Mieszkańcy pikietowali pod iławskim ratuszem. „50 lat nas
oszukują” [WIDEO]
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"Dlaczego rada miasta nic nie robi", "50 lat walczymy o drogę", "Ulica Jagiełły do remontu",
"50 lat nas oszukują" - to hasła na transparentach, które przynieśli dzisiaj (2 sierpnia) pod
iławski ratusz mieszkańcy ulicy Jagiełły. Jedna z najstarszych dróg w naszym mieście nie
może się doczekać remontu. Zdeterminowani mieszkańcy, którzy mają już dość wybojów,
latem tumanów kurzu, a jesienią błota, zorganizowali pikietę i na ręce burmistrza złożyli
petycję w tej sprawie.
W imieniu mieszkańców apel odczytała przed siedzibą Urzędu Miasta w Iławie Krystyna Szkopińska.
- Zwracamy się z prośbą o podjęcie natychmiastowych działań w celu pozyskania
środków finansowych na przebudowę ulicy Jagiełły w Iławie - mówiła iławianka. Przez prawie 50 lat byliśmy oszukiwani, pomijani, zwodzeni obietnicami przez
grupy rządzące naszym miastem, praktycznie ze wszystkich formacji
politycznych. Składamy kategoryczny protest. Uważamy, że skoro miasto stać na
wszelkiego typu imprezy, w tym Lotnicze Majówki, za ogromne kwoty, to równie
szybko i skutecznie zorganizujcie środki na remont naszej ulicy. Wydajecie
środki publiczne na rozrywkę, pomijając elementarne potrzeby mieszkańców.

Mieszkańcy ulicy Jagiełły zdają sobie sprawę, że dróg w złym stanie jest w mieście więcej, jednak
uważają, że ich około 800-metrowa ulica to już niechlubny rekord.
Mieszkańców wysłuchał burmistrz.
- Temat jest nam znany, już poprosiłem kierownika wydziału odpowiedzialnego
za inwestycje o oszacowanie kosztów związanych z remontem tej ulicy, jej
doświetleniem i wykonaniem tam infrastruktury, a także z wykupem działek odpowiedział Dawid Kopaczewski. - Jak Państwo wiecie, droga dojazdowa do
Waszych posesji jest dosyć wąska, a miasto nie jest właścicielem wszystkich
działek położonych wzdłuż ulicy.
Jak wyjaśniał burmistrz, miasto będzie musiało te tereny pozyskać, co trochę potrwa, ale jest
konieczne, by wykonać spełniający wymogi, oczekiwania i standardy ciąg pieszo-jezdny.
2-2,5 mln złotych - na taką kwotę ratusz oszacował koszt wykonania tego zadania. Wycena ta nie
uwzględnia jednak podziemnej infrastruktury i kosztu wykupu działek.
Iławski magistrat przygotował też raport z audytu stanu miejskich dróg, ulic, chodników. Jego treść
będzie przedmiotem obrad z udziałem radnych.
- Na podstawie tego raportu, który zostanie przedstawiony opinii publicznej,
chcielibyśmy ustalić priorytety w zakresie realizacji takich inwestycji w naszym
mieście - dodał Dawid Kopaczewski. - Takich odcinków jak Państwa jest w mieście
kilka. Jest wiele takich punktów, które wiele lat czekały na swoją kolej i
wymagają interwencji.
Burmistrz dodał, że ratusz przychyla się do takiego podejścia, by w pierwszej kolejności
uporządkować zaniedbane, starsze ulice - jest to kwestia pilniejsza niż budowa nowych ulic na
dopiero powstających osiedlach.
- Nasza ulica jest jedną z najstarszych w mieście. Prosimy, by wreszcie coś z tym
zrobić, a nie tylko obiecywać - podsumowała Krystyna Szkopińska.
Mieszkańcy poprosili jeszcze, by dopuścić ich do głosu w tej sprawie na najbliższej sesji Rady
Miejskiej w Iławie.
Do tematu wrócimy.
"Ulica Jagiełły do remontu" - pikieta mieszkańców przed iławskim ratuszem.
Zdjęcia, wideo: Info Iława.
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