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Informujemy, że w związku z bardzo złym stanem nawierzchni ulicy Kwiatowej w
Wójtowie, mieszkańcy nieruchomości znajdujących się przy tej ulicy podjęli działania
zmierzające do poprawienia tego stanu.
W tym celu na spotkaniu mieszkańców w dniu 26 stycznia 2015r. powołany został
Komitet na rzecz poprawy jakości nawierzchni ulicy Kwiatowej w Wójtowie, a następnie w
lutym 2015 r. uzyskano stanowiska mieszkańców nieruchomości położonych przy ulicy
Kwiatowej, w których zadeklarowali oni wpłacenie dobrowolnych kwot na rzecz zakupów
inwestycyjnych przeznaczonych na remont nawierzchni odcinka ulicy Kwiatowej w kierunku
wsi Nikielkowo od posesji numer 12 do granicy Wójtowa.
Z oświadczeń mieszkańców wspomnianych nieruchomości wynika, że zadeklarowali
wpłacenie różnych kwot, która stanowi łącznie kwotę około 50 tysięcy złotych, a nadto
zadeklarowali swoją pracę w ramach czynu społecznego w niezbędnym zakresie, czyli
wykonania takich prac, jakie nie będą wymagały użycia ciężkiego sprzętu.
Stan odcinka drogi, o którym mowa jest bardzo zły. W okresie zimowym na całym
odcinku tworzy się ogromna ilość dziur a nadto na powierzchni powstaje błoto praktycznie
uniemożliwiające poruszanie się pieszych po drodze. W okresie suchym z kolei
przejeżdżające pojazdy wzniecają kurz powodując ogromny dyskomfort w poprawnym
funkcjonowaniu

mieszkańców.

Wykonywane

prace

polegające

na

wyrównywaniu

nawierzchni dają efekt zaledwie na kilka dni, podczas których nota bene wielu kierowców

rozwija na tym odcinku duże prędkości, wzniecając ogromne tumany kurzu, co stanowi nie
tylko obniżenia komfortu życia, ale w odbiorze większości mieszkańców stanowi poważne
zagrożenie dla zdrowia. Dotychczasowe prace na tym odcinku okazały się półśrodkami i nie
spełniły oczekiwań, a ich tymczasowość to marnotrawienie tysięcy złotych, gdyż po 2-3
dniach sypany na drogę środek w tajemniczych deszczowych okolicznościach znika.
W związku z powyższym prosimy o podjęcie pilnej współpracy mającej na celu
poprawę jakości wymienionego odcinka ulicy Kwiatowej. Ta społeczna inicjatywa
mieszkańców nie może zostać zmarnowana. Nie wolno dopuścić do zniechęcenia,
zaniechania i wykazania, że jakiekolwiek oddolne inicjatywy w Gminie Barczewo okażą się
bezcelowe. Liczymy na konstruktywne przedsięwzięcia w omawianym zakresie, gdyż dalsze
funkcjonowanie w takich drogowych realiach jest niemożliwie.

