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Szanowni Mieszkańcy,

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Gminy Kościerzyna poruszyliśmy z wójtem ponownie
temat remontu DK20 oraz planowanego objazdu przez Łubianę. Pierwszy artykuł w tej
sprawie wraz z sondą dla mieszkańców Objazd przez Łubianę - SONDA - uwaga bardzo
ważne! ukazał się 6 dni temu i wywołał wśród czytelników spore "poruszenie". To
dobrze, bo widać, że sprawa jest ważna i poważna. Pytaliście o nasze stanowisko w tej
sprawie. Wraz z Kamilem odpisaliśmy Wam w sekcji komentarzy a dziś prezentuję,
znane mi zresztą od początku, stanowisko Wójta Gminy Kościerzyna.

Wójt podobnie jak ja wolałby aby objazd trwał miesiąc. Nie zawsze się zgadzamy, miewamy
różne zdania w różnych sprawach, ale tu akurat jesteśmy zgodni. Wprowadzenie objazdu na
3 miesiące wcale nie ułatwi nam bardziej życia. Przecież jak będą wahadła między
Schetynówką a ul. Kościerską to będą one głównie dotyczyły tranzytu. My sobie wjedziemy
jedną z naszych dróg, w zależności skąd będziemy jechać. Oczywiście - zdarzać się będzie, że
chwilę postoimy do zjazdu, ale we wsi będzie już luźnej. Myślicie, że jak cały ruch pójdzie
przez Łubianę to będzie to szło tak pięknie płynnie jak na prezentacji? Twórca miał moim
zdaniem bardzo optymistyczne podejście i wyobrażenie przy jej tworzeniu aby przekonać
nas, że to co dla nich lepsze będzie lepsze dla nas. Wyobrażacie sobie dodatkowe ponad 8
000 samochodów na dobę przejeżdżających przez wieś? Ja sobie tego nie wyobrażam.
Obym był w błędzie. Wykonawca twierdzi, że w takich sytuacjach tylko 60% normalnego
ruchu korzysta ze wskazanych objazdów a pozostałe 40% szuka wcześniej alternatywnych
dróg objazdowych. Dziwne, bo przy obecnych wahadłach już mamy zauważalnie wzmożony
ruch. A co jak zacznie się ROK SZKOLNY. Jak nasze dzieci mają dotrzeć bezpiecznie do
szkoły?



BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH DZIECI JAK I NASZE jest najważniejsze, ale o tym wykonawca
nic nie wspomina. 

Żeby nie przedłużać zachęcam do obejrzenia fragmentu sesji, w której poruszamy ten temat.
Dodam, że zobowiązałem się (zrobię to do niedzieli) do spisania wszystkich cennych uwag z
komentarzy pod poprzednim (oraz tym jeśli takowe będą) artykułem jak i z Facebook-a i
przedłożę je wójtowi, aby ten przekazał je dalej do wykonawcy oraz do GDDiK. Może ktoś się
pokłoni/pochyli nad tym i wprowadzi je w życie. Przecież nam wszystkim zależy na długo
wyczekiwanym remoncie mającym na celu poprawę bezpieczeństwa tego niebezpiecznego,
bardzo niebezpiecznego odcinka drogi krajowej od Kościerzyny do Kornego.

Zachęcam do udziału w naszej sondzie, która trwa do 10 sierpnia - SONDA
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