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Września, 10.02.2021

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Powiatu Wrzesińskiego

Wnoszę o naprawienie brukowej nawierzchni drogi na terenie „przystanku — muzeum"
pn.: „Granica" w Borzykowie. Zniszczenia odcinka drogi brukowej dokonał podwykonawca
firmy Colas, która remontowała drogę powiatową (ul. Niepodległości) w Pyzdrach. Dnia 8.
grudnia 2020 mieszkaniec Borzykowa powiadomił w tej sprawie Policję oraz niżej podpisaną
jako właścicielkę budowli „Granica". Po sprawdzeniu informacji poinformowałam
naczelnika wydziału dróg powiatowych Pana Bartłomieja Kaczmarz,ewskiego o zaistniałej
sytuacji dołączając zdjęcia i prosząc o interwencję. Jak poinformował mnie Pan
Kaczmarzewski był to moment przed odbiorem prac naprawczych ulicy Niepodległości w
Pyzdrach. Niestety Pan Kaczmarzewski nie uznał za stosowne wstrzymać odbioru drogi
powiatowej przy ulicy Niepodległości w Pyzdrach do czasu naprawienia szkody na Granicy.
Uzasadnienie:
Firma zajmująca się naprawą drogi powiatowej w Pyzdrach na zlecenie Starostwa
Wrzesińskiego zrobiła sobie nielegalnie bazę przystankową na Granicy w Borzykowie i
zniszczyła odcinek ułożonej w tym miejscu drogi brukowej. P. Bartłomiej Kaczmarzewski
jako przedstawiciel Starostwa, sugeruje w korespondencji, że ani Starostwo, ani firma Colas
nie odpowiadają za zniszczenia. Sama firma Colas potwiercl7a, iż przy okazji naprawy drogi
powiatowej w Pyzdrach zniszczenia te powstały, a dokonały ich firmy pracujące na rzecz
firmy Colas w trakcie napraw drogi powiatowej w Pyzdrach. Cytuję:
„(...) jak wskazała firma COLAS, nie byty to samochody z budowy tylko firm zewnętrznych
świadczących dostawę materiałów, więc absolutnie nie jest prawdą jakoby te firmy pracowały na
zlecenie Starostwa".

Istotnie wykonawcą zatrudnionym przez Starostwo była firma Colas. Ta podzieliła się
zleceniem z innymi firmami. Nie mienia to jednak faktu, że drogę na Granicy uszkodzono
podczas tej zespołowej pracy, dla której zleceniodawcą było Starostwo.
Granica powstała w 2004 r. wysiłkiem społecznym, ze wsparciem pozyskiwanych
grantów zewnętrznych przez Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr". Choć Starostwo
Wrzesińskie tego nie finansowało, to Granica stanowi pozytywny wyróżnik Powiatu
Wrzesińskiego (patrz: Wikipedia). Znalazła się jako „przystanek — muzeum" w
przewodnikach turystycznych w kraju i za granicą. Zatrzymuje się tam bardzo wielu
podróżnych. To miejsce informacji o regionie i jego promocji. Trzeba bardzo złej woli urzędu
Starosty, by niweczyć pracę społeczną wielu ludzi działających non profit dla dobra
wspólnego. Szkody są niewielkie. Ich naprawienie przez władze powiatowe to bardziej gest
dobrej woli i docenienie pracy osób i organizacji pozarządowych niż inwestycja.
Wiesława Kowalska
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