W Klebarku Wielkim debatowali o drogach
Modernizacja i zimowe utrzymanie dróg to najważniejsze tematy samorządowej debaty z
mieszkańcami gminy Purda, która odbyła się w czwartek (16 lutego) w Klebarku Wielkim.
Powiat Olsztyński reprezentowali: starosta Mirosław Pampuch, dyrektor Powiatowej Służby
Drogowej, Krystyna Plocek oraz radni powiatowi &#8211; Piotr Duda i Piotr Płoski.

W debacie uczestniczyli m.in.
władze powiatu i gminy
Purda, sołtysowie, radni
powiatowi i przedstawiciel
policji
Oblodzenie nawierzchni, zły stan
nawierzchni oraz poboczy, stary
drzewostan, zwiększone
natężenie ruchu i przekraczanie
prędkości przez kierowców
&#8211; to główne bolączki
mieszkańców Klebarka Wielkiego
i okolicznych miejscowości, z
którymi spotykają się każdego
dnia. O swoich problemach
mieszkańcy opowiedzieli
staroście olsztyńskiemu.
- Nie marzę o nowej, szerokiej drodze, ale marzę o tym, aby bezpiecznie wracać do domu każdego dnia
&#8211; mówiła jedna z mieszkanek Prejłowa.
Inni wskazywali na niebezpieczne zakręty, a także na rosnące przy drogach wyschnięte drzewa, które
zagrażają kierowcom. Dyskusja przebiegała w bardzo spokojnej atmosferze i ograniczała się do
merytorycznych uwag i wniosków. Starosta Mirosław Pampuch uważnie wysłuchał wszystkich wystąpień, a
następnie przedstawił stan faktyczny i możliwości finansowe powiatu w zakresie poprawy stanu dróg.
- Ani samorządy powiatowe, ani gminne nie są w stanie poradzić sobie z siecią drogową, która w samym
powiecie olsztyńskim liczy prawie tysiąc kilometrów &#8211; mówił starosta. &#8211; Niestety dopóki nie
dostaniemy z budżetu państwa dodatkowych pieniędzy na drogi, będziemy musieli racjonalnie
wykorzystywać te, które mamy.
Starosta przy okazji debaty wskazał na inwestycje, które w ostatnich latach przeprowadzono w gminie
Purda. Ciągle jest to jednak kropla w morzu potrzeb. Ze starostą zgodzili się radni powiatowi obecni na
debacie. Zarówno Piotr Płoski, jak i Piotr Duda przyznali, że trzeba się skupić na eliminowaniu największych
zagrożeń i poprawie bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Na prośbę mieszkańców starosta
zadeklarował interwencję u Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie w sprawie częstszych kontroli
prędkości na niebezpiecznych fragmentach dróg powiatowych w gminie Purda. Ustalono też, że wiosną
będą przeprowadzane cząstkowe remonty dróg z uwzględnieniem najbardziej niebezpiecznych fragmentów
wskazanych podczas debaty. Kolejny wniosek mieszkańców dotyczył wycinki starych drzew, rosnących w
skrajni pasa. Obecna na spotkaniu dyrektor PSD w Olsztynie zapewniła, że drzewa, które ze względu na
swój zły stan stanowią zagrożenie dla kierowców i innych użytkowników ruchu będą usuwane. Do policji ma
również trafić wniosek o częstsze kontrole tonażu jeżdżących tam ciężarówek.
- Dzięki takim spotkaniom jak te, można jeszcze efektywniej wykorzystywać pieniądze, jakie przeznaczamy
na drogi &#8211; podsumował starosta.
Mieszkańcy gminy Purda już teraz zaprosili starostę na kolejne spotkanie za kilka miesięcy.
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