Rospuda: ogłoszono przetarg na obwodnicę
Augustowa
GDDKiA nie marnuje czasu i zamierza w jak najszybszym czasie doprowadzić do zniszczenia Doliny
Rospudy. 25 lipca oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wykonanie inwestycji, mimo że nie ma jeszcze
pozwolenia na budowę.
GDDKiA nie marnuje czasu i zamierza w jak najszybszym czasie doprowadzić do zniszczenia
Doliny Rospudy. 25 lipca oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił
przetarg na wykonanie inwestycji, mimo że nie ma jeszcze pozwolenia na budowę.
Formalnie dyrekcja czeka na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Obie te decyzje
należą do wojewody podlaskiego Jana Dobrzyńskiego, który na wydanie pierwszej decyzji
ma czas do końca sierpnia.
Tymczasem burmistrz Augustowa Leszek Cieślik cały czas zbiera podpisy pod apelem popierającym
budowę obwodnicy w wersji, która będzie przecinać chroniona część Doliny Rospudy. Zapowiedział
również akcję protestacyjną – czterogodzinną blokadę międzynarodowej trasy wiodącej przez
Augustów na 17 sierpnia. Cieślik uważa, że nie ma już możliwości przesunięcia obwodnicy.
Cały czas prowadzone są działania dla ochrony Rospudy. Wczoraj w Warszawie odbyła się pikieta
pod Pałacem Prezydenckim przeciwko planom budowy obwodnicy przez Dolinę Rospudy.
Protestujący zbierali podpisy pod apelem do Prezydenta Kaczyńskiego, by wstrzymał inwestycję.
Kilka dni temu Prezydent mówił dla „Gazety Wyborczej”, że należy dokonać uskoku w trasie
autostrady, żeby nie zniszczyć doliny. Prezydent zaapelował do decydentów, żeby przychylili się
do próśb ekologów.
Zbierane są również podpisy pod apelem do Prezydenta Kaczyńskiego przez „Gazetę Wyborczą”. W
tym momencie apel o ochronę Doliny Rospudy poparło już 131 tys. osób. Na łamach „Gazety
Wyborczej” można przeczytać na bieżąco artykuły promujące ochronę Doliny.
Działania dla ochrony Doliny Rospudy prowadzone są od ponad 10 lat. Przez wszystkie te lata
drogowcy z GDDKiA nie podjęli żadnych działań, które mogłyby służyć szukaniu możliwości
alternatywnego poprowadzenia przebiegu obwodnicy Augustowa. Dopiero rok temu GDDKiA
pierwszy raz zleciła analizę wariantu omijającego obszar chroniony, którego nie bierze się pod
uwagę, gdyż celowo został zaprojektowany przez kilkadziesiąt zabudowań. Uważamy, że najlepsze
rozwiązanie to budowa obwodnicy omijającej cenne przyrodniczo tereny – tzw. wariant
przebiegający w okolicy miejscowości Chodorki, którego realizacja spowoduje mniejszy
konflikt społeczny. Wykazując brak dobrej woli doprowadzili do sytuacji, która może zmusić
obrońców przyrody do podjęcia czynnych działań na rzecz ochrony Doliny.
Więcej informacji o kampanii na rzecz ochrony Doliny Rospudy znaleźć można na stronie Pracowni.
Jest to największe kompendium wiedzy na temat działań prowadzonych dla ochrony Doliny. Na
naszej stronie znajduje się opis działań prowadzonych przez Pracownię i współpracujące z nami
organizacje od połowy lat 90-tych (m. in. Stowarzyszenie „Ruch na rzecz Ziemi” z Suwałk), mnóstwo
dokumentów, fotografii, szczegółowy opis walorów przyrodniczych Doliny.
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