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Wiadomosci z Rotmanki 

• Zarz'ld i Rada Nadzorcza osiedla "Rotmanka" podj~ly decyzj~ 

o urz'ldzeniu dw6ch oznakowanych przystank6w autobusowych przy 
ul. Modrzewiowej. 1- trafostacji i II - bfuej Swierkowej. Zostan'l usta

wione rozklady jazdy, kosze na smieci. Na osiedlu b~d'l tez zainstalo
wane dwa trzepaki. Jeden pod lasem, drugi przy ul. Jarz~binowej. 

• Obecnie na osiedlu zameldowanych jest ok. 1200 os6b. To ci'lgle 
tylko cz~sc os6b, kt6re tu naprawd~ mieszkaj'l ' dlatego przypomina

"Jag6dki" we Francji 


W dniach od 18.04. do 02.0S.200lr. Zesp61 Piesni i Tanca "Jag6dki" 
odbyl dalek'l podr6z do Francji. 
Podr6z ta w obie strony trwala az cztery dlugie dni i noce, lecz mi
n~la szybko i bez klopot6w, a to dlatego, ze atmosfera byla rodzin
na i bardzo radosna. "Jag6dki" wyjechaly wraz z kapel'l' tlumaczamj 

i opiekunami na zaproszenie francuskiego zespolu "Los Velhadors 
de Saint-Junien", kt6ry obchodzil uroczyscie swoje 60-te urodziny. 
Dzieci w pi~knych, nowych strojach kaszubskich i krakowskich tan
czyly i spiewaty, podbijaj'lc serca francuskiej publicznosci. Odbylo 
si~ szesc koncert6w w r6znych miejscach , wsz~d zie zesp61 wzbudzal 
szczer'l radosc i zainteresowanie, a nagradzany byl gromkimi brawa

mi. Cieszymy si~ bardzo z nawi'lzanych kontakt6w z zespotem "Los 
Velhadors de Saint Junien", kt6rym kieruje pani Anne-Marie La
brande, kobieta niezwykta, pelna pasji i zaangazowania, kt6ra zorga
nizowala nam program pobytu w Saint-Junien. Byl on bardzo bogaty 
nie tylko pod wzgl~dem muzycznym, folkJorystycznym , ale r6wniez 
poznawczym. Kazdego dnia czekala na nas pi~kna wycieczka do naj
ciekawszych zak'ltk6w Masywu CentraLnego Francji, wiele pysznych 
degustacji kulinarnych, pr6bowalismy kasztany, Zabie udka i slimaki. 

Uczestniczylismy r6wniez w przyj~ciach oficjalnych, witani m. in. 
przez Limoges oraz mera Gminy Saint-Junien, a takZe w wielu in
tegracyjnych spotkaniach ze wszystkimi rodzinami, kt6re goscily 
nas w swoich domach. Nie zabraklo wsp61nych, francusko - pol
skich tanc6w, spiew6w oraz sportowych konkurencji. 
Pobyt we Francji byl pod kazdym wzgl~dem bardzo udany. Kocha

ne "Jag6dkowe" dzieciaki potrafily wspaniale pol'lczyc trudn'l i od
powiedzialn'l prac~ z przyjemnosciami, dlatego wszyscy przywieili
smy mas~ pi~knych wspornnien. Serdecznie dzi~kujemy wszystkim 
sponsorom, kt6rzy zechcieli pom6c nam w zorganizowaniu wyjazdu 
do Francji. 

Zesp6t Piesni i Tanca "Jag6dki" wspaniale prezentowat polski folk
lor - skarbczyk naszej narodowej kultury, a tym samym godnie za
prezentowat Gmin~ Pruszcz Gdanski i swoj'l siedzib~ - Straszyn. 

Barbara Biedrzycka 
Malgorzata Apanasowicz 

my 0 odbiorach technicznych i obowi'lzku meldowania si~. 
• W ostatnim czasie zauwaiono, ze dzieci z naszego osiedla wracaj'l

ce b'ldi jad'lce do szk61 ch~tnie korzystaj'l z auto-stopu. Bior'lc pod 
uwage zagrozenie, jakie sytuacja taka niesie za sob'l, uczu1amy szczeg61
nie rodzic6w na to zjawisko. Ostrzezmy dzieci przed mog'lcym spotkac 
je niebezpieczenstwem. 

• Przypominamy 0 obowi'lzku szczepienja ps6w i kot6w przeciwko 
wsciekJrinie. Szczepienia mozna dokonac codziennie w godzinie 17
19, a w soboty od 11-13 w gabinecie weterynaryjnym mieszcz'lcym si~ 
w budynku Sp6tdzieLni (wejscie od podw6rza). 

• Przypominamy 0 obowi'llku wyprowadzania ps6w tylko na smy
cry, a groinych w kagaiJ.cach. Ostatnio zdarzaty si~ pogryzienia przez 
psy biegaj'lce luzem. ZWTacamy tez uwag~ wtascicielom czworonog6w, 
ze spfl'ltanie psich odchod6w jest obowi'lzkiem wlasciela. 

• W ostatnim czasie miaty miejsce na osiedlu pozary polegaj'lce na 
tzw. "zapaleniu si~ sadzy". W kazdym z tych przypadk6w interwenio
wala straz pozarna. Dlatego informujemy, ze osoby kt6re pal'l w pie
cu b'ldi w kominku tzw. paliwem stalym i w~glem lub drzewem, zo
bowi'lzane s'l do czyszczenia przewod6w kominowych przynajmniej 
dwa razy do roku. Jest to koniecznie dla naszego bezpieczenstwa. Tak 
wi~c decyduj'lc si~ na uslugi kominiarskie rzeczywiscie z nich skorzy
stajmy. 

M.K. 
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PROTEST 

W naw~u do kolejnego projektu w sprawte zmiany budietu Gmioy Pruszcz GdaAski 
Rok 2001 i 'W)'datk6w inweslyc)'jnych zawartych w tyro budi:ecie 1JlO\YU pojawily si~ 
nieprawidlowosci w rozdzielnictwie funduszy na poszczeg6Jne zadania in\\"t'stycyjne. My 
mies:zkBlicy wsi Borkowo oraz spoteczny komitet ,,Budowy kanalizacji sanitamej Borkowo" 
jut raz oprotestQwalismy prte2l1aczooe przez RG wielkoSci funduszy przemaczonych na 
budow~ kanalizacji (sesja RG 28.02.01). IV kolejn~m projekcje jw. pone",,"e pomciejsza 51<; 
!ewOty zadeklarowane z 300 000 zlotych na 44 000 zl. jest [0 rai:<tcy przejaw indolencji wladz 
gminy wobec obielnic danycb m.ieszkancom Na zebraniu wiejskim w Borkowie dn 06.04.01 
przedslawidele RG w osobach W6jta D.Matyja i W·ce W6jta A.Suszka gol"C\co zapewniali 
mieszk.ailc6w Ze zabezpieczone na rok 2001 fundusze ~ w takiej wysokoSci aby 
inwestycja budowy kanaltzacji mogta bye rozpoc~t.a. Kolcjny projekt ......ydatk6w jednak lego 
rue przewidujc. Malo tego w projekcie tym 54 naVl'et rai:.<tcc ~y 0 wielkoSci udzialu 
ludnoSci wsi Borkowo kt6ra aktualnie wynosi 144 720 zt a rue jak podano 106 000 zl.. 
Jeszcze--raz stanowCZQ ~damy zmiany k'Wot funduszy ;nwestycyjnych na deklarowane nam 
wCzeSruej i przysli\Pienia do ogloszenia prz.etargu na prace zwictUne z budowl\. kanalizacji 
(sprawa bardzo pilna). IV zwi'lZku z c~tymi zmianami projekl'u budz"tu gminy oral 
oiedouzymywania skladaoych obietnic i deklaracji w imieniu mieszkail.c6w wsi Borkowo 

iqdamy odpo'Niedzi pisemnej na powyZszy protest z zaznaczeniem konkretnych a rue 

Yierbalnych }m'ot przemaczonych na budow~ kanalizacji w nasz.cj wsi. Uv.'aiamy ze RG 

podtrzyma wcz.eSniejsze ustalcnia zawarte w projekcie bud:i.elu i rue b¢zic koniecznoSci 

sk!ada.n.ia. kolejnych proteStow. 


Z powaZaniem 

Mieszkancy Borkowa, aby bronic swoich interes6w i wyegzekwo
wac od Zarz'ldu Gminy spetnienie czynionych im wielokrotnie 
obietnic, zmuszeni byli wyst'lpic z nast~pnym protestem. Sprawa 
dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej . W przeciwienstwie do in
nych miejscowosci , najpierw zebrali sami duzy wktad finaosowy, 

a dopiero potem ubiegali si~ 0 doptat~ z gminy na realizacj~ inwe
stycji. Okazuje si~ , ze taka postawa mieszkanc6w nie rna wi~kszego 
znaczenia przy podejrnowaniu decyzji przez Zarz'ld Gminy. 
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