
KONWENT ZARZĄDCÓW DRÓG POWIATOWYCH 
 
 
Co roku dwa powiaty województwa Kujawsko-Pomorskiego organizują spotkanie 

„drogowców”. W tym półroczu zaszczyt ten przypadł naszemu powiatowi, reprezentowanemu 
przez Zarząd Dróg Powiatowych.  

W dniach 11-12 kwietnia 2014 roku odbył się XI Konwent Powiatowych Zarządców 
Dróg województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
            Na Konwencie obecni byli  przedstawiciele Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego   
Pani Wioletta Wiśniewska,  Pani Marzenna Drab oraz Pan Lotfi Monsour, jak również        
Pan Andrzej Olszewski - Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, Pan  Ryszard Borowski - 
przewodniczący Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, a także Pan Mirosław Jagodziński              
z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/ w Bydgoszczy jak również Pan 
Mirosław Kielnik - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ponadto w spotkaniu wzięli 
udział Dyrektorzy Powiatowych Zarządów Dróg województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 
przedstawiciele firm drogowych i inni zaproszeni goście. 
 
            Posiedzenie otworzył gospodarz tegorocznego spotkania Pan Jacek Kowalewski 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie.           
            Gości powitała również Pani Wioletta Wiśniewska Starosta Aleksandrowski,         
która w krótkim rysie przedstawiła Powiat Aleksandrowski, jego działalność, osiągnięcia         
i plany na przyszłość. 

W trakcie spotkania poruszonych zostało kilka ważnych tematów m.in. o niszczeniu 
dróg samorządowych podczas budowy autostrady A1. Dyskutowano o zajęciu pasa 
drogowego na cele nie związane z funkcjonowaniem drogi o finansowaniu dróg 
samorządowych  oraz o bieżącym utrzymaniu dróg.  Wszyscy zgodnie twierdzili, że bez 
poprawy sytuacji finansowej powiatów i przeznaczenia dodatkowych środków na drogi             
w ciągu najbliższych kilku lat nastąpi szybka degradacja dróg, w tym tych wyremontowanych 
lub przebudowanych.   
Spotkanie było potrzebne wszystkim zarządcom, gdyż było okazją do wymiany doświadczeń, 
a uczestnicy zgodnie opowiadali o kontynuacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, o utrzymaniu rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe,                            
a także o finansowaniu budowy dróg z funduszy Unii Europejskiej.   
 

Organizator spotkania, bardzo dziękuje Starostwu Powiatowemu w Aleksandrowie 
Kujawskim, Urzędowi Gminy Aleksandrów Kujawski firmom BITUNOVA, SKANSKA 
S.A., LAFARGE Sp z o.o., S&P Polska Sp z o.o., LEHMAN+PARTNER Sp z o.o.                                                         
za udostępnienie materiałów szkoleniowych oraz materiałów promocyjnych.                 
Serdeczne podziękowania kierowane są także dla właściciela Hotelu Aquarius w którym 
odbywało  się spotkanie.   

 


