20 lat Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Od 20 lat budują i modernizują drogi, poprawiają dostępność
komunikacyjną regionu i dbają o bezpieczeństwo – pracownicy
Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
świętowali w piątek (14.06) okrągły jubileusz połączony z Dniem
Drogowca. W tej wyjątkowej uroczystości udział wziął Marek
Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
administruje drogami regionu, których łączna długość
wynosi 1304 km.
W ciągu 20 lat w modernizację i przebudowę zainwestowano
ponad 1,4 mld zł i zrealizowano ponad 200 zadań.
Jubileuszowe spotkanie stworzyło okazję do podsumowania wielu
lat pracy Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, z której
korzystamy każdego dnia. Podkreślał to wicemarszałek Marek
Olbryś: - Bardzo Państwu dziękuję. Dzisiaj jest taki dzień, gdy
trzeba dziękować. Służenie naszemu społeczeństwu, praca dla
województwa podlaskiego jest bardzo ważna. Każda droga jest
rozwojem, a my musimy się rozwijać nieustannie. Wszystkiego
najlepszego! - mówił poczas spotkania.
Do życzeń przyłączył się także Bohdan Paszkowski, Wojewoda
Podlaski: - Poruszam się po województwie dość często i widzę ten
rozmach inwestycyjny. Cieszę się, że reprezentuję rząd, który
poprzez Fundusz Dróg Samorządowych wspiera te projekty. Życzę,
aby nasza sieć drogowa była jak najlepsza, aby te inwestycje się
wzajemnie uzupełniały, stwarzały warunki do rozwoju, a przede
wszystkim bezpieczeństwa na drogach. - mówił wojewoda.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel wystosował z
okazji jubileuszu list gratulacyjny, w którym życzył pomyślnej
realizacji inwestycji drogowych, wykonania zamierzonych prac i
napraw. Europoseł podkreślił także, jak ważne jest wykorzystywanie
funduszy unijnych w ramach projektów, które w istotnej mierze
wpływają na wizerunek naszego regionu.
Uroczystość 20-lecia połączona została z Dniem Drogowca.
Czternastu zasłużonych pracowników PZDW otrzymało Odznaki
Honorowe Ministra Infrastruktury "Zasłużony dla drogownictwa", o
które wnioskował Marszałek Województwa Podlaskiego Artur
Kosicki. Odznaczenia zostały wręczone przez wojewodę
podlaskiego i wicemarszałka Marka Olbrysia.
20 lat Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Dyrektor PZDW Józef Sulima przedstawił osiągnięcia tych
minionych lat. W ciągu dwóch dekad w modernizację i przebudowę
dróg wojewódzkich zainwestowano ponad 1,4 mld zł. Wśród
największych inwestycji wymienić należy przebudowy dróg: DW676
na odcinku Białystok – Supraśl (9,75 km - 134,7 mln zł); DW678 na
odcinku Kleosin – Markowszczyzna (6,65 km – 133,2 mln zł);
DW653 na odcinku Suwałki – Sejny ( dwa etapy, 25,35 km – 143,5
mln zł); DW690 na odcinku Ostrożany – Siemiatycze (16,1 km –
60,34 mln zł) oraz DW686 na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród
(21,55 km – 64,6 mln zł).
Powstały obwodnice miast powiatowych oraz drogi dojazdowe do
tras ekspresowych. Jedną z najbardziej spektakularnych inwestycji
była przebudowa drogi wojewódzkiej 676 między Białymstokiem a
Supraślem, w wyniku której powstała m.in. widowiskowa estakada w
Krasnem oraz obwodnica Ogrodniczek. Niemniej oczekiwany jest
rezultat budowy wiaduktu przy ul. Kryńskiej w Sokółce, której
zakończenie planowane jest na listopad 2021 r., o czym pisaliśmy
tutaj (link do artykułu).

Z drogowcami w dniu ich święta byli obecni m.in. wicemarszałek
Marek Olbryś, wojewoda Bohdan Paszkowski, radny sejmiku Paweł
Wnukowski oraz Tomasz Szeweluk, Dyrektor Gabinetu Marszałka.
(aa)

