Stanowisko Prezydenta Miasta Starogard Gdański wobec oświadczenia Koła Platformy Obywatelskiej RP w
Starogardzie Gdańskim.
W dniu 1 sierpnia 2017 roku Koło Platformy Obywatelskiej RP w Starogardzie Gdańskim wydało
oświadczenie na temat obwodnicy Starogardu Gdańskiego podpisane przez jej przewodniczącego Sławomira
Neumanna. Lektura tego komunikatu wprowadziła mnie w prawdziwe osłupienie. Z niedowierzaniem
przeczytałem o zaangażowaniu posła Sławomira Neumanna w proces starań o realizację tej największej i
niezwykle potrzebnej całemu naszemu regionowi inwestycji. Apogeum cynizmu zawarte zostało na końcu
tego kuriozalnego oświadczenia, gdzie pan Neumann w imieniu starogardzkiej Platformy Obywatelskiej
obiecuje, że budowa obwodnicy Starogardu ponownie znajdzie się w rządowym Programie Budowy Dróg
Krajowych. Nasuwa się pytanie: Czyjego rządu? Prawa i Sprawiedliwości? Może zaś Platformy
Obywatelskiej w bliżej nieokreślonej przyszłości? Przypomnę, że deklarację budowy tej inwestycji poseł
Neumann składał już kilkukrotnie... zawsze przed wyborami parlamentarnymi. Użył nawet stwierdzenia, że
po jego wyborze na posła RP nasza obwodnica powstanie na 102 procent! Posłem został, a obwodnicy jak
nie było, tak nie ma.
Już w 2010 roku mogły rozpocząć się intensywne działania na rzecz jej budowy poparte konkretnymi
decyzjami i wsparciem posła Sławomira Neumanna. Tak się niestety nie stało. Prawdą natomiast jest, że to
lokalne samorządy Miasta, Gminy i Powiatu chcąc przyspieszyć, a wręcz urealnić budowę tej arterii
komunikacyjnej sfinansowały w 2015 roku (mimo, iż było to zadanie rządowe) opracowanie „Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego”, dlatego decyzję rządu o niezakwalifikowaniu naszego
projektu do realizacji do roku 2025 przyjęliśmy z ogromnym żalem i rozczarowaniem. Wraz ze Społecznym
Komitetem Budowy Obwodnicy Starogardu zrobiono wszystko, co tylko było możliwe w ramach
posiadanych kompetencji, aby ten projekt doprowadzić do szczęśliwego finału. Zdaję sobie sprawę, że
przyjęty przez rząd Platformy Obywatelskiej Program Budowy Dróg Krajowych we wrześniu 2015 roku
(oczywiście przed wyborami parlamentarnymi!) był obarczony błędem ekonomicznym, gdyż nie zapewniał
finansowania wszystkich inwestycji! Była to raczej wyborcza deklaracja... na papierze. 107 miliardów
złotych zapisanych w ówczesnym Programie to niespełna niewiele ponad 50 procent środków potrzebnych
do sfinansowania wszystkich zapisanych w Programie projektów drogowych.
Jestem przekonany, że budowa starogardzkiej obwodnicy powinna stać się priorytetem rządowego
Programu, gdyż spełnia ku temu wszelkie możliwe kryteria. Wspólnie z samorządowymi partnerami oraz
Społecznym Komitetem Budowy Obwodnicy Starogardu przy wsparciu lokalnej społeczności będziemy
walczyli o jej rzeczywistą realizację, wykorzystując wszelkie możliwe środki i sposoby, ale bez politycznego
pieniactwa. Do skutku.
Panie pośle Sławomirze Neumann,
przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, gdzie pełnił Pan ważne, wysokie funkcje partyjne i rządowe,
mimo składanych przez Pana deklaracji, starogardzka obwodnica nie powstała! Mam zatem prawo oceniać
Pana działania jako wielce nieskuteczne, wręcz pozorowane i nastawione jedynie na Pana osobisty wyborczy
sukces. Cynizm, z jakim ocenia Pan innych w obliczu braku własnych zasług dla rozwoju naszej lokalnej
społeczności budzi moje zgorszenie. To po prostu zwykły brak przyzwoitości. To po prostu wstyd.
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