
wieœciwieœciwieœciwieœciwieœci PRUSZCZA  PRUSZCZA  PRUSZCZA  PRUSZCZA  PRUSZCZA ••••• maj/czerwiec 2007 1

NR 3/79       maj/czerwiec 2007          ISSN 1508-0269         BEZP£ATNY

INFORMACJE URZÊDU MIASTA



wieœciwieœciwieœciwieœciwieœci PRUSZCZA  PRUSZCZA  PRUSZCZA  PRUSZCZA  PRUSZCZA ••••• maj/czerwiec 20072

H A R M O N O G R A M
dy¿urów radnych w czerwcu

 UM, pokój 11, I p. od 16oo do 18oo

Uchwa³y podjête na VII
zwyczajnej sesji Rady Miasta
27 kwietnia 2007 r.

1. uchwa³a w sprawie  przyjêcia Strategii Integracji i Rozwi¹-
zywania Problemów Spo³ecznych Miasta Pruszcz Gdañski na
lata 2007-2013

2. uchwa³a w sprawie przyjêcia Systemu Profilaktyki i Opieki
nad Dzieckiem i Rodzin¹ Miasta Pruszcz Gdañski na lata 2007-
2013

3. uchwa³a w  sprawie ABSOLUTORIUM  DLA  BURMI-
STRZA  PRUSZCZA  GDAÑSKIEGO ZA ROK BUD¯E-
TOWY 2006

4. uchwa³a  w sprawie  zmiany  bud¿etu miasta Pruszcz Gdañ-
ski na rok 2007

5. uchwa³a  w sprawie zawarcia porozumienia  z Komendantem
Powiatowym Policji w Pruszczu Gdañskim przy udziale Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w Gdañsku, dotycz¹cego
przekazania œrodków pieniê¿nych na nagrody za osi¹gniêcia
w s³u¿bie w œciganiu sprawców czynów kradzie¿y i niszcze-
nia mienia komunalnego oraz sprawców nielegalnego sk³ado-
wania odpadów na terenach miejskich w Gminie Miejskiej
Pruszcz Gdañski

6. uchwa³a w sprawie udzielenia celowej pomocy finansowej dla
Powiatu Gdañskiego na realizacjê projektu pt. “Budowa chod-
nika wzd³u¿ ul. Ga³czyñskiego w Pruszczu Gdañskim”

7. uchwa³a w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Gdañ-
skim dotycz¹cego udzielenia dotacji na zakup samochodu
ratowniczo-gaœniczego dla Komendy Powiatowej Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej w Pruszczu Gdañskim

8. uchwa³a w sprawie udzielenia celowej pomocy finansowej dla
Samorz¹du Województwa Pomorskiego na realizacjê pro-
jektu pt. “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 – ulicy
Kopernika w Pruszczu Gdañskim”

9. uchwa³a w sprawie  wyra¿enia zgody na nabycie od Przed-
siêbiorstwa Ogrodniczo-Produkcyjno-Dydaktycznego
“OGRODNIK” Spó³ki z o.o. w Pruszczu Gdañskim prawa
w³asnoœci dzia³ki nr 5/83 o powierzchni 1.685 m2, po³o¿onej
w ci¹gu komunikacyjnym ³¹cz¹cym ulicê Raciborskiego z uli-
c¹ Obroñców Pokoju w Pruszczu Gdañskim

10.uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie przez Bur-
mistrza Pruszcza Gdañskiego umowy zamiany gruntu z oso-
bami fizycznymi

11.uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w drodze
przetargu nieruchomoœci niezabudowanej stanowi¹cej w³asnoœæ
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski, po³o¿onej przy ul. Skal-
skiego  w Pruszczu Gdañskim

12.uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w drodze
przetargu dzia³ek niezabudowanych stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski, po³o¿onych przy ul. Prusa
w Pruszczu Gdañskim

 Lp. Imiê i nazwisko
Dzień

miesi¹ca
1. Wioletta Bodzenta 1 czerwca
2. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 4 czerwca
3. Ireneusz Czernecki 6 czerwca
4. Piotr Kaliński 5 czerwca
5. Marek Kamola 8 czerwca
6. Marek Kozłowski 11 czerwca
7. Marek Krawyciński 13 i 20 czerwca
8. Jan Malek 12 czerwca
9. Marcin Nowakowski 14 czerwca
10. Danuta Olech 15 czerwca
11. Mariola Pałka-Pilecka 18 czerwca
12. Zygmunt Patyna 19 czerwca
13. Leszek Parzymies 20 czerwca
14. Stefan Skonieczny 21 czerwca
15. Marcin Spławski 22 czerwca
16. Helena Szymańska 25 czerwca
17. Jan Trembacz 26 czerwca
18. Ewa Tuz 27 czerwca
19. Jarosław Wasilewski 27 czerwca
20. Cyprian Wieczorkowski 28 czerwca
21. Dorota Wenta 29 czerwca

 Lp. Imiê i nazwisko
Dzień

miesi¹ca
1. Wioletta Bodzenta 2 lipca
2. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 3 lipca
3. Ireneusz Czernecki 4 i 31 lipca
4. Piotr Kaliński 5 lipca
5. Marek Kamola 6 lipca
6. Marek Kozłowski 9 lipca
7. Marek Krawyciński 11 i 18 lipca
8. Jan Malek 10 lipca
9. Marcin Nowakowski 12 lipca
10. Danuta Olech 13 lipca
11. Mariola Pałka-Pilecka 16 lipca
12. Leszek Parzymies 18 lipca
13. Zygmunt Patyna 17 lipca
14. Stefan Skonieczny 19 lipca
15. Marcin Spławski 20 lipca
16. Helena Szymańska 23 lipca
17. Jan Trembacz 24 lipca
18. Ewa Tuz 26 lipca
19. Jarosław Wasilewski 25 lipca
20. Dorota Wenta 30 lipca
21. Cyprian Wieczorkowski 27 lipca

harmonogram dy¿urów radnych w lipcu
(UM, pokój nr 11, I p. od 16oo do 18oo)

W zwi¹zku z up³ywem terminu wa¿noœci dowodów oso-
bistych wydanych do 31 grudnia 2000 roku Urz¹d Miasta
w Pruszczu Gdañskim uprzejmie przypomina o obowi¹zku
ich wymiany. Informujemy równie¿, ¿e póŸne z³o¿enie
wniosku o wydanie dowodu osobistego mo¿e spowodo-
waæ wyd³u¿enie okresu oczekiwania. Stare dowody trac¹
wa¿noœæ 1 stycznia 2008 r.

13.uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w drodze
przetargu dzia³ki niezabudowanej nr 139/5 o pow. 1.432 m2

stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski, po-
³o¿onej przy ul. Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdañskim

14.uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w drodze
przetargu dzia³ki niezabudowanej nr 438 o pow. 1.329 m2

stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski, po-
³o¿onej przy ul. Obroñców Wybrze¿a w Pruszczu Gdañskim

15.uchwa³a w sprawie przyjêcia statutu Metropolitalnego Zwi¹z-
ku  Komunikacyjnego Zatoki Gdañskiej
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Dzień
miesi¹ca

1 czerwca
4 czerwca
6 czerwca
5 czerwca
8 czerwca
11 czerwca

13 i 20 czerwca
12 czerwca
14 czerwca
15 czerwca
18 czerwca
19 czerwca
20 czerwca
21 czerwca
22 czerwca
25 czerwca
26 czerwca
27 czerwca
27 czerwca
28 czerwca
29 czerwca

Dzień
miesi¹ca
2 lipca
3 lipca

4 i 31 lipca
5 lipca
6 lipca
9 lipca

11 i 18 lipca
10 lipca
12 lipca
13 lipca
16 lipca
18 lipca
17 lipca
19 lipca
20 lipca
23 lipca
24 lipca
26 lipca
25 lipca
30 lipca
27 lipca

Rzymskie spotkania

Jedn¹ z najwiêkszych atrakcji tegorocznych Dni
Pruszcza bêd¹, obok koncertów grup D¿em i Lady
Pank,  Rzymskie Spotkania. 10 czerwca na prusz-
czañskim stadionie MOSIR pojawi¹ siê  legioniœci
z Hamburga  rekonstruuj¹cy Legio XXI Rapax. Za-
kuci w stal Rzymianie, pod dowódc¹ polskiego dzie-
siêtnika Cezarego Wyszyñskiego zainscenizuj¹ m.in.
pokazy musztry, handel niewolnikami i obróbkê
bursztynu. Dzieñ póŸniej, na terenie nowo powsta-
³ego parku kulturowego przy ul. Zastawnej, goœcie
Rzymskich Spotkañ zorganizuj¹ pokaz dla uczniów
pruszczañskich szkó³.

- Zale¿a³o nam na tym, aby wizyta rekonstrukto-
rów zajmuj¹cych siê odtwarzaniem  rzymskich le-
gionistów zbieg³a siê w czasie z zakoñczeniem
pierwszego etapu rekonstrukcji miêdzynarodowego
szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Prusz-
czu Gdañskim. - mówi burmistrz Pruszcza Gdañ-
skiego Janusz Wróbel - Projekt, wspó³finanso-
wany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Inicjatywy Interreg III A, jest
elementem wiêkszej ca³oœci, maj¹cej na celu stwo-
rzenie w Pruszczu unikalnego w skali kraju i naszej
czêœci Morza Ba³tyckiego produktu turystycznego
obejmuj¹cego replikê osady targowej z okresu wp³y-
wów rzymskich.

BG

Kolory ba³tyckiego œwiata.
Wystawa malarska

Od 18 do 22 czerwca w powstaj¹cym w³aœnie  Parku
Kulturowym przy ul. Zastawnej trwaæ bêdzie plener
malarski z udzia³em artystów z Kaliningradu i Polski.
Ponadto 21 czerwca zaprezentowane tam zostan¹
obrazy artystów z Niemiec, Kaliningradu i Polski.
Wczeœniej prace wystawiane bêd¹ w pruszczañskim
Miejskim Domu Kultury. Miêdzynarodowe imprezy
zwi¹zane s¹  realizacj¹ projektu pn. “Rekonstrukcja
miêdzynarodowego szlaku bursztynowego – etap I
w Pruszczu Gdañskim” realizowanego w ramach
Dzia³ania 1.4 1 Priorytetu Programu Inicjatyw Wspól-
notowych INTERREG III / TACIS  CBC – Rozwój
turystyki i infrastruktury turystycznej przyczyniaj¹cy
siê do rozwoju obszaru przygranicznego.

et

Jaœniej na Kasprowicza

Oko³o miesi¹ca potrwa budowa oœwietlenia ul. Ka-
sprowicza na odcinku od Sienkiewicza do Koper-
nika . Koszt inwestycji wyniesie 270 tys. z³.

    et

Burmistrz Pruszcza Gdañskiego zaprasza do
udzia³u w IX Festiwalu Bryd¿owym organizo-
wanym podczas Dni Pruszcza. Rozgrywki od-
bêd¹ siê 9 i 10 czerwca w Hali Sportowej ZS
nr 2 na ul. Tysi¹clecia. W sobotê odbêdzie siê
turniej indywidualny oraz turniej par na punkty
meczowe, w niedzielê turniej par na zapis mak-
symalny. Zapisy i wp³ata wpisowego 45 minut
przed zawodami. Fundatorem nagród jest mia-
sto Pruszcz Gdañski.    et

Wszystkich pruszczañskich przedsiêbiorców
zachêcamy do skorzystania z internetowej
bazy firm funkcjonuj¹cej na miejskiej
stronie www.pruszcz-gdanski.pl. Aby do-
konaæ wpisu wystarczy wype³niæ formu-
larz znajduj¹cy siê w katalogu firm. Po
zarejestrowaniu dane zostan¹ przez nas
aktywowane. Reklama jest bezp³atna.

Pierwszych 200 osób, które w pi¹-
tek, 8 czerwca przyjdzie do Urzêdu
Miasta, otrzyma bilety wstêpu do
Weso³ego Miasteczka (odbiór bile-
tów na portierni). Wejœciówki bê-
dzie mo¿na wykorzystaæ podczas
Dni Pruszcza 9-10 czerwca 2007.
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3 MAJA W OBIEKTYWIE

fot. et

fot. et

fot. et

fot. et
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fot. A. Œ.

Trzy nowoczesne boiska

W rekordowo szybkim czasie, zaledwie pó³rocza, w Prusz-
czu oddano do dyspozycji mieszkañców dwa nowoczesne bo-
iska sportowe. Do koñca roku powstanie jeszcze trzecie.
To wynik, którego mo¿e nam pozazdroœciæ wiêkszoœæ sa-
morz¹dów.

- Na pocz¹tku ubieg³ego roku postanowiliœmy zmodernizo-
waæ miejsk¹ infrastrukturê sportow¹. Za³o¿yliœmy, ¿e do koñca
2007 roku w mieœcie powstan¹ dwa boiska do pi³ki no¿nej ze
sztuczn¹ muraw¹ i wielofunkcyjne boisko do gier zespo³owych
z nawierzchni¹ kompozytow¹ – mówi zastêpca burmistrza
Pruszcza Gdañskiego Ryszard Œwilski. – Budowê boisk roz-
poczêliœmy pod koniec ubieg³ego roku. Dziœ gotowe s¹ ju¿ dwa.
Trzecie – najwiêksze zostanie oddane pod koniec 2007 roku.
Pierwsze boisko, ze sztuczn¹ muraw¹, znajduje siê przy Zespole
Szkó³ nr 2.

Drugie, na którym mo¿na graæ w siatkówkê, koszykówk¹ i pi³kê
rêczn¹, funkcjonuje na terenie Parku Kulturowego okolicach uli-
cy Zastawnej.

Zastosowano na nim ciekaw¹ technologiê konstrukcji na-
wierzchni. Na betonowym fundamencie wylano specjaln¹ masê
bitumiczn¹. Na niej z kolei rozwiniêto dwukolorowe dywaniki
ochronne.

- Trzecie, najwiêksze boisko do gry w pi³kê no¿n¹ ze sztucz-
n¹ nawierzchni¹, powstanie przy Zespole Szkó³ nr 4, na ulicy
Kasprowicza 16. – mówi Ryszard Œwilski. – Mamy przygoto-
wany projekt. Wyst¹piliœmy te¿ o dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu. Je¿eli otrzymamy pieni¹dze, trzecia murawa ukoñczona
zostanie do koñca bie¿¹cego roku.

Sztuczny stadion przy ulicy Kasprowicza bêdzie mia³ 60 me-
trów d³ugoœci i 30 szerokoœci. Podobnie jak w przypadku dwóch
pozosta³ych, korzystanie z niego bêdzie powszechne i bezp³atne.

BG

Tor gotowy

Przy ul. Cyprysowej zakoñczono budowê  profesjonalnego
toru dla rowerów BMX i MTB. To pierwszy taki obiekt w Pol-
sce pó³nocnej i jeden z trzech pierwszych w ca³ym kraju.
 Tor ma d³ugoœæ 275 metrów. Jego powierzchnia wynosi1242
metry kwadratowe, a najwy¿sze wzniesienie ma 5 metrów wy-
sokoœci. Dziêki oœwietleniu bêdzie mo¿liwa jazda  po zmroku.
Inwestycja kosztowa³a  ponad 200 tys.     E.T.

Elektroniczna platforma

W pruszczañskim Urzêdzie Miasta rozpoczê³a siê realizacja
systemu informatycznego -– elektronicznej platformy komuni-
kacji pomiêdzy urzêdem a mieszkañcami i przedsiêbiorcami.
Realizacja projektu polegaæ bêdzie na wdro¿eniu “Zintegrowa-
nego Systemu Wspomagania Zarz¹dzania Miastem” i  portalu
e-Pruszcz Gdañski”. Dziêki systemowi informatycznemu ³atwiej-
szy stanie siê dostêp do us³ug publicznych .

W Urzêdzie Miasta oraz w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych nr 1 pojawi¹ siê infomaty, spe³niaj¹ce rolê punktów pu-
blicznego dostêpu do internetu. W magistracie utworzony zo-
stanie punkt obs³ugi mieszkañców, gdzie przyjmowana bêdzie
wiêkszoœæ wniosków.

Realizowany w ramach dzia³ania 1.5 (rozbudowa spo³eczeñ-
stwa informatycznego) Zintegrowanego Programu Operacyjne-
go Rozwoju Regionalnego projekt pt. “Budowa zintegrowane-
go systemu informatycznego Urzêdu Miasta Pruszcz Gdañski –
etap I” jest wspó³finansowany w 75 % z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. Pozosta³e 25% finansuje beneficjent
– Gmina Miejska Pruszcz Gdañski. Inwestycja zakoñczona zo-
stanie pod koniec roku.

P.G

fot. bg

fot. pg
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CHROM CUP 2007
 

Ju¿ po raz trzeci w skateparku MOSiR odby³y siê wiosenne
zawody deskorolkowe Chrom Cup. Przy wietrznej pogodzie star-
towa³o 25 zawodników.

W kategorii do lat 15 zwyciê¿y³ B³a¿ej Bykowski (na zdjê-
ciu), przed Adamem Grzybkowskim i Antonim £êckim (wszy-
scy z Pruszcza Gd.).

Natomiast w kategorii powy¿ej 15 lat tradycyjnie ju¿ bez-
konkurencyjny okaza³ siê Roman Ryba³ow z Gdañska, który wy-
przedzi³ Marcina Kossewskiego z Pruszcza Gd., a na trzeciej
pozycji uplasowa³ siê Julek Wyszomirski z Gdañska.

Oprócz pami¹tkowych medali i dyplomów, nagrodami tego-
rocznych zawodów by³y tak¿e bony o wartoœci 600 z³ do ska-
teshopu “Chrom” oraz deski, koszulki i czapki

Nagrody wrêcza³ Burmistrz Pruszcza Gdañskiego Janusz
Wróbel.

LO.

POWIATOWY TENIS
 

W rozegranych 20 maja na kortach przy ulicy Chopina 34
Mistrzostwach Powiatu w tenisie dominowali reprezentanci
Kolbud. W  trzech kategoriach fina³y by³y obsadzone przez za-
wodników tej w³aœnie gminy.

W poszczególnych kategoriach zwyciê¿yli: seniorki - Marce-
lina Lipska, seniorzy - Jacek Gr¹ziewicz, juniorzy - Maciej Bier-
nacik (wszyscy z gminy Kolbudy), juniorki - Angelika Krzyw-
kowska (na zdjêciu druga z prawej) z Pruszcza Gdañskiego.
W turnieju uczestniczy³o 18 osób z trzech gmin. W klasyfikacji
dru¿ynowej gmina Kolbudy (65 pkt) wyprzedzi³a miasto Pruszcz
Gdañski (35 pkt) i gminê Pruszcz Gdañski (17 pkt) 

LO.

29 kwietnia nast¹pi³o uroczyste og³oszenie wyników i wrê-
czenie nagród najlepszym tenisistom bior¹cym udzia³ w  rozgryw-
kach Grand Prix Pruszcza Gdañskiego.

Od paŸdziernika do kwietnia rozegrano 19 turniejów (13 dla
singlistów i 6 dla deblistów). Uczestniczy³o w nich 46 zawodni-
ków.
A oto koñcowe wyniki punktowe:
w grze pojedynczej
1. Micha³ Ma³czak (Gdañsk)                    
2. Marek Gutjar (Starogard Gd.)               
3. Bartosz Kowalski (Pruszcz Gd.)  
w grze podwójnej
1. Stanis³aw Hoszcz (Pruszcz Gd.) Mariusz Stasiowski (Radu-

nica).
2. Leon Binkiewicz, Tadeusz Mientki (obaj Pruszcz Gd.)
3. Marcin Bekisz (Gdañsk), Bartosz Kowalski (Pruszcz Gd.).

L.O.

ZAKOÑCZENIE GRAND PRIX W TENISIE

fot. L.O.

fot. L.O.

fot. L.O.

Na zdjêciu od lewej: Bartosz Kowalski, Micha³ Ma³czak i Marek Gutjar.
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K O M U N I K A T
BURMISTRZA PRUSZCZA

GDAÑSKIEGO

w sprawie zg³aszania kandydatów na ³awników do s¹dów po-
wszechnych na okres kadencji w latach 2008 – 2011.

Uprzejmie informujê ¿e zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.
U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z póŸn. zm.) kandydatów na
³awników zg³aszaj¹ radom gmin:
· prezesi s¹dów,
· stowarzyszenia,
· organizacje zwi¹zkowe,
· organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestro-

wane na podstawie przepisów prawa, z wy³¹czeniem partii
politycznych,

· oraz co najmniej dwudziestu piêciu obywateli maj¹cych czyn-
ne prawo wyborcze, zamieszkuj¹cych stale na terenie miasta
Pruszcza Gdañskiego,

Kandydatów na ³awników do orzekania w sprawach prawa
pracy zg³aszaj¹ zwi¹zki zawodowe oraz organizacje pracodaw-
ców.

Termin zg³aszania kandydatów up³ywa z dniem 30 czerwca
2007r.
Zgodnie z art. 158 § 1 ³awnikiem mo¿e byæ wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe³ni praw cywil-

nych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukoñczy³ 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania

co najmniej od roku,
5) nie przekroczy³ 70 lat,
6) jest zdolny, ze wzglêdu na stan zdrowia do pe³nienia obo-

wi¹zków ³awnika,
7) posiada co najmniej wykszta³cenie œrednie.

· Zgodnie z art. 159 § 1 ³awnikami nie mog¹ byæ:
1) osoby zatrudnione w s¹dach powszechnych i innych s¹dach

oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodz¹ce w sk³ad organów, od których orzekania

mo¿na ¿¹daæ skierowania sprawy na drogê postêpowania
s¹dowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj¹ce stanowi-
ska zwi¹zane ze œciganiem przestêpstw i wykroczeñ,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej,
8) funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej,
9) radni gminy, której gmina dokonuje wyboru ³awników.

Nie mo¿na byæ ³awnikiem jednoczeœnie w wiêcej ni¿ jednym
s¹dzie.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Sprawiedliwoœci z dnia
15 marca 2006 r. w sprawie szczegó³owego trybu zg³aszania
radom gmin kandydatów na ³awników oraz wzoru karty zg³o-

szenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz. 370):
1) zg³oszenie kandydatów na ³awników dokonuje siê na karcie

zg³oszenia,
2) do karty z³o¿onej przez obywateli do³¹cza siê listê osób, za-

wieraj¹c¹ imiê (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PE-
SEL, miejsce sta³ego zamieszkania i w³asnorêczny podpis
ka¿dej z dwudziestu piêciu osób zg³aszaj¹cych kandydata,

3) uprawnion¹ do sk³adania wyjaœnieñ w sprawie zg³oszenia
kandydata na ³awnika przez obywateli jest pierwsza osoba
wymieniona na liœcie, o której mowa w pkt 2,

4) kandydat na ³awnika potwierdza wyra¿enie zgody na kandy-
dowanie w³asnorêcznym podpisem w odpowiedniej rubryce
karty,

5) zg³oszenia kandydata na ³awnika sk³ada siê do rady gminy, na
obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje,

6) do karty zg³oszenia kandydat ma obowi¹zek za³¹czyæ:
a) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy

wydawaniu dowodów osobistych,
b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego,
c) oœwiadczenie, ¿e nie toczy siê przeciwko niemu postêpowa-

nie karne,
d) zaœwiadczenie lekarskie, stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ

do wykonywania funkcji ³awnika.

Zg³oszenia kandydatów na ³awników nale¿y sk³adaæ
w Biurze Rady Miasta (pokój Nr 11) w budynku Urzêdu Miasta
w Pruszczu Gdañskim, ul. Grunwaldzka 20,
w godzinach pracy Urzêdu.

INFORMACJA
Karty zg³oszeñ mo¿na pobraæ w Biurze Rady Miasta pok.
Nr 11 lub w Sekretariacie pok. 13 i na stronach interneto-
wych Ministerstwa Sprawiedliwoœci www.ms.gov.pl

Ani Mru Mru...

Ani Mru Mru - to kolejny kabaret, który
pojawi siê na pruszczañskiej scenie w Ha-
li Widowiskowo-Sportowej ZSO nr 1. Ar-
tyœci wyst¹pi¹ 24 czerwca o godz. 17.00.
Zaprezentuj¹ nowy program. Bilety do
nabycia u Andrzeja Œlusarczyka, tel. 602
78 36 26.

Trwa kolejna edycja konkursu “Nie pijê
alkoholu, ¿yjê w bezpiecznym mieœcie”. Po
pisemnych testach wy³oniono szkolne re-
prezentacje, które zmierz¹ siê w sporto-
wym finale 6 czerwca. Tego te¿ dnia naj-
lepsi otrzymaj¹ nagrody z r¹k burmistrza
Janusza Wróbla.
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Awangarda obrony

Pruszcz mia³ du¿o szczêœcia. Gdyby niemieccy i sowieccy
sztabowcy wprowadzili w ¿ycie to, co z mozo³em kreœlili na
swoich mapach na prze³omie 1944 i 1945 roku, z miasta
nie zosta³oby nic. Pruszcz ocala³ podczas walk o Trójmia-
sto w marcu 1945 roku, bo najpierw by³ zaciekle broniony,
a potem nagle opuszczony.

Ju¿ na prze³omie 1944 i 1945 roku Hitlerowcy przyst¹pili do
przygotowywania Trójmiasta do silnej i d³ugotrwa³ej obrony.
Pruszcz mia³ w planach niemieckich sztabowców odgrywaæ
zadanie szczególne – byæ najbardziej wysuniêt¹ na po³udnie re-
dut¹, maj¹c¹ przyj¹æ na siebie pierwsze uderzenie Rosjan.
W mieœcie zgromadzono ogromn¹ iloœæ sprzêtu i ¿o³nierzy. Przy-
wieziono tu kolej¹ miêdzy innymi najnowsze dzia³a pancerne Jagd-
Panther. Podejœæ do miast broni³y kolejne linie obrony – ci¹gn¹-
ce siê a¿ do Mi³ob¹dza i dalej – a¿ za Tczew.  Podgdañska
reduta, nale¿¹ca do “drugiego pierœcienia obrony” mia³a g³êbo-
koœæ oko³o 3 – 5 kilometrów. Przygotowano j¹ do tak zwanej
“obrony okrê¿nej”.  Umoc-
nione zosta³y brzegi Raduni,
lotnisko, dworzec, centrum
miasta i elektrownie.  Za³oga
okopów i transzei wiedzia³a,
¿e jedyne co mo¿e zrobiæ to
wytrwaæ. Z rozkazu dowód-
cy armii Wis³a – reichsfuhre-
ra Heinricha Himmlera, za
wycofanie siê grozi³ s¹d wo-
jenny i œmieræ przez powie-
szenie, lub, w najlepszym
wypadku, rozstrzelanie.
Na rogatkach i w centrum
Wehrmacht, organizacja
Todt, a tak¿e przymusowi
robotnicy w poœpiechu sypali
kolejne szañce i kopali rowy
przeciwczo³gowe. Pracê utrudnia³y wielotysiêczne kolumny
uchodŸców, przep³ywaj¹ce ze wszech stron przez miasto.  Dzieñ
i noc szli, wymieszani ze sob¹: jeñcy ewakuowanych obozów,
kolumny œmierci ze Stutthofu, maj¹ce na lotnisku w Pruszczu
swój punkt etapowy, proœci ch³opi z Prus Wschodnich, ¯u³aw,
Sambii czy Estonii, a tak¿e pruska szlachta. Wszyscy równi so-
bie, zmarzniêci, g³odni, z wyrazem beznadziei w oczach. Kiero-
wano ich tutaj, ¿eby nie wzbudzali paniki w szykuj¹cym siê do
obrony Gdañsku.

Dzieñ i noc z dworca w Pruszczu odje¿d¿a³y poci¹gi pe³ne
uchodŸców. Na ostatni zd¹¿y³a porzucaj¹c swojego ukochane-
go konia, 26 letnia Marion Hedda Ilse hrabianka Donhoff, dzie-
dziczka maj¹tku Friedrichstein, póŸniejsza za³o¿ycielka gazety

“Die Zeit”.  Z dnia
na dzieñ t³um coraz
bardziej przyœpie-
sza³, gnany odg³o-
sami zbli¿aj¹cego
siê frontu.
10 lutego 1945
roku z okolic Gnie-
wu ruszy³ drugi
etap rosyjskiej
ofensywy zimowej.
Pruszcz Gdañski mia³ byæ jednym z podstawowych celów stra-
tegicznych doborowej 2 Armii Uderzeniowej, pod dowództwem
genera³a Fieduniñskiego, atakuj¹cej z Gniewu na Skórcz, Staro-
gard i Gdañsk. Mimo dobrego przygotowania i rzucenia wszyst-
kich rezerw 2 Armia nie posunê³a siê jednak do pi¹tego marca
nawet o kilkanaœcie kilometrów. Tak silny by³ opór Niemców na
wysuniêtych przedpolach Twierdzy Trójmiasto. Dopiero po mie-
si¹cu – 7 marca sowieckiej 2 Armii uda³o siê zaj¹æ Starogard.
Znacznie lepiej sz³o 65 Armii genera³a Batowa, która zajmuj¹c
10 marca Graniczn¹ Wieœ, Trzepowo i Mierzeszyn, zbli¿y³a siê

do fortu Pruszcz
Gdañski. 12 marca
pad³ Tczew. Kilka ki-
lometrów od Prusz-
cza Gdañskiego roz-
grywa³o siê w tym
czasie prawdziwe
piek³o. ¯o³nierze obu
stron walczyli w bez-
poœrednich potycz-
kach, czêsto na gra-
naty i bagnety. To co
uda³o siê zdobyæ,
by³o odbijane w noc-
nych kontratakach.
To zdecydowa³o, ¿e
65 Armia, zamiast
nadal nacieraæ na

Pruszcz, przebi³a siê 23 marca przez sopockie lasy do centrum
kurortu, rozdzielaj¹c rejon na dwie czêœci. 20 marca, kiedy hi-
tlerowcy zaczêli wycofywaæ z Pruszcza oddzia³y, zdaj¹c sobie
sprawê, ¿e g³ówne uderzenie rosyjskie skierowane gdzie indziej,
sowieci poczynili tu pierwsze znacz¹ce postêpy. 23 marca wie-
czorem, czyli tego samego dnia, w którym przeciêto obronê nie-
mieck¹ w Sopocie, pierwsze oddzia³y rosyjskie wkroczy³y do
Pruszcza. Wtedy rosyjscy zwiadowcy podeszli pod pocztê na
rogu ulic Krótkiej i Gdañskiej.   Nieznacznie naruszony dzia³a-
niami wojennymi Pruszcz ostatecznie oczyszczono z Niemców 24
marca nad ranem.

Bartosz Gondek

fot. J. Swis

fot. J. Swis
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