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Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się z prośbą o wpisanie do planu inwestycyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-

strad niezwykle ważnej z punktu widzenia mieszkańców gminy Pruszcz Gdański inwestycji – budowy kładki 

pieszo-rowerowej nad obwodnicą Trójmiasta. O powyższą inwestycję gmina Pruszcz Gdański zabiega od 

wielu lat, kierując w tej sprawie pisma do GDDKiA, której gdański oddział wykonał nawet koncepcję kładki 

i złożył w roku 2011 wniosek o wykonanie pełnej dokumentacji, jednak bez powodzenia. 

Gmina Pruszcz Gdański to gmina wiejska, ponosząca jednak różnorakie konsekwencje suburbanizacji 

Trójmiasta. Dynamicznie rośnie liczba mieszkańców wielu miejscowości, konieczna jest budowa nowych 

szkół, dróg, infrastruktury społecznej. Rozwój układu drogowego wokół Trójmiasta wpływa również bezpo-

średnio na życie i funkcjonowanie naszych mieszkańców. Właśnie z taką sytuacją zmagamy się od czasu 

wybudowania obwodnicy Trójmiasta, która przedzieliła 3 największe miejscowości gminy: Straszyn, Rot-

mankę i Juszkowo. W konsekwencji dzieci z Juszkowa od lat zmuszone są przemierzać dodatkowe 5 km 

w celu dostania się do szkoły. Ponadto każda z miejscowości dysponuje szeregiem innych specyficznych 

usług, a skorzystanie z nich wymaga długiego objazdu transportem kołowym, co na pewno nie sprzyja czy-

stości powietrza. Gmina Pruszcz Gdański nieustannie inwestuje również w rozwój ścieżek rowerowych, an-

gażując na ten cel niemałe środki ze swojego budżetu oraz starając się pozyskać środki pozabudżetowe. Wy-

budowanie kładki pozwoli na połączenie sieci tras rowerowych leżących po obu stronach obwodnicy Trój-

miasta, przyczyniając się nie tylko do ułatwienia życia mieszkańcom, lecz także do pełniejszego rozwoju 

infrastruktury wypoczynkowej i propagowania ekologicznych metod podróżowania. 

Budowa kładki jest od lat postulowana przez lokalne społeczności, co znajduje swoje odzwierciedlenie 

podczas spotkań wiejskich i rozmów z mieszkańcami. To właśnie w ich imieniu zwracam uwagę na ten pro-

blem, mając nadzieję, że konsekwentne starania w końcu doprowadzą do osiągnięcia celu, jakim ostatecznie 

jest bezpieczeństwo i dobro mieszkańców. 

Z poważaniem 

Ryszard Świlski 

 
 


