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INFORMACJE URZÊDU MIASTA

fot. e. t.
fot. e.t.

Boisko przy „Czwórce

Wiosn¹ rozegrany zostanie pierwszy mecz na
najwiêkszym obiekcie ze sztuczn¹ nawierzchni¹
w Pruszczu Gdañskim. Przy Zespole Szkó³ nr 4
rozpoczêto w³aœnie prace nad budow¹ boiska.
Obiekt o wymiarach 60m x 30m  uzupe³niaæ
bêdzie infrastruktura z³o¿ona z 60 siedzisk,
ogrodzenia i boksów dla zawodników. Koszt
inwestycji to 720 tysiêcy z³otych. 300 tysiêcy
z³otych pochodzi z dotacji Ministra Sportu, 100
tysiêcy od Marsza³ka Województwa
Pomorskiego, 320 tysiêcy to wk³ad miasta.
                                                      red Prace przy budowie boiska ju¿ ruszy³y.

Tradycyjnie juz zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego powitania Nowego
Roku przed Urzędem Miasta. O północy odbędzie się pokaz sztucznych ogni.

grudzieñ
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ul. Kochanowskiego

195 tys. z³. kosztowa³a nowa nawierzchnia ul. Czo³gistów-
odcinek od ul. Hallera do koñca drogi.

INWESTYCJE DROGOWE

Now¹ nawierzchniê z kostki
ma ulica Miêdzyrzeckiego.

Rozpoczêto remont ul. Obroñców Wybrze¿a 4-6. Koszt prac
wyniesie 250 tys. z³.

Trwa budowa nawierzchni
i parkingów wraz z infrastruktur¹
techniczn¹ ul. Podkomorzego.
Koszt inwestycji to 1 mln  840
tys. z³.

Rozpoczê³y siê prace na ul.
Horsztyñskiego i czêœci ul.
Beniowskiego na odcinku od ul.
Horsztyñskiego do skrzy¿owania
z ul. Fantazego. Prace obejmuj¹
swoim zakresem  budowê
nawierzchni i oœwietlenia.
Inwestycja kosztowaæ bêdzie ok.
1 mln 140 tys. z³.

Koñcz¹ siê prace na ul. ¯wirki
i Wigury 1. Remont kosztowaæ bêdzie
250 tys. z³.

Zakoñczy³y siê  prace zwi¹zane z  modernizacj¹ odcinka
ul. Konopnickiej i odcinka ul. Mickiewicza. Ich koszt to
ok. 450 tys. z³.
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fot. e. t.

50 wspólnych lat

Rocznicê 50-lecia wspólnego ¿ycia
obchodzili w pruszczañskim Urzêdzie Stanu
Cywilnego  Pañstwo Irena i Kazimierz
Zieleniewicz oraz Jadwiga i Mieczys³aw
Szmidt. Z g³êbokim wzruszeniem przyjêli
medale z tytu³u d³ugoletniego po¿ycia
ma³¿eñskiego przyznane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Urz¹d obdarowa³
ich kwiatami i upominkami. Uroczystoœæ by³a
okazj¹ do wspomnieñ d³ugiej, wspólnej drogi
¿ycia.
                                           R.L-B

Urz¹d Miasta w Pruszczu Gdañskim i Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych nr 1 to dwa miejsca, w których
mieszkañcy mog¹ bezp³atnie skorzystaæ z Internetu. Dostêp
do informacji zapewniaj¹ bowiem dwa infomaty.
Urz¹dzenia postawiono w ramach realizacji  I etapu
projektu „Zintegrowanego Systemu Wspomagania
Zarz¹dzania Miastem i portalu e-Pruszcz Gdañski”.
Wdro¿enie systemu pozwoli³o tak¿e na stworzenie
elektronicznej formy komunikacji miêdzy mieszkañcami
i przedsiêbiorcami a urzêdnikami. Dziêki temu ju¿ wkrótce
petenci bêd¹ mogli szybciej za³atwiaæ sprawy urzêdowe.
Projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu
informatycznego Urzêdu Miasta Pruszcz Gdañski – etap
I”, realizowany       w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest
wspó³finansowany w 75 % z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego. Pozosta³e 25% finansuje
beneficjent – Gmina Miejska Pruszcz Gdañski.
                                         e.t.

Infomaty w Pruszczu

fot. e.t             Infomat w UM

      fot. Piotr Szczepaski

Biesiadny grudzieñ

Grudzieñ by³ miesi¹cem  niespodzianek dla
czytelników pruszczañskiej biblioteki. Placówkê
odwiedzili bowiem: Barbara Wachowicz- pisarka
i publicystka oraz  Jacek Fedorowicz- aktor, satyryk,
felietonista. Spotkanie z Barbar¹ Wachowicz by³o
wzruszaj¹c¹ lekcj¹ patriotyzmu, natomiast Jacek
Fedorowicz rozbawi³ s³uchaczy czytaj¹c swoje
felietony, w których przedstawi³ nasz¹ rzeczywistoœæ
“uzupe³nion¹” o swoje wysublimowane poczucie
humoru. Znany satyryk zaskoczy³ wszystkich

wyznaniem, ¿e 50 lat temu debiutowa³ jako
konferansjer na scenie Miejskiego Domu Kultury
w Pruszczu Gdañskim.
                                                     A.K.

fot. arch. biblioteki
Jacek Fedorowicz z zas³u¿on¹ pruszczank¹ Pani¹ Józef¹
Kroœnick¹
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fot. G. Cwaliñski

Zapomniany Smok

Poniedzia³ek, 5 marca 1945 roku. Kolejny dzieñ
wojny.  W Azji  Japoñczycy poddaj¹ Maniliê. Obrona
stolicy Filipin kosztowa³a ich  20 tysiêcy ¿o³nierzy.
W Kolonii dogasaj¹ po¿ary po dywanowym nalocie
858 brytyjskich ciê¿kich bombowców. To ostatnie
wielkie bombardowanie, jakie dotknê³o to niegdyœ
piêkne, historyczne miasto. Trzy dni póŸniej
w tl¹cym siê jeszcze morzu ruin pojawi¹ siê
Amerykanie, którzy w³aœnie forsuj¹ Ren.  W
ocala³ych niemieckich kinach leci jedna z ostatnich
hitlerowskich kronik wojennych. Nie ma w niej ju¿
bojowych marszów czy Lili
Marlene. Zast¹pi³y j¹ ofiary
nalotów, ¿yciowa beznadzieja i
przera¿eni, nieletni SS-mani,
dekorowani oszczêdnoœciowymi
¿elaznymi krzy¿ami.
Tego dnia daleko od Kolonii,
Renu i jeszcze dalej od Manilii,
na skutym lodem pomorskim
lotnisku, wyl¹dowa³ wyj¹tkowy
dziwol¹g.  Niezgrabny statek
powietrzny, miel¹cy niebo
dwoma poziomo ustawionymi
œmig³ami, dotar³ w³aœnie do
swojej pierwszej sta³ej bazy
operacyjnej- lotniska Pruszcz
Gdañski.   To dziwad³o to
„Drache”. Pierwszy seryjny
ciê¿ki œmig³owiec na œwiecie.
Jedna z cudownym broni Hitlera,
maj¹cych zmieniæ losy II wojny œwiatowej.
Prace nad Focke Achgelis Fa 223 Drache, czyli
„Smokiem” rozpoczê³y siê ju¿ w 1940 roku. Jego
podstawowymi zadaniami mia³o byæ patrolowanie
morza, rozpoznanie, ratownictwo i transport. W
1942 roku zak³ady Focke Wulfa gotowe by³y do
uruchomienia produkcji nowej cudownej broni.
Plany te pokrzy¿owa³y brytyjskie samoloty, które
zrówna³y z ziemi¹ zak³ady Focke – Achgelis. Wraz
z fabryk¹ z dymem posz³y te¿ prototypy, pierwsze

seryjne œmig³owce i dokumentacja techniczna.
Dopiero na pocz¹tku 1945 roku uda³o siê uruchomiæ
ponownie produkcjê „Drache”. Pierwszy seryjny
egzemplarz Fa 223E-0, wyprodukowany w bazie
Berlin – Tempelhof, natychmiast po przejêciu przez
Luftwaffe, otrzyma³ specjalny rozkaz Hitlera,
nakazuj¹cy mu przebazowanie do Pruszcza
Gdañskiego. Za³oga œmig³owca -  ppor. Gerstenhauer,
Meisler, Moller i sier¿. Friedrichs, wystartowa³a do
swojego pierwszego zadania 26 lutego 1945 roku.
Po wielu perypetiach do Pruszcza dotar³a dopiero po
dziewiêciu dniach. Fa 223 przeprowadzi³ tu kilka
misji, ratuj¹c miêdzy innymi pilota Messerschmitta

Bf 109, który l¹dowa³
przymusowo w okolicach
Goszyna. Nied³ugo potem
„Drache” opuœci³ Pruszcz.
Zbyt dobrze s³ychaæ ju¿
kanonadê zbli¿aj¹cej siê
rosyjskiej artylerii. Po
krótkim pobycie na Babich
Do³ach, 9 marca 1945
pierwszy seryjny ciê¿ki
pionowzlot na œwiecie
odlecia³ do Niemiec.
W tym roku obchodzimy 40
rocznicê pojawienia siê
w Pruszczu Gdañskim
œmig³owców z bia³o-
czerwon¹ szachownic¹ na
kad³ubach.

Dwadzieœcia dwa lata
                      po „Drache”, dok³adnie
 8 listopada 1967 roku, to samo lotnisko sta³o siê
baz¹ 49 Pu³ku  Œmig³owców Bojowych. Czy to
zupe³ny przypadek? A mo¿e jakiœ sztabowiec
przypadkiem wiedzia³, ¿e Pruszcz jest miejscem
pionierskim, je¿eli chodzi o œmig³owce bojowe?
Tego siê ju¿ dziœ najprawdopodobniej nie dowiemy.
Zapomnieliœmy o „Drache”  Nie wyobra¿amy sobie
za to Pruszcza Gdañskiego bez  potê¿nych Mi 24 z
49 PŒB.
                                        Bartosz Gondek

fot. e.t.
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Uchwa³y podjête na  XII zwyczajnej sesji Rady
Miasta Pruszcz Gdañski 14 listopada 2007  roku

- uchwa³a  w sprawie  zmiany  bud¿etu miasta Pruszcz
Gdañski na rok 2007
- uchwa³a  w sprawie  zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia
nr 5/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. z Powiatem Gdañskim
dotycz¹cego udzielenia dotacji na zakup samochodu
ratowniczo – gaœniczego dla Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Pruszczu Gdañskim
- uchwa³a  w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku
od nieruchomoœci
- uchwa³a  w sprawie  okreœlenia wysokoœci stawek op³aty
targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw
zwi¹zanych z jej poborem
- uchwa³a  w sprawie ustalenia  wysokoœci op³aty od
posiadania psów na terenie Miasta Pruszcz Gdañski
- uchwa³a w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku
od œrodków transportowych
- uchwa³a w sprawie zawarcia porozumienia o wspó³dzia³aniu
nr 260 z Miastem Gdañsk w zwi¹zku  z ubieganiem siê
o uzyskanie tytu³u Metropolia Gdañska – Europejska Stolica
Kultury 2016 przez Miasto Gdañsk
- uchwa³a w sprawie przyjêcia Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 dla
miasta Pruszcz Gdañski
- uchwa³a w sprawie przyjêcia Programu Przeciwdzia³ania
Narkomanii na rok 2008 dla miasta Pruszcz Gdañski
- uchwa³a w sprawie uchwalenia Programu Wspó³pracy
Miasta Pruszcza Gdañskiego z podmiotami prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2008
- uchwa³a w sprawie zmiany „Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej
Pruszcz Gdañski na lata 2003 – 2007”
 -  uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na dokonanie przez
Burmistrza Pruszcza Gdañskiego zamiany prawa w³asnoœci
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 odrêbne prawa w³asnoœci lokali
mieszkalnych i prawa zwi¹zane
- uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w drodze
przetargu ograniczonego dzia³ki niezabudowanej nr 129 o pow.
158 m2 stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdañski, po³o¿onej przy ul. Józefa Hallera w Pruszczu
Gdañskim
- uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie od firmy
MBS Spó³ka z o.o. w Pruszczu Gdañskim prawa u¿ytkowania
wieczystego dzia³ek nr 24/3 o powierzchni 37 m2 i nr 25/1
o powierzchni 49 m2 po³o¿onych przy ul. Feliksa
Nowowiejskiego w Pruszczu Gdañskim z przeznaczeniem
na cele komunikacyjne
- uchwa³a w sprawie wysokoœci stawki procentowej op³aty
adiacenckiej

- uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy
Miejskiej Pruszcz Gdañski, oznaczonego jako dzia³ka
nr 32/9 o powierzchni 447 m2 w obr. 10, po³o¿onego przy
ul. M³odzie¿owej w Pruszczu Gdañskim, na rzecz w³aœcicieli
dzia³ki nr 32/5
- uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy
Miejskiej Pruszcz Gdañski, oznaczonego jako czêœæ dzia³ki
nr 258 w obrêbie 10 w Pruszczu Gdañskim, na rzecz
w³aœcicielki dzia³ki nr 245
- uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy
Miejskiej Pruszcz Gdañski, oznaczonego jako czêœæ dzia³ki
nr 258 w obrêbie 10 w Pruszczu Gdañskim, na rzecz
w³aœciciela dzia³ki nr 246
- uchwa³a w sprawie wra¿enia zgody na zawarcie umowy
z Samorz¹dem Województwa Pomorskiego o udzielenie
pomocy finansowej
- uchwa³a w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek czynszu
dzier¿awnego za grunty stanowi¹ce w³asnoœæ Gminy
Miejskiej Pruszcz Gdañski
-  uchwa³a  w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 sierpnia
2007 r. z³o¿onej przez Zarz¹d ROGUM KABLE Sp. z  o.o.
w Pruszczu Gdañskim o podjêcie czynnoœci nadzorczych
w stosunku do Burmistrza Miasta Pruszcz Gdañski
w zwi¹zku    z bezpodstawnymi kontrolami
-uchwa³a  w sprawie wezwania do  usuniêcia naruszenia
prawa w  zakresie podjêcia Uchwa³y Nr  XXIII/230/2004
Rady Miasta Pruszcz Gdañski  z dnia  25 sierpnia  2004  r.
w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Pruszcz Gdañski „Osiedle Wschód”
– teren pomiêdzy ul. Powstañców Warszawy, Chopina,
Prusa, torami  kolejowymi Gdañsk – Tczew, ul. PCK,
Kasprowicza, Kopernika a wschodni¹ granic¹
administracyjn¹ miasta
-  uchwa³a  w sprawie wezwania do  usuniêcia naruszenia
prawa w  zakresie podjêcia Uchwa³y Nr  XLV/458/2006
Rady Miasta Pruszcz Gdañski  z dnia  28 czerwca  2006
r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowañ
i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Pruszcz Gdañski
-  uchwa³a  w sprawie wezwania do usuniêcia naruszenia
prawa w  zakresie podjêcia Uchwa³y Nr VI/33/2007 Rady
Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie
aktualnoœci Studium Uwarunkowañ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdañski
- uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na podwy¿szenie
kapita³u zak³adowego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji „WiK” Sp. z  o. o. w Pruszczu Gdañskim
i  pokrycie go wk³adem pieniê¿nym
- uchwa³a uchylaj¹cej  uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia
kredytu na finansowanie planowanego deficytu bud¿etu
miasta Pruszcz Gdañski
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fot. E.T.

Remont Kopernika

Trwa modernizacja  pierwszego, 400-metrowego
odcinka drogi ul. Kopernika, od ronda przy wylocie na
Przejazdowo w stronê centrum.
 

Remont ulicy to wspólne przedsiêwziêcie Urzêdu Miasta
Pruszcz Gdañski i Urzêdu Marsza³kowskiego. Koszt
inwestycji to 7 milionów z³otych. 3,5 miliona zainwestuje
miasto, drug¹ po³owê zap³aci  Urz¹d Marsza³kowski. Prace
na ca³ym drogi odcinku o d³ugoœci 1780 metrów – od
ronda przy wiadukcie do granic administracyjnych miasta-
zakoñcz¹ siê jesieni¹ 2008 roku. W tym czasie wymieniona
zostanie nawierzchnia drogi i powstanie nowe odwodnienie.
Wyremontowana zostanie tak¿e kanalizacja deszczowa
i czêœciowo sanitarna. Wzd³u¿ Kopernika powstan¹ te¿
nowe chodniki i – czêœciowo – œcie¿ki rowerowe.
Remont ulicy Kopernika wykonywany bêdzie fragmentami.
Ze wzglêdu na d³ugoœæ remontowanego odcinka i jego
znaczenie komunikacyjne, ulica Kopernika bêdzie
zamkniêta tylko czêœciowo. Mimo to prace mog¹
doprowadziæ do zaistnienia utrudnieñ na odcinku drogi
krajowej numer 226, na odcinku Pruszcz – Przejazdowo.

                                                       b.g

                 KOMUNIKAT
       dla mieszkañców Pruszcza Gdañskiego

        Informujê, ¿e w dniach 24 grudnia
i 31 grudnia 2007 r. KASA URZÊDU MIASTA
PRUSZCZ GDAÑSKI czynna bêdzie
w godzinach od 8.00 – 11.00.
Zmiana zwi¹zana jest  ze skróceniem godzin
pracy Banku MILLENNIUM S.A. O/Pruszcz
Gdañski  w ww. dniach do godz. 13.00.

                  BURMISTRZ PRUSZCZA GDAÑSKIEGO

                           Janusz WRÓBEL

LPP w towarzystwie

 W Pruszczu Gdañskim powstaje kolejne wielkie centrum
dystrybucyjne. Po Poczcie Polskiej i powstaj¹cej w³aœnie
tu¿ przy granicy miasta hali firmy Lidl swoje magazyny
buduje LPP SA.
Przy ulicy Zastawnej w Pruszczu Gdañskim powstaje
potê¿ne centrum dystrybucyjne firmy LPP SA. Bêdzie to
g³ówny  “wêze³ prze³adunkowy” ubrañ spod znaku
Reserved, Cropp, Henderson i Promo Star w ich drodze
od producenta do sklepów. Na terenie inwestycji
przygotowano ju¿ teren pod maj¹ce tam stan¹æ magazyny.
Prace wycenione na 91,70 mln z³ maj¹ zakoñczyæ siê do
1 maja 2008 roku.
- Centrum Logistyczne to dowód na wykorzystywanie
przez Pruszcz Gdañski szansy danej mu przez korzystne
po³o¿enie komunikacyjne – mówi Janusz Wróbel, burmistrz
Pruszcza Gdañskiego. – Kolejne uznane marki, decyduj¹ce
siê zainwestowaæ w naszym mieœcie, promuj¹ nas na
logistycznego lidera Metropolii Trójmiejskiej. Mam
nadziejê, ¿e w najbli¿szym czasie uda siê nam pozyskaæ
jeden z najbardziej znanych œwiatowych brandów. Taka
inwestycja by³aby swego rodzaju ukoronowaniem boomu
inwestycyjnego w Pruszczu Gdañskim.

                                                       b.g

w styczniu

Dy¿ury radnych:
w grudniu

 Lp. Imiê i nazwisko Dzieñ
miesiąca

1. Wioletta Bodzenta 3 stycznia

2. Ma³gorzata Czarnecka-Szafrañska 4 stycznia

3. Ireneusz Czernecki 2 i 23 stycznia

4. Piotr Kaliñski 7 stycznia

5. Marek Kamola 8 stycznia

6. Marek Koz³owski 10 stycznia

7. Marek Krawyciñski 9 i 30 stycznia

8. Jan Malek 11 stycznia

9. Marcin Nowakowski 14  stycznia

10. Danuta Olech 15 stycznia

11. Mariola Pa³ka-Pilecka 17 stycznia

12. Leszek Parzymies 18 stycznia

13. Zygmunt Patyna 21 stycznia

14. Stefan Skonieczny 22 stycznia

15. Marcin Sp³awski 24 stycznia

16. Helena Szymañska 25 stycznia

17. Jan Trembacz 28 stycznia

18. Ewa Tuz 29 stycznia

19. Jaros³aw Wasilewski 16 stycznia

20. Dorota Wenta 30 stycznia

21. Cyprian Wieczorkowski 31 stycznia

 Lp. Imiê i nazwisko Dzieñ
miesiąca

1. Wioletta Bodzenta 3 stycznia

2. Ma³gorzata Czarnecka-Szafrañska 4 stycznia

3. Ireneusz Czernecki 2 i 23 stycznia

4. Piotr Kaliñski 7 stycznia

5. Marek Kamola 8 stycznia

6. Marek Koz³owski 10 stycznia

7. Marek Krawyciñski 9 i 30 stycznia

8. Jan Malek 11 stycznia

9. Marcin Nowakowski 14  stycznia

10. Danuta Olech 15 stycznia

11. Mariola Pa³ka-Pilecka 17 stycznia

12. Leszek Parzymies 18 stycznia

13. Zygmunt Patyna 21 stycznia

14. Stefan Skonieczny 22 stycznia

15. Marcin Sp³awski 24 stycznia

16. Helena Szymañska 25 stycznia

17. Jan Trembacz 28 stycznia

18. Ewa Tuz 29 stycznia

19. Jaros³aw Wasilewski 16 stycznia

20. Dorota Wenta 30 stycznia

21. Cyprian Wieczorkowski 31 stycznia
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fot. L.O.

fot. L.O.

fot. L.O.

TENISOWE MIKO£AJKI
 

Najbardziej emocjonuj¹cym  pojedynkiem rozegranego 6
grudnia Miko³ajkowego Turnieju Tenisowego by³o starcie Rafa³a
Martyniaka z Pruszcza Gdañskiego i Krzysztofa Klina ze
Starogardu Gdañskiego. Spotkali siê w finale kategorii ch³opców
do lat 14. Pocz¹tkowo prowadzi³ Krzysztof 4 : 2, potem Rafa³
doprowadzi³ do remisu 4 : 4, nastêpnie by³ remis 6 : 6 i w tie
breaku nasz zawodnik (ni¿szy i m³odszy) pokona³ rywala 7 : 1.
W kategoriach do lat 12 wœród dziewcz¹t zwyciê¿y³a Marta
Sulewska z Juszkowa, a wœród ch³opców Jan Mikicki z Pruszcza
Gdañskiego. W kategoriach ch³opców do lat 16 i dziewcz¹t do
lat 14 i 16 najlepsi okazali siê goœcie ze Starogardu Gdañskiego.
W turnieju startowa³o 35 m³odych adeptów tenisa.
Wszyscy otrzymali nagrody -s³odycze, natomiast najlepszym
wrêczono puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Turniej zorganizowa³ Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji we
wspó³pracy z UKS Talent oraz Centrum Rekreacji i Sportu Bocian
Bia³e B³ota.                                                                      L.O.

ANR MISTRZEM

  Od  maja do listopada odbywa³y siê rozgrywki Amatorskiej
Ligi Pi³ki No¿nej 7-osobowej. Mecze rozgrywano  na boiskach
ZSO Nr 1 i ZS Nr 2. W zawodach uczestniczy³o 10 dru¿yn.
Najlepsz¹ okaza³a siê Agencja Nieruchomoœci Rolnych Pruszcz
Gdañski (na zdjêciu), która o 2 punkty wyprzedzi³a WIARUSA
Pruszcz Gdañski i o 3 punkty  WIK Pruszcz Gdañski.
Mistrzowska dru¿yna wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: Kamil
Grabowski, Dawid Moske, Pawe³ Kiedyk, Marcin Pozorski,
£ukasz Sp³awski, Marcin Sp³awski, Karol Rudomina, Piotr
Modrzejewski, Pawe³ Szramek, Krzysztof Kruszewski, Karol
Ciesio³kiewicz, Pawe³ Majkowski, Maciej Sad³o, Andrzej
Pleszyniak, Bronis³aw Religa, Jakub Kamiñski, Grzegorz Szopa.
Wœród 126 pi³karzy-amatorów, którzy wziêli udzia³ w zawodach
najlepszym strzelcem zosta³ zdobywca 12 goli Karol
Ciesio³kiewicz (ANR) .
                                                            L.O

45 lat minê³o

Jubileusz 45-lecia istnienia œwiêtowali cz³onkowie
pruszczañskiego Ko³a Polskiego Zwi¹zku Niewidomych.
Uroczystoœæ odby³a siê w zawsze goœcinnym dla niewidomych
i niedowidz¹cych ZajeŸdzie Jawor. Uczestniczyli w niej nie tylko
podopieczni, ale tak¿e przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
Pruszcza , powiatu gdañskiego i okolicznych gmin.

Zarz¹d Ko³a dziêkuje Sponsorom:
Pañstwu Annie i Czes³awowi Jaworskim, Markowi i Bo¿enie Siek
z firmy Transbit, Andrzejowi Pastuszce z firmy Fart.
                                                               et

Rafa³ Martyniak i Krzysztof Klin oraz grupa
pruszczañskich tenisistów.

fot. L.O

fot. L.O

fot e.t
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Ca³odobowy monitoring, przyspieszone eksmisje za
niep³acenie czynszów, wnioski do s¹dów 24-godzinnych.
Miasto Pruszcz Gdañski rozpoczyna walkê z uci¹¿liwymi
lokatorami mieszkañ komunalnych. Na pocz¹tek „wziêty pod
lupê” zostanie budynek komunalny przy ulicy Obroñców
Westerplatte 5a.
 
Do koñca roku w budynku przy ulicy Obroñców Westerplatte
5a w Pruszczu Gdañskim zamontowany zostanie system,
sk³adaj¹cy siê z oœmiu kamer, po³¹czonych radiowo z
monitoringiem w Stra¿y Miejskiej. Kamery umieszczone bêd¹
w specjalnych, pancernych obudowach. Miasto rozpocznie
te¿ procedury, maj¹ce zakoñczyæ siê w przysz³oœci eksmisj¹
tych lokatorów, którzy uparcie nie p³ac¹ czynszów.
-W  trosce o podnoszenie standardów lokali komunalnych
jesteœmy w stanie posun¹æ siê do kontrowersyjnych decyzji
– mówi Ryszard Œwilski, zastêpca burmistrza do spraw
spo³ecznych. Grupa wandali nie mo¿e  utrudniaæ ¿ycia
porz¹dnym pruszczanom. Mieszkañcy otrzymaj¹ pisma
ostrzegawcze, ¿e ³amanie zasad obowi¹zuj¹cych lokatorów
mieszkañ komunalnych spowoduje doprowadzenie do
nieuchronnej eksmisji.
 W latach 2006 – 2007 Stra¿ Miejska zanotowa³a 12
powa¿nych interwencji, dotycz¹cych zak³ócania spokoju
i porz¹dku w budynku komunalnym przy ulicy Obroñców
Westerplatte 5a. W pozosta³ych budynkach znajduj¹cych siê
w zasobach komunalnych, w tym czasie miejsce mia³y
zaledwie dwie – trzy interwencje.                             b.g.

Uwaga w³aœciciele psów!

W zwi¹zku ze zwiêkszaj¹c¹ siê liczb¹ psów
poruszaj¹cych siê bez opieki po mieœcie, przypominamy
mieszkañcom o koniecznoœci sprawowania nale¿ytej
opieki nad czworonogiem.
Burmistrz Pruszcza zobowi¹za³ Stra¿ Miejsk¹ do
bezwzglêdnego karania mandatami w³aœcicieli psów
poruszaj¹cych siê po mieœcie bez smyczy i kagañca. Stra¿
Miejska bêdzie, wraz z uprawnionym do tego podmiotem,
od³awiaæ wszystkie psy, poruszaj¹ce siê bez nadzoru po
mieœcie. Je¿eli oka¿e siê, ¿e od³owione zwierzê ma
w³aœciciela, zostanie on ukarany mandatem.
Zg³oszenia o bezpañskich lub pozostaj¹cych bez dozoru
zwierzêtach przyjmuje weterynarz w Tr¹bkach Wielkich
- tel.58 682 83 95 ca³y tydzieñ i Stra¿ Miejska - tel.
(058) 683-29-53.

Jednoczeœnie przypominamy mieszkañcom
o koniecznoœci sprz¹tania po swoim czworonogu.

Towarzystwo zaanga¿owane

Jednym z partnerów projektu “Budowa zintegrowanego
systemu informatycznego Urzêdu Miasta Pruszcz Gdañski
etap I” by³o Towarzystwo Przyjació³ Pruszcza Gdañskiego.
Do zadañ Towarzystwa nale¿a³o  nie tylko propagowanie
za³o¿eñ tego unijnego programu, ale tak¿e wy³onienie
i przeszkolenie lokalnych liderów, których rol¹ bêdzie
przekazywanie mieszkañcom wiedzy na temat  e-urzêdu,
obs³ugi infomatów itd.  Cel ten zrealizowano na specjalnym
szkoleniu w Urzêdzie Miasta. Na spotkaniu,
wyselekcjonowanej grupie osób, przekazano niezbêdn¹
wiedzê dotycz¹c¹ korzyœci z wprowadzenia nowego sytemu.
To m.in. za pomoc¹ liderów informacje o projekcie trafi¹ do
mieszkañców- potencjalnych petentów pruszczañskiego
magistratu.

 Projekt zrealizowany zosta³ w ramach  Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Wspó³finansowany jest w 75 %  z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Pozosta³e 25% finansuje beneficjent
Gmina Miejska Pruszcz Gdañski.
                                                       e.t

Nowe stawki
Rada Miasta uchwali³a  nowe stawki podatków. Od
stycznia 2008 r. podatek od budynków mieszkalnych
wynosiæ bêdzie 0,54 z³, od budynków zwi¹zanych z
prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej- 17,70 z³.  9, 50
z³ zap³ac¹ osoby rozpoczynaj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Za gara¿ zap³acimy, podobnie ja w ubieg³ym roku, 4,55 z³
od 1 m2.

KOMUNALNE PORZ¥DKI

             Trudne chwile Czarnych Pruszcz

Trudne chwile prze¿ywaj¹ pi³karze IV-ligowej dru¿yny
Czarnych  Pruszcz- zespó³ zajmuje nisk¹- 13  pozycjê
w tabeli  po rundzie jesiennej. Ponadto z prowadzenia grupy
zrezygnowa³ dotychczasowy trener S³awomir Matuk.
Po rozegraniu rundy rewan¿owej ligê opuœci tylko jedna
dru¿yna   i mamy nadziejê, ¿e nie bêdzie to dru¿yna Czarnych
Pruszcz – mówi Stefan Skonieczny- prezes klubu.

Potrzebujemy  wzmocnienia dru¿yny o doœwiadczonych
zawodników - dodaje prezes. Decyzja o wyborze nowego
trenera zostanie podjêta do 20 grudnia.

Natomiast bardzo dobrym okresem by³a jesieñ dla
pruszczañskiej  dru¿yny rugby graj¹cej w II lidze.  Grupa
aktualnie zajmuje drugie miejsce w tabeli i ma realne szanse
nawet na awans bezpoœredni  do I ligi rugby. Sekcja ta
systematyczne siê rozwija, trenuje coraz wiêcej zawodników
w ró¿nych kategoriach wiekowych. G³ównym problemem jest
jednak  brak œrodków na dzia³alnoœæ;  te które posiadamy
nie pozwalaj¹ nam na realizacjê naszych planów- informuje
Stefan Skonieczny.

W listopadzie do rozgrywek w ramach III ligi przest¹pi³a
dru¿yna siatkarzy.  Po trzech wygranych  meczach prowadz¹
w tabeli tych rozgrywek i maj¹ du¿e szanse na bezpoœredni
awans do II ligi. Sponsorem tej dru¿yny jest Energa –
Operator Spó³ka Akcyjna Gdañsk i dziêki temu wsparciu ta
dru¿yna osi¹ga tak dobre wyniki – dodaje prezes.      red
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