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INFORMACJE URZÊDU MIASTA

Wiele radoœci i prawdziwie œwi¹tecznego

nastroju w czasie Wielkanocy

¿ycz¹
w³adze miasta

radni
pracownicy Urzêdu Miasta

Rok poprzedni i wczeœniejsze
to lata du¿ych zmian w naszych
placówkach oœwiatowych. Niew¹t-

pliwie poprawi³y siê warunki nauczania. To chyba
jednak nie koniec remontów?

Oczywiœcie. W tym roku na inwestycje w na-
szych placówkach wydamy ponad milion z³otych.
W³aœnie trwa remont szatni na basenie przy Szko-
le Podstawowej nr 3- wkrótce ten obiekt bêdzie

Co zdarzy siê
w pruszczañskich szko³ach
i polityce spo³ecznej?

Rozmowa z zastêpc¹
burmistrza ds. spo³ecznych
Ryszardem Œwilskim

c.d. na str. 3

Zapraszamy na majówkê
Na tegorocznej Miejskiej Majówce wyst¹pi¹

¯uki. Grupa zagra przeboje z repertuaru The
Beatles. Impreza odbêdzie siê 3 Maja. Koncert
rozpocznie siê o godz. 18.00.

Imprezie towarzyszyæ bêd¹ konkursy i zabawy
dla dzieci. Zabawê poprzedz¹ uroczystoœci pa-
triotyczne na Placu Jana Paw³a II, sk¹d nast¹pi
przemarsz na teren MOSiR. Szczegó³y w prasie
i na stronie www.pruszcz-gdanski.pl

fot. e.t.
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H A R M O N O G R A M
dy¿urów radnych w maju 2007 r.

 Urz¹d Miasta, pokój nr 11, I p. od 16oo do 18oo

1. Wioletta Bodzenta 4 maja
2. Ma³gorzata Czarnecka-Szafrańska 7 maja
3. Ireneusz Czernecki 2 i 23  maja
4. Piotr Kaliński 8  maja
5. Marek Kamola 7  maja
6. Marek Koz³owski 10  maja
7. Marek Krawyciński 9 i 16  maja
8. Jan Malek 11  maja
9. Marcin Nowakowski 14  maja
10. Danuta Olech 15  maja
11. Mariola Pa³ka-Pilecka 17  maja
12. Zygmunt Patyna 18  maja
13. Leszek Parzymies 21  maja
14. Stefan Skonieczny 22  maja
15. Marcin Sp³awski 23  maja
16. Helena Szymańska 24  maja
17. Jan Trembacz 25  maja
18. Ewa Tuz 28  maja
19. Jaros³aw Wasilewski 30  maja
20. Cyprian Wieczorkowski 29  maja
21. Dorota Wenta 31  maja

BEZP£ATNA ZBIÓRKA
ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH
w Pruszczu Gdañskim

14 kwietnia w kilkunastu miejscach Pruszcza Gd. odbêdzie
siê zbiórka odpadów niebezpiecznych. Mieszkañcy bêd¹ mogli
oddaæ  m.in. lampy rtêciowe i halogenowe, œwietlówki, ter-
mometry, œrodki ochrony roœlin i ich opakowania, rozpusz-
czalniki, œrodki do wywabiania plam i inne odczynniki che-
miczne, resztki farb i lakierów oraz opakowania po nich,
smary, œrodki do konserwacji drewna i metali, sprzêt elek-
troniczny i elektryczny.

Wykaz miejsc zbiórki znaleŸæ mo¿na na stronie internetowej:
www.pruszcz-gdanski.pl oraz w poprzednim numerze Wieœci
Pruszcza. et

Kto zagra
na Dniach Pruszcza?

Na najbli¿szych Dniach Pruszcza
na pewno zagra zespó³ D¿em.
Trwaj¹ rozmowy z grupami Lady
Pank i T.Love. S¹ to zespo³y,
które uzyska³y najwiêcej g³osów
w g³osowaniu internautów.
Z przyczyn niezale¿nych od
organizatorów nie wyst¹pi grupa
Bajm - zwyciêzca plebiscytu.

Tegoroczne Œwiêto Miasta
odbêdzie siê

9-10 czerwca 2007 r.

W lutym i marcu przeprowadzono w Pruszczu bezp³atne
badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69
lat. Kontroli mo¿na by³o dokonaæ w specjalnym mammobu-
sie ustawionym przed Urzêdem Miasta.  Z mo¿liwoœci bez-
p³atnych badañ skorzysta³o ponad 1000 pañ.

et

Nie dla papierosa
Od kwietniu nie mo¿na paliæ na przystankach autobuso-

wych w Pruszczu Gd. Tak¹ uchwa³ê  podjêli pruszczañscy
radni na ostatniej sesji.

Zakaz obowi¹zuje na obszarze o  d³ugoœci 15 metrów
w obu kierunkach od s³upka przystankowego i o szerokoœci
do 10 metrów, licz¹c od strefy przykrawê¿nikowej, jednak
nie dalej, ni¿ do granicy pasa drogowego.

Po wejœciu w ¿ycie zakazu Stra¿ Miejska bêdzie  jedynie
pouczaæ i upominaæ palaczy. Dopiero póŸniej za z³amanie za-
kazu  stra¿nicy karaæ bêd¹ mandatami w wysokoœci do 500 z³.

et

fot. B.G.
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wiêc w pe³ni nowoczesny. Ca³y kompleks zyska na
estetyce, poniewa¿ przygotowujemy projekt nowej
elewacji szko³y. W najbli¿szych planach jest wy-
miana stolarki okiennej w Zespole Szkó³ nr 2 i 4
oraz w Szkole Podstawowej  nr 3. W Zespole Szkó³
nr 4, na Hali Sportowo-Widowiskowej i w Przed-
szkolu Kubusia Puchatka przeprowadzone bêd¹
remonty dachów. Przy budynku Miejskiego Domu
Kultury, ze œrodków zewnêtrznych, chcemy wybu-
dowaæ podjazd dla osób niepe³nosprawnych.
I  wreszcie-  sw¹ dawn¹ œwietnoœæ odzyskaj¹ za-
bytkowe wnêtrza naszej biblioteki.
Na co jeszcze mog¹ liczyæ uczniowie- oprócz popra-
wy warunków nauki?
Wspólnie z Urzêdem Miasta w Gdañsku i Sopocie
wydaliœmy Poradnik Gimnazjalisty- to Ÿród³o wie-
dzy i bogata oferta dla uczniów koñcz¹cych gim-
nazjum. W ksi¹¿ce znajd¹ odpowiedŸ na pytanie-
gdzie dalej.
Nasi uczniowie, na mocy podpisanego porozumie-
nia, zostali tak¿e w³¹czeni do rywalizacji z ucznia-
mi innych miast w konkursach z jêzyka polskiego,
matematyki i jêzyka angielskiego.
A w dziedzinie sportu? Czy mieszkañcy mog¹ liczyæ
na nowe inwestycje?
Tak. Wielu m³odych mieszkañców zapewne ucieszy
powstaj¹cy w³aœnie w okolicach ulicy Cyprysowej
tor do jazdy na rowerach bmx. JeŸdziæ bêdzie

c.d. ze str. 1 mo¿na ju¿ w maju. Z³o¿yliœmy te¿ kolejny  wnio-
sek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie
budowy boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹.  Przy-
pomnê, ¿e pod koniec ubieg³ego roku powsta³
podobny obiekt przy Zespole Szkó³ nr 2. W tym
roku zaprojektujemy przy “dwójce” szatnie dla
uczniów i innych u¿ytkowników.
Rozpoczêto te¿ prace zwi¹zane z popraw¹ miejskiej
estetyki…
Dalej remontowaæ bêdziemy elewacje budynków.
Za kwotê 50 tysiêcy z³ wyremontowana i ocieplo-
na zostanie elewacja przy budynku na ulicy
Kopernika 3. Elewacja budynku na ulicy 10
Lutego 9 kosztowaæ bêdzie 80 tysiêcy z³otych.
Prace przy modernizacji fasady budynku na ulicy
10 Lutego 4 po³¹czone bêd¹ z wymian¹ sieci
centralnego ogrzewania. Koszt inwestycji to 185
tysiêcy z³otych. Zmieni siê tak¿e wygl¹d budynku
przy ul. Grunwaldzkiej 33.
Mamy nadziejê, ¿e  ju¿ nied³ugo remonty elewa-
cji przeprowadzaæ bêd¹ tak¿e wspólnoty mieszka-
niowe. Ju¿ w ubieg³ym roku miasto stworzy³o
fundusz finansuj¹cy czêœæ kosztów.
Znikn¹ te¿ szpec¹ce ogrodzenia przy budynku
biblioteki, Chopina 22 i Chopina 12. W ten spo-
sób zyskamy ³adne otwarte przestrzenie. Myœlê,
¿e ju¿ wkrótce widaæ bêdzie efektowne zmiany
w Pruszczu.
Dziêkujê za rozmowê.

red.

Trwa remont szatni na basenie.
Zakoñczony zostanie w kwietniu

Podobne boisko powstanie przy ZS nr 4, jesli
Ministerstwo Sportu przyzna dofinansowanie

fot. e.t.

fot. e.t.
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DROGOWE REMONTY W PRUSZCZU

Koñcz¹ siê prace remontowe przy wypo¿yczal-
ni i czytelni dla dzieci w bibliotece w Pruszczu
Gdañskim.
- To najwiêksze i najbardziej reprezentacyjne
wnêtrze naszej biblioteki, dlatego spe³nia tak¿e rolê
sali spotkañ autorskich – mówi burmistrz Ryszard
Œwilski. Remont sali obj¹³ wzmocnienie tynków,
wymianê instalacji elektrycznej i centralnego ogrze-
wania, oraz uzupe³nienie parkietu. Na œcianach
pojawi³y siê sztukaterie.

Na ul. Batorego wykonany zostanie ³¹cznik z kostki. Koszt
przebudowy wynosi ponad 88 tys.      et

Trwaj¹ prace przy ul. Kochanowskiego- wymiana kanaliza-
cji deszczowej i budowa nawierzchni na odcinku od ul. Kaspro-
wicza do E. Plater. Wykonany zostanie tak¿e plac przy wejœciu
do ZSO nr 1 oraz parking przy Przedszkolu nr 1. Zakoñczenie
prac planowane jest na czerwiec. Koszt to blisko 2 mln z³otych.

Zmieni siê te¿ centrum miasta. Powstan¹ kolejne  nowe  ci¹gi
piesze i place. Przestrzeñ urozmaica dwie fontanny, stylizowane
³awki i zieleñ. Prace potrwaj¹ do koñca roku.

Trwa przebudowa ul Niepodleg³oœci na odcinku od ul. Ty-
si¹clecia do ul. Obroñców Pokoju oraz ul. Obroñców Pokoju
na odcinku od Wojska Polskiego do Niepodleg³oœci. W zakresie
znalaz³a siê wymiana sieci  kanalizacji deszczowej, sanitarnej, prze-
budowa kolizji energetycznych, gazowych i wodoci¹gowych. Koszt
inwestycji to ponad 2,5 mln z³otych. Remont ul. Niepodleg³oœci
zostanie zakoñczony w kwietniu, ul. Obroñców Pokoju w lipcu.

- W tym roku planujemy jeszcze wyremonto-
waæ korytarz – mówi Ryszard Œwilski. – Przy
tej okazji usuniemy szpec¹cy go wiatro³ap. Kie-
dy nam siê to uda, nasi goœcie bêd¹ mogli po-
dziwiaæ wyj¹tkowej urody klatkê schodow¹.
Prace w czytelni to kolejny fragment, sk³ada-
j¹cy siê na ca³oœciow¹ rewitalizacjê budynku.
W 2005 roku wymieniono po³owê pokrycia
dachowego i odnowiono elewacjê frontow¹.

B.G.

Ksiêgozbiór w nowym wnêtrzu

fot. e.t.

fot. e.t.

fot. e.t.

fot. M.G.

fot. M.G.
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Urodziny Pani Marianny

Piêkny Jubileusz 90 urodzin obchodzi³a Pani Marianna Ka-
miñska  Z tej okazji szanowna Jubilatka otrzyma³a ¿yczenia i pre-
zenty od burmistrza Janusza Wróbla i wiceprzewodni¹cego Rady
Miasta Ireneusza Czerneckiego. Od kilku lat w³adze miasta w ten
sposób honoruj¹ najstarszych mieszkañców Pruszcza Gdañskie-
go. W marcu i kwietniu urodziny w towarzystwie samorz¹dowców
obchodzi³a tak¿e Pani Joanna Artych i Pani Weronika Koleœnik.

et

Koñ Polski by³ kolejnym kabaretem, który bawi³ prusz-
czañsk¹ publicznoœæ w Hali Widowiskowo- Sportowej  ZSO
nr 1. Impreza odby³a siê 1 kwietnia. Wkrótce  pruszczanie
mog¹ spodziewaæ siê kolejnego wystêpu- tym razem bêdzie
to Kabaret Moralnego Niepokoju- informuje Andrzej Œlu-
sarczyk- organizator kabaretowych przedsiêwziêæ w naszym
mieœcie.   et

Kondycja na medal

3 godziny œwietnej zabawy, blisko 180 uczestników i du-
¿y sukces organizacyjny- tak krótko mo¿na podsumowaæ
i Maraton Fitness & Dance, który odby³ siê w ostatni dzieñ
marca w Hali Widowiskowo- Sportowej ZSO nr 1. Pomy-
s³odawc¹ i inicjatorem  imprezy  by³  Fitness Club Bingo.

Patronat nad maratonem obj¹³ burmistrz Pruszcza Gdañ-
skiego Janusz Wróbel.
Zwyciêzcy:
I MIEJSCE – Magdalena Kuciñska
II MIEJSCE – Joanna Krosta
III MIEJSCE – Paula Kotlarz

et

Poezja i Tango d’amore

Miejski Dom Kultury by³ ostatnio gospodarzem miejskich eli-
minacji 52. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Pierwsz¹ nagrodê jury przyzna³o Paulinie Lubockiej. Zwyciê¿-
czyni ponownie zaprezentuje wybrane przez siebie utwory
w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim.

Przybyli na konkurs goœcie wys³uchali tak¿e recitalu
piosenki aktorskiej pt. Tango d’amore w wykonaniu Artu-
ra Gotza, aktora Teatru Rozrywki w Chorzowie, zwi¹zane-
go równie¿ z Piwnic¹ pod Baranami w Krakowie. Us³ysze-
liœmy m.in. “Jestem poet¹”, “Nie dokazuj mi³a”, “Tango
d’amore”.

M.K

Artur Gotz i Tango d’amore

fot. e.t.

fot. A. Œ.

fot. A. Œ.

fot. D. I. – W.
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Mercedes w Pruszczu

Pod koniec marca na lotnisku aeroklubu w Prusz-
czu Gdañskim Daimler Chrysler Automotive Polska
zorganizowa³ przedpremierowy pokaz swojego naj-
nowszego samochodu – Mercedesa klasy C.
– Zdecydowaliœmy siê pokazaæ nasz nowy samochód
w Pruszczu Gdañskim, poniewa¿ tutaj zaoferowano
nam najlepsze warunki wspó³pracy – powiedzieli po
imprezie przedstawiciele niemieckiego koncernu.

Z okazji pokazu najnowszego auta zjechali do
Pruszcza dziennikarze i przedsiêbiorcy z ca³ej pó³noc-
nej Polski.

Nowy mercedes, po pokazie w Pruszczu, zostanie
schowany na miesi¹c. Jego oficjalna salonowa pre-
miera przewidziana jest na 13 kwietnia.           B.G.

M³odzie¿ z rakiet¹

9 marca MOSiR oraz UKS Talent zorganizowali
M³odzie¿owy Turniej Tenisowy Sport Shop Cup.
Udzia³ w nim wziê³o 27 m³odych tenisistów, g³ównie
z Pruszcza Gdañskiego i Starogardu Gdañskiego.
Pierwsze miejsca przypad³y goœciom. W kategorii do
lat 18, w finale, Adam Sierocki z Kokoszków dopiero
w tie-breaku okaza³ siê lepszy od Marcina Kwolka
z Pruszcza Gdañskiego. Trzecie miejsce zajê³a Marta
Leœniewska (Rotmanka), a czwarte Joanna Giedroyæ
(Pruszcz Gd.). Natomiast w kategorii do lat 14 zwy-
ciê¿y³ Pawe³ Walecki ze Starogardu Gd., który  w finale
pokona³ Rafa³a Martyniaka z Pruszcza Gd. Tu¿ za
nimi uplasowali siê Olga Klawiter (Starogard Gd.)
i Dawid G³owacki (Pruszcz Gd.)
Tytularnym sponsorem turnieju, który ufundowa³
nagrody dla najlepszych by³ Sport Shop z Centrum
Handlowego Alfa Centrum z Gdañska.   L.O.

Samorz¹dowa pi³ka

III miejsce zajê³a dru¿yna pruszczañskich samo-
rz¹dowców w Turnieju Eliminacyjnym Mistrzostw Pol-
ski w Halowej Pi³ce No¿nej. Na drugiej pozycji
uplasowa³ siê zespó³ z Ostrzeszowa, zwyciêzc¹ zaœ
zostali pi³karze z Zielonej Góry. W zawodach starto-
wa³o 15 dru¿yn. Wysoka trzecia lokata da³a naszym
samorz¹dowcom awans do Mistrzostw Polski Samo-
rz¹dowców w Brennej.

Nasza dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie: Maciej Dziak,
Miros³aw Jurczyk, Tadeusz Kado, Jaros³aw Karnath,
Jerzy Kulka, Piotr Kwaœniak, Andrzej Œlusarczyk,
Ryszard Œwilski.      et

Na zdjêciu od lewej: Adam Sierocki, Marta Leœniewska,
Joanna Giedroyæ i Marcin Kwolek.

fot. B.G.

fot. materia³y promocji
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Wp³aty z tytu³u op³aty skarbowej, podatków
i op³at lokalnych oraz innych nale¿noœci nale¿y
dokonywaæ na nastêpuj¹ce rachunki bankowe
Urzêdu Miasta Pruszcz Gdañski, prowadzone
przez Bank Millennium S.A.:

92 11602202 0000 0000 6194 3445
- podatek od nieruchomoœci
- podatek rolny
- podatek leœny
- podatek od œrodków transportowych
- podatek od posiadania psa
- op³ata skarbowa
- op³ata targowa
 
37 11602202 0000 0000 6194 3368
- op³ata za u¿ytkowanie wieczyste gruntu
- op³ata za zajêcie pasa drogowego
- op³ata adiacencka
- op³ata za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿

napojów  alkoholowych
- dzier¿awa gruntu
- wykup i przekszta³cenie
- mandaty
- dowody osobiste

68 11602202 0000 0000 6194 3392
- wadia

Miejski Dom Kultury zaprasza na:

“Drapacze chmur”
Teatr Zielony Wiatrak

Tekst: Marek Brand i Bartosz Frankiewicz
Re¿yseria: Marek Brand

Wykonanie: Marek Brand, Bartosz Frankiewicz

Artyœci  deklaruj¹, ¿e to spektakl polityczny… Polityczny, bo opowiada o Pola-
kach, którzy marz¹, a ich marzenia prowadz¹ na emigracjê. Czasami marzeniem
jest wielka mi³oœæ, czasami po prostu para nowych butów. Oba s¹ równie wa¿-

ne. Nie³atwa rzeczywistoœæ sprawia, ¿e oba s¹ trudne do zrealizowania.
Czy walka o marzenia jest walk¹ z wiatrakami?

22 kwietnia (niedziela)
godz: 19:00, SALA MDK

Dzia³ki pod m³otek

Ogromnym zainteresowaniem cieszy³ siê przetarg
na dzia³ki budowlane  zorganizowany przez Urz¹d
Miasta. Na sprzeda¿ wystawiono czternaœcie  dzia-
³ek z przeznaczeniem pod budownictwo jednoro-
dzinne i cztery pod budownictwo wielorodzinne
i us³ugi. W magistracie zjawi³o siê blisko 70 chêt-
nych zainteresowanych kupnem. Rekordow¹ oka-
za³a siê jedna z dzia³ek przy ul. Cyprysowej, której
cena wzros³a o 435 % w stosunku do ceny wywo-
³awczej– mówi Jadwiga Micha³kiewicz- kierownik
Referatu Gospodarki Terenami Urzêdu Miasta.
Dziêki sprzeda¿y do bud¿etu miasta wp³ynê³y po-
nad 3 mln z³.     et

Wszystkim pruszczañskim przedsiêbiorcom
przypominamy o internetowej bazie firm
funkcjonuj¹cej na miejskiej stronie
www.pruszcz-gdanski.pl. Aby dokonaæ
wpisu wystarczy wype³niæ formularz znaj-
duj¹cy siê w katalogu firm. Po zarejestro-
waniu dane zostan¹ przez nas aktywowa-
ne. Reklama jest bezp³atna.
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Ksi¹¿ê na plebanii

By³ lekko mroŸny poranek 12 marca 1807 roku.
T³um gapiów – Niemców, ¯ydów, Polaków, czyli po
prostu tutejszych, skupiony przy koœciele, zamienio-
nym kilka dni wczeœniej na magazyn prochu, obser-
wowa³ niewielkiego cz³owieka w podniszczonym mun-
durze. Jego  s³awa daleko wyprzedzi³a fizyczne przy-
bycie. Oto przed mieszkañcami 76 zagród Pruszcza
objawi³ siê sam marsza-
³ek Francois Joseph  Le-
febvre. Niewysoki, nie-
m³ody mê¿czyzna (w
chwili przybycia do
Pruszcza mia³ 52 lata),
zsiad³ z konia i bez zbêd-
nych ceregieli wszed³ do
najokazalszego budynku
we wsi, czyli po³o¿onej
naprzeciw koœcio³a  ple-
banii. Dzieñ wczeœniej
Francuzi oblegli Gdañsk.
Lefebvre zapewne nie
wiedzia³, ¿e obszerny
dwór, w którym zdecydo-
wa³ siê nocowaæ jest jego
równolatkiem, zbudowa-
no go w 1755 roku. Na-
wet  gdyby wiedzia³, spe-
cjalnie by go to nie obe-
sz³o. G³owê Lefebvre’a
zaprz¹ta³y bowiem wa¿-
niejsze problemy ni¿ ja-
kaœ  kolejna  przygodna
kwatera. Mia³ zaj¹æ dla
Napoleona miasto nad
Mot³aw¹. I tylko to go interesowa³o. By³ w koñcu
urodzonym ¿o³nierzem. Zaledwie  szesnaœcie lat wcze-
œniej marsza³ek nosi³ dystynkcje starszego sier¿anta.
I nic nie wskazywa³o, ¿e czeka go tak œwietlana ka-
riera. Fortuna mu  sprzyja³a, bo by³ odwa¿ny i twar-
dy. Uda³o mu siê tak¿e prze¿yæ  rewolucjê i wzi¹æ
udzia³ w wiêkszoœci cesarskich kampanii. Tajemnic¹
poliszynela by³o, ¿e Lefebvre jest  nieokrzesanym
g³upcem. Kiedy w kwaterze g³ównej Napoleona stary
wiarus zawieruszy³ siê na przedstawieniu Woltera,

z ca³ych si³ bi³ brawo,  rycz¹c: Kto to napisa³ tê sztukê?
Jak siê on nazywa? Czy on jest tutaj? Po tym wy-
darzeniu jego rodak genera³ Jean Rapp napisa³ sardo-
nicznie – Lefebvre wygl¹da na g³upszego nawet ode
mnie.

Przez kolejne trzy tygodnie drzwi plebanii opusz-
cza³o dziennie dwóch – trzech pos³añców z listami do
Napoleona. Nie wynika³o to jednak z talentu pisar-
skiego marsza³ka, lecz z wyraŸnego rozkazu samego

cesarza, który w obawie,
¿e stary wiarus zrobi coœ
Ÿle, kaza³ mu meldowaæ
o ka¿dym swoim posu-
niêciu. Jak siê okaza³o,
wiedzia³ co robi. Konflik-
towy i grubiañski wojak
k³óci³ siê z przys³anymi
mu do pomocy wybitny-
mi genera³ami i co rusz
obra¿a³ kolejnych Niem-
ców i Polaków, stano-
wi¹cych znakomit¹
wiêkszoœæ oblegaj¹cych
Gdañsk wojsk. Przestra-
szony tym wszystkim
Napoleon podes³a³ pod
miasto dwie dodatkowe,
wyborowe kolumny gre-
nadierów, których zada-
niem by³o staæ, przygl¹-
daæ siê i w razie czego,
salwowaæ marsza³ka.
Ten w  miêdzyczasie
opuœci³ Pruszcz i prze-
niós³ siê na Piecki. Nie-
co ponad miesi¹c póŸ-

niej, 24 maja pad³ Gdañsk Napoleon, przybywszy po
tygodniu przez Pruszcz do Gdañska, odetchn¹³ z ulg¹.
Wreszcie móg³ nadaæ Lefebvre’owi tytu³ Ksiêcia Gdañ-
ska, robi¹c tym samym z zatwardzia³ego republikani-
na arystokratê. I o to od pocz¹tku chodzi³o. Kiedy
cesarz osi¹gn¹³ cel, szybko wymieni³ Lefebvre’a na
Jeana Rappa, którego mianowa³ gubernatorem miasta.
A stary marsza³ek… Có¿… Do œmierci kaza³ tytu³o-
waæ siê ksiêciem...

Oprac. Bartosz Gondek

fot. e.t.
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