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Szanowny Panie Starosto, 

jako Radny Gminy Swiercze, ale przede wszystkim mieszkaniec Kowalewic 
Wtokianskich, wspOlnie z mieszkancami 	Kowalewice Wtokiariskie, Kowalewice Nowe, 
Ostrzeniewo, Chrnielewo, Brodowo, Stpice, Prusinowice oraz 5wiercze, ktorzy codziennie 

korzystaja z drogi powiatowej nr 3419W „Kowalewice Wiogciariskie — Ostrzeniewo — Gotqbie" 

zwracarn si z progba o jej naprawq oraz zwiqkszenie bezpieczenstwa uZytkownikOw. Remont 

w postaci wykonania naktadki asfaltowej na najbardziej zniszczonych fragmentach nawierzchni 

asfaltowej byt obiecany przez Dyrektora Zarzqdu Drag Powiatowych na jednej z Sesji Rady 
Gminy 5wiercze. 

Obecnie droga znajduje siq w stanie fatalnym, zagra2ajqcym bezpieczenstwu mienia 

i .zdrowia uZytkownikow — mieszkaricow powiatu puttuskiego. Na catym wyZej wspomnianym 

odcinku drogi powstaty liczne'spqkania i ubytki nawierzchni, a fragmentami droga praktycznie 

przestata istnie6. W czerwcu tego roku dokonano dorainej naprawy najwiqkszych ubytk6w za 

ponnoca 2wire-destruktu, jednak to naprawy, ze wzglqclu na ciqgte wybijanie siq dotow, niewiele 

porno& u2ytkownikom drogi. Niemniej jednak, dziqkujq za proby naprawy, to potwierdza tylko 

to, 2e Pan Starosta jako osoba zarzgdzajqca drogami powiatowymi na terenie powiatu 

puttuskiego zna problem z jakim muszq mierzyd SiQ mieszkancy korzystajqcy z ww. fragmentu 
drogi. 

Z tego co mi wiadomo, przedmiotowa droga jest planowana do przebudowy w obecnej 

kadencji oraz, 2e zostat jui wybrany Wykonawca dokumentacji projektowej na jej przebudowe. 

Stad wysuwa 	moja kolejna proSba o przedstawienie harmonogramu prac przygotowawczo - 

projektowych oraz o zorganizowanie spotkania roboczego z przedstawicielami projektanta, 

Zarzadu Drog Powiatowych oraz Starosty. Ja ze swojej strony \zapewniq udziat w spotkaniu 

mieszkaricow majqcych bezpogredni dostqp do drogi, aby wyrazili sWoje sugestie i zgtosili uwagi 

do planowanych rozwiqzari projektowych. Dzigki temu, po uzyskaniu pozwolenia na budowq 

oraz przystqpieniu do realizacji zmniejszy sig ryzyko uwag i problemow na etapie budowy. 

Ponadto, proszq o .przedstaWienie mi harmonogramu przebudowy drug powiatowych 

kadencji na lata 2018 — 2023. Poza sprawq drogi przez Kowalewice Wtogciariskie, uwaiam 

rownie2, ze w planach rozwoju sieci drogowej, watro bytoby uwzglqdnie przebudowq drogi 

powiatowej nr 2423W „Nasielsk — Prusinowice — Kokiesze - Strzegocin" na odcinku Stpice-

Prusinowice. Droga to jest znaczqcym ciqgiem komunikacyjnym mieszkancow gminy i pomimo 

nawierzchni zwirowej jest uczqszczana przez bardzo duZq liczbq uZytkownik6w. Stanowi ona 



nieocenione ogniwo w sieci drogowej na terenie Gminy §Ariercze m.in. dziqki temu, ie tqczy • 

bezpoSrednio drogi grninne i powiatowe z drogq wojewodzkq nr DW 620. Niestety w okresach 

przejSciowych, tj. wczesnq wiosnq i przy jesiennych deszczach staje sig „btotng przeprawg" 

utrudniajqc a niekiedy rowniei uniemaiwiajqc mieszkaricom jakikoiwiek wyjazd z domow 
i dojazd do praey, szkoty, skiepu, itp. 

Na zakoriczenie chciatbym poprosie Pana Starostg o poparcie w dziataniach na 

Posiedzeniach Zarzqdu i Rady Powiatu oraz przychylhok nie tyle mojej osobie, co przede 

wszystkim mieszkancom powiatu puttuskiego, ktorz' y codziennie korzystajq z powyiszych 
odcinkew dr6g powiatowych. 

Nadmieniq, ie w latach ubiegtych mieszkancy wsi Kowalewice Wtokiariskie przekazali 

wyodrbniony przez Raclq Gminy Fundusz Wed(' swojej wsi na zakup przepustOw i przy 

wspOtpracy z ZDP w PuttuskU zapewnili sprzqt do odwozu i transportu materiatow i urobku. 

Dlatego proszq o potraktowanie tej petycji mozliwie priorytetowo i uwzglqdnienie przebudowy 

drogi powiatowej przez Kowalewice Wtokiariskie wtrod zadari inwestycyjnych Powiatu 
Puttuskiego na rok 2020. 

Ze swojej strong, oraz niiej podpisanych Radnych Gminy wiercze zapewniam, 

w przypadku wniosku Powiatu Puttuskiego dotyczqcego partycypacji w kosztach przebudowy 

drogi powiatowej w Kowalewicach Wtokiariskich bgdzie on przez nas poparty na odpowiedniej 
Sesji Rady Gminy S'wiercze. 

ProSzq o odczytanie powyiszej petycji na najbliiszej Sesji Rady Powiatu Puttuskiego. 

Z powataniem 

Dariusz Siemborski 

Do wiadomoki:  

1. Halina BANACH — Cztonek Zarzqdu Powiatu Puttuskiego 
2. Tadeusz NALEWAJK — Przewodniczqcy Rady Powiatu 
3. Matgorzata CHEt.STOWSKA — Radna Powiatu Puttuskiego 
4. Mariusz KOWALEWSKI — Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych w Puttusku 
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