
Objazd przez Łubianę - dzień kolejny...
Data: 15.10.2020. Autor: Marcin Żurek. Kategoria: Aktualności.

Drodzy Mieszkańcy. 

To już prawie tydzień, jak obowiązuje objazd przez Łubianę w związku z remontem
przejazdu kolejowgo. Niestety wielu kierowców pojazdów ciężrowych nie stosuje się
do wprowadzenia ograniczenia do 3,5 tony i wjeżdzają na zakaz. Myślę, że nie będzie
błędnym stwierdzeniem, że mało który się do tego stosuje. Mimo wzmożonych patroli
policji i straży gminnej nadal nic sobie z tego nierobią. Wprowadzony zakaz nie jest
złośliwością wobec przewożników a troską o BEZPIECZEŃSTWO naszych mieszkańców
oraz ochroną przed dewastacją naszych dróg, chodników i mostku na ul. Kaszubskiej.
Sygnałom i alarmom z Waszej strony nie ma końca a sami wiecie, że płyną o każdej
porze dnia i nocy. Więcej w artykule UG Kościerzyna, który zamieszczam poniżej.

Mimo objazdu TIRy jeżdżą przez Łubianę - 15 października, 2020

Od tygodnia obowiązuje zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej nr 20, która w sposób
szczególny dotyka mieszkańców Łubiany. Objazd jest spowodowany przebudową drogi
krajowej na odcinku Korne-Kościerzyna i niemożnością przeprowadzenia prac na



przejeździe kolejowym inaczej jak tylko z jego zamknięciem.

Również na czas zamknięcia torowiska została wprowadzona kolejowa komunikacja
zastępcza między Lipuszem a Kościerzyną. A przejścia dla pieszych w Łubianie są
monitorowane przez asystentów ruchu, którzy pojawili się na wniosek władz Gminy
Kościerzyna i pomagają w bezpiecznym przekraczaniu drogi mieszkańcom.

Mimo właściwego oznakowania objazdu nie wszyscy użytkownicy dróg przestrzegają
znaków drogowych i nie korzystają z wyznaczonych dróg objazdowych.

Największym problemem jest nie przestrzeganie przepisów przez pojazdy powyżej 3,5 tony.

Do walki z tym procederem zostały zaangażowane dodatkowe patrole Policji, Straży
Gminnej, poinformowano Inspekcję Transportu Drogowego. Niestety, to nie wystarcza, TIRy
i tak niszczą nasze drogi.

W związku z tym na terenie objazdu zostaną zainstalowane kamery monitorujące, po to by
wyłapywać kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony skracających sobie przejazd drogą przez
Łubianę.

Prosimy też mieszkańców, że gdy widzą sytuację, jak duże pojazdy jadą ulicą Długą lub
Kaszubską – gdzie za wyjątkiem autobusów i pojazdów służb komunalnych nie powinny
poruszać się samochody powyżej 3,5 tony – aby robili zdjęcia samochodów z widoczną
tablicą rejestracyjną i przesyłali je na adres sg@koscierzyna.pl
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