
Wywiad z Wójtem Gminy Somonino, Marianem Kryszewskim 
 

Od 15 kwietnia do końca lutego w Gimnazjum Publicznym w Goręczynie realizujemy 

projekt finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku ”Jezioro Ostrzyckie na drodze do Morza Bałtyckiego”. 

Użytkownikami jeziora są mieszkańcy Gminy Somonino, których wójtem jest Pan. W 

związku z tym, chcieliśmy zadać Panu kilka pytań. Czy wyraża Pan zgodę? 

-Tak 

Wywiad: 

1. Jakie działanie realizuje Gmina Somonino w dziedzinie ochrony Jeziora 

Ostrzyckiego? 

– Z uznaniem muszę przyznać, że sprawą ochrony Jeziora Ostrzyckiego, jego 

monitorowania bezpośrednio zajmujecie się Wy, czyli uczniowie ze szkół w Goręczynie 

i to od wielu lat, z inicjatywy Waszego nauczyciela biologii pani Teresy, początkowo w 

szkole podstawowej, a później w gimnazjum. 

My, jeżeli chodzi o gminę, staramy się egzekwować przepisy prawne odnośnie ochrony 

jezior. Podjęliśmy próbę uporządkowania strefy brzegowej wokół jeziora. Z przepisów 

wynika, że może być zachowana strefa 100 m od zabudowań. 

Udało się już uporządkować problem linii brzegowej w Ostrzycach przy punkcie 

Informacji turystycznej, określiliśmy też granicę wodną i wiemy za jaki teren odpowiada  

gmina Stężyca, a za jaki gmina Somonino. Od kilku lat podejmujemy się też próby 

likwidacji dzikich zabudowań przy linii brzegowej jeziora. Przyznam, że jest to trudne i 

wymaga czasu, ale zdajemy sobie sprawę, że jest to konieczne. Wiem, że Związek 

Wędkarski, w celach ochrony jeziora zbiera i usuwa śmieci w miejscach wędkowania. 

Przedsiębiorstwo RADBUR prowadząc gospodarkę rybacką zarybia i prowadzi 

działalność promocyjną.   

 

2.Z jakimi trudnościami musi zmierzyć się Gmina Somonino, aby móc zająć się 

ochroną jezior? 

- W gminie Somonino musimy respektować przepisy prawne dotyczące obszaru 

NATURA 2000. Zgodnie z tymi przypisami każda inwestycja oceniana jest z punktu 

oddziaływania na środowisko. Nie łatwo spełnić te warunki z uwagi na to, że ocena ta 

jest bardzo czasochłonna. Z drugiej strony stosowanie tych przepisów pozwala 

zachować piękno przyrody dla przyszłych pokoleń. 

 

        3.Jakie Gmina  widzi szanse i możliwości zatrzymania degradacji jezior w sferze: 

         -zagospodarowania przestrzennego, 

        -zanieczyszczenia wód, 

       -edukacyjnej? 

  - Jeżeli chodzi o zanieczyszczenia wód to największym problemem jest zabudowa 

w  pobliżu jezior, o której już mówiłem. Na naszym terenie nie ma zbyt 

intensywnego rolnictwa i myślę, że obecnie nie jest to źródło zanieczyszczeń wód. 

Nie ma też niekontrolowanych spływów wód z dróg zawierających ołów lub inne 

metale ciężkie. Pomocą tu są większe wymogi w zakresie katalizatorów. 

   Od niedawna na naszym terenie działa Grupa Rybacka. Celem jej działań jest 

zwiększenie atrakcyjności turystycznej naszego terenu a także umożliwienie 

korzystania z jezior zgodnie z przepisami o jego ochronie, np. dostępność do toalet. 

W ramach  lokalnej Grupy Rybackiej stowarzyszenie w Borczu opracowało projekt 

w zakresie lokalnej strategii rybackiej. Ma on zaznajomić z wartościami odżywczymi 

ryb. Zadania projektu obejmują także przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. 

W gimnazjach uczniowie będą uczyć się, np. patroszenia i smażenia ryb. 

    Aby zwrócić uwagę na walory turystyczne i rekreacyjne górnego tarasu w 



Somoninie zgłosiliśmy też projekt do Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby. 

Dotyczy on budowy trasy szlaku hutniczego i rowerowego. Będzie on wiódł od 

Wieżycy przez Rybaki, Połęczyno, Piotrowo, Kamelę, Hopowo, Borcz do 

Wyczechowa( tam gdzie są Kamienne Kręgi) i do Somonina. Szlak ten jest 

połączony z PKP. Chodzi o to, że gdy turysta przyjedzie będzie mógł do zwiedzania 

odpowiedni odcinek trasy. W ramach tego projektu wydany też będzie materiał 

promujący z zaznaczeniem trasy i oznakowaniem interesujących miejsc i obiektów. 

Mamy wiele pomysłów i je systematycznie realizujemy. Już w ubiegłym roku 

dofinansowaliśmy projekt Gminnego Ośrodka Kultury, w ramach którego powstanie 

trakt konny. 

 

 4. Nasze gimnazjum jako jedyne w województwie pomorskim uzyskało patronat     

Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Jakie korzyści według Pana może 

odnieść gmina z tej współpracy? 

- Generalnie młodzież polska jest zdolna i ma wiele pomysłów, choć nie zawsze ma 

możliwość aby je wdrożyć i wykorzystać. Ten patronat daje właśnie młodzieży 

z Goręczyna takie możliwości. Macie dostęp do wiedzy na poziomie uniwersytetu 

 i obcujecie z uczelnią. To wam daje umożliwia przetarcie się w przyszłości, pomoże 

wybrać zawód i wpłynie na wybór uczelni. Inna rzecz, że możecie wykorzystać 

stosowną technologię, która w tej uczelni funkcjonuje. Badając i promując jezioro 

macie coraz większa świadomość ekologiczną. Na naszym terenie robimy wiele, 

chociażby sprzątanie, zbieranie śmieci z dzikich wysypisk jednak  gdy idziemy, np. 

do kościoła to widzimy po prawej i po lewej stronie leżące patyczki po lodach, 

papierki, opakowania po chipsach. Wynika z tego, że są mieszkańcy , którym   

brakuje takiego odruchu aby je wrzucić to stojącego nieco dalej kosza. Podobnie jest 

w lasach. Widzimy to gdy idziemy, np. na grzyby. Te śmieci się bardzo długo 

rozkładają. Myślę jednak, że i tak wiele robicie dla naszej gminy.               

 

  


