli jeszcze wtedy 

w życiu politycznym miasta w 2006 roku chociażby, kiedy te uchwały były głosowane o 

zmianie  planu zagospodarowania przestrzennego. Niezbyt się interesowali tym, co się tam 

ma wydarzyć. I tak naprawdę tym najbardziej, co się interesowali to czy tak naprawdę za 

chwilę będą mieli gdzie zamieszkać z żoną i będą mogli tam spokojnie założyć rodziny. 

Grono ludzi wybudowało się jeszcze w późniejszym okresie czasu. Dlatego dobrze, że te 

konsultacje dzisiaj się odbywają. Natomiast uważam, że te konsultacje zostały troszkę 

zaplanowane błędnie, bo dzisiaj powinniśmy się spotkać po raz pierwszy. Pan Grudzień, który 

przygotował prezentację zadał mnóstwo pytań, odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Część z sali 

również padło dużo pytań. Również na nie odpowiedzi nie padły. Więc warto, żeby te 

konsultacje odbyły się jeszcze raz i żeby na tym drugim spotkaniu, na wszystkie pytania, 

które dzisiaj zostały zadane i wątpliwości, które zostały zgłoszone, władze Miasta 

mieszkańcom odpowiedziały z czym to się je, jak to ma wyglądać i co my planujemy tam 
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zrealizować. A mianowicie planowania, to proszę Państwa ja z tego co zrozumiałem, z tych 

informacji które były przekazywane do tej pory to ja mam taka wiedzę, że Miastu udało się 

pozyskać środki, a i owszem, ale na razie na dokumentację techniczną. Co do realizacji 

inwestycji to ja nigdzie nie usłyszałem, żeby zostały pozyskane środki i fundusze europejskie 

zostały na to zagwarantowane. Więc skoro jesteśmy na etapie przygotowywania 

dokumentacji, a dzisiaj są konsultacje społeczne które mam nadzieję, ja nie mieszkam tam w 

tamtym terenie zalewowym, ale mam nadzieję że Państwo sami zgłosicie odpowiednie 

wnioski, które chcielibyście żeby były uwzględnione przy specyfikacji i przy przetargu. No to 

jest czas właśnie dzisiaj, żeby podpowiedzieć władzom Miasta jakiej specyfikacji Wy 

Państwo z tamtego terenu oczekujecie. Ja rozumiem z tych wypowiedzi, może poza 

wypowiedzią Pana Grudnia, że Państwo mocno oczekujecie, żeby to to była droga osiedlowa, 

żeby to była droga miejska, żeby to była droga lokalna, żeby droga nie łączyła się również…, 

nie przebiegała nad przejazdem kolejowym, bo wówczas faktycznie nie oszukujmy się ci 

wszyscy, którzy będą chcieli sobie skrócić drogę skręcą tam i tam pojadą. Natomiast ja mam 

również takich kilka innych pytań. I też myślę, że no powinniśmy otrzymać odpowiedzi na te 

pytania. Bo jeżeli chcemy stworzyć dokumentację i ta dokumentacja ma być potem czymś co 

ma stanowić fundament i podwaliny do tego żebyśmy mogli ubiegać się o fundusze 

europejskie to nie możemy czytać dokumentacji oddzielnie a funduszy które są planowane w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, bo chyba stamtąd były by te środki, tak? 

Tutaj zwracam się w stronę Pana naczelnika. W ramach… No ja widzę oś priorytetową 9, 

jeżeli chodzi o mobilność regionalną i ekologiczny transport. To dobrze może żebyśmy się 

dowiedzieli również z których programów jest to planowane, bo dobrze żebyśmy się wczytali 

w te programy, jakie tam są uwarunkowania. Ale do meritum. Więc jeżeli tworzymy 

dokumentację techniczną i ta dokumentacja w oparciu o przetarg, w oparciu o specyfikacje 

zostanie stworzona w ten sposób, że będziemy dopuszczali na tej drodze ruch ciężarówek na 

tym etapie, że jeżeli będziemy dopuszczali to i uwzględniali, że może  być to obwodnica 

wschodnia Lubartowa, a jeżeli ktoś będzie chciał pozyskiwać środki w ramach funduszy 

europejskich to będzie musiał sobie to zapisywać. No to pamiętajmy, że dokumentacja, która 

zostaje stworzona na tym etapie będzie podstawą do tego, żeby ubiegać się o środki w etapie 

drugim, czyli wtedy, kiedy zostaną ogłoszone konkursy. Więc jeżeli ma być coś załatwione to 

musi być załatwione teraz. Nie można mówić tak: że stworzymy dokumentację techniczną, 

zróbmy tą dokumentację techniczną tak jak mniej więcej to widzimy i chcemy żeby to 

przebiegało, a za lat rok albo dwa na etapie, kiedy zostanie ogłoszony konkurs biegiem 

będziemy się zastanawiali, co chcemy tam jeszcze zmienić albo gdzie będziemy z czegoś 

rezygnować. Nie da się tego tak zrobić, jeżeli wystąpimy za chwilę o odpowiednie 

pozwolenia, o odpowiednie zgody, jeżeli zostanie to przekonsultowane również i 

zaopiniowane przez organy, które zajmują się ochroną środowiska. Więc pamiętajmy, że 

droga jest bardzo długa. Od dokumentacji do pozwolenia jest jeszcze bardzo, bardzo długa 

droga.  Ale na etapie dokumentacji ta praca, którą wykonała firma, która wygra przetarg 

będzie musiała również zaangażować się i zaangażować środki, żeby uzyskać niezbędne 

pieczęcie, pozwolenia i opinie, żeby ta dokumentacja mogła w ogóle trafić do Starostwa i 

mieć pozwolenie na budowę. Natomiast proszę Państwa, jeżeli chodzi o i słyszy tutaj, że ma 

odciążyć ta droga również centrum miasta to wydaje mi się, że również nie tego oczekują 

mieszkańcy, którzy są dzisiaj na konsultacjach. Oni nie chcą odciążenia. Wydaje mi się, że 



21 
 

mieszkańcy, którzy przyszli dzisiaj na te konsultacje oni chcą najzwyklejszych dróg, które 

połączą ich domostwa i pozwolą faktycznie przejechać, może poza Panem Grudniem, który w 

ogóle nie widzi tej możliwości. Faktycznie, wtedy kiedy jest bardzo duży ruch kołowy, żeby 

ci którzy mieszkają po wschodniej stronie Lubartowa szybciej dotarli do swoich domostw. 

Natomiast proszę Państwa, jeżeli chodzi o te uwagi, które chciałem wskazać odnośnie tych 

projektów europejskich to chciałem wskazać, jeżeli będą to inne projekty to chciałbym 

również żeby wskazano, że to co mówię teraz jest informacją błędną. Bowiem jeżeli zajrzymy 

chociaż do RPO, jeżeli zajrzymy do tych uwarunkowań to to, co usłyszałem dzisiaj bo 

częściowo zostało to powiedziane z ust osób reprezentujących Miasto to faktycznie bardzo 

trudno w ogóle będzie Miastu pozyskać środki na jakąkolwiek drogę, jeżeli to będzie droga 

miejska. W tej perspektywie 2014-2020, które jest przed nami będą a i owszem finansowane 

przedsięwzięcia, ale przede wszystkim drogi wojewódzkie i ewentualnie powiatowe. Jest 

wskazane również w tej perspektywie, że będzie tutaj realizowany jakiś pomysł na 

zwiększenie bezpieczeństwa. Więc ja nie do końca rozumiem, na co składamy dokumentację i 

skąd w przyszłości chcemy wziąć te środki. Więc dokładnie chciałbym żeby ktoś rozwiał 

moje wątpliwości. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o te fundusze europejskie. Pamiętajmy, że 

jeżeli mówimy, że będziemy pozyskiwać środki zewnętrzne to założenia główne jeżeli chodzi 

o województwo lubelskie i cele, jakie sobie  województwo lubelskie założyło jeżeli chodzi o 

rozwój sieci transportowej i to jest przede wszystkim obsługa ruchu w przewozach 

pasażerskich i towarowych. Więc do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że chciałbym się 

dowiedzieć po pierwsze skąd środki i z którego działania i z której osi. Tak żebyśmy 

dokładnie wiedzieli co jest planowane, bo jeżeli nie usłyszę tej odpowiedzi to uznam i 

przyznam rację Panu Koziełowi, który powiedział, że no być może to jest jakiś trup z szafy, 

który nie ma zbyt jakiegoś realnego wyglądu w przyszłości, ale może się mylę i zaraz 

usłyszymy odpowiedzi na te wszystkie pytania. I kolejna rzecz jeszcze jest następująca, że 

bezwzględnie uważam, że jeżeli nie uzyskaliście Państwo dzisiaj odpowiedzi na te pytania to 

powinniśmy uznać, że jest to pierwsze spotkanie, pierwsze konsultacje i że dopiero decyzje o 

tym, czy przetarg ogłaszać i jak ma wyglądać ta specyfikacja zostanie podjęta ta decyzja 

dopiero wtedy, kiedy wszyscy zainteresowani uzyskają odpowiedzi na zadane pytania. 

Dziękuję bardzo. 

 

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Dziękuje za ten głos. On również będzie brany pod 

uwagę Pana radnego. Ja tylko myślałem, że  chociaż raz podejmując decyzję będziemy za nią 

odpowiadać, bo chcę przypomnieć Panu radnemu, że 26 listopada 2013 roku Pan radny był 

chyba na sesji, tak? I głosował za przystąpieniem do tego projektu, który właśnie Pan radny 

Zwoliński tylko sprzeciwił się, bo nie była wpisana wprost w program droga, opracowanie 

dokumentacji na drogę wschodnią. Pozostali Państwo radni głosowali za przystąpieniem do 

projektu, czyli za opracowaniem dokumentacji technicznej. Proszę? 26 listopada 2013 roku. 

No to właśnie. Nikt nie mówi proszę Państwa o budowie. Proszę zauważyć, żeby w ogóle i 

mówić… Pan radny zadaje pytania o środki, które będą. To w ogóle musi być zgoda Miasta 

na budowę tej drogi. W ogóle musi być zgoda na budowę drogi. Etapowanie czy nie 

etapowanie w ogóle nie ma mowy jeszcze o budowie. Myśmy tylko proszę Państwa na dzień 

dzisiejszy, za zgodą wszystkich i Państwa radnych. I zgadzam się Panie radny, że to Pan 

radny Tomasiak też głosował za tym, żeby tę dokumentację. Pan radny mówi, że to było 
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błędne jest w tej chwili wszystko, bo nie tak powinno być. No właśnie. Więc proszę Państwa 

to jest tak ja wiem, że można kogoś innego obarczyć, ale zabrakło nam wszystkim być może i 

ostrożności. Bo tyle etapów po drodze było, a ostatnio przystąpiliśmy jako Miasto w 

ubiegłym roku do tego projektu z Lublinem w celu jednego: opracowanie dokumentacji na 

drogi. Więc na pewno proszę Państwa jeszcze jest przed nami debata, czy w ogóle budować tę 

drogę już niezależnie czy będziemy iść dalej w kierunku opracowania dokumentacji 

technicznej, ale nikt nie mówi na razie o budowie drogi więc trudno w tej chwili wskazywać 

proszę Państwa i środki pomocowe, bo rzeczywiście jeśli dojdziemy do przekonania, że 

budujemy etap jako drogę potrzebny naszym mieszkańcom, drogę osiedlową to nie będziemy 

sięgać po pieniądze tam, gdzie jest łączność np. między drogą krajową a wojewódzką. 

Natomiast ja też wcześniejszy głos bo proszę Państwa droga Lubelska już jest dawno drogą 

miejską, od momentu zbudowania obwodnicy to się stało drogą miejską i cały odcinek od 

ronda na północ jest drogą miejską. Bardzo proszę, Pani Jublewska chciała zabrać głos, 

proszę bardzo.  

 

Pani Bogumiła Jublewska: Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu ja zazwyczaj nie 

przygotowywałam jakiegoś wystąpienia w związku z materiałem, tematem z którym 

spotykamy się w dniu dzisiejszym. Byłam pewna, że mieszkańcy, którzy protestują przeciwko 

obwodnicy wschodniej przygotują profesjonalny materiał i przedstawią nam to. Ja natomiast 

chciałabym się ustosunkować do kilku kwestii, które wynikły w czasie tej dyskusji i 

oczywiście wyrazić także moje zdanie na ten właśnie temat. Nie ukrywam, że gdy kwestia ta 

pojawiła się w Kanale S, ja od razu dałam swój komentarz, że jestem przeciwna budowie 

obwodnicy wschodniej. Oczywiście za drogą lokalną tak, za tą właśnie osiedlową, lokalną. 

Niech to będzie wygodne dla mieszkańców, bo wychodzimy naprzeciw potrzebom 

mieszkańców, więc chcemy im ułatwiać życie. I taka droga osiedlowa z pewnością takie 

właśnie zadanie spełni. Będąc radną Panie Burmistrzu w 2006 roku, gdy była sesja dotycząca 

wprowadzenia ulic właśnie na tym terenie, byłam radną chyba najbardziej aktywną tak 

naprawdę. Stałam tu na środku i negowałam kilka ulic, które zostały wprowadzone, bo proszę 

sobie wyobrazić, że to sięgało absurdu. Pani, która projektowała siatkę ulic, projektowała 

podejrzewam to w taki sposób, że być może nawet tam nie była, tylko zza biurka albo przy 

biurku przyłożyła linijkę do planu, który przedstawia te tereny i to wyglądało tak, że były 

wprowadzone dwie ulice równoległe do ulicy Łąkowej. Więc pierwsza równoległa w 

kierunku Wieprza dzieliła te wąskie działki, długie, ale wąskie, więc przechodziła w taki 

sposób, że za ulicą zostawało powiedzmy 8 m właśnie z tej działki danego właściciela. Więc 

to jakiś absurd. Dlaczego ta pierwsza ulica równoległa do ulicy Łąkowej nie mogła być 

zaprojektowana właśnie, gdy te działki się kończą albo powiedzmy ostatnie metry tych 

działek, a pierwsze metry działek, które przebiegają dalej. Te działki są równe, praktycznie 

tak zakończone jak pod linijkę, więc nie było problemu właśnie w innym miejscu parę 

metrów dalej przeprowadzić takiej ulicy. Natomiast druga ulica równoległa do ulicy Łąkowej 

przechodziła już w takim miejscu, gdzie ten teren naprawdę wyraźnie pochyla się w kierunku 

doliny Wieprza. I tam była wprowadzona jeszcze jedna ulica na osiedle mieszkaniowe. Ja 

przyznam, że nie wiem jak w tym momencie, w tej chwili wygląda ten plan 

zagospodarowania, bo  tą kwestią się nie interesowałam. W każdym bądź razie to był taki 

absurd, jak, znaczy w sposób te ulice były wprowadzane jak w obszarze Lipowa czy na 

naszym osiedlu obręb czy Lipowa, gdzie naprawdę to było dokładnie robione w taki sposób. 

Ja mówię to z całą odpowiedzialność, nawet gdybym miała być pociągnięta do 

odpowiedzialności to biorę odpowiedzialność za swoje słowa. Pani pracowała na bardzo 

nieaktualnych mapach, bo potem oczywiście odwoływałam się w mojej kwestii. Ale powiem 
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to Państwu to jako taką ciekawostkę. Nasze budynki przy Lipowej powstały w latach 75, a na 

planie i przecież tam jest dużo budynków, bo cały kompleks powstał, a na planie z którym 

pracowała Pani w roku 2003 był tylko dół i jeden budynek gospodarczy. Ja nie wiem jak 

może dojść do takiego absurdu, że nie ma przepływu informacji pomiędzy dokumentacją ze 

Starostwa do Urzędu Miasta. No podejrzewam, że takiego przepływu nie było. Teraz to 

wygląda zupełnie inaczej, bo teraz wszystko płynnie, oczywiście mamy Internet i być może 

on ułatwił przepływ informacji i teraz każdy budynek jest naniesiony. Wtedy tak nie było 

absolutnie. Więc, jeśli chodzi o rok 2006 Panie Burmistrzu chcę się usprawiedliwić, że ja 

głosowałam za oczywiście, za scalaniem gruntów, żeby powstały te osiedlowe uliczki, bo one 

są potrzebne. Natomiast negowałam takie absurdalne sprawy. Po prostu wyrażałam swoje 

zdanie zawsze, można sięgnąć do protokołów, są dokumenty. Natomiast jeśli chodzi o rok 97 

to też  podam jako ciekawostkę proszę Państwa, gdy została wprowadzona obwodnica 

wschodnia między innymi także Zakład Zagospodarowania Odpadów, jednym zdaniem tzn. 

tak wprowadzenie zmian to dla radnych oczywiście książka do przestudiowania. Może ma 

sensu to, co ja mówię, znaczy z pewnością ma sens to, co ja chcę powiedzieć teraz, bo bycie 

radnym proszę Państwa w obliczu zbliżających się wyborów to sprawa bardzo 

odpowiedzialna i radnymi powinny być osoby odpowiedzialne, które chcą pracować na rzecz 

lokalnej społeczności, które chcą się wczytywać w materiały, które otrzymują na sesję, bo 

podejrzewam, że nikt z ówczesnych radnych chociaż z naszego osiedla też przecież mieliśmy 

radnego. Nikt z ówczesnych radnych chyba nie przywiązywał uwagi do sprawy obwodnicy 

wschodniej. Jeśli chodzi o Zakład Zagospodarowania Odpadów oczywiście był zapis jednym 

zdaniem, że w obrębie 8 za fabryką dopuszcza się zakłady przetwórstwa odpadów. Takie 

zdanie się pojawiło. Kto to wychwycił? Nikt. Dopiero, gdy protestowaliśmy przeciwko 

lokalizacji zakładu to oczywiście dotarłam do początku, gdzie jest początek, kto wprowadził 

taki zapis, że… 

 

Uczestnik konsultacji: Pani Jublewska nie rozmawiamy o Zakładzie Zagospodarowania. 

Proszę się odnieść do ulicy Wschodniej. 

 

Pani Bogumiła Jublewska: Dobrze. Na temat placu zagospodarowania mówię cały czas.  

 

Uczestnik konsultacji: Ale to nie ma sensu dzisiaj na ten temat rozmawiać. Rozmawiamy o 

obwodnicy wschodniej. 

 

Uczestnik konsultacji: No ale czego Pan przerywa, Panie? Czy Panu ktoś będzie przerywał, 

jeśli Pan będzie zabierał głos? 

 

Pani Bogumiła Jublewska: Są konsultacje i mam prawo wiedzieć.  

 

Uczestnik konsultacji: Ale to słuszna uwaga jest. Ale to na temat prosimy. 

 

Uczestnik konsultacji: No to jak Pan będzie gadał to ja Panu też nie dam gadać.  

 

Uczestnik konsultacji: Dobrze, nie będę. Od jakiegoś czasu rozmawiamy o obwodnicy, za 

chwilę się dowiadujemy, że obwodnicy ma nie być, ma być ulica a nadal o obwodnicy 

rozmawiamy. Pan przedstawił dokumentacje obwodnicy, koszty obwodnicy. Proszę się 

ustosunkować do drogi. 

 

Uczestnik konsultacji:  A Panie kto tutaj rządzi? Kim Pan jest?  
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Uczestnik konsultacji: Mieszkańcem, który nie może takich rzeczy słuchać.  

 

Uczestnik konsultacji: No to nie wcinaj  Pan się powiedzmy między wódkę a zakąskę. 

 

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Ale proszę Państwa… Proszę kontynuować. 

 

Pani Bogumiła Jublewska: Dobrze, ja szanuję tę uwagę, aczkolwiek obserwuję Państwa i 

naprawdę słuchają z dużym zainteresowaniem. No ale niektórzy, no faktycznie niektórym 

nerwy puszczają. Tak to się dzieje, a szczególnie przed wyborami. Zatem wyrażam, wracam 

do tematu, wyrażam moje zdanie jeśli chodzi o obwodnicę wschodnią ja osobiście nie 

wyrażałabym zgody na powstanie tej obwodnicy w takiej formie, jaka została nam 

przedstawiona ze względu przede wszystkim na koszty, które niestety muszą  zaistnieć jeśli 

chodzi o ten pierwszy odcinek bezpośrednio pod drogi parczewskie. Bo tereny zalewowe, gdy 

na tych terenach ma powstać obwodnica to są koszty szalone. I właśnie pytanie, na które nie 

uzyskaliśmy odpowiedzi Panie Burmistrzu, właśnie skąd weźmiemy te pieniądze, czy Pan czy 

osoba, która w przyszłości będzie miała z tym, rządziła, bo proszę Państwa oczywiście 

pieniądze unijne – 85% ale inwestycji w drogi to 15% dla Miasta to też są duże pieniądze. 

Więc nad tym faktycznie trzeba by się zastanowić. I ja bardzo żałuję Panie Burmistrzu, że 

tych konsultacji, w takiej formie nie było właśnie w roku 2012, bo to Pan stwierdził, że 

wróciliśmy wtedy właśnie do tego tematu. Czyli Pan już był wtedy burmistrzem no i obecni 

radni i tu obecni na sali. Nawet Panie Jacku (…) właśnie ta sesja w 2013, gdy 

zaakceptowaliście jednak wprowadzenie, znaczy zajęcie się tymi terenami, prawda zajęcie 

się, czyli dopuszczenie projektu. 

 

Pan Jacek Tomasiak: No nie. Pani opowiada nieprawdę. Niech Pani nie opowiada 

nieprawdy. Niech Pani przeczyta protokół z sesji Rady Miasta i za chwilę zabiorę głos i 

powiem, jak było.  

 

Pani Bogumiła Jublewska: To znaczy nie, ja chciałabym żeby temat był wyjaśniony. W 

każdym bądź razie wtedy też był dobry moment, żeby takie konsultacje zarządzić, żeby ludzi 

wprowadzić w temat, właśnie w roku chociażby 2013, a teraz faktycznie jesteśmy zaskoczeni 

tematem bardzo poważnym. Zatem w tej kwestii.    

 

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Może niedobrze, że tak musimy dyskutować, ale nie 

mogę się nie odnieść. No właśnie, jeśli Pani radna mówi, że głosowała za uchwałą w 2006 

roku wtedy, kiedy dokonywaliście... Mówiła Pani, że głosowała. No powiem szczerze, ja 

sięgnąłem do dokumentów i było rozpatrzonych 6 protestów odnośnie tego obszaru i tam nie 

ma Pani nazwiska, Pani radna. No przykro mi, ale to są fakty. To są dokumenty. Zostało 

odrzucone 6 mieszkańców protesty w sprawie ulic Łąkowej, czyli można mówić tego 

otoczenia. Natomiast na sesji 18 głosów było za i 1 był przeciwny. I to właśnie wtedy 

zabrakło konsultacji być może, bo już potem to  jest jakaś tam praca ciągła nad tymi 

dokumentami. W 2006 roku Rada Miasta wprowadziła KDZ, więc nie można mówić, że nie 

było mowy o tym. Natomiast proszę Państwa już żeby odpowiedzieć to plan się nie zmienił 

od 2006 roku. Plan taki jaki został uchwalony on się nie zmienił. Dziękuję bardzo. Pan radny 

Tomasiak, tak? Proszę bardzo. 

 

 Pan Jacek Tomasiak: Proszę Państwa troszkę czuję się jak na sesji Rady Miasta. Z tym, że 

niektórzy może z kandydatów są bardziej aktywni, bo wypowiedzi zostały od razu 
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spuentowane i wyciągnięciem jakiegoś argumentu przeciwko radnemu. Więc może 

powiedzmy od początku do końca jak to wyglądało. Ale może ja w dwóch zdaniach 

dosłownie się odniosę, bo ja prosiłbym, prosiłbym, ja nie chcę słyszeć, czy Pani Jublewska 

zgłosiła protest czy nie zgłosiła protestów w 2006 roku, bo mieliśmy potem 8 lat żeby 

dokonywać zmian i nic w tej kwestii nie zrobiono. Nic nie zrobiono w tej kwestii. Tak, jak 

zostało to w 2006 roku uchwalone tak przed chwilą z ust zostało powiedziane nic nie 

zrobiono w tej kwestii przez kolejne 8 lat, nic, nie tknięto najmniejszym palcem w bucie. I co 

do proszę Państwa samej tej obwodnicy, tej drogi miejskiej to proszę Państwa, my na sesji,  

proponuję też zainteresowanym żeby sobie sięgnęli do protokołu. Pamiętam, że Pan Turowski 

wtedy też był  na tej sesji i nam prezentował tą opinię. Na komisjach również słyszeliśmy, że 

robiona jest ta dokumentacja po to, nie było mówione że to ma być obwodnica wschodnia. To 

było mówione, że jest  droga wschodnia, nie było mówione że jest obwodnica wschodnia po 

pierwsze. Po drugie nie było mówione, że będzie tam przebiegał ruch ciężarówek, bo tego 

żeśmy nie otrzymali, więc jeżeli było inaczej bo Pan mruży brwi to prosiłbym, żeby Pan nam 

to powiedział. I po trzecie proszę Państwa, jeżeli Miasto kilka miesięcy wcześniej uczestniczy 

w konsultacjach z innymi gminami, bo tak to zostało nam zaprezentowane również na sesji 

Rady Miasta. Jeżeli uczestniczy z innymi gminami, z  tego co pamiętam to chyba 11. A tą 

gminą, która była tą gminą najważniejszą  było Miasto Lublin, która forsowała ten pomysł, 

żeby te pieniądze pozyskać. Na co? Na dokumentację techniczną, na dokumentację 

techniczną. Proszę Państwa nikt nas nie poinformował o tym, że jest coś nie tak. Mało tego, 

przypomnijcie sobie doniesienia prasowe sprzed dwóch tygodni albo trzech i przypomnijcie 

sobie wypowiedzi Pana Burmistrza, który mówił, że o co tutaj w ogóle chodzi skoro 

konsultacje się odbyły i tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi w tym proteście, bo takie 

wypowiedzi w mediach padły, że konsultacje się odbyły. Więc jeżeli w 2013 roku jesteście 

Państwo radnymi i dostajecie Państwo informacje na sesji Rady Miasta, że są niesamowite 

fundusze europejskie, które teraz trzeba przygotować dokumentacje, żeby je za chwilę wziąć. 

Jeżeli się nie mówi o tym, o czym Państwo dzisiaj mówią, o tych wszystkich zastrzeżeniach 

to zastanawiam się, kto z Państwa zagłosowałby inaczej niż za tym żeby te środki wziąć. Ja 

się cieszę i potwierdzam i uważam, że dobrze że wzięliśmy te środki. Tylko dzisiaj są 

konsultacje, na szczęście przetarg jeszcze nie jest ogłoszony i cieszę się, że się przysłużyłem 

do tego żeby te środki wziąć. Ale po tych konsultacjach napiszmy tak specyfikację, żebyśmy 

te fundusze wykorzystali, bo właśnie te konsultacje dzisiejsze w chwili, kiedy nawet 

podjęliśmy uchwałę, że włączamy się do tego dużego projektu 11 gmin powinny się odbyć. 

One się dzisiaj odbywają i one niech dadzą podstawę do tego, żeby takowy przetarg w 

oparciu o specyfikację uzgodniono z mieszkańcami, taki przetarg ogłosić. Dziękuję.  

 

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Bardzo dziękuję za ten głos. Ja proszę Państwa chciałbym 

pójść w ślad Pana radnego, żeby nie mówić o obwodnicy. My nie używamy, to słyszymy 

gdzieś tam w różnych miejscach. Zapraszam nas wszystkich, używajmy nazwy tak jak jest to 

w dokumentach, czyli jest to ulica zbiorcza. Tak jest w planie zagospodarowania 

przestrzennego. My nigdzie, staram się, myślę że nawet się nie przejęzyczyłem nigdy. Nie 

mówię, że to jest obwodnica, bo ona nie jest obwodnicą. Ona jest ulicą zbiorczą. Tak jest w 

planie zagospodarowania przestrzennego. Tak w naszej korespondencji do Pana Czubackiego 

również używamy tych sformułowań, które są w dokumentach. Nigdzie nie ma mowy w 
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dokumentach Miasta proszę Państwa, że jest to obwodnica. To ja widzę tak w żargonie trochę 

popularne. Zapraszam serdecznie.  

 

Pan Zdzisław Wereszczyński: Pomazałem troszeczkę mapkę Lubartowa, ale myślę że nikt 

nie będzie na mnie zły. W związku z tym, że nie jestem od urodzenia mieszkańcem 

Lubartowa i na miasto troszeczkę patrzę inaczej. Dzisiaj długi czas się zastanawiałem nad 

tym, co powiedzieć. Pewne rzeczy zmieniają się. My nie jesteśmy w jakiejś stałej 

rzeczywistości, która ani o gram się nie zmienia. W ostatniej chwili dowiadujemy się, że jest 

szansa na to, że będzie ekspresówka do granic Lubartowa. To jest też bardzo ważne. Wtedy, 

kiedy był opracowywany plan zagospodarowania przestrzennego i ta droga wschodnia była 

planowana, o obwodnicy zachodniej mowy nie było. Być może, szanuję wszystkich, którzy 

starali się o to, żeby plan komunikacyjny miasta poprawić. Ale w tym momencie wyrażam 

swoje własne zdanie. Szanowni Państwo, do granic ulicy Cichej, za szpitalem ta droga będzie 

spełniała bardzo dobrze swoją funkcję, dlatego że duże skupisko bloków na całej ulicy Cichej, 

jeżeli do tej nowo projektowanej ulicy zrobimy ulice poprzeczne, całe blokowisko, 

mieszkańcy z bloków z Cichej będą mogli wyjeżdżać nie na Lubelską tylko w tamtą stronę, 

na wschód i będą mogli się wpiąć do drogi wyjazdowej na północ. Natomiast ci, którzy 

mieszkają dalej, na północ od ulicy Cichej, ta droga będzie stała pusta, dlatego że nikt 

tamtędy nie będzie jeździł. Natomiast koszt budowy tej drogi, moim zdaniem tak jak tutaj 

było już mówione, będzie wysoki. Mamy poważniejsze tematy. Tutaj pozwolę sobie o 

dygresję związaną z innymi bardzo wąskimi gardłami, które są związane z obwodnicą. Jeżeli 

ktoś się zdecyduje jechać na północ, w stronę Łucki to on się wepnie w ekspresowkę, ale 

dopiero w Łucce. Na południe przepraszam, w Niemcach, w Niemcach. Nie w Łucce 

przepraszam, nie w Łucce, tylko w Niemcach. W związku z tym nie załatwi nam to, dalej 

będziemy jeździć wzdłuż miasta. Dlaczego razem z powiatem nie poprawić, nie poszerzyć 

drogi w stronę węzła na Nowodworze? I uczmy powoli mieszkańców jeździć nie wzdłuż, 

tylko w poprzek miasta. Nie będzie nam to obciążało całej trasy Lubelskiej i Słowackiego. 

Bardzo wąskim gardłem jest wiadukt na północy miasta. I dlaczego nie zawalczyć o to, żeby 

ten projekt, który został pierwotny zarzucony, projekt drogi krajowej, który mijał granice 

miasta, szedł przez Lisów i wpinał się w węzeł na Wincentowie?  Dlaczego nie zawalczymy o 

to? Tylko pozwalamy żeby między osiedlem Kopernika, wąskim takim gardłem szła droga 

krajowa o dużym natężeniu ruchu. To jest kolejna rzecz. Trasa, która prowadzi na północ to 

jest most dwupasmowy tylko. Dlaczego go nie poszerzyć i nie udrożnić wyjazdu w stronę 

Parczewa i w stronę węzła na Wincentowie tego nowoprojektowanego, który będzie tu? Takie 

rozwiązane, można by poprawić ulicę Nowodworską, można by poprawić, dogadać się z 

województwem, poszerzyć drogę między wiaduktem a  węzłem, bo tam też jest bardzo wąsko 

i usprawnić ruch, ale na zasadzie nie wzdłuż miasta tylko w poprzek. Dlatego, że najwięcej 

mieszkańców jest obecnie na osiedlu Cicha, drugie skupisko bloków to jest Zgoda i 

Garbarskie. I trzecie co się stanie za 20, 30 lat? Zabuduje nam się cały trójkąt ten. Tu będzie 

bardzo dużo mieszkańców. Którędy oni mają jechać? Czy wzdłuż przez całe miasto? Czy 

powinniśmy ich wypuścić na najbliższy węzeł? I myślę, że powinniśmy owszem odcinek 

między ulicę Lubelską do szpitala jak najbardziej zrobić zgodnie z tym projektem i ziemia 

jest już wykupywana. Natomiast zastanowić się naprawdę głęboko nad tym, żeby udrożnić, 
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zmodernizować wszystkie ciągi komunikacyjne, wiodące do głównych węzłów, do wjazdów 

na ekspresówkę. Dziękuję bardzo.  

 

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Bardzo dziękuję również za ten głos. Ja chciałem tylko 

kilka informacji też. Proszę Państwa, bo część z Państwa nie uczestniczy może to tej wiedzy 

nie ma. Na ekspreresówce są zaprojektowane dwa węzły: na Nowodworskiej i na Kleberga, 

czyli dwa węzły z ekspresówki, czyli tylko w tych dwóch miejscach będzie można zjeżdżać i 

wjeżdżać do naszego miasta z drogi ekspresowej S19. Jeśli chodzi o 815, na zapleczu naszego 

miasta, na północy to niestety ja nie potrafię przywołać daty,  może ktoś z Państwa pamięta, 

ale miasto zrezygnowało wbrew, bo w dalszym ciągu w Gminie Lubartów  dalej ta droga 

jeszcze w planie jest. Natomiast tutaj miasto nasze zrezygnowało z północnego wlotu 

powyżej właśnie za osiedlem Kopernika, powyżej ulicy Kleeberga. I to już taka refleksja, to 

też myślę że musimy czynić wiele jeszcze, żeby się starać jeśli chodzi o S19 z Lublina do 

Lubartowa, bo proszę Państwa sprzeczne informacje ja już to mówiłem, żebyśmy nie 

uspokoili się, bo widzę że jest potrzeba działania. Bo również informacje nawet kilka dni 

temu do senatorów z ministerstwa wróciły, bo senatorzy też pisali w tej sprawie i wróciła 

informacja z ministerstwa do senatorów i nie jest tak wesoło z tych pism, bo ja nie potrafię 

powiedzieć o intencjach. Ja widzę dokument. I mam dokument, który wpłynął do naszego 

Miasta też, bo cała korespondencja jest od początku roku. Zacytuję ostatnie zdanie 

Ministerstwa Infrastruktury: Powyższa inwestycja, czyli Lublin-Lubartów będzie brana pod 

uwagę na dalszych etapach prac rozwojowych dla programu budowy dróg krajowych. Proszę 

Państwa z dokumentów nie wygląda tak wesoło więc też czyńmy dalej starania, żeby ten 

odcinek mógł rzeczywiście zostać zrealizowany z Lublina do Lubartowa. Bardzo proszę, Pan 

radny Pożak.  

 

Pan Piotr Kutnik: Piotr Kutnik, mieszkaniec Lubartowa. Tutaj rozmawiamy o różnych 

rzeczach, tzn. kto za czym głosował, na jakiej sesji itd. Ja po prostu tylko jako mieszkaniec 

Lubartowa i jednocześnie zainteresowany tym rejonem od ulicy Piaskowej na południe 

chciałem jasno usłyszeć, czy ta droga projektowana jako droga zbiorcza przewiduje po prostu 

na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Łąkowej ruch samochodów ciężarowych przez te 

osiedla. Oczywiście w projekcie, który jest aktualnie przewidywany. Dziękuję bardzo.  

 

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Proszę Państwa tak jak Pan nie wiem czy miał możliwość 

zerknąć w specyfikację. My w ogóle w poprzednich tych podejściach, tak jak mówię nie 

ogłoszony jest kolejny przetarg, prosiliśmy o opracowanie właśnie tego, więc to wszystko jest 

przed nami. Jedno co jest dla nas bardzo ważne, a dla mnie w sposób szczególny, że my 

jesteśmy zarządcą, więc tak jak Miasto zorganizuje ten ruch, projektanci pewnie będą 

proponować, natomiast tak jak my odbierzemy tą dokumentację jeśli my będziemy ją dalej 

kontynuować, to taka organizacja ruchu będzie. Czyli ten ruch ciężarowy będzie również 

wtedy uzgodniony. Także nie ma założenia czy on będzie, czy nie. Myślę, że naturalną rzeczą 

jak będziemy też rozmawiać, żeby dopuścić ruch ciężki, chociażby lokalny. Bo wiadomo że 

też Państwo będziecie potrzebowali coś tam przywieźć do siebie, nie możemy zablokować 

sobie całkowicie życia. Ale to jest w ramach dokumentacji organizacji ruchu. Przepraszam 

bardzo, Pan radny i potem Pan Marciniak. 
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Pan Janusz Pożak: Janusz Pożak, radny powiatowy. Proszę Państwa, przysłuchując się temu, 

co tutaj się dzieje, emocji mnóstwo. Wiem, że  mieszkańcy, którzy tam mieszkają najbardziej 

są zainteresowani, ale proszę Państwa na pewno trzeba się nad tym mocno zastanowić i 

przemyśleć sprawę, bo ruch ciężarowy najbardziej tu Państwa, obawiają się Państwo o ten 

ruch. Myślę, że tego ruchu ciężarowego tam nie będzie. Na pewno będzie jakiś ruch, ale 

lokalny, proszę Państwa patrząc na rozwój miast i rozwój w państwach zachodnich czyli 

Niemcy. Ile mamy tam dróg? Północne Włochy. Ile mamy tam dróg? Jeżeli u nas nie 

będziemy przeciwko budowaniu dróg i będziemy się obawiali tego, to nie będziemy się 

rozwijać. No nie będziemy się rozwijać. Drogi muszą powstawać. Na pewno trzeba się 

zastanowić nad tym, żeby nam nie przeszkadzały. To ja powiem tak dalej, zwalniacze jakie 

były, bo byłem radnym, wtedy również były konsultacje a propos tej drogi wschodniej 

przeprowadzone i to konsultacje nie było tylko, był Pan Andrzej Zieliński również radnym, 

Pan Tracz. I te konsulacie były przeprowadzone poza Lubartowem, gdzie spotykała się 

większa część społeczeństwa, każdy opisywał co chciał w Lubartowie. Takie to były wtedy 

spotkania, co chciał zmienić pamiętam również powstała również projekt  żeby ten zalew 

powstał tutaj przy Wieprzu, o którym wspominał Pan Kozieł, także te konsultacje się 

odbywały. Wtedy nie było żadnych tutaj domów, nie było mowy, że ktokolwiek się tam 

będzie budował jak te konsultacje w sprawie tej drogi wschodniej powstawały. Także myślę, 

że dalej jest to aktualne, a jak ona będzie przebiegała to Państwo powinni  rzeczywiście tutaj 

się zastanowić, bo ona jest bardzo potrzebna. Teraz powiem tak: lokalni przedsiębiorcy, jeżeli 

nie będzie tej drogi wraz będą musieli dojechać do Łucki i tak dalej czy tutaj z drugiej strony 

Skrobowa przez centrum miasta. No przez obwodnicę nie dojadą. No musza przejechać przez 

centrum miasta. I co powiedzą mieszkańcy znowu Powstańców Warszawy i innej? No co oni 

powiedzą? Że ciągle u nas jeżdżą. Na pewno ruch nie będzie ciężki, uciążliwy, bo na pewno 

przy zrobieniu tej obwodnicy wszystko z Parczewa przecież można tutaj jak powiedziano już, 

że ruch tranzytowy będzie skierowany na pewno na obwodnicę, a ruch lokalny, a ruch lokalny 

ciężarowych samochodów może dwa, cztery przejedzie. Teraz przypominam sobie osiedle 

nasze tutaj Pan Prezes Tomasiak jest. Kiedy byłem radnym pierwszą kadencję i mieszkańcy 

bo za szybko samochody przejeżdżały przez drużki osiedlowe. Pierwszego garba, jakiego u 

nas zamontowali w Lubartowie to za moja inicjatywą na osiedlu vis-a-vis  szkoły nr 3 

zrobiono.  Później tam powstały następne.   Pan Tomasiak robi teraz przepiękne osiedla: 

szerokie z szerokimi dojazdami, to co nagle tam samochody będą 200  na godzinę jeździli? 

No proszę Państwa, nie obawiajmy się tego, chyba coraz bardziej kultura naszych kierowców 

nas samych i naszych dzieci, których, prawda wychowujemy no będzie taka, że no nie 

będziemy tutaj zasuwali 200 na godzinę po mieście. A miasto musi być odciążone, ja nie 

widzę innej alternatywy, jak ta droga, nie wiem w jaki sposób i jak będzie zrobiona. Są po to 

wspaniała ta konsultacja, dużo myślę, że wpłynie różnych uwag. Może jeszcze i następna ale 

z tej strony drogi żadnej nie ma. A propos budowania na terenach podmokłych, pamiętam jak 

dużo protestował Pan Zmysłowski świętej pamięci, no to obwodnice Kocka jak robili to tam 

powinno się zapaść wszystko. Powinno się tam zapaść wszystko i  nie powinno się udać no,  

tylko tyle powiem. Dziękuję bardzo.  

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Bardzo dziękuje. Pan Robert Marciniak, bardzo proszę. 
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Pan Robert Marciniak: Panie Burmistrzu, szanowni Państwo zebrani tutaj na tej sali. 

Chciałem głosu nie zabierać w sprawie, bo ja mieszkam na Powstańców Warszawy, a tam na 

Łąkowej inni ludzie mieszkają. Możemy się cieszyć że tutaj się tak generalnie zebrali.  Bo 

kiedyśmy walczyli  o obwodnice zachodnią, to przyznam, że taka była znikoma ilość 

frekwencji, kiedyśmy się spotykali z Dyrekcją Dróg Lokalnych, Wojewódzkich, 

Państwowych, to frekwencja była bardzo mała. A tutaj frekwencja widzę, że  dopisuje i to 

głosy ludzi uważam większości są bardzo mądre.  A najbardziej bym powiedział, słyszałem 

swego przedmówcę ostatnio. Naprawdę to były wyważone był głos w sprawie budowy dróg. 

Bo moi Państwo, niewielu ludzi żyje do obecnej chwili w Lubartowie, kiedy pamiętają gdzie 

główne ulice miasta  były pokryte brukiem. Niewielu ludzi przypomina sobie te czasy, kiedy  

tylko jeden (…) ulicami naszego miasta jeździł, a dwa autobusy obsługiwały linię miedzy 

Lublinem a Lubartowem, to były autobusy zbudowane z demobilu, Pan Gołęberski zbudował 

te autobusy.  Ale gdy chodzi o tą obwodnicę to ona właśnie uważam nie powinna się 

obwodnicą wschodnią nazywać. To powinna być droga poszerzona dla udogodnienia 

przemieszczenia się samochodów. Bo moi Państwo sobie znajdźmy sprawę co by było, gdyby 

się zakorkowała załóżmy ulica Powstańców Warszawy i ulica Lubelska. Przecież powinny 

być alternatywy po to, żeby w razie czego, w razie jakiejś zapaści, wypadku, powinna być 

dodatkowa przepustowość między południem a północą Lubartowa. I tutaj ja uważam, że taka 

droga powinna być, tylko powinni zaplanować to ludzie, którzy się powinni poczuwać do 

odpowiedzialności. Oni studia pokończyli kiedyś za moje pieniądze, bo za darmo się uczyli, 

teraz to trzeba dokładać do studiów, a kiedyś za darmo kończyli, więc powinni przemyslić to 

bardzo dokładnie, żeby nie było z krzywdą dla ludzi, bo ja najbardziej w życiu sobie cenię 

spokój i cisze i tutaj w zupełności popieram tych ludzi którzy się zgromadzi i chcą tej właśnie 

ciszy, żeby drogi były, ale nie dla uciążliwości powiedzmy, żeby ludzie cierpieli i dzieci 

powiedzmy i wypadki i tak dalej, i tak dalej. Ale drogi tak jak mój przedmówca powiedział, 

powinny być żebyśmy zmierzali do zachodu, a nie do Ukrainy. Dziękuję za wypowiedź.  

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Dziękuję bardzo, Pan Starosta Zalewski chciał zabrać 

głos.  

Pan Jacek Zalewski: Witam Państwa serdecznie, Jacek Zalewski, mieszkaniec dzisiaj 

Lubartowa i od ładnych paru lat. Szanowni Państwo, naczy myślę że konsultacje nie ma 

wątpliwości, że są dobrym narzędziem i dobrze się odbyły. Miałem duże wątpliwości, czy 

przychodzić dzisiaj, jakby bojąc się okresu, który mamy, czyli okresu przedwyborczego. No 

niestety nie uniknęliśmy, nie udało się uniknąć jakby tych przytyczek kto, gdzie, kiedy był  i 

jak głosował. Jakby to jest trochę niesmak z tych konsultacji, bo jakby sam cel, idea była 

słuszna i potrzebna, mimo wszystko nie uzyskałem i myślę, że Państwo również żadnych 

konkretnych odpowiedzi na zadane pytania. Najważniejsze pytania, które zostały zadane 

dzisiaj nie mają odpowiedzi. My dalej mówimy o wirtualnych jakichś tam  pieniądzach, nie 

wiemy jakich, nie wierzę, że burmistrz nie wie. Bo nie wyobrażam sobie planowania nawet 

inwestycji na papierze bez szacunkowych kosztów ich realizacji. Ja nie wiem ile może 

kosztować ta droga, nawet nie chcę strzelać. Ale obwodnica - Janusz - Kocka kosztowała 300 

milionów, a tam jest chyba 7 kilometrów, tu mamy 4. Naczy ja wiem, Janusz, naczy ja tylko 

chciałbym skale pokazać. Tak? Ja nie wiem o czym my mówimy. Proszę Państwa, bardzo 
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podoba mi się głos kolegi Wereszczyńskiego. Naczy on zwrócił na jedną rzecz uwagę i  to 

jest chyba jakby też klucz. Naczy jest zły moment dzisiaj, uważam, mówienia o tak 

poważnych rzeczach na koniec kadencji. To jest bardzo zły moment. Radny Wereszczyński 

zauważył jedną  rzecz, on to powiedział: Czy  nie ma w Mieście Lubartowie innych, dużo 

ważniejszych potrzeb,  niż ta droga? Ja nie mówię, że ona jest niepotrzebna, albo, że nie 

powinna powstać, ale Proszę Państwa, jeżeli nawet będzie potrzebny znikomy wkład własny, 

to te środki skądś się muszą znaleźć. Ja jestem dzisiaj w stanie wymienić 5 inwestycji, moim 

zdaniem bardziej potrzebnych niż ta droga. Moim zdaniem. Ale to również chciałbym, żeby 

to mieszkańcy Lubartowa odpowiedzieli. Z tego co wiem trwają, albo trwały przepraszam 

skończyły się konsultacje na temat Strategii Rozwoju Miasta na następne lata. Ten dokument 

podejrzewam jeszcze nie powstał no bo rozumie, że trwały konsultacje, to ten dokument 

dopiero tak naprawdę powinien nam wskazać priorytety pewnych inwestycji i działań, które 

powinniśmy wykonać. I uważam, że nie możemy popełniać błędu, który był popełniany 

prawie przez wszystkie samorządy w tamtych rozdaniach środków europejskich, że jakby 

tworzyło się strategię, pod środki, które były dostępne. No fajnie, no bo coś żeśmy pozyskali, 

coś żeśmy zrobili. Tylko czy to powodowało rozwój miasta? Ja uważam, że dzisiaj 

powinniśmy stworzyć strategię najlepszą, na jaką nas stać, ustawić w hierarchii ważność 

kolejnych inwestycji  i na te inwestycje przeznaczać środki. Jeżeli uznamy, że ta droga 

wschodnia jest najważniejszą rzeczą w Lubartowie do załatwienia, to jestem za tym, żeby tą 

drogę wybudować. Ale pod warunkiem, że tak uznamy, że to jest najważniejsza inwestycja. 

Ja zdaję sobie sprawę z ograniczeń budżetu miasta, powiatu i innych gmin. Nie zrobimy 

wszystkiego, tu padły pomysły - drogi lokalne. Proszę Państwa, myślę, że to burmistrz też w 

stanie jest odpowiedzieć, ja nie pamiętam tej kwoty, ile budżet miasta powinien przeznaczyć 

środki na drogi, na wkup, przepraszam, na wykup nawet nie na budowę, tylko na wykup od 

właścicieli gruntów pod drogi zaplanowane w mieście. To są pieniądze w miliony złotych. To 

jest budżet jeden, może dwa, trzy – lata budżetu Lubartowa, żeby zrealizować chociażby to: 

kupić ziemię od ludzi. Więc, a możliwość inwestowania w mieście jest bardzo ograniczona w 

związku ze środkami europejskimi, dlatego wybierzmy najważniejsze inwestycje. Dobrze, że 

te konsultacje się odbywają i frekwencja no podziwiam, konkretne pytania i nie było, brak 

odpowiedzi. Proszę Państwa, naczy, źle jest, że dzisiaj nie wiemy z jakich środków mamy 

możliwość  pozyskania pieniążków na tą drogę. Rozumiem, że udało się no dokumentację 

pozyskać. Ja w trzynastym już nie byłem, bo zastanawiałem się czy ja też zostanę wywołany 

do tablicy, że coś głosowałem. Tak, ja coś tam głosowałem, tak, brałem udział w różnych 

dyskusjach, ale jakby, proszę Państwa, to nie o to chodzi żebyśmy dzisiaj sobie wyliczyli, kto, 

co,  jak kiedyś podejmował. Decyzja jest jedna dzisiaj do podjęcia  i sytuacja się zmienia. 

Mianowicie, dziewiętnastka będzie ekspresowa, Panie Burmistrzu i to, że w oficjalnych 

dokumentach ministerstwa nie wiem, kiedy ten dokument jest z jaką datą, prawda? Tu 

możemy jakby podyskutować, proszę Państwa, pismami wszystkiego się nie załatwia. Nie 

wystarczy wysłać pisma do ministerstwa. Jest informacja minister Bieńkowskiej powiedziana 

oficjalnie, że w Programie Budowy Dróg Krajowych jest ten odcinek. Poseł Stanisław 

Żmijan, przewodniczący komisji infrastruktury, potwierdził, że ta droga będzie w tej 

perspektywie budowana. Jeżeli nie będzie w tej perspektywie wpisana, tej drogi nigdy nie 

będzie ekspresowej. To jest nasza rola, żeby o to walczyć, o tą dziewiętnastkę.  Ale to nie 

mówmy, że minister odpowiedział. Nam też minister w starostwie odpowiedział, że no 
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kiedyś. Jeżeli się uda… Ja tylko jeszcze jednej rzeczy nie wiem: czy ten program jest już 

zatwierdzony przez rząd, czy tylko to jest na obrady rządu. Oczywiście, rząd się teraz 

zmienia, miejmy nadzieje, że to nie wypadnie. Ale jeżeli komisja infrastruktury uznała tą 

drogę za ważna w skali kraju, bo tu nie mówimy o drogach lokalnych, wojewódzkich, uznała 

za ważną, to naprawdę jest wpisana, to jest szansa, że będzie zrealizowana. Drugie źródło 

finansowania dziewiętnastki to jest kontrakt wojewódzki. Byłem na konferencji, gdzie były 

przekazane informacje, że Urząd Marszałkowski, Marszałek podjął decyzję negocjacji z 

rządem środków na tą drogę. Czyli mamy dwa źródła alternatywne, bo to nie są zastępcze, 

alternatywne,  gdzie dziewiętnastka może powstać, dlatego uważam, sytuacja się zmieniła. 

Jeżeli powstanie dziewiętnastka, sytuacja Lubartowa się totalnie zmieni i Lubelska będzie tak 

jak na zdjęciu kolegi, o 7.45 będzie jeden samochód, bo cały ruch z Parczewa, nikt nie 

wjedzie do Lubartowa. Nikt. Dlatego źle, że dzisiaj tak: nie otrzymujemy informacji jaka 

kwota, jaki udział własny, z jakich programów. Drogi powiatowe mają szanse być 

finansowane, ale proszę Państwa to jest projekt wszystkich powiatów. Udało się zabezpieczyć 

kwotę 200 milionów dla wszystkich powiatów, my mamy szansę pozyskać 15 na  drogę 

Ostrów Lubelski  - Łucka. Przebudować tą drogę.  Ale proszę Państwa, ile tam jest 

dokumentacji i opisów, że my udowadniamy, że to jest najważniejszy korytarz 

komunikacyjny  powiatu lubartowskiego to gratuluję, to jest dobra powieść. Jak uzasadnić, że 

ta droga jest nam potrzebna? Unii nie interesuje tego typu droga, to my robimy zabiegi, żeby 

uzasadnić, że to jest najważniejszy ciąg komunikacyjny dla terenu powiatowe. Nie wiem jak 

udowodnimy, że ta droga jest najważniejsza.  Ja nie mówię, że ona jest nie najważniejsza i nie 

jest potrzebna, tylko boję się, że ta para pójdzie w gwizdek, że się opracujemy, ogadamy, 

zabezpieczymy środki budżetu wydamy jakiś, a z tego nic nie wyjdzie.  Ja bym chciał 

wiedzieć dzisiaj podejmując decyzję, czy jest realna szansa na pozyskanie. Ja dzisiaj zleciłem 

dokumentację na drogę Ostrów Lubelski, bo w RPO jest  wpisany mega projekt powiatowy, 

tylko dla tego, ale również wiem, że jest ryzyko mimo wszystko, że tych pieniędzy nie 

otrzymamy. Dzisiaj RPO proszę Państwa jest jeszcze dokumentem jeszcze planistycznym, nie 

jest zatwierdzone dzisiaj i to jest problem, z informacji uzyskiwanych z Ministerstwa 

Rozwoju - Pani Bieńkowska mówiła o tym twardo i tak powiem bez ogródek. Nie ma 

pieniędzy na drogi lokalne, nie ma pieniędzy na drogi powiatowe, nie ma, może będą 

pieniądze na drogi wojewódzkie. Tyle. Wójtowie są rozczarowani i też udało się zrobić mega 

projekt, Marszałek stworzył wirtualny twór trochę na podobieństwo powiatowego, że wpisał 

jakby poprawienie układu komunikacyjnego dróg lokalnych  i tam jest szansa, że może gminy 

będą mogły. Ale to powstaną odcinki proszę Państwa po kilometrze, po dwa może. Ale nie 

wieże, że to przejdzie. Bo Komisja też myślę Europejska nie jest jakby no, myślę, że tego nie 

przepuści. Więc jakby to była dobra sugestia. Spotkajmy się jeszcze raz, uzyskajmy 

odpowiedzi na te najważniejsze pytania, tylko jest pytanie: czy okres kampanii wyborczej – 

niestety, bo to zabrzmiało tutaj, tak?  Na sali jest trzech potencjalnych kandydatów na 

burmistrza,  więc to nie jest dobra atmosfera do rozmowy Panie Burmistrzu. Potencjalnych 

trzech. Ja jestem jeszcze nie potencjalny. Alę proszę Państwa, dlatego ja się zastanawiałem, 

proszę Państwa, ja się zastanawiałem właśnie czy przyjść. Bo ja mówię, o tak poważnych 

rzeczach, uważam, nie powinniśmy mówić w emocjach kampanii wyborczej. Odłóżmy może 

tą dyskusję, świat się chyba nie zawali. Jeżeli ta droga czekała 20 lat, to może poczeka jeszcze 

te pół roku. I wtedy porozmawiajmy o tych najważniejszych rzeczach dla mieszkańca.  Ja 
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sobie wyobrażam nową radę, która w końcu wyjdzie do mieszkańców i ich spyta: Co chcecie? 

Co chcecie?  Bo to nam politykom czasami się wydaje że wiemy lepiej, a się okazuje, że nie. 

Waldek Grudzień nie chce w ogóle drogi, a ja go mocno przekonywałem, że może się przyda. 

Tak? Dziękuję.  

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Właśnie były w poprzedniej kadencji wydawane 

pieniądze na wykup gruntu, chociaż nie wiedzieliśmy, czy mieszkańcy chcą, czy nie. Proszę 

Państwa, Panie Starosto, ja nie rozumiem bardzo w czym jest brak odpowiedzi?  Jeśli 

mówimy, ze RPO i inne, to są naprawdę planistyczne jeszcze. Jeśli nie ma decyzji, że my 

będziemy budować tą drogę, to wskazanie z jakiego źródła będzie finansowane nijak się ma 

no sufit – podłoga można na to mówić, więc tych informacji nie ma. Natomiast proszę 

Państwa my nie mamy dokumentacji kosztorysowej, więc kwestia ile to może kosztować? No 

z naszej analizy, mamy też różne dokumentacje przy ostrych parametrach w kategorii szóstej 

to jest taki symbol, to kilometr drogi takiej miejskiej kosztuje dwa sześćset. To jeśli dwa 

sześćset razy cztery, to nie jest 150 milionów. Wiec pewnie jakąś korektę na te tereny inne niż 

takie normalne na gruncie piastycznym, ale to Proszę państwa, naprawdę, my ciągle 

mówiliśmy przesyłając wszelkie jakieś informacje szacunkowe, że to jest rzędu 30 milionów 

złotych.  Nie 100, nie 150. Koło 30 milionów. Ale to pokaże dopiero kosztorys, ile to będzie 

naprawdę, jeśli będziemy to robić. Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać 

głos?   

Pan Krzysztof Paśnik: Panie Burmistrzu, szanowni Państwo. Tutaj Pan Starosta można 

powiedzieć, że wywołał do mównicy moją osobę. Nazywam się Krzysztof Paśnik, jestem 

kandydatem na burmistrza w wyborach samorządowych, natomiast nie uciekniemy od takiej 

sytuacji, że tak palący problem jest problemem wszystkich nas, wszystkich mieszkańców tego 

miasta. Rozumiem, że są duże emocje, które ten ważny temat wydziela. Oczywiście, on 

będzie wydzielał zawsze, ale ważne jest to co się dzisiaj dzieje, że są te konsultacje, że 

rozmawiamy. Tak, tak, tu się zgodzę z Panią Bogumiłą Jublewską. Mam wielką prośbę, bo 

uważa, że powinniśmy od tego zacząć. Nie wypominajmy sobie kto jak głosował, kiedy to 

było głosowanie, kiedy się odbyło, kto jak podpisywał się pod jakimi ustaleniami, jakimi 

propozycjami. Wracając do meritum, cieszę się, że te konsultacje są. Ważne by było, żeby 

one jakby się nie skończyły, tylko były dalej kontynuowane. Bo to jest ważny temat. Budowa 

ulic jak najbardziej jest ważnym elementem, jest elementem który rozwija to miasto, będzie 

rozwijało to miasto, jest elementem, który będzie jednoczył naszą społeczność lokalną. Jest 

konieczne, ja osobiście jeżeli mam się odnieść do tego projektu, jestem przeciwny budowie 

obwodnicy wschodniej. Oczywiście tutaj padła informacja, że to nie będzie obwodnica 

wschodnia, natomiast jestem za budową drogi lokalnej, drogi, która będzie wykorzystywała 

już istniejące drogi i do budowy połączenia tych istniejących dróg. Dlaczego tak myślę, że to 

jest najlepsze rozwiązanie? Otóż dlatego, że jak każdy dobry gospodarz, każdy z Państwa 

planuje budżet domowy co miesiąc. W mieście planujemy budżet na następny rok. Więc 

jeżeli koszt tej drogi wschodniej - tutaj padały kwoty od 30 milionów, niektórzy mówią i 

ponad 100 milionów złotych – nieważne ile, ważne, że będziemy musieli środki miejskie na 

to przeznaczyć, zabudżetować. Jako dobry gospodarz będziemy musieli je zabezpieczyć. Skąd 

mamy je wziąć?  Nie wiemy, nie znamy kosztów budowy, oczywiście nie znamy. Pewnie je 
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niedługo poznamy. Natomiast jeszcze raz powtarzam, musimy mieć pieniądze na wkład 

miasta. Cieszę się bardzo, że bo tutaj Pan Burmistrz wspomniał o kwestii, że Pan Jacek 

Tomasiak wspomniał, że 11 gmin między innymi Gmina Lubartów, Miasto Lubartów wzięły 

udział w projekcie, podpisały umowę współpracy w tak zwanym Lubelskim Obszarze 

Metropolitalnym, bo tak, bo Lubartów jest jednym z elementów takiego obszaru. Lublin jest 

liderem, Lubartów jest uczestnikiem i ważnym ośrodkiem. Dlatego też rozumiem, że to będą 

stąd środki. Moje pytanie na koniec, to co już przed chwilą powiedziałam. Chciałbym 

wiedzieć, jeżeli będziemy już znali te koszty, skąd weźmiemy pieniądze na wkład własny? 

Dziękuję bardzo Państwu.  

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Proszę bardzo Pan Grudzień jeszcze raz.  

Pan Waldemar Grudzień: No ja chciałem jeszcze jedno słowo dołożyć tutaj. Usłyszałem 

jedną rzecz, że to nie będzie obwodnica. Ja może zacytuje definicję: „obwodnica- jest to 

droga prowadzące wokół miasta, dzielnicy centrum lub przedmieścia i tak dalej”. Więc 

nazywajmy rzeczy po imieniu. To będzie obwodnica, jeżeli powstanie, to raz. Druga sprawa 

do Pana Pożaka się chciałem odnieść, nie wiem uciekł chyba z sali widzę. Okej, fajnie, więc 

niezależnie czy to będzie 30 milionów w co wątpię,  czy to będzie 100 milionów, to będzie 

inwestycja duża. Dla tych paru samochodów, które mają przejechać z tamtej części miasta do 

Łucki, ja przepraszam, ale mogą pojechać sobie drogą i mostem, który ma być podobno 

poprawiony. Pojechać przez drogę przez Pałe..., ja nie wiem jak tam się ona nazywa, 

Chlewiska i tak dalej do Sernik i wjechać do tej Łucki, nie widzę powodu, żeby dla tych paru 

samochodów budować tą obwodnicę i takie ogromne koszty wydawać. To na ten argument 

jeszcze… Aha, jeszcze jedna sprawa a propos kosztów. Ja nie wziąłem tych kosztów z 

kosmosu, proszę  zobaczyć sobie w intrenecie pierwsza z brzegu, którą ja znalazłem w 

Googlach inwestycje, jest to obwodnica miasta  Żyrardowa, to jest około 12 kilometrów 

obwodnicy po ternie chyba dużo łatwiejszym, bo to po prostu wycieli kawałek lasu, 

przeprowadzili tam drogę. Tu naprawdę są treny podmokłe, żeby wybudować tam estakadę 

powyżej tego połączenia kolejowego, przejść przez te tereny jednak podmokłe, to będą duże 

pieniądze, porównywalne może nie z Kockiem, bo tam jest duży odcinek, nie mniej to będą te 

rzędy wielkości. Nie wierzę w 30 milionów po prostu. Zanim jakiekolwiek prace czy do 

projektu, czy już realizacji będziemy chcieli dążyć, oszacujmy realnie te koszty, czy nas jako 

miastom stać na to po prostu. 

 Pan Burmistrz Janusz Bodziacki:  Dziękuję bardzo. Tak nie odpowiedziałem wprost, ten 

wkład własny, proszę Państwa jest perspektywa pozyskania zewnętrznych pieniędzy, już 

niezależnie jakiej długości będziemy tą drogę robić. Ale, jeśli my mówimy, że nie stać nas na 

wkład własny 15 procent, a droga jest potrzebna to jak skończą się środki możliwe, na razie 

potencjalnie, to potem będziemy musieli w 100 procentach finansować z własnych środków, 

rzecz która jest dla mieszkańców,  tu wszyscy się zgadzamy, miedzy Lubelską a Łąkowa, czy 

tam Mickiewicza jest niezbędna. Proszę bardzo Pan chciał zabrać głos jeszcze.         

Pan Jacek Tchórz: Proszę Państwa, ja tylko chciałem coś powiedzieć. Dzisiaj mamy środę, 

jest środek tygodnia, o godzinie 10 jechałem przez Lubartów – z jednego końca na drugi. 

Maksymalna prędkość, jaką osiągnąłem to było dwadzieścia parę kilometrów na godzinę. Nie 
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byłem w stanie osiągnąć 30 na godzinę. No dobrze, no ale Szaniawskiego, dobrze, 

chwileczkę. Godzina za pięć, za dziesięć 8 rano, wyjeżdżam do pracy. Proszę się przejechać 

1-go Maja w stronę Cichej i tam wyjechać. Nie ma szans. Jeździmy przez osiedla uliczkami, 

ulica – jestem za ulicą, ale proszę obiecać, że ona nie będzie łączyła się z Parczewską.  I dla 

mnie to jest wszystko. Dziękuję.   

Burmistrz Janusz Bodziacki:  Dziękuje bardzo, kto jeszcze chciałby? 

Pan Teodor Czubacki: Drodzy Państwo, 2 miesiące temu, kiedy spotykaliśmy się z 

mieszkańcami tam na polu na ulicy Łąkowej nikt nie myślał, że dojdzie do tej debaty. Jestem 

naprawdę zszokowany, co się tutaj dzieje. No nie mniej jednak wszystko idzie w dobrym 

kierunku. Ja ze swojej strony konsultując się z mieszkańcami jeszcze wczoraj i dzisiaj nawet, 

chcielibyśmy złożyć wniosek formalny dzisiejszego spotkania. Ja postaram się mieszkańcom 

przybliżyć ten wniosek formalny, jakie są tam punkty. Generalnie mieszkańcy powinni 

wiedzieć, co się składa do Urzędu  Miasta, jeśli dotyczy to przede wszystkim ich. W jednym 

punkcie jesteśmy wszyscy praktycznie zgodni, że droga od ulicy Lubelskiej do ulicy Łąkowej 

powinna powstać. I tutaj jest wspólna zgoda wszystkich mieszkańców. Mamy wykupione 

tereny, mamy pełną infrastrukturę, więc możemy ją wykonać środkami, które nie są zbyt duże 

w stosunku co do całej inwestycji, prawda?  Nie ukrywam, że nawet z funduszy, bez 

pozyskiwania pieniędzy z Unii udałoby się może taką inwestycję wykonać. To możemy 

podyskutować na ten temat. Drugim punktem to pobudowanie drogi od ulicy Wojska 

Polskiego do ulicy Mickiewicza, również z pełną infrastrukturą, ze wszystkimi 

skrzyżowaniami, które tam są zamieszczone w projekcie i tutaj mamy alternatywę: od ulicy 

Mickiewicza przedłużenie ulicy Piaskowej w stronę Wieprza i połączenie tych ulic ze sobą.  

Proszę zwrócić uwagę, że w dalszej części mamy dolną Łuckę. Jeżeli w przyszłości ktoś 

zastanowi się jak zrobić, aby ominąć cały Lubartów, wystarczy połączyć tylko dwa odcinki: 

od skrzyżowania tej nowo pobudowanej drogi - przedłużenia ulicy Piaskowej z dolną Łucką – 

omijamy cały Lubartów od Szczekarkowa do samych Sernik. I tutaj mam kolejny punkt: 

ograniczenie wjazdu samochodów ciężarowych do 8 ton i zmianę klasyfikacji drogi z KDZ na 

KDL w odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Łąkowej. Oczywiście wykluczając tutaj ten 

odcinek od ulicy Łąkowej do ulicy Mickiewicza, bo w tym momencie, jeżeli połączymy to z 

ulicą Piaskową. Ta część jest niepotrzebna. Dziękuję bardzo. To jest wniosek który składam.     

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Jeszcze Pani Elżbieta Wąs. Proszę Państwa, czy są 

jeszcze jakieś głosy? Debata była bardzo merytoryczna i długa. Jeszcze jeden głos, bardzo 

proszę.       

Uczestnik konsultacji: Ja Proszę Państwa mieszkałem ponad 30 lat w Stanach 

Zjednoczonych. Ja nie będę porównywał dróg amerykańskich do dróg lubartowskich, bo nas 

na to nie stać. Ja tylko co zauważyłem: my tutaj poszerzamy te drogi, poszerzamy i 3 razy w 

roku poszerzamy i wraz one wąskie. Jeśli ktoś projektuje, to trzeba raz zaprojektować, 

poszerzyć i już później nie czepiać się tych dróg. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, co 

możemy zrobić. W Stanach Zjednoczonych te drogi się buduje w nocy. Tam ja nie widziałem, 

żeby w dzień ktoś remontował dróg. Nie ma ruchu. Nie ma remontów dróg w dzień. To 

można zrobić. Śledziłem przepisy różnych stanów odnośnie dróg: Nowy Jork, Arizona, New 
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Jersey, Teksas i  najlepsze przepisy mi się podobają w Teksasie. Jeśli jest więcej jak 1 

wypadek śmiertelny na skrzyżowaniu, to jest 4 znaki stop. Obowiązkowo musowo się 

zatrzymać. A tutaj na obwodnicy ile wypadków śmiertelnych i żadnego znaku nie ma. 

Dziękuję.  

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki:  Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? 

Nie widzę. A jeszcze - proszę bardzo.  

Pan Jerzy Kulesza: Jeszcze raz zajmę głos, bo mam taką wielką prośbę tutaj do wszystkich 

słuchaczy. Proszę szczególnie przysłuchać się słowom Pana Grudnia. Pełen szacunek dla tego 

Pana. Dla Pana Kozieła również pełny. Powiem tak od siebie: Jestem przeciwnikiem tej drogi, 

ale tylko w zakresie od ulicy Mickiewicza do ulicy Wierzbowej, dlatego, że jest to jedyny 

nasz teren zielony, który może być wykorzystany pod rekreacje. Proszę pójść tam w każdą 

sobotę, niedzielę, zobaczyć kobiety, które chodzą z kijkami, rowerzystów. Jeżeli tam 

zbudujemy drogę, ja nie wierze w to, żebyśmy nie spowodowali zagrożenia właśnie tam 

związanego z występowaniem wód. One są co roku na wiosnę i one trwają  do czerwca. 

Mówię to jako osoba znająca problem, bo jestem w zarządzie ogródków działkowych Relax 1 

i 2. Będzie to i to nie chodzi o samych działkowiczów, tylko ta woda gromadzi się przy ulicy 

Ogrodowej. Jeżeli to zrobimy, co zamierzamy, jeżeli tak będziemy dalej działali z tą drogą, ta 

woda pójdzie na ulicę Ogrodową. Nie wierzę w to, że zostanie to wszystko tak pięknie 

odwodnione, dlatego, że tam jest taki teren nie jestem biegłym, jest taki teren, że ta woda nie 

spływa i nie wsiąka. Jeżeli zrobimy tam drogę, zniszczymy to co mówił Pan Grudzień i Pan 

Koziej, którego darze szacunkiem bo naprawdę, zniszczymy to wszystko co nam natura dała. 

Rozważcie Państwo te słowa i te czynniki, jakie wystąpią bo naprawdę to jest jedyna rzecz 

która nam została stworzona przez naturę. Odcięliśmy się całkowicie od lasu 

nowodworskiego, od tak zwanej wilczej polany, od sarniej polany. Nikt tam nie chodzi. 

Jedyną rekreacją, jedynym terenem zielonym jest właśnie teren nad Wieprzem, tutaj od naszej 

strony. Chciałbym, żebyście wzięli Proszę Państwa to pod uwagę. Również Pan Panie 

Burmistrzu przy podejmowanych, Rady Miasta, Rady Gminy, Rady Powiatu, wszystkich 

ludzi, którzy są tym zainteresowani. Dziękuję bardzo.  

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki:  Dziękujemy bardzo. Pani Halina Wolińska. 

Pani Halina Wolińska: Może ja powiem krótko i zakończę słowami: Nie róbmy polityki, 

budujmy drogi. Dziękuje bardzo.  

Pan Burmistrz Janusz Bodziacki: Gdzieś to już słyszeliśmy. Jeszcze Pani Elżbieta jednak, 

tak? Proszę bardzo. 

Pani Elżbieta Wąs: Skoro władza ustawowo ma dbać o interesy mieszkańców, to ja mam 

apel, żeby dbała o interesy całego miasta w tym moje również. Nie tylko pewnej części 

mieszkańców. Ja na przykład mieszkam przy ulicy Szaniawskiego i my na przykład, no nie na 

przykład, już mamy drogę, na której możemy chodzić i protestować, ponieważ ona jest 

naprawdę, ruch jest na niej naprawdę  uciążliwy i w związku z tym, uważam, że budowa 

drogi wschodniej jest naprawę zasadna. Dla mnie również, ponieważ ja jestem też 

miłośniczką zieleni i tak dalej. Wiem, że przy drodze jest planowana budowa ścieżki 
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rowerowej, także ja myślę, że to da się podzielić interesy jednych i drugich oczywiście. 

Konsultacje jak najbardziej potrzebne. 

 Pan Burmistrz Janusz Bodziacki:  Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja miałem tą 

świadomość, że czas nie jest dobry, tu padały głosy. Natomiast uznałem, że nie mogę 

zlekceważyć tej sugestii od Państwa, że chcemy rozmawiać, chcemy się spotkać. Jedno co 

mogę dzisiaj powiedzieć, bo to tak na zakończenie wynika, że na pewno wracamy z tą sprawą 

pod obrady Komisji Rady Miasta i na pewno proszę Państwa, zanim cokolwiek będziemy 

dalej robić, to poproszę Państwa również o spotkanie po raz kolejny i oświadczam, że na 

pewno nie zlecę w międzyczasie tej procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji. 

Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękuję bardzo.   

Innych wypowiedzi w temacie konsultacji nie było.  

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokół sporządziła                                                                     Burmistrz Miasta Lubartów 

   Joanna Szysiak                                                                                   Janusz Bodziacki 

                     

                                                       

 


