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Oficjalne otwarcie nowych dróg w Pelplinie

W

dniu 29 grudnia 2017 r. dokonano oficjalnego otwarcia
przebudowanych odcinków
dróg: powiatowej ul. Strzelnica oraz gminnej ul. Sambora. W otwarciu uczestniczyli
m.in.: burmistrz Pelplina Patryk Demski,
starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski,
wicestarosta tczewski Zbigniew Zgoda,
radna Rady Powiatu Tczewskiego Elżbieta
Wiśniewska, radny Rady Miejskiej w Pelplinie Tomasz Zaborowski, radny Rady
Miejskiej w Pelplinie Konrad Leczkowski,
sołtys sołectwa Pomyje Joanna Żuraw,
prezes Przedsiębiorstwa Budowy Dróg
S.A. w Starogardzie Gdańskim Grzegorz
Rozmus, wiceprezes Przedsiębiorstwa
Budowy Dróg S.A. w Starogardzie Gdańskim Kamil Rozmus, pracownicy Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.
Ks. Piotr przed poświęceniem obu
nowych dróg powiedział między innymi:
„Droga wywołuje w myśli człowieka

wiele skojarzeń. Ludzie starożytni byli
wędrowcami przemierzającymi duże
odległości w poszukiwaniu miejsca
osiedlenia. Na pustyni rozbijali swój
namiot i nocą wpatrywali się w gwiazdy,
by wskazywały im drogę. Starożytni
Rzymianie budowali drogi, które łączyły
odlegle prowincje. Pomagały w komunikacji, sprzyjały rozwojowi ekonomicznemu i były wyrazem jedności
wielkiego cesarstwa. Wiele tych dróg
istnieje po dziś dzień budząc podziw.
Dla Izraelitów, którzy byli narodem
wędrującym przez pustynię, droga była
ważnym czynnikiem kształtującym ich
los. Abraham, nazwany ojcem w wierze,
jako pierwszy wyruszył w drogę do
Ziemi Obiecanej, wypełniając w ten
sposób polecenie samego Boga. Jakub
i jego synowie wędrowali przez pustynię do Egiptu w poszukiwaniu chleba,
a ich potomkowie tą drogą wracali
do ziemi ojców po latach niewoli. W
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drodze zawsze towarzyszył im Bóg
ukazując kierunek marszu, pouczając
przez przykazania i żywiąc manną z
nieba. Chrystus Pan, który przemierzał
ziemskie drogi Palestyny, powiedział:
«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem»
(J 14,6). Chrystus jest ostatecznym
celem, do którego powinny prowadzić wszystkie nasze drogi. Poprosiliście mnie, abym tę drogę poświęcił.
W ten sposób pragniemy oddać ją
najpierw Bogu pod opiekę, ponieważ
On jest pierwszym Panem naszych
ziemskich dróg. On prowadzi nas po
wszystkich drogach i On wyznacza cel
naszej ziemskiej wędrówki. Chcemy,
aby Bóg był obecny na wszystkich
naszych drogach. Droga prowadzi do
drugiego człowieka łącząc ze sobą
ludzi. Poświęcając tę drogę chcemy,
by ona łączyła ludzi. Była szlakiem,
po którym będą przechodzić posłańcy
dobrej nowiny. Szczęść Boże!”.
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Koszt budowy obu dróg wyniósł
niespełna 2 mln zł, jednak dzięki staraniom burmistrza Patryka Demskiego, w
każdej inwestycji partycypowały inne
jednostki: w przypadku ul. Strzelnica
połowę wartości sfinansował Powiat
Tczewski, zaś w przypadku ul. Sambora,
Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie
0,5 mln ze środków Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencja
Nieruchomości Rolnych). To kolejne
drogi na terenie naszej gminy, które
zostały generalnie przebudowane i będą
służyć mieszkańcom swoim znacznie
wyższym standardem. Łączne nakłady
poniesione na zadania związane z przebudową i modernizacją dróg na terenie
naszej gminy wyniosły w 2017 roku
prawie 6 mln zł. Niebawem będą mogli
Państwo zapoznać się z bardziej szczegółowym podsumowaniem inwestycji
drogowych w naszej gminie.
Seweryn Brzeziński

