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INFORMACJE URZÊDU MIASTA

Rozmowa z zastêpc¹
burmistrza ds. spo³ecznych
Ryszardem Œwilskim

Systematycznie zmienia siê
krajobraz miasta - ostatnio
dokonano rozbiórek kilku
budynków?

Myœlê, ¿e mo¿emy mówiæ
o konsekwencji w gospodarowaniu zasobem mieszkañ
komunalnych. Systematycznie dokonujemy rozbiórek
szpec¹cych miasto budynków, a by³ym lokatorom
zapewniamy inne, spe³niaj¹ce wszelkie standardy,
mieszkania. Konsekwencja nie oznacza jednak jakiegoœ
zamkniêcia czy braku otwartoœci na inne rozwi¹zania. Kiedy
okaza³o siê, ¿e przy „galopuj¹cych”  cenach na rynku
budowlanym gmina nie mo¿e wybudowaæ okreœlonej liczby
mieszkañ, zdecydowaliœmy siê na zamianê, oczywiœcie w
drodze przetargu, gruntu na lokale mieszkalne. I tak
mieszkañcy budynków, których wyburzenie pozwoli na
remonty dróg czyli w rezultacie usprawnienie komunikacji
(poszerzenie ul. Grunwaldzkiej czy ul. Grota-
Roweckiego- przyp. red.) ju¿ wkrótce przeprowadz¹ siê
do nowych mieszkañ przy ul. Jana z Kolna. Podobne
przetargi przeprowadzimy jeszcze w tym roku.

Odpowiada Pan w mieœcie za szeroko rozumian¹
politykê spo³eczn¹, wiêc tak¿e sprawy oœwiaty?

Tak, i wspomniana przeze mnie konsekwencja towarzyszy
nam tak¿e w  zarz¹dzaniu  pruszczañskimi placówkami
oœwiatowymi. Chcemy, aby by³y one nie tylko ³adniejsze, ale
te¿ bardziej funkcjonalne i ekonomiczne. St¹d kolejne,
wykonane jeszcze w czasie wakacji remonty w szko³ach i
przedszkolach. ( szczegó³y na str. 5 - przyp. red.).   Staramy
siê tak¿e, aby nie umyka³y nam problemy czêœci naszej
spo³ecznoœci- ludzi niepe³nosprawnych. Pozyskaliœmy œrodki
zewnêtrzne i ju¿ realizujemy   budowê podjazdu przy
Miejskim Domu Kultury, podobna  inwestycja zrealizowana
zostanie przy budynku Obroñców Westerplatte 5a.  W
przygotowaniu jest projekt rewitalizacji by³ej „wozowni”

ci¹g dalszy na str. 3

Tour de Pologne

Lider inwestycji
Pruszcz Gdañski zaj¹³ drugie miejsce w kategorii
miast powiatowych, w ogólnopolskim rankingu
inwestycji samorz¹dowych.

Ranking inwestycji samorz¹dowych za lata 2004 -
2006, opublikowany przez magazyn "WSPÓLNOTA"
obj¹³ województwa, powiaty, miasta na prawach
powiatu, miasta powiatowe i gminy wiejskie.
W rankingu miast powiatowych, w którym Pruszcz
Gdañski zaj¹³ drug¹ pozycjê, uwzglêdniono 268 miast
powiatowych. Na pierwszym miejscu uplasowa³ siê
lubuski Miêdzyrzecz.
Gdyby w rankingu nie uwzglêdniæ dotacji
inwestycyjnych, okaza³oby siê, ¿e miasto Pruszcz
Gdañski jest pierwszym w inwestycjach
samorz¹dowych finansowanych z w³asnej kasy.
-Ten sukces- jak ka¿dy dobry wynik osi¹gniêty przez
miasto- cieszy i jest pozytywnym sygna³em dla
mieszkañców i inwestorów. Tym bardziej, ¿e
awansowaliœmy z ubieg³orocznego trzeciego miejsca na
drugie.  Zawsze jednak przy takich okazjach podkreœlam,
¿e nagroda jest wynikiem ciê¿kiej pracy wielu osób, a
tak¿e motywacj¹ do dalszych dzia³añ- komentuje Maria
Niderla- skarbnik miasta.

Po raz trzeci w Pruszczu Gdañskim pokazali siê najlepsi
œwiatowi kolarze - przez ulice miasta przemkn¹³ wyœcig  Tour
de Pologne. Widowisko by³o krótkie, ale atrakcyjne.

fot. e. t.
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H A R M O N O G R A M
dy¿urów radnych w paŸdzierniku

 (UM, pokój 11, I p. od 16oo do 18oo)

w listopadzie:

Uchwa³y podjête na XI zwyczajnej sesji
Rady Miasta 5 wrzeœnia 2007 roku

-uchwa³a  w sprawie  zmiany  bud¿etu miasta Pruszcz
Gdañski na rok 2007

-uchwa³a  w sprawie zaci¹gniêcia kredytu  na  finansowanie
planowanego deficytu bud¿etu miasta Pruszcz Gdañski

-uchwa³a w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Stra¿y Miejskiej w Pruszczu Gdañskim

-uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na podwy¿szenie
kapita³u zak³adowego „Towarzystwa Budownictwa
Spo³ecznego – ABK” Sp. z o.o. w Pruszczu Gdañskim  i
pokrycie go wk³adem pieniê¿nym

-uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie przez
Gminê Miejsk¹ Pruszcz Gdañski umowy na dofinansowanie
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsiêwziêcia
inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do gry w pi³kê no¿n¹
przy Zespole Szkó³ Nr 4     w Pruszczu Gdañskim, ul.
Kasprowicza 16”

-uchwa³a w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej
Powiatowi Gdañskiemu  na utrzymanie dróg powiatowych
na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski w roku 2007

-uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie od osób
fizycznych i przedsiêbiorstw prawa w³asnoœci dzia³ek nr 9/
35 o powierzchni 51 m2, nr 9/38  o powierzchni 50 m2, nr
9/39 o powierzchni 198 m2, nr 9/28 o powierzchni  126 m2
i nr 9/29 o powierzchni 349 m2, po³o¿onych przy ul.
Tczewskiej w Pruszczu Gdañskim z przeznaczeniem na cele
komunikacyjne

-uchwa³a  zmieniaj¹cej uchwa³ê Nr XIII/224/2004 r. Rady
Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie
okreœlenia uprawnieñ pasa¿erów do bezp³atnych lub ulgowych
przejazdów lini¹ mikrobusow¹ nr 1 w Pruszczu Gdañskim,
organizowanych przez Gminê Miejsk¹ Pruszcz Gdañski

-  uchwa³a  w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 lutego
2007 r. z³o¿onej na Burmistrza Pruszcza Gdañskiego

- uchwa³a w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów
³awników  do S¹du Okrêgowego w Gdañsku, S¹du
Okrêgowego – S¹du Pracy w Gdañsku, S¹du Rejonowego
Gdañsk – Pó³noc w Gdañsku, S¹du Rejonowego Gdañsk –
Po³udnie w Gdañsku i S¹du Rejonowego Gdañsk – Po³udnie

S¹du Pracy w Gdañsku na okres kadencji w latach  2008
– 2011

- uchwa³a w sprawie stwierdzenia wyboru  ³awników do
S¹du Okrêgowego    w Gdañsku, S¹du Rejonowego Gdañsk
– Pó³noc w Gdañsku, S¹du Rejonowego Gdañsk – Po³udnie
w Gdañsku i S¹du Rejonowego Gdañsk – Po³udnie – S¹du
Pracy  w Gdañsku na okres kadencji w latach 2008 – 2011.

- uchwa³a    zmieniaj¹ca   uchwa³ê   Nr XXXV/278/2001
Rady Miasta Pruszcz  Gdañski   z  dnia   20   czerwca
2001 r.   w  sprawie  podzia³u   Gminy Miejskiej  Pruszcz
Gdañski na  obwody g³osowania
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fot. E.T.

(domu przy ul. Grunwaldzkiej - przyp. redakcji) –
pomieszczenia te zostan¹ zaadaptowane dla potrzeb
podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym.

Nie tak dawno w Pruszczu powsta³o nowe miejsce do
rekreacji - Park Kulturowy. Przestrzeñ ta coraz czêœciej
wykorzystywana jest do organizacji imprez?

To dobra okazja, aby wspomnieæ nasz¹ otwartoœæ na
inicjatywy mieszkañców. Wspieramy, szczególnie logistycznie,
wiele przedsiêwziêæ- by przywo³aæ tu ostatni¹ imprezê –
Festiwal Muzyczny w Parku Kulturowym organizowany przez
Pomorsk¹ Radê Sztuki. Dobry odbiór  tego przedsiêwziêcia
przekonuje nas do zmiany formu³y Dni Pruszcza.  Nosimy
siê z zamiarem przeniesienia czêœci imprez zwi¹zanych ze
œwiêtem miasta na teren Parku Kulturowego.
Jeœli ju¿ mówiê o ¿yciu kulturalnym czy rozrywce, to
chcia³bym siê ustosunkowaæ od wypowiedzi na temat sensu
organizacji takich imprez jak Tour de Pologne. S¹ tacy,  którzy
zarzucaj¹, ¿e organizacja tego przedsiêwziêcia powoduje
jedynie utrudnienia komunikacyjne. Owszem powoduje, ale
myœlê , ¿e do oceny takich wydarzeñ warto przyj¹æ nieco
inny system wartoœci- przede wszystkim taka impreza podnosi
presti¿ miasta, jest elementem jego promocji. Owszem, mo¿na
nic nie robiæ, nie próbowaæ, nie doœwiadczaæ, ale  z drugiej
strony mo¿e jednak warto sprawiæ, aby jedna z wa¿niejszych
imprez kolarskich œwiata kojarzona by³ m.in. z Pruszczem
Gdañskim.

Inn¹ kwiesti¹ jest rozszerzenie sieci placówek
kulturalnych?

Nosimy siê z zamiarem przejêcia przez miasto budynku
dworca PKP – chcemy te pomieszczenia zaadoptowaæ na
potrzeby placówki kulturalnej- przenieœæ tam m.in. siedzibê
biblioteki pedagogicznej.  W ten sposób powsta³oby w mieœcie
kolejne „ma³e centrum kultury”, tu¿ obok mielibyœmy MDK
i MOSiR i dalej szlak bursztynowy prowadz¹cy do Parku
Kulturowego. Trwaj¹ doœæ trudne negocjacje z PKP, ale
wszystko wskazuje na to , ¿e uda siê wydzier¿awiæ ten
budynek.

KOMUNIKAT
dla mieszkañców Pruszcza Gdañskiego
Na podstawie art. 27 ust. 2  ustawy z dnia 12 kwietnia 2001

r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74,
poz. 786, Nr 154, poz. 1802; z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz.
984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271;  z 2003 r. Nr 57, poz. 507,
Nr 130, poz. 1188; z 2004 r. Nr 25, poz. 219; z 2005 r. Nr 140, poz.
1173; z 2006 r. Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 112,
poz. 766) i § 13 ust. 1 rozporz¹dzenia  Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie
spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. z 2001
r. Nr 84, poz. 922; z 2005 r. Nr 102, poz. 858)

podajê  do  publicznej  wiadomoœci,
¿e udostêpniony jest spis wyborców w Urzêdzie Miasta
w Pruszczu Gdañskim  w godzinach pracy Urzêdu.
W przypadku wyjazdu lub innej przyczyny losowej
uniemo¿liwiaj¹cej oddanie g³osu w swoim obwodzie g³osowania,
mieszkañcy mog¹ zg³aszaæ siê  do Referatu Spraw Spo³ecznych
(pokój nr 6) w godzinach urzêdowania, celem pobrania
zaœwiadczenia o prawie do g³osowania.
Zaœwiadczenia bêd¹ wydawane do dnia 19 paŸdziernika 2007 r.
do godz. 1530 (pi¹tek).
Zaœwiadczenie to uprawnia do udzia³u w wyborach do Sejmu RP
i do Senatu RP zarz¹dzonych na dzieñ 21 paŸdziernika 2007 r. w
ka¿dym miejscu.
Zaœwiadczenie pobiera siê osobiœcie  lub na podstawie pisemnego
upowa¿nienia osoby, której dotyczy ze wskazaniem numeru PESEL.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu:
(058) 775 99 63.

BURMISTRZ
/-/ Janusz Wróbel

Pruszcz Gdañski,  dnia  8 paŸdziernika  2007 r.

KOMUNIKAT
dla mieszkañców Pruszcza Gdañskiego

            W zwi¹zku z przeprowadzaniem wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
informujê, ¿e Urz¹d Miasta zapewnia osobom niepe³nosprawnym
dowóz do lokali Obwodowych Komisji Wyborczych powo³anych
na terenie miasta Pruszcza Gdañskiego.
Osoby wyra¿aj¹ce wolê skorzystania z tego udogodnienia mog¹
zg³aszaæ  telefonicznie swój akces  pod numerami telefonów:

775-99-21, 775-99-43
w godzinach pracy Urzêdu Miasta
lub 775-99-55 po godzinach pracy Urzêdu
 tel. komórkowy 603 933 854

W zg³oszeniu nale¿y podaæ:
imiê i nazwisko, adres zamieszkania oraz  godzinê,  o której
dana osoba chce skorzystaæ z naszej pomocy w dniu wyborów
tj.  21 paŸdziernika 2007 r.

Zg³oszenia mo¿na dokonaæ tak¿e w dniu wyborów tj.
21 paŸdziernika 2007 r.  bezpoœrednio u Przewodnicz¹cego
Obwodowej Komisji Wyborczej w danym obwodzie g³osowania
w zakresie dowozu do lokalu wyborczego  lub bezpoœrednio do
Janusza KLICNER
pod numer telefonu komórkowego 601 618 770,
œwiadcz¹cego us³ugi dla osób niepe³nosprawnych w naszym
imieniu. Ponadto informujê, ¿e  osoby starsze mog¹ równie¿
skorzystaæ z naszej pomocy.

       BURMISTRZ
       /-/ Janusz Wróbel

Pruszcz Gdañski,  dnia  10 paŸdziernika  2007 r.

Dziêkujê za rozmowê.

Red.

W zwi¹zku z up³ywem terminu wa¿noœci dowodów
osobistych wydanych do 31 grudnia 2000 roku Urz¹d
Miasta w Pruszczu Gdañskim  przypomina o
obowi¹zku ich wymiany. Jednoczeœnie informujemy,
¿e nie ulega zmianie termin z³o¿enia wniosku, tj. 31
grudnia 2007 r. Przed³u¿ony zosta³ jedynie termin
wa¿noœci starych dowodów osobistych -  do 31 marca
2008 r.
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W listopadzie zakoñczona
zostanie budowa siêgaczy przy ul. Wyspiañskiego 27-33 i
Kochanowskiego 84-90. Koszt inwestycji wynosi blisko 200 tys.
z³.

fot. E.T.fot. E.T.

fot.
M.G.

fot. M.G.

fot. R.G.

fot. R.G.

17 wrzeœnia  –  Dzieñ Bolesnych
Wspomnieñ i Refleksji

     Nasze doroczne spotkanie rozpoczêliœmy uroczyst¹
Msz¹ œwiêt¹ o godz. 18:00 Koœció³ wype³ni³ siê
wiernymi. Przybyli Sybiracy z rodzinami, w³adze miasta,
powiatu, gminy, kombatanci, m³odzie¿ szkolna z pocztami
sztandarowymi, przedstawiciele innych organizacji
i stowarzyszeñ oraz mieszkañcy Pruszcza Gdañskiego.
Poczty sztandarowe niczym barwne kwiaty okala³y
o³tarz, a zespó³ „£êgowianie” ubogaca³ swym œpiewem
mszê œw.

My Sybiracy prze¿ywamy ten dzieñ ze szczególnym
wzruszeniem. Modlimy siê dziêkuj¹c Bogu za nasz
szczêœliwy powrót z Sybiru i o pokój duszy zmar³ych
cz³onków naszego Ko³a. Dziêkujemy Bogu za ka¿d¹
now¹ szansê jak¹ nam daje i przepraszamy za chwile
zw¹tpienia.
Wielu z nas odesz³o ju¿ do Pana.   Wiele osób ciê¿ko
chorych, starych, niesprawnych nie mog³o uczestniczyæ
w tym spotkaniu.

Modlitwê Sybiraków odczyta³a pani Janina Jagie³³o
- W¹sik, prosz¹c Wszechmog¹cego Boga „…by ju¿
nigdy Sybiru ziemskie piek³o nie spotka³o Polaków”.
Po mszy œw. wszyscy uczestnicy liturgii
w zorganizowanym szyku z p³on¹cymi pochodniami
przeszli na Plac Jana Paw³a II, gdzie odby³a siê
patriotyczna wieczornica .
Wszystkich zebranych powita³ i s³owo wstêpne wyg³osi³
zastêpca burmistrza Ryszard Œwilski.

Przyroda jak gdyby te¿ chcia³a mieæ swój udzia³
w naszych wspomnieniach. Dzieñ zgas³. Zmrok powoli
sp³yn¹³ na ziemiê otulaj¹c drzewa i domy. Ucich³ wiatr.
By³o  bardzo ciep³o- jak we wrzeœniu 1939 r.
Staliœmy na bacznoœæ. Zagrano hymny- narodowy
i Sybiraków.

Ze wzmo¿on¹ si³¹  powróci³y  zes³añcze
wspomnienia. Zdrada boli, a rana zadana zdradzieck¹
rêk¹ mocno krwawi i d³ugo siê nie goi.

M³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Nr 2  im. Miko³aja
Kopernika pod kierownictwem Moniki Ambros - Zezuli
Joanny Mielewskiej przedstawi³a bogaty w treœci
program s³owno – muzyczny oparty na literaturze
sybirackiej.
Licznie przyby³e delegacje sk³ada³y kwiaty pod
pomnikiem Nike.
Apel Pamiêci Poleg³ych Zes³añców - Sybiraków
prowadzi³ prezes Zarz¹du Ko³a Zwi¹zku Sybiraków
Zdzis³aw Sawicki przy wspó³udziale m³odzie¿y z Zespo³u
Szkó³  Nr 2.

Udzia³ m³odzie¿y pozwoli³ nam uwierzyæ, ¿e prawda
o losach  Polaków  na Wschodzie nie zostanie
wymazana z kart historii.

To modlitewno - patriotyczne spotkanie pokoleñ
przebiega³o w podnios³ej uroczystej atmosferze.  By³ to
wieczór zadumy i g³êbokiej refleksji.

Dziêkujemy Zarz¹dowi  Ko³a na czele   z prezesem
Zdzis³awem  Sawickim za zaanga¿owanie.

Genowefa Jurkin

Zakoñczono budowê
chodników przy ul.
Kwiatowej, ul. Przy
Torze i ul. Ga³-
czyñskiego. Trwaj¹
pracê przy ul. Grota-
Roweckiego.

Za kwotê ponad 160 tys
z³otych wykonano
siêgacze przy ul.
Czarnieckiego 19-27 i
55-59.

Inwestycje drogowe

ul. Wyspiañskiego

ul. Kochanowskiego

• Trwa budowa nawierzchni i parkingów wraz z infrastruktur¹
techniczn¹ ul. Podkomorzego. Koszt inwestycji to 1 mln  840
tys. Inwestycja realizowana jest wspólnie z firm¹ Gedbud.
• 195 tys. kosztowaæ bêdzie nowa nawierzchnia ul. Czo³gistów-
odcinek od ul. Hallera do zakoñczenia.
• Now¹ nawierzchniê z kostki bêdzie mieæ ulica Miêdzyrzeckiego.
Koszt to ok. 240 tys. z³.
• Trwaj¹ prace zwi¹zane z  modernizacj¹ odcinka ul. Konopnickiej
i odcinka ul. Mickiewicza. Nowa nawierzchnia kosztowaæ bêdzie
ok. 450 tys. z³.

Wkrótce rozpoczn¹ siê prace:
• ul. Obroñców Wybrze¿a 4-6- modernizacja nawierzchni drogi
wewnêtrznej. Planowany koszt oko³o 250 tys. W kosztach
partycypowaæ bêdzie Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Radunia”.
• ul. ¯wirki i Wigury- przebudowa ulicy za kwotê ok. 250 tys. z³
• ul. Horsztyñskiego i Beniowskiego ( od ul. Fantazego do
Horsztyñskiego) – budowa uk³adu drogowego wraz z
infrastruktur¹ techniczn¹ i oœwietleniem za kwotê 1 mln 200 tys.

e. t.

ul. Czarnieckiego

ul. Ga³czyñskiego
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fot. bg

fot. pg

S³oneczna pogoda sprzyja³a sportowym rozgrywkom,
jakie odby³y siê na terenie MOSiR. Na festyn przyby³o
oko³o 300 uczniów z klas 1-3 pruszczañskich
podstawówek. Dzieci rywalizowa³y  m.in w takich
konkurencjach jak gra w dwa ognie,  slalom, rzut
woreczkiem czy ringo. Œwietnej zabawie towarzyszy³y
prawdziwe sportowe emocje. Zawodnicy uhonorowani
zostali nagrodami i  s³odyczami. Puchary wrêczy³
zastêpca burmistrza Ryszard Œwilski.

e. t.

fot. Archiwum UM fot. Archiwum UM

22 wrzeœnia do amfiteatru na terenie Parku Kulturowego
przyby³o blisko pó³ tysi¹ca osób. Wszystko to za spraw¹
festiwalu muzycznego „Faktoria. Rekonstrukcje –
interpretacje. Muzyka œredniowiecza i renesansu.”

Organizatorzy pragnêli zaprezentowali muzykê dawn¹,
muzykê œredniowiecza i renesansu, ale we wspó³czesnych
aran¿acjach.  Muzyce towarzyszy³a niezwyk³a oprawa
œwietlna.

Us³yszeliœmy m.in. „Kyrie eleison”, „Lament Jeronima
Szafrañca starosty Chêciñskiego, o œmierci syna jego”,
„Napis nad grobem zacnej królowej Barbary Radziwi³³ówny”.

Festiwal rozpoczê³a jazzowa interpretacja w wykonaniu
tria Szymon Baranowski (kontrabas), Pawe³ Kapica
(skrzypce) i Micha³ Ciesielski (saksofon). Nastêpnie na
scenie pojawi³ siê Cyprian Wieczorkowski/Lud Hauza
(elektronika) w towarzystwie Tadeusza Korthalsa (akordeon,
diabelskie skrzypce), Dawida Gorgolewskiego (gitara
elektryczna) oraz Katarzyny Orzech-O¿arowskiej (sopran).
W ich wykonaniu utwory dawne uleg³y g³êbokiej przemianie.
Elektronika oraz field recording podparty kameralistyk¹
wzbogacone o piêkny sopranowy g³os Katarzyny Orzech-
O¿arowskiej spotka³y siê z najlepszym przyjêciem
zgromadzonej widowni. Festiwal zakoñczy³ Jaros³aw
Grzesica/Seed Project, który specjalnie na te wydarzenie
przyjecha³  z Warszawy. Jego elektroniczne interpretacje
daleko ingerowa³y w oryginalne brzmienie, zniekszta³caj¹c
rytm i melodiê. Seed Project wykorzystuj¹c sampltroniczn¹
pracê z t³ami naturalnymi stworzy³ ciê¿kostrawn¹ mieszankê
przeznaczon¹ dla koneserów muzyki elektronicznej.

Patroni medialni imprezy: Warsaw Electronic Festiwal,
Radio Gdañsk, Jazz Radio, syntezatory.pl, Pruszcz.com, Radio
Kaszëbë, twojbillboard.pl, 80bpm.net, Radio Toksyna FM,
Fundacja Barbary Bieleckiej MUSICA MUNDI.

Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom: NCLAVA, BMW
(Pleszewski &Hirsch), Zajazd Jawor, PROMA, Hotel Górski,
Wydawnictwo Agni.

j. g.

Inwestycje w szko³ach

Nowy rok szkolny  pruszczañscy uczniowie i przed-
szkolaki rozpoczêli w „odmienionych” placówkach.
W Zespole Szkó³ nr 4 dokonano termomodernizacji dachu.
Koszt inwestycji to ponad 195 tys z³. „Trójka” przy ul. Matejki
ma nowe okna. Wymiana kosztowa³a oko³o 180 tys. z³.
Podobn¹ inwestycjê przeprowadzono w ZS nr 2 i w filii  ZS
nr 4 przy ul. Obroñców Westerplatte. Tam na stolarkê
okienn¹  wydano ³¹cznie ponad 150 tys z³.
 W Przedszkolu nr 3 przeprowadzono remont dachu.
Inwestycja kosztowa³a ponad 83 tys. z³otych.

Faktoria. Rekonstrukcje –interpretacje Sport i zabawa

W tym roku Po¿egnanie Lata w Pruszczu Gdañskim
up³ynê³o nie tylko pod has³em
rozrywek muzycznych, w tym
koncertu zespo³u Jeden Osiem L
na stadionie Miejskiego Oœrodka
Sportu i Rekreacji, ale tak¿e - a
mo¿e przede wszystkim - pod
has³em I Racingu BMX  MTB.

e. t.

Po¿egnanie Lata

fot. e. t.
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W ramach akcji “Polska Biega” w ostatni¹ sobotê wrzeœnia odby³ siê
w Pruszczu  Gdañskim “Bieg Jesieni”. Start i meta znajdowa³y siê na obiektach
Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji. Trasa przebiega³a wzd³u¿ rzeki
Radunia (via Ambra), ulic¹ Nowowiejskiego i z powrotem drug¹ stron¹ rzeki.
Na starcie stanê³o tylko 19 uczestników z Pruszcza Gdañskiego i Gdañska.
Najm³odszy zawodnik mia³ 8 lat, natomiast najstarszy - 51.

Pierwszy do mety, po 11 minutach, dobieg³ Mateusz Bojarski z Pruszcza
Gdañskiego. Wœród pañ najszybsza by³a Natalia Idzikowska tak¿e
pruszczanka (pi¹ta na mecie).

Wszyscy biegacze udekorowani zostali pami¹tkowymi
medalami.  Szczêœliwcy, w wyniku losowania, otrzymali równie¿ nagrody rzeczowe - sprzêt sportowy.

Na zakoñczenie imprezy wszyscy zawodnicy mogli zjeœæ wojskow¹ grochówkê.
L.O.

Koniec Ligi

7 paŸdziernika  odby³o siê uroczyste zakoñczenie Wakacyjnej Ligi
Tenisowej MOSiR Cup 2007. Trzech najlepszych tenisistów otrzyma³o
puchary, nagrody rzeczowe i karnety do  Hali Tenisowej. Dla wszystkich
zawodników, którzy zakwalifikowali siê do Turnieju Masters organizatorzy
przygotowali dyplomy, pi³ki do tenisa, pami¹tki Urzêdu Miasta i Starostwa
Powiatowego.

Tego te¿ dnia rozegrano Turniej Masters. Wygra³ go Mariusz
Stasiowski, który najpierw pokona³ Micha³a Tatarka 6 : 0, 6 : 0, potem
Stanis³awa Hoszcza 6 : 3, 6 : 4. W finale spotka³ siê z Bartoszem Kowalskim,
który przy stanie 6 : 3, 4 : 4 zrezygnowa³ z dalszej gry z powodów
zdrowotnych.

Wyniki turnieju:

I runda:
Bartosz Kowalski - Marek Sutkowski 6 : 1, 1 : 0 i krecz
Maciej Majchrowicz - Mariusz Zaorski 6 ; 2 i krecz
Mariusz Stasiowski - Micha³ Tatarek 6 : 0, 6 : 0
Stanis³aw Hoszcz - Leon Binkiewicz 6 : 3, 6 : 4

II runda:
B. Kowalski - M. Majchrowicz 7 : 5, 7 : 6
M. Stasiowski - S. Hoszcz 6 : 1, 6 : 3

Fina³:
M. Stasiowski - B. Kowalski 6 : 3, 4 : 4 i krecz

L.O.

Puchar Syrenki

Jeden z meczów XXII Miêdzynarodowego Turnieju M³odzie¿owego w pi³ce no¿nej-
Pucharu Syrenki, odby³ siê na stadionie MOSiR w Pruszczu Gdañskim.
By³o to spotkanie o udzia³ w walce o V miejsce. Zmierzy³y siê w nim reprezentacje
Chorwacji i S³owacji.

Jedyn¹ bramkê, daj¹c¹ zwyciêstwo Chorwacji, zdoby³ w 54 minucie Filip Vukic.
Mecz obserwowa³o ok. 80 widzów, a wœród nich wielokrotny reprezentant Polski, by³y
zawodnik m.in. Widzewa £ódŸ - W³odzimierz Smolarek.

Zawodnicy:
Chorwacja: Dominik Picak - Vedran Celjak, Kazimir Poljak, Matej Jonjic, Niko Maricic
(29 Franko Andrijasevic), Marko Bicvic, Filip Ozobic (77 Ivan Lendric), Stjepan Kokot,
Filip Vukic, Mato Ivanovic, Sime Vrsaljko,
S³owacja: Milan Nemeth - Marian Kolnokov, Martin Klabnik, Lukas Stetina, Michal Poliak, Adam Zilak, Stanislav Cuprisin, Jozef Rariga
(65 Jan Gregus), David Guba (41 Andrej Lovas), Juras Vavrik (75 Peter Pfeifer), Filip Moravcik.
Mecz sêdziowali: sêdzi  g³ówny Marcin Liana,  asystenci Rafa³ Liana i Janusz Kuœnierek.

L.O.

Polska biega w Pruszczu

fot. L.O.

fot. L.O.

fot. L.O.

Mecze  Wakacyjnej Ligi Tenisowej MOSiR Cup 2007
rozgrywane by³y w sierpniu i wrzeœniu. W lidze
uczestniczy³o 17 zawodników z Gdañska, Pruszcza
Gdañskiego, Rotmanki i Radunicy. Rozegrano 86
pojedynków. Zwyciêzc¹ zosta³ Bartosz Kowalski, który
pokona³ wszystkich przeciwników. Przegra³ tylko
jednego seta, z Markiem Sutkowskim. Po dwie pora¿ki
mia³o a¿ trzech zawodników: Stanis³aw Hoszcz, Mariusz
Stasiowski i Maciej Majchrowicz. O kolejnoœci
zadecydowa³ wiêc bilans setów: odpowiednio +13, +13,
+ 9 i wynik bezpoœredniego pojedynku Hoszcz -
Stasiowski 3 : 6, 6 : 0, 6 : 2. Na kolejnych miejscach
znaleŸli siê: Mariusz Zaorski, Robert Kut, Leon
Binkiewicz i Marek Sutkowski.



wieściwieściwieściwieściwieści PRUSZCZA  PRUSZCZA  PRUSZCZA  PRUSZCZA  PRUSZCZA ••••• wrzesieñ/paŸdziernik 2007 7

BURMISTRZ
 Janusz Wróbel

BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
z dnia 17 września 2007 r.

w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 32  ust. 1  ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.  Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U.  Nr 46, poz. 499,   
Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802; z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188; z 2004 r. Nr 25, poz. 219; z 2005 r.  
Nr 140, poz. 1173; z 2006 r. Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 112, poz. 766)    p o d a j e    s i     d o    p u b l i c z n e j   w i a d o m o   c i informacj  o numerach i granicach obwodów 
g osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, ustalonych uchwa  Nr XXXV/278/2001 Rady Miasta Pruszcz Gda ski z dnia 20 czerwca 2001 r. zmienionej uchwa  Nr XI/99/2007 
Rady Miasta Pruszcz Gda ski z dnia 5 wrze nia 2007 r. (Dziennik Urz dowy Województwa Pomorskiego z 2001 r. Nr 55, poz. 614; z 2007 r. Nr 137, poz. 2527), w których odb dzie si  g osowanie     
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz dzonych na dzie  21 pa dziernika 2007 r.  

ê œ ê
³ ³¹ ñ ³¹

ñ œ ê ê ê ³
¹ ñ Ÿ

   

G³osowanie odbêdzie siê w dniu 21 paŸdziernika 2007 r.  w siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w godzinach od 6  – 20 .00 00

/ - /
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Relikt zarazy

Kiedy wejdziemy do koœcio³a pod wezwaniem
Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego,  zobaczymy tam Œwiêtego
Piotra, patrz¹cego na nas z obrazu na ambonie. Ma³o kto
wie, ¿e wizerunek  pogodnego, siwego staruszka to
pami¹tka po
zarazie, która
przesz³a przez
Pruszcz w 1657
roku.

Morowe po-
wietrze,   zaraza…
Ka¿dy zna to
h i s t o r y c z n e
o k r e œ l e n i e
epidemii d¿umy,
czarnej ospy,
ki³y, cholery,
tyfusu i innych
zakaŸnych cho-
rób o nag³ym i
du¿ym nasileniu
œmiertelnoœci.
Epidemie przechodz¹ce co kilkanaœcie – kilkadziesi¹t lat
przez Europê, dziesi¹tkowa³y ludnoœæ. Dla przyk³adu –
epidemia d¿umy, która wybuch³a w 1348 roku, zabra³a
1/4 mieszkañców starego kontynentu-  43 miliony osób.
W tamtych czasach  na terenach dotkniêtych epidemi¹
rozpêtywa³o siê prawdziwe piek³o. Z ka¿dej ulicy
dochodzi³y dŸwiêki m³otków zabijaj¹cych deskami drzwi
i okna. Bi³y koœcielne dzwony. Wszêdzie le¿a³y stosy

zw³ok. Z ka¿dego
k¹ta dochodzi³y
wycia chorych,
których pobra-
tymcy zostawili na
pastwê losu. Ci,
którzy jeszcze mieli
si³ê, dokonywali
gwa³tów i roz-
bojów, wiedz¹c o
tym ¿e ich los i tak
jest ju¿ prze-

s¹dzony. Tu i tam p³onê³y za-ra¿one domy. Nad tym
wszystkim unosi³y siê zaœ modlitwy.

Takie doznania nieobce by³y tak¿e mieszkañcom
Pruszcza Gdañskiego. Zarazy dotyka³y miejscowoœæ z
zadziwiaj¹c¹ regularnoœci¹. Wiosn¹ 1427 roku, po surowej
zimie, przysz³a w okolice Pruszcza gwa³towna odwil¿. Lody
którymi jeszcze kilka tygodni wczeœniej pod¹¿ali

gdañszczanie i
elbl¹¿anie do
Lubeki na han-
del, stopi³y siê,
doprowadzaj¹c
do prze³amania
Wis³y i wielkiej
powodzi. Po tej
zaœ powsta³y
rozleg³e bagniska
i g³ód, które
p rzyc i ¹gnê ³y
zarazê. Kolejne
nap³ywy mo-
rowego powie-
trza mia³y miejsce
w latach: 1509,
1513, 1514, 1531,

1541, 1602,1620, 1624, 1629 i 1634. Na  ¯u³awach wy-
j¹tkowo œmiertelne ¿niwo zebra³a czarna ospa. Piêæ lat
póŸniej kolejna epidemia zabra³a ze sob¹ a¿ 158 pruszczan.
To bardzo du¿o, zwa¿ywszy, ¿e ca³a osada liczy³a wówczas
zaledwie 429 dusz.

Kolejne morowe powietrze przesz³o przez wieœ w 1657
roku. Wtedy to na zarazê umar³  Martin Lilus, proboszcz
koœcio³a Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego.  Lilus zarazi³ siê
od swoich wiernych, prowadz¹c nabo¿eñstwa.

Po œmierci proboszcza jego funkcjê obj¹³ jego ziêæ
Henricus Konigshaven, który upamiêtni³ zmar³ego teœcia jako
Œwiêtego Piotra na ambonie. Sam zaœ wcieli³ siê w postaæ
aposto³a £ukasza.

Zarazy przechodzi³y przez Pruszcz tak¿e w latach 1660,
1690, 1709, 1831. Ostatni¹ by³a cholera, dziesi¹tkuj¹ca w
roku 1892 ca³e Niemcy. To w³aœnie tej epidemii
zawdziêczamy powstanie w Pruszczu nowoczesnego na owe
czasy szpitala doktora Hugo Wiedemanna. Budowê
palcówki zakoñczono w roku 1894 roku.

Bartosz Gondek

fot. G. Cwaliñski
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