Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Blokadą ulic Kowalewiacy walczą o obwodnicę
W dniu 2 sierpnia br., przez dwie godziny mieszkańcy Kowalewa Pomorskiego blokowali przejazd przez miasto,
domagając się przyspieszenia budowy obwodnicy. W godzinach od 13.00 do 15.00 spacerowali po 3 przejściach dla
pieszych na ul. Toruńskiej, Brodnickiej i 1 Maja. Miasto opustoszało. Przepuszczano jedynie pojazdy uprzywilejowane i
z żywym inwentarzem. Były transparenty, megafony i ulotki. Mieszkańcy przepraszali kierowców za utrudnienia i
rozdawali wodę. Po 15 minutach blokady przez 5 minut otwierali przejazd.

Obwodnica przede wszystkim potrzebna jest ze względów bezpieczeństwa pieszych jak i zabytkowych kamienic
naszego miasta. Dewastowane jest miasto, a w ostatnim okresie mieliśmy nawet wypadki śmiertelne- mówi
protestująca, główny organizator pikiety, Elżbieta Witkowska- Walczymy także w imieniu kierowców. Trudno jest
przedostać się tirem przez miasto, w którym są cztery ostre zakręty.
W miejscach pikiet był też Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz komendant Piotr Pipczyński i policjanci z
kowalewskiego posterunku oraz policja powiatowa z komendantem Wojciechem Machelskim.
Dziękuję organizatorom demonstracji i mieszkańcom za udział i wspieranie samorządu w działaniach dążących do
budowy obwodnicy. Już od 20 lat staramy się o jej powstanie. Należy pamiętać, obwodnica znajdować się będzie w
pasie drogi krajowej i koszt jej budowy powinien ponieść zarządca. Znając realia w 2008r., dokonaliśmy uroczystego
podpisania porozumienia z Marszalkiem Województwa Piotrem Całbeckim i ówczesnym dyrektorem Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy Markiem Kowalczykiem i mieliśmy nadzieje na przyspieszenie
prac. Z naszej strony wywiązaliśmy się z zapisów porozumienia. Sfinansowaliśmy opracowanie dokumentacji. Niestety
dochodzące do nas informacje od zarządcy tej drogi, jak również sytuacja finansowa kraju stawiają pod dużym
znakiem zapytania rozpoczęcie tej inwestycji. Dla nas bez obwodnicy nie będzie życia. Po oddaniu zjazdu
autostradowego w Turznie oraz powstaniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ruch, szczególnie tranzyt
gwałtownie wzrósł. Samorządu nie stać na samodzielne zrealizowanie takiej inwestycji. Nadzieją jest współpraca kilku
podmiotów, włączając to samorządy powiatowe, samorząd województwa oraz Ministerstwo Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej- mówi Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- Przy tej okazji dziękuję również policji za pomoc
i dbanie o bezpieczeństwo pikietujących.
Jak publicznie podał Tomasz Okoński, rzecznik oddziału bydgoskiego Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, w ciągu
kilku najbliższych lat budowa obwodnicy Kowalewa na pewno się nie rozpocznie. Drogowcy teraz skupiają się na
ekspresówkach i autostradach.
Mieszkańcy Kowalewa nie zaprzestana na jednej akcji. Następna blokada 6 września, prawdopodobnie od 15 do
17.
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