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H A R M O N O G R A M
dy¿urów radnych we wrzeœniu

 UM, pokój 11, I p. od 16oo do 18oo
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- uchwa³a w sprawie zawarcia porozumienia z Komend¹ Woje-
wódzk¹ Policji w Gdañsku dotycz¹cego przekazania œrodków
pieniê¿nych na Fundusz Wsparcia Policji w celu  wspó³finanso-
wania zakupu wideorejestratora dla Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszczu Gdañskim
- uchwa³a  w sprawie  zmiany  bud¿etu miasta Pruszcz Gdañski
na rok 2007
 - uchwa³a w sprawie procedury uchwalania bud¿etu oraz ro-
dzaju i szczegó³owoœci materia³ów  informacyjnych towarzysz¹-
cych projektowi
- uchwa³a w sprawie  zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania bud¿etu  oraz informacji o przebiegu wykonania pla-
nu finansowego samorz¹dowych instytucji kultury za I pó³rocze
 - uchwa³a w sprawie okreœlenia dochodów, które mog¹ byæ
gromadzone na rachunku dochodów w³asnych jednostek bud¿e-
towych
- uchwa³a w sprawie  udzielenia pe³nomocnictwa do reprezen-
towania Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski  w Zgromadzeniu Me-
tropolitalnego Zwi¹zku Komunikacyjnego Zatoki Gdañskiej
- uchwa³a zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia odp³atnoœci
za korzystanie z miejskiego przedszkola publicznego
- uchwa³a  w sprawie ustalenia  najni¿szego wynagrodzenia
w I kategorii zaszeregowania i wartoœci jednego punktu dla pra-
cowników administracji i obs³ugi szkó³ oraz przedszkola,  funk-
cjonuj¹cych na terenie  miasta Pruszcz Gdañski
- uchwa³a w sprawie przyjêcia Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych
na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski
- uchwa³a w sprawie  wyra¿enia zgody na dokonanie przez Bur-
mistrza Pruszcza Gdañskiego zamiany nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej ozn. jako dzia³ka nr 25/12 o pow. 6.139 m2,
po³o¿onej w Pruszczu Gdañskim przy ul. Jana z Kolna na lokale
mieszkalne
- uchwa³a w sprawie  wyra¿enia zgody na dokonanie przez Bur-
mistrza Pruszcza Gdañskiego zamiany nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej ozn. jako czêœæ dzia³ek  nr 17/8, 18/10 i 4/10
o ³¹cznej pow. oko³o 1.900 m2, po³o¿onej w Pruszczu Gdañ-
skim przy ul. Fryderyka Chopina na lokale mieszkalne
- uchwa³a w sprawie  wyra¿enia zgody na dokonanie przez Bur-
mistrza Pruszcza Gdañskiego zamiany nieruchomoœci gruntowej
– niezabudowanej  ozn. jako czêœæ dzia³ki nr 108/2 o pow. oko³o
2.000 m2, po³o¿onej w Pruszczu Gdañskim przy ul. Grunwaldz-
kiej na lokale mieszkalne
- uchwa³a w sprawie udzielenia celowej pomocy finansowej dla
Powiatu Gdañskiego na realizacjê projektu pt. “Budowa chod-
nika wzd³u¿ ul. Ga³czyñskiego w Pruszczu Gdañskim”
- uchwa³a w sprawie udzielenia celowej pomocy finansowej dla
Samorz¹du Województwa Pomorskiego na realizacjê projektu
pn. “Przebudowa  drogi wojewódzkiej  nr 226 –  ulicy Koper-
nika w Pruszczu Gdañskim”
- uchwa³a w sprawie  wyra¿enia zgody na podpisanie  porozu-
mienia dotycz¹cego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
na terenie gminy pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim  a Gmin¹

Miejsk¹ Pruszcz Gdañski
- uchwa³a w sprawie  realizacji programów przyjêtych w “Pro-
gramie ochrony œrodowiska wraz z planem gospodarki odpada-
mi dla miasta Pruszcz Gdañski na lata 2004 –2007 z uwzglêd-
nieniem perspektywy na lata 2008 – 2011
- uchwa³a w sprawie nadania nazwy nowo powsta³ym ulicom
w Pruszczu  Gdañskim
 - uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w przetargu
dzia³ek niezabudowanych nr 25/5,  25/7, 25/8 i  25/14 stano-
wi¹cych w³asnoœæ Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski, zapisanych
w KW-40518, po³o¿onych w Pruszczu Gdañskim
- uchwa³a w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdañski “Rejon ul.
Zastawnej” – fragment terenu ograniczony zachodni¹ granic¹
administracyjn¹ miasta, od po³udnia ul. Towarow¹, od pó³nocy
rzek¹ Radunia
- uchwa³a w sprawie zmiany STATUTU GMINY MIEJSKIEJ
PRUSZCZ GDAÑSKI
 - uchwa³a w sprawie powo³ania zespo³u opiniuj¹cego zg³oszo-
nych kandydatów na ³awników do s¹dów powszechnych na okres
kadencji w latach 2008 – 2011
- uchwa³a  w sprawie rozpatrzenia  za¿alenia z dnia 27 marca
2006 r. z³o¿onego przez mieszkañców okolic ul. Ga³czyñskiego
Osiedla Wschód w Pruszczu Gdañskim na Burmistrza Pruszcza
Gdañskiego
-  uchwa³a  w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 kwietnia
2007 r. z³o¿onej przez mieszkañców ulic: Powstañców Wielko-
polskich, G³owackiego i Wysockiego Osiedla Wschód w Prusz-
czu Gdañskim na Burmistrza Pruszcza Gdañskiego
- uchwa³a w sprawie  wyra¿enia opinii o lokalizacji salonu gier
na automatach w Pruszczu Gdañskim przy ul. Grunwaldzkiej 6A
- uchwa³a zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia projektu
pn. “Rekonstrukcja miêdzynarodowego szlaku bursztynowego –
etap pierwszy w Pruszczu Gdañskim” oraz zaci¹gniêcia zobo-
wi¹zania wekslowego na okres 5 lat, w celu zabezpieczenia pra-
wid³owej realizacji umowy o dofinansowanie ww. projektu reali-
zowanego przy wsparciu Programu S¹siedztwa  Litwa – Polska
– Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w ramach Inicja-
tywy Europejskiej Interreg IIIA
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Gmina Miejska Pruszcz Gdañski prowadzi
rozmowy z Prezesem S¹du Rejonowego Gdañsk
- Po³udnie, maj¹ce na celu zachowanie w mie-
œcie Pruszczu siedziby zamiejscowych wydzia-
³ów: cywilnego i karnego S¹du Rejonowego
Gdañsk - Po³udnie.

W dotychczasowej siedzibie s¹du SANEPID
wykry³ ksylamit.

Rozmowy prowadzone s¹ pomimo, ¿e Gmina
Miejska nie jest w³aœcicielem budynku, w którym
znajduje siê dotychczasowa siedziba s¹du.

Mimo to, maj¹c na wzglêdzie ¿ywotne interesy
mieszkañców miasta i powiatu, burmistrz zapro-
ponowa³ prezesowi s¹du oddanie atrakcyjnej
dzia³ki przy ulicy Strzeleckiego, o wartoœci po-
nad miliona z³otych, z przeznaczeniem pod budo-
wê nowego budynku s¹dowego.

Inn¹ propozycj¹ by³ zakup wraz ze Starostwem
Powiatowym, a nastêpnie oddanie       w u¿ytko-
wanie s¹dowi, dogodnego do adaptacji budynku
przy ulicy Przemys³owej. Koszt budynku to po-
nad 1,5 miliona z³otych. Obie propozycje zosta³y
odrzucone.

Gmina Miejska Pruszcz Gdañski nie posiada
w swoich zasobach budynków na cele publiczne,
które mog³yby satysfakcjonowaæ s¹d. Mimo to
nadal bêdziemy walczyæ o utrzymanie funkcjono-
wania tej instytucji w Pruszczu Gdañskim. Mamy
zamiar rozmawiaæ w tej sprawie z prywatnymi
w³aœcicielami nieruchomoœci.

Intencj¹ w³adz miasta jest utrzymanie s¹du w
Pruszczu Gdañskim.

 Janusz Wróbel
Burmistrz Pruszcza Gdañskiego

Jesieni¹ rozpocznie siê remont ulicy Ko-
pernika. Inwestycja jest wspólnym przedsiê-
wziêciem Urzêdu Miasta Pruszcz Gdañski
i Urzêdu Marsza³kowskiego.

Koszt inwestycji to 10 milionów z³otych.
Piêæ milionów zainwestuje miasto. Pozosta³e
piêæ – Urz¹d Marsza³kowski. Prace na odcin-
ku o d³ugoœci 1780 metrów – od ronda przy
wiadukcie, do granic administracyjnych mia-
sta, potrwaj¹ do wiosny 2008 roku. W tym
czasie wymieniona zostanie nawierzchnia dro-
gi i powstanie nowe odwodnienie. Zrekonstru-
owana zostanie tak¿e kanalizacja deszczowa
i czêœciowo sanitarna. Wzd³u¿ Kopernika po-
wstan¹ te¿ nowe chodniki i – czêœciowo –
œcie¿ki rowerowe.
- Myœlê, ¿e ju¿ nied³ugo bêdziemy mieli szan-
sê spotkaæ siê przy okazji kolejnego wa¿ne-
go przedsiêwziêcia. Bêdzie nim Obwodnica
Pruszcza, która
nale¿y do jednego
z najbardziej prio-
rytetowych zadañ,
jakie powinny byæ
zrealizowane na
terenie Wojewódz-
twa Pomorskiego
– powiedzia³ po
podpisaniu porozu-
mienia marsza³ek
Mieczys³aw Struk.
Remont ulicy Kopernika wykonywany bêdzie
odcinkami. Do czasu rozpoczêcia remontu Za-
rz¹d Dróg Wojewódzkich opracuje harmono-
gram objazdów. Najprawdopodobniej, ze
wzglêdu na d³ugoœæ remontowanego odcinka
i jego znaczenie komunikacyjne, ulica Koper-
nika bêdzie tylko czêœciowo zamkniêta. Mimo
to prace mog¹ doprowadziæ do zaistnienia
utrudnieñ na odcinku drogi krajowej numer
226, na odcinku Pruszcz – Przejazdowo.

B.G.fot. et

Porozumienie w sprawie
Kopernika

S¹d w Pruszczu

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.

fot. E.T.
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Zakoñczone remonty…

ul. Paderewskiego- wyko-
nano nawierzchniê z kost-
ki wraz z przykanalikami
kanalizacji deszczowej.
Koszt inwestycji - ponad
403 tys. z³.

ul. Nad Raduni¹- zakoñ-
czono II i ostatni etap re-
montu. Przebudowano ka-
nalizacjê deszczow¹ i po-
³o¿ono nawierzchniê
z kostki. Koszt blisko 600
tys. z³.

ul. Obroñców Pokoju na odcinku
od ul. Wojska Polskiego do Nie-
podleg³oœci oraz ul. Niepodleg³oœci
na odcinku  od  ul. Tysi¹clecia –
Obr. Pokoju. Przebudowano ka-
nalizacjê deszczow¹ i sanitarn¹
oraz kolizje wodoci¹gu, gazoci¹gu
i energii. Wykonano nawierzchniê
asfaltow¹. Inwestycja kosztowa³a
ponad 2 mln 283 tys. z³.

ul. Kochanowskiego na od-
cinku od. ul. Kopernika do Placu Wolnoœci. Przebudowano
kanalizacjê deszczow¹ oraz po³o¿ono asfaltow¹  nawierzch-
niê. W ramach inwestycji powsta³ tak¿e parking przy Przed-
szkolu nr 1  oraz place przy wejœciu do ZSO nr 1. Koszt
zadania wyniós³ ponad 1 mln 823 tys. z³.

e.t.

fot. et

fot. et

fot. et

fot. et

fot. et

fot. et

fot. etfot. et

Miêdzynarodowy  Ba³tycki Park Kulturo-
wy têtni ¿yciem. Odby³y siê tam ju¿ rzym-

skie spotkania z udzia³em legionistów z Ham-
burga rekonstruuj¹cych Legio XXI Rapax,
plener malarski artystów z Polski i Rosji  oraz

wystawa fotografii “Moje Miasto” prezentu-
j¹ca zdjêcia z Pruszcza Gdañskiego i za-
przyjaŸnionego litewskiego Silute.

Przypomnijmy, ¿e Miêdzynarodowy Ba-
³tycki Park Kulturowy  powsta³ w ramach
projektu Rekonstrukcja miêdzynarodowego
szlaku bursztynowego– etap I w Pruszczu
Gdañskim wspó³finansowanego ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu S¹siedztwa Pol-
ska-Litwa-Obwód Kaliningradzki Federacji
Rosyjskiej Interreg III A / TACIS CBC oraz
w ramach Programu Operacyjnego “Prome-
sa  Ministra  Kultury i  Dziedzictwa  Naro-
dowego” W ramach tego zadania wykonano
tak¿e  2700-metrowy odcinek szlaku pieszo-
rowerowego.

e.t.

W przestrzeni parku

fot. M.G.

fot. E.T.

fot. E.T.

fot. M.G.

fot. M.G.

fot. R.G.

fot. R.G.
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fot. A. Œ.

fot. bg

fot. pg

Po raz trzeci uczniowie Zespo³u Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych nr 1 skorzystali z programu stypendial-
nego wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ ze
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ra-
mach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego. G³ównym zadaniem programu
by³o wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów za-
mieszkuj¹cych na terenie gmin wiejskich, wywodz¹-
cych siê z rodzin bêd¹cych w trudnej sytuacji mate-
rialnej.
Programem objêtych by³o 30 uczniów, którzy otrzy-
mywali stypendium w œredniej miesiêcznej wysoko-
œci 190 PLN. P.G.

22 wrzeœnia w amfiteatrze  na tere-
nie parku odbêdzie siê kolejna du¿a im-
preza- festiwal muzyki wspó³czesnej
elektronicznej “Faktoria. Rekonstrukcje
i interpretacje”. Dominowaæ bêd¹ pol-
skie pieœni wieków œrednich i renesansu
prze³o¿one na wspó³czesny jêzyk muzy-
ki elektronicznej i jazzowej. Ca³oœæ opa-
trzona bêdzie opraw¹ filmow¹ i graficz-
n¹. Organizatorem jest Pomorska Rada
Sztuki. Pocz¹tek o godz. 19.00. Wstêp
wolny.

50-lecie ma³¿eñstwa obchodzili pañstwo Agnieszka i Henryk Machnikowscy (na zdjêciu z lewej) oraz
Bronis³awa i Edmund Kacprzak . Uhonorowani zostali medalem za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie nada-
nym przez Prezydenta RP. Tradycyjnie Szacowni Jubilaci  zostali obdarowani upominkami od w³adz
Pruszcza Gdañskiego. Nie zabrak³o oczywiœcie kwiatów i  ciep³ych s³ów od rodziny.

Z³oci Jubilaci

Tour de Pologne

Ju¿ po raz trzeci w naszym mie-
œcie pojawi¹ siê najs³ynniejsi kola-
rze œwiata. 11 wrzeœnia ulicami
Pruszcza przemknie wyœcig Tour de
Pologne. Do Pruszcza zawitaj¹ ok.
15.30. Oko³o godz. 15.45 na ul.
Wojska Polskiego rozegrana zosta-
nie premia specjalna. Zapraszamy
do kibicowania na trasie wyœcigu.

Trasa przejazdu:
ul. Powstañców Warszawy, ul. Cho-
pina, ul. Grunwaldzka, ul. Wojska
Polskiego, ul. Raciborskiego, ul.
Grunwaldzka (w stronê Gdañska).
W czasie wyœcigu ulice bêd¹ za-
mkniête dla ruchu samochodowe-
go. Za utrudnienia przepraszamy.

fot. Archiwum UM fot. Archiwum UM
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Faktoria Cup

11 sierpnia, ju¿ po raz ósmy, w Pruszczu Gdañskim odby³y siê
zawody deskorolkowe.

By³y to jednak rozgrywki  wyj¹tkowe, gdy¿ po raz pierwszy
zorganizowane zosta³y w nowej przestrzeni Miêdzynarodowego
Ba³tyckiego Parku Kulturowego pod nazw¹ Faktoria Cup.
Ponadto udzia³ w konkurencjach wziê³y tak¿e panie, a do rywali-
zacji w³¹czyli siê rowerzyœci.

W zawodach wziê³o udzia³ 30 mi³oœników deskorolek z War-
szawy, Gdañska, Brzegu, Elbl¹ga, Redy, Kisielic, £êgowa i Prusz-
cza Gdañskiego.

W poszczególnych kategoriach zwyciê¿yli:
deskorolki
dziewczêta - Anna Grzelczak (Pruszcz Gdañski)
ch³opcy do lat 15 - Marcel Spierewka (Gdañsk)
ch³opcy powy¿ej 15 lat - Roman Ryba³ow (Gdañsk)
rowery
open - Mariusz Siekierski (Gdañsk).

W konkursie deskorolkowym best trick zwyciê¿y³ Roman Ryba³ow z Gdañska za  wykonanie frontside
kickflip przez piramidê. Zawody odby³y siê pod patronatem Burmistrza Janusza Wróbla. Organizatorem
imprezy by³ Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji wraz z Pomorsk¹ Rad¹ Sztuki. Nagrody rzeczowe o wartoœci
5 tys. z³ ufundowa³a Pomorska Rada Sztuki, a puchary - MOSiR. L.O.

Mi³oœnicy siatkówki mog¹ ju¿ realizowaæ swoj¹ pasjê na te-
renie Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji. Powsta³o tam boisko
do gry w siatkówkê pla¿ow¹.  W ramach inwestycji, która kosz-
towa³a 35 tys. z³, wykonano drena¿ i nawieziono piasek p³ukany.
Boisko wyposa¿ono w odpowiedni sprzêt. 

Pierwszy turniej rozegrano 17 sierpnia.  Rywalizowano
w dwóch kategoriach: open i uczniów szkó³ podstawowych.
W grupie starszej wystartowa³o 7 par. Grano systemem pucha-
rowym po jednym secie. Do fina³u zakwalifikowali siê Micha³
Romanek i Mateusz Dreszler oraz Jakub Mejka i Daniel Heœ.
Po bardzo emocjonuj¹cym meczu minimalnie lepsi (28 : 26) okazali siê ci pierwsi. Natomiast w grupie
m³odszej odby³ siê tylko jeden mecz. Mateusz D¹browski i £ukasz Procelewski pokonali Kewina Bracika
i Mateusza Procelewskiego 25 : 21.

Nagrody zwyciêzcom wrêcza³ Ryszard Œwilski zastêpca burmistrza ds. spo³ecznych. Sponsorem turnieju
by³a firma Martex z Pruszcza Gdañskiego.

fot. L.O.

fot. L.O.

fot. L.O.

Do  2 wrzeœnia w Miejskim Domu Kultury ogl¹daæ  bêdzie mo¿na  zorganizowan¹ przez Instytut S³owacki
i Miasto Pruszcz Gdañski wystawê  fotografii s³owackiego fotografika Gabriela Liptaka
Gabriel Liptak profesjonalnie fotografuje od 2004 r. Pracowa³ dla TASR (Agencja Prasowa Republiki S³o-
wackiej). Obecnie robi zdjêcia dla SITA (S³owacka Agencja Informacyjno Prasowa), AFP (Agence France
Presse) oraz dla Tatrzañskiego Parku Narodowego. W minionym roku zdoby³ nagrody w konkursach na
fotografiê górsk¹: Horalfest (pierwsze miejsce), Kamera Slovakia (nagroda publicznoœci), Hory a mesto
(nagroda g³ówna).

red.

S³owackie zdjêcia

Pierwszy turniej

    L.O

fot. L.O.

fot. L.O.
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UWAGA !   Zbiorka odpadow
niebezpiecznych

8 wrzeœnia na terenie  Pruszcza Gdañskiego
przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów nie-
bezpiecznych. Kierowca samochodu  firmy
PRSP S.A. odbierze odpady: 
lampy rtêciowe i halogenowe, œwietlówki,  ter-
mometry, œrodki ochrony roœlin i ich opakowa-
nia, rozpuszczalniki, œrodki do wywabiania plam
i inne odczynniki chemiczne, resztki farb i la-
kierów oraz opakowania po nich, smary, œrod-
ki do konserwacji drewna i metali, sprzêt elek-
troniczny i elektryczny.

Miejsca zbiórki:

- ul. Tysi¹clecia 8 – przy altanie œmietnikowej na-
le¿¹cej do SM Radunia, godz. 8:00-8:15
- ul. 10 Lutego/Niepodleg³oœci – przy altanie œmiet-
nikowej nale¿¹cej do SM Radunia, godz. 8:20-8:35
- ul. Spacerowa – przy pojemnikach PRSP do od-
padów segregowanych, godz. 8:40-8:55
- zakoñczenie ul. Armii Krajowej przy ul. Grunwaldz-
kiej – przy pojemnikach na odpady segregowane,
godz. 9:00-9:15
- skrzy¿owanie ul. Matejki i ul. Wybickiego – przy
pojemnikach na odpady segregowane, godz. 9:20-
9:35
- ul. Mickiewicza – przy pojemnikach na odpady z
tworzyw sztucznych, godz. 9:40-9:55
- osiedle Komarowo, ul. Sikorskiego – przy pojem-
nikach na odpady segregowane, godz. 10:10-10:25
- ul. D¹browskiego 2 – przy altanie œmietnikowej
nale¿¹cej do ZNK, godz. 10:30-10:45
- ul. ¯wirki i Wigury 13 – przy altanie œmietnikowej
SM Radunia, godz. 10:50-11:05
- skrzy¿owanie ul. Wyspiañskiego z Paderewskiego
– przy pojemniku na odpady z tworzyw sztucz-
nych, godz. 11:10-11:25
- skrzy¿owanie ul. Ga³czyñskiego z Kochanowskie-
go – przy pojemnikach na odpady z twprzyw sztucz-
nych, godz. 11:30-11:45
- skrzy¿owanie ul. S³owackiego i Broniewskiego –
przy pojemnikach na surowce wtórne, godz. 11:50-
12:05
- ul. Piastowska – przy pojemnikach na odpady z
tworzyw sztucznych, godz. 12:10-12:25

DZIEÑ SYBIRAKA

17 wrzeœnia obchodziæ bê-
dziemy Dzieñ Sybiraka.

Uroczystoœci rozpoczn¹ siê
msz¹ œw. w koœciele pw. Pod-
wy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego
o godz. 18.00, sk¹d nast¹pi
przemarsz na Plac Jana Pa-
w³a  II,  gdzie oprócz okolicz-
noœciowych wyst¹pieñ bêdzie
mo¿na wys³uchaæ prezentacji
m³odzie¿y z jednej z naszych
szkó³.

Posiadaczy szczeniaków zapraszamy
wraz z pupilami na zajêcia do psiego przed-
szkola. Spotkania odbywaj¹ siê w soboty o
godz. 15.00 ( o ile nie pada deszcz) na
terenie MOSiR, ul. Chopina 34.

Uwaga: 

Odpady objête zbiórk¹ powinny odpowiadaæ de-
finicji odpadów komunalnych, znajdowaæ siê
w szczelnych (nieciekn¹cych) i nieuszkodzonych
opakowaniach oraz posiadaæ oryginaln¹ informacjê
(etykietê) umo¿liwiaj¹c¹ identyfikacjê odpadu
w chwili przekazania. Wyj¹tek stanowi¹ te odpady,
dla których mo¿liwa jest identyfikacja organolep-
tyczna. Zbiórka nie obejmuje: odpadów azbestu,
odpadów w iloœciach i rodzaju wskazuj¹cych
na inne Ÿród³o pochodzenia ni¿ gospodarstwo do-
mowe, odpadów pochodz¹cych z dzia³alnoœci go-
spodarczej.
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CZ£OWIEK, CO KANA£
WYBUDOWA£

Nie  polski król, ani te¿ francuski genera³. Nie
prezydent, ani te¿ kupiec. Je¿eli przyjrzymy siê
historii Pruszcza przez pryzmat przewijaj¹cych siê
przez miasto postaci z najwy¿szej dziejowej pó³ki,
oka¿e siê, ¿e najwiêkszy œlad pozostawi³ tu po
sobie pewien zakonnik. By³ nim wielki mistrz krzy-
¿acki Winrych von Kniprode.

Jesieni¹ 1338 roku ruszy³a w Gdañsku wielka in-
westycja. Setki jeñców z Litwy ¯mudzi i Prus, wy-
mieszanych z miejscowymi kmieciami, odrabiaj¹cymi
szarwark, kopa³o g³êboki rów i sypa³o potê¿ne wa³y.
Wœród nich krz¹tali siê niemieckojêzyczni in¿yniero-
wie i odziani w p³asz-
cze krzy¿accy pó³bra-
cia, pilnuj¹cy przymu-
sowych robotników.
Raz na kilka dni prace
nerwowo przyspiesza³y.
Po okolicy czêœciej roz-
nosi³y siê krzyki krzy-
¿ackich nadzorców
i œwist bata.

By³ to znak, ¿e na
terenie budowy lada
chwila pojawi siê nie-
wysoki mê¿czyzna ze
starannie przystrzy¿on¹
brod¹. Zawsze towarzyszy³ mu przy tej okazji nie-
wielki oddzia³ zbrojnych. Okolice Gdañska bywa³y
niebezpieczne, a gdañskiemu komturowi nie móg³ w³os
spaœæ z g³owy.

Mimo tego, ¿e Winrych von Kniprode – od marca
1338 roku komtur gdañski, a od 1351 roku wielki
mistrz krzy¿acki, nale¿y do najbardziej znanych w³ad-
ców zakonu, o pocz¹tkach jego kariery u krzy¿aków
niewiele wiadomo. Mo¿na by rzec, ¿e wyskoczy³ jak
diabe³ z pude³ka w 1334 roku. Wtedy pojawia siê
w dokumentach zakonnik jako kompan szpitalnika
pas³êckiego. Jego wielka kariera zaczê³a siê ju¿ cztery
lata póŸniej, kiedy to jako w³adca miasta nad Mot³a-
w¹ wzi¹³ na siebie przeprowadzenie wielkich inwe-
stycji miejskich. To on rozpocz¹³ budowê kana³u Ra-

duni, wielkiego m³yna i dokoñczy³ stawianie gdañskiej
warowni.

To w³aœnie warownia i wielki m³yn wymusi³y bu-
dowê kana³u. Podczas budowy zamku okaza³o siê,
¿e eksploatowany dot¹d Potok Siedlecki nie jest
w stanie sprostaæ miejskiemu zapotrzebowaniu w wodê
i nape³niæ fos ochraniaj¹cych miasto oraz warowniê.
Jednym z pierwszych dekretów nowego komtura by³o
nakazanie zbudowania kana³u m³yñskiego. Ten te¿
okaza³ siê za ma³y. Przyst¹piono do dalszych prac.
W efekcie – do 1356 roku powsta³o 10 kilometrowe
sztuczne koryto, które koñczy³o siê œluz¹ we wsi Prust.
Winrychowi von Kniprode nie by³o dane do koñca
dogl¹daæ budowy kana³u.

W 1351 roku przejecha³ do Malborka, gdzie zosta³
obwo³any  wielkim mistrzem. Jak siê szybko  okaza³o,
jednym z najlepszych, jakiego mia³o pañstwo zakon-

ne. Nadal, niezwykle
skutecznie, gnêbi³ Litwi-
nów, odci¹gaj¹c od nich
przy okazji Polaków,
z którymi zawar³ pokój.
Czêsto spotyka³ siê
z Kazimierzem Wielkim,
który to goœci³ nawet raz
u Winrycha na zamku
w Malborku. Za jego
czasów pañstwo krzy-
¿ackie osi¹gnê³o naj-
wiêkszy zasiêg terytorial-
ny. Sta³o siê te¿, dziêki
reformie gospodarki

i monet, potêg¹ gospodarcz¹. To w czasach rz¹dów
von Kniprode, na dworach europejskich zwyk³o siê
mawiaæ “Jeœliœ taki m¹dry, to oszukaj panów z Prus”.

Wielki budowniczy i polityk mia³ w zasadzie tylko
jedn¹ wadê…Niezbyt pasowa³a mu surowa regu³a
zakonna. Sk¹d to wiemy? Bo za jego czasów w Mal-
borku powsta³ dom publiczny dla dostojników krzy-
¿ackich i szko³a sokolników. W zamku zaœ zaczêto
regularnie urz¹dzaæ huczne przyjêcia, na które zje¿d¿a³y
siê szlachetnie urodzone damy ze wszystkich zak¹t-
ków Europy. Có¿. Nie ma ludzi bez wad. Ale – to ju¿
temat na zupe³nie inn¹ opowieœæ.

Bartosz Gondek

fot. R.G.
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