
 

w sprawie katastrofalnego stanu dróg powiatowych,  

a w szczególności dróg powiatowych  

nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale  

oraz  

1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze– Juchnajcie – Rogale – Widgiry – Żabin. 

www.halomazurskie.pl 

tel. 798 297 781 i 883 402 812 

 

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Gołdapskiego, 

Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin zaprasza Was na legalny wiec pod gmachem Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi w dniu 14 kwietnia 2022 roku, na godzinę 13:00 (ul. Krótka 1), aby zmotywować 

władze Powiatu Gołdapskiego do dostosowania stanu nawierzchni dróg powiatowych do cywilizacyjnych 

wymogów XXI wieku.  

DOSYĆ KPIN Z MIESZKAŃCÓW! 
 



OPIS NASZYCH DZIAŁAŃ 

25 marca br. Rada Powiatu w 

Goładpi przyjęła plan remontów na rok 

2022 przygotowany przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Gołdapi, w którym 

zakłada się jedynie ulepszenie 

nawierzchni części w/w dróg 

„kruszywem” oraz „naprawę nawierzchni 

bitumicznej masą na zimno” (pismo ZGP 

w Gołdapi z dnia 10.03.2022, sygn.. 

ZDP.0321.7.1.2022.SB). Warto dodać, że 

po wystąpieniu ZChR do Pana Premiera 

Mateusza Morawieckiego w sprawie 

środków na kompleksowy remont tych 

dróg uzyskaliśmy promesę 

zabezpieczenia do 80% środków 

potrzebnych na remont z Budżetu 

Państwa. Niestety, na sesji Rady Powiatu w Gołdapi w dniu 28 stycznia br. radni odrzucili naszą kolejną petycję, aby 

zabezpieczyć potrzebny wkład własny ze strony samorządu w budżecie na rok 2022. To oczywista realizacja w 

praktyce tez byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego, że „pieniędzy nie ma i nie będzie” – tyle, że z położeniem 

na szali życia i zdrowia użytkowników tych dróg.  

Tymczasem Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XLII/205/2021 z dnia 13 października 2021 roku petycję 

Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w części dotyczącej wykonania remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie 

Mazurskie -Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale oraz pozyskania środków 

zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania uznała za zasadną. Uchwałą Nr XLVII/232/2022 Rady 

Powiatu w Gołdapi z dnia 28 stycznia 2022 roku petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie podjęcia 

przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwały zobowiązującej Zarząd Powiatu Gołdapskiego do wprowadzenia w budżecie 

powiatu na rok 2022 zmiany pozwalającej na wykonanie kompleksowego remontu dróg powiatowych nr 1764N 

Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry- Skocze- Juchnajcie- Rogale oraz pozyskania 

środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania pozostawia bez rozpatrzenia z przyczyn 

określonych w uzasadnieniu. Jak wynika z przytoczonych faktów, obie drogi powiatowe są jedynie doraźnie i 

odcinkowo naprawiane. Warto dodać, że w tym terenie prowadzona jest aktywna gospodarka w zakresie 

pozyskiwania drewna przez Nadleśnictwo Czerwony Dwór. Co istotne, pozyskane drewno jest wywożone w/w 

drogami powiatowymi powodując znaczne szkody w nawierzchni przez wielotonowe pojazdy. Podobnie w/w 

drogami transportowane są materiały pozyskane w Żwirowni w Rogalach. W opinii ZChR lokalne Nadleśnictwo 

Czerwony Dwór powinno partycypować w kosztach kompleksowego remontu w/w dróg. Wielu z mieszkańców tego 

terenu uważa, że za kryzys komunikacyjny, tj. kiepski stan dróg powiatowych nr 1764N (Banie Mazurskie – Ziemiany 

– Rogale) i 1815N (Gołdap-Kośmidry-Skocze-Juchnajcie-Rogale) odpowiadają słabe wyniki wyborcze „luminarzy 

polityki” ze Starostwa Powiatowego w Gołdapi.  

Nadmieniamy, że w zaskakujących okolicznościach „zniknęły” znaki ograniczające tonaż pojazdów, które 

mogą poruszać się w/w drogami, a Zarząd Powiatu w Gołdapi nadal nie zrealizował własnej uchwały z 13 

października 2021 roku nr 191/2021, w której uznał petycję ZChR za zasadną w zakresie wystawienia znaków o 

zakazie wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 ton.  

Stan obu wspomnianych dróg powiatowych jawnie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Dosyć już kpin 

z Mieszkańców i płacenia z własnej kieszeni za remonty zawieszeń naszych pojazdów, bo władze Powiatu 

Gołdapskiego swoją bezczynnością w remontowaniu dróg N 1764 i N 1815 zmuszają mieszkańców do wydawania na 

te remonty naszych ciężko zarobionych pieniędzy! 

ZOBACZ VIDEO NA WWW.HALOMAZURSKIE.PL 

PRZYJDŹ NA WIEC! PRESJA MA SENS! 

http://www.halomazurskie.pl/

