Kobieca ręka
Z Magdaleną Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański,
rozmawia Arkadiusz Gancarz

Magdalena Kołodziejczak jest
pierwszą kobietą wójtem w historii gminy
Pruszcz
Gdański.

- Wójtem została pani wybrana pierwszy ny są pieniądze na oświatę i kulturę. Naszym
raz. Ma pani doświadczenie w pracy samorzą- „towarem eksportowym" jest zespół tanecznodowej?
- wokalny Jagódki. Bierze udział w przeglądach
- Byłam radną poprzedniej kadencji, a
wcześniej prezesem spółdzielni mieszkaniowej „Rotmanka". Uważam, że doświadczenie
jest na tym stanowisku nieodzowne, tak jak
znajomość gminy i mieszkańców Nie wyobrażam sobie wójta z zewnątrz.

i imprezach okolicznościowych. Był także we
Franq'i na konkursie zespołów regionalnych.

- Mówi się też o nienajlepszej kondycji
oświaty i kultury.

gminy?

- Przewiduje pani zmiany w kontaktach
urzędu z mieszkańcami?

- Stawiamy na partnerstwo. Interesant nie
może wyjść z urzędu z niczym. Pełnimy rolę
- Jakie zatem w opinii nowej wójt są naj- służebną. Będziemy w miarę możliwości załawiększe problemy gminy?
twiali problemy ludzi. Jeśli zadanie wykroczy
- Obrazowo, porównać można problemy poza nasze kompetencje, poinformujemy gdzie
gminy do skali różnic wysokości najwyższego i i do kogo się zwrócić. Dla nowoczesnych pronajniższego punktu terenu - wieś Zuławka le- ponujemy współczesne rozwiązania. Urząd
ży 141 metrów nad poziomem morza, a depre- jest dostępny w Internecie. Przez sieć będzie
sja na Żuławach - 2 metry pod poziomem mo- można przesiać dokumenty, formularze i pytarza. Wsie żuławskie to obszary typowo rolni- nia. Nasz adres to www.pruszczg.ug.gov.pl.
cze, te w części wyżynnej niekoniecznie. Taka
- Jak wójt, wybranej w bezpośrednim głosoróżnorodność stwarza problemy, które można waniu, współpracuje się z Radą Gminy?
określić jednym słowem: komunalne. Np. nie- Dobrze. Planujemy stworzyć długofalowy
wiele wsi ma kanalizację. Budowa sieci jest program rozwoju gminy. Będziemy zdobywać
droga i długo trwa. Ponadto brakuje nam pieniądze z funduszy Unii Europejskiej.
mieszkań komunalnych.
- Czy bliskość Trójmiasta wpływa na rozwój
- W gminie jest dziewięć szkól i przedszkole. Budujemy duże gimnazjum w Rotmance,
które odciąży szkołę w Straszynie. Powinno
być gotowe w
przyszłym
roku. W budżecie gmi-

- To da się przeliczyć na konkretne dochody.
Dobrze nam się współpracuje z Gdańskiem i
Sopotem. Często spotykam się z włodarzami
tych miast. Rozmawiamy o wspólnych projektach i problemach. Gmina bywa konkurencyjna dla wielkich aglomeracji. Firmom szukającym siedzib na Pomorzu oferujemy dogodniejsze warunki podatkowe i lokalizacyjne.

- Nowa wójt wprowadziła nowe porządki w
urzędzie...
- To zmiany organizacyjne. Raz w tygodniu
wszyscy kierownicy referatów spotykają się, by
wymienić informacje. Wydłużyłam godziny obsługi interesantów w środy do godz. 17. Z
mieszkańcami spotykam się w poniedziałki,
ale mój gabinet jest zawsze dla nich otwarty.
Ogranicza mnie jedynie brak czasu. Uczestniczę dodatkowo w zebraniach sołectw i rad sołeckich, które odbywają się raz w miesiącu.
Czasami do domu wracam późnym wieczo-
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