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3  M A J A 
W  P R U S Z C Z U  G D A Ń S K I M

Szanowni Państwo,

 Od kilku lat pruszczanie licznie 
uczestniczą w obchodach święta 3 Maja 
w naszym mieście. To wyraz naszej his-
torycznej świadomości i wewnętrznej 
więzi. Serdecznie zapraszam do wspólnych  
obchodów tej radosnej, dumnej rocznicy  także 
w tym roku. 
Po Mszy Świętej spotkajmy się na 
uroczystościach patriotycznych na Placu 
Jana Pawła II i wspólnie przemaszerujmy do 
centrum miasta, aby w tej nowej przestrzeni 
Pruszcza obejrzeć program artystyczny.

Janusz Wróbel
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego 

W programie:

12.00 Msza św. w kościele pw. Matki 

boskiej Nieustającej Pomocy 

13.15 uroczystości patriotyczne na Placu 

Jana Pawła II 

13.45 spotkanie w centrum miasta 

• program artystyczny nawiązujący 

do epoki (w centrum przy studni) 

• pokazy rekonstruktorów napoleońskich 

• poczęstunek dla Mieszkańców 

ROZMOWA 
Z BURMISTRZEM 
PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 
JANUSZEM WRÓBLEM

Nie tak dawno minęło 5 lat od 
objęcia przez Pana stanowiska 
burmistrza – ta symboliczna 
rocznica sprzyja podsumowaniu. 

Jaki jest ten dzisiejszy Pruszcz?
Podczas rozmów  z mieszkańcami często słyszę, 
że miasto w tym czasie bardzo się zmieniło. Wynika 
to przede wszystkim z faktu, że zmieniliśmy strukturę 
budżetu- jeszcze kilka lat temu wynosił on 37 mln, 
z czego na inwestycje przeznaczaliśmy 10 mln. 
Obecnie  budżet miasta  to 108 mln, z czego wydatki 
inwestycyjne pochłaniają  około 60 mln zł. 
O tym, jak dynamicznie zmienia się Pruszcz 
Gdański, świadczy chociażby poprzedni rok.  
Zbudowaliśmy ponad 20 lokalnych dróg, powstał Park 
Kulturowy, szlak bursztynowy,  nowe centrum miasta 
i, oczywiście, wiele mniejszych inwestycji.

A co zdarzy się w Pruszczu w tym roku? 
Rok 2008 to kolejny rok zwiększonych nakładów 
na inwestycje (na drogi przeznaczymy 43 mln). 
Naszym celem jest zlikwidowanie w ciągu najbliższych 
trzech lat wszystkich dróg gruntowych na terenie 
pruszczańskich osiedli.
W tym roku zamierzamy przygotować się do bu-
dowy obwodnicy Pruszcza Gdańskiego. Jej koszt 
to ok. 100 mln zł.  Pod koniec kwietnia złożyliśmy  
wniosek o przyznanie dofi nansowania z funduszy 
unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego. Walka będzie trudna-  do rozdziału na tego typu 
przedsięwzięcia jest 137 mln zł na całe województwo. 
Budowa obwodnicy jest jednak moim głównym 
zobowiązaniem i zamierzam się  z tego wywiązać. 
Inwestycję rozpoczniemy w I kwartale 2009 r., 
zakończymy w III kwartale 2010 r.  Częściowo sfi -
nansujemy ją z budżetu miasta. Badania opinii pub-
licznej pokazują, że dla 70 % mieszkańców jest to 
najważniejsza i najbardziej potrzebna inwestycja.
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Uchwały podjęte na  XVII zwyczajnej  sesji 
Rady Miasta Pruszcz Gdański 22 kwietnia 
2008 r.
- uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego za rok budżetowy 2007
- uchwała   w sprawie  zmiany  budżetu miasta Pruszcz 
Gdański na rok 2008
- uchwała w sprawie zawarcia porozumienia 
z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku 
dotyczącego przekazania środków pieniężnych 
na Fundusz Wsparcia Policji w celu współfinansowania 
zakupu nieoznakowanego samochodu służbowego 
dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu 
Gdańskim 
- uchwała w sprawie zawarcia porozumienia 
z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku 
dotyczącego przekazania środków pieniężnych 
na Fundusz Wsparcia Policji w celu współfinansowania 
zakupu wideorejestratora do samochodu służbowego 
zakupionego przez Komendę Wojewódzką Policji 
w Gdańsku dla Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszczu Gdańskim  
- uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia „Pomorskie 
w Unii Europejskiej” i przyjęcia jego statutu 
- uchwała w sprawie ustalenia najniższego wyna-
grodzenia w I kategorii zaszeregowania i wartości jed-
nego punktu dla pracowników administracji i obsługi 
szkół oraz przedszkola, funkcjonujących na terenie 
miasta Pruszcz Gdański  
- uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego pro-
gramu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2008 – 
2013”  
- uchwała w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego „Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego – ABK” Sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim 
i pokrycia go wkładem pieniężnym   
- uchwała w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji „WiK” Sp. z  o. o. w Pruszczu Gdańskim 
i pokrycia go wkładem pieniężnym  
- uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz 
Gdański „Rejon ul. Orzeszkowej” 
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu działek niezabudowanych 
nr 4/19, 4/21, 4/22 w obrębie 12, stanowiących własność 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położonych 
w Pruszczu Gdańskim  
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu działek niezabudowanych nr 328, 

329, 332, 335 w obrębie 12, części działki 51/13 
w obrębie 15, stanowiących własność Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański, położonych w Pruszczu Gdańskim  
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu działek niezabudowanych 
nr 1192/2, 1192/3, 1192/4  w obrębie 10, nr 2002/1 
i 2002/6 w obrębie 13, stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański, położonych w Pruszczu 
Gdańskim  
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu działek niezabudowanych 
nr 24/34, 24/35, 24/36, 24/37, 24/38, 24/39, 24/40, 
24/41, 24/42, 24/43, 24/44, 24/45, 24/46, 24/47, 
24/48, 24/49, 24/54, 24/55, 24/56, 24/57, 24/58, 
24/59, 24/60, 24/61, 24/62, 24/63, 24/64, 24/65, 
24/66, 24/67, 24/68, 24/69, 24/70, 24/71 w obrębie 
13, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański, położonych w Pruszczu Gdańskim  
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie na okres 9 lat w trybie  bez-
przetargowym działki nr 55/2 o pow. 5 946 m2  
w obrębie 7, stanowiącej własność Gmi-
ny Miejskiej Pruszcz Gdański, położonej przy 
ul. Krótkiej z przeznaczeniem na targowisko miejskie 
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na wypowiedzenie Staroście Gdańskiemu porozumie-
nia z dnia 3 września 1993 r. z późniejszymi zmianami 
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 20, poz. 123 z późn. 
zm.) Kierownika Urzędu Rejonowego w Gdańsku
oraz Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego w sprawie 
prowadzenia przez organy miasta Pruszcz Gdański  
niektórych spraw z zakresu administracji rządowej 
należących do właściwości Kierownika Urzędu 
Rejonowego w Gdańsku  
- uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat 
za usługi w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych 
- uchwała w sprawie udzielenia celowej pomocy 
finansowej dla Powiatu Gdańskiego na wyko-
nanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
pn. „Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 2214G 
z ul. Grunwaldzką w msc. Pruszcz Gdański”
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego 
-uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany Studi-
um Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Pruszcz Gdański
-uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 
i wysokości diet przysługującym radnym oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych
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Ponadto kontynuować będziemy budowę sięgaczy 
na osiedlu Wschód.

Czy miasto wystąpi o dofinansowanie z funduszy 
unijnych budowy tylko pruszczańskiej obwodnicy, 
czy w planach są także inne inwestycje? 
W październiku złożymy wniosek o dofinansowanie 
budowy faktorii. Z funduszy unijnych zamierzamy 
też sfinansować przebudowę dawnej „wozowni”- 
ma tam powstać ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci 
niepełnosprawnych. Chcemy, aby dzieci miały jak 
najlepsze warunki, aby uczyły się i odpoczywały 
w wygodnej, dostosowanej do ich potrzeb siedzibie 
w centrum miasta, skąd wszędzie będą miały blisko.

Pruszczanie skarżą się, że w mieście jest zbyt mało 
terenów zielonych. Czy coś zmieni się także w tej 
kwestii?
Zadbamy o rozwój terenów zielonych- w tym roku  
powstanie duży plac zabaw przy ul. Św. Wojcie-
cha. W planach jest budowa dużego  2 hektarowego 
parku we wschodniej części miasta. Ma to być oaza 
spokoju, zieleni, pełna kwitnących roślin. W tym roku 
uchwalimy zmianę w planie miejscowym, aby 
w 2010 roku rozpocząć inwestycję.  Niewielkie parki 
powstaną przy kościele pw. Bł . Michała Kozala, przy 
ul. Lawendowej oraz w sąsiedztwie ul. Gałczyńskiego. 
Nosimy się także z zamiarem dokończenia budowy 
parku przy ul. Mickiewicza- na przeszkodzie stoi tu 
od dawna kwestia pozyskania terenu od osób pry-
watnych. Obecny właściciel od lat nie zgadza się na 
sprzedaż działki.

Ostatnie lata przyniosły też zmiany w wyglądzie 
miejskich placówek oświatowych- czy i tu należy 
spodziewać się kontynuacji?
Będziemy kontynuować inwestycje w placówkach 
oświatowych. Nową elewację będzie miała Szkoła 
Podstawowa nr 3, tam też planujemy wybudować 
kolejne boisko ze sztuczną nawierzchnią. W 2010 
roku zlecimy wykonanie projektu budowlanego ba-
senu  przy Zespole Szkół nr 4.

I na koniec pytanie o życie kulturalne Pruszcza. 
Czego spodziewać mogą się mieszkańcy w tej 
dziedzinie? 
Myślę, że pruszczan czeka w tym roku wiele 
interesujących imprez- by wymienić tylko Dni 
Pruszcza w odmienionej formule. A już dzisiaj 
zapraszam wszystkich mieszkańców do wspólnych 
obchodów święta 3 Maja i na imprezy w Parku Kul-
turowym.

Dziękuję za rozmowę
red

 

Rozmowa z burmistrzem... dok. ze str. 1

A co z innym inwestycjami drogowymi? Czy 
rozpoczęcie budowy obwodnicy oznacza
zahamowanie tempa  budowy innych dróg? 
Nie. Wśród innych inwestycji drogowych, jakich 
spodziewać się mogą mieszkańcy, chciałbym wymienić 
budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Raciborskiego 
i Strzeleckiego oraz realizowaną wspólnie z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przebudowę 
skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Raciborskiego 
i włączenie ul. Kossaka w ul. Grunwaldzką. W tym 
ostatnim przypadku poważną przeszkodą na drodze 
do realizacji inwestycji jest brak zgody właściciela 
działki na wykup gruntu. Zamierzamy też zbudować 
ulicę Podmiejską.
Rozwinie się też sieć ścieżek rowerowych- kolejna 
powstanie przy obwodnicy, połączy się ze ścieżką  
wzdłuż ul Podmiejskiej, która z kolei łączy się 
ze Szlakiem Bursztynowym. Po modernizacji przez 
Generalną Dyrekcję ul. Grunwaldzkiej, powstanie 
także ścieżka wzdłuż tej głównej drogi  do Cieplewa. 

HARMONOGRAM dyżurów radnych 
Urząd Miasta, pokój nr 11,  od 16:00 do 18:00
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PEWNIEJ NA KŁADCE

Zakończono remont drugiego  mostku przy ul. 
Wojska Polskiego. 
     Remont przeprowadzono od podstaw -  
najpierw rozebrano starą kładkę, następnie wybu-
dowano przyczółki i postawiono stalową konstrukcję 
nośną. Nowością  jest  zastosowanie nowego materiału 
na pokład mostku- desek pomostowych typu relu-
mat- wykonanych    z polietylenu i polipropylenu 
-odpornych na działanie czynników atmosferycznych 
i ścieranie.  Koszt inwestycji to ok. 65 tys zł. 

red.

fot et

fot et

KOLEJNY bUDYNEK TbS

 Na  ulicy Cichej 3 w Pruszczu Gdańskim, 
oddano do użytku nowy budynek TBS-u. Liczący 35 
mieszkań blok to już piąta inwestycja sfinalizowana 
przez TBS. Od 2000 roku Towarzystwo wybudowało 
159 lokali. 
- Jeszcze w tym roku rozpoczniemy budowę kolejne-
go bloku TBS-u, tym razem na 36 mieszkań – mówi 
Ryszard Świlski, zastępca burmistrza ds. społecznych. 
– Powstanie on także na ulicy Cichej. W celu 
realizacji tej inwestycji, na ostatniej sesji, pruszczańscy 
radni podjęli uchwałę o dokapitalizowaniu TBS ABK 
kwotą 1 000 000 zł- dodaje wiceburmistrz.           

b.g.

* zakończono  prace na ul. Horsztyńskiego i części 
ul. Beniowskiego na odcinku od ul. 
Horsztyńskiego do skrzyżowania z ul. Fantazego. 
Roboty  obejmowały  swoim zakresem  budowę 
nawierzchni i oświetlenia. Inwestycja kosztowała 
ponad 1 mln 140 tys. zł.

fot etfot et

NA DROGACh ...

* rozpoczęły się prace na ul. Międzyrzeckiego 
( II etap). Budowa nowej nawierzchni kosztować 
będzie ok. 450 tys. zł. Zakończenie robót 
przewidziano  na sierpień.



5

 Ogrodzony plac zabaw, boisko do gry 
w koszykówkę, pełen zieleni teren do rekreacji- taki 
obiekt powstaje przy ul. św Wojciecha. Inwestycja 
zostanie zakończona w czerwcu. Koszt prac to około 
469 tys.                                                                red.

NOWE bOISKO

 W Pruszczu zbudowano kolejne boisko 
ze sztuczną nawierzchnią. Obiekt powstał przy 
Zespole Szkół nr 4. 
Nowe boisko ma  powierzchnię 1800 metrów kwadra-
towych. Wyposażone jest m.in. w komplet trybun 
na 64 osoby, aluminiowe bramki i ławeczki dla 
zawodników. Obiekt, dzięki sztucznemu oświetleniu, 
będzie mógł być wykorzystywany także po 
zmierzchu. 
- Boisko przy Zespole Szkół nr 4 jest otwarte dla 
wszystkich mieszkańców miasta, a szczególnie 
dla dzieci i młodzieży. Jego budowa to realizacja 
planu zakładającego, że przy każdej naszej szkole 
powstanie boisko ze sztuczną nawierzchnią – mówi 
Ryszard Świlski, zastępca burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.
Budowa boiska rozpoczęła się pod koniec ubiegłego  
roku. 31 marca rozegrano pierwszy mecz. 

Koszt inwestycji to ponad 780 tys zł. Budowa była  
współfinansowana przez Ministra Sportu, Urząd 
Marszałkowski i PZU S.A.

                                     red.

fot et

* na koniec maja zaplanowano koniec budowy 
ronda Tczewska/Zastawna. Wartość inwestycji 
to ok. 3 400 000. Część kosztów pokryje firma LPP 
S.A.

red.

fot et

fot et

* trwa budowa ul. Konarskiego. Prace 
obejmą budowę nawierzchni i kanali-
zacji deszczowej. Inwestycja zostanie 
zakończona w maju.

fot et
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Impreza w Parku Kulturowym

14.45 – pokaz trialu rowerowego
15.00 – wręczenie nagród i pucharów 
w Ogólnopolskim Kolarskim Kryterium Ulicznym 
15.30 – mini wyścigi dla dzieci w trzech kategoriach 
wiekowych:
do 5 lat (roczniki od 2003), 6-7lat  (roczniki 2001-
2002) i 8-10 lat (roczniki 1998-2000)
16.00 – konkursy na: najbardziej “zakręcony” 
rower, na najstarszy rower, najmłodszego uczestnika, 

najwolniejszą jazdę, czas “stójki” 
na rowerze, jazdę na „byle czym”
17.00 - rozstrzygnięcie konkursu 
i wręczenie nagród w konkursach row-
erowych
- pokaz jazdy na bicyklach, nauka jazdy 
na bicyklach
- spotkanie z zawodnikami kolarstwa
- pokaz jazdy na cykloergometrach, 
na rolkach kolarskich.

W trakcie imprezy organizatorzy 
zapraszają:
•    do otwartego punktu serwisowego, w którym 
można uzyskać porady od mechanika 
•    do punktu porady w zakresie medycyny sportu, 
w którym można będzie przeprowadzić badania 
wydolnościowe,
•     na pokazy jazdy na cykloergometrach, na rolkach 
kolarskich
•   na pokazy jazdy na bicyklach i do obejrzenia 
efektownych trików, przeprowadzanych przez za-
wodników w strojach z “epoki” a ochotników do 
wspólnych fotografii. 
Dzieci będą miały okazję  nauki jazdy na bicyklu 
dziecięcym. 
Wszyscy, którzy ukończą szkolenie jazdy na bicyklach 
otrzymają stylowy certyfikat cyklisty.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotogra-
ficznym “Zakręcony rower” oraz obejrzenia wystawy 
akcesoriów i strojów kolarskich.

DZIEń DZIECKA W PRUSZCZU GDAńSKIM 

 Urząd Miasta Pruszcz Gdański, bGŻ S.A. Centrum Regionu w Gdańsku i Pomorski 
Okręgowy Związek Kolarski w Gdańsku zapraszają na Dzień Dziecka w Pruszczu Gdańskim. 
1 czerwca odbędzie się impreza „Dzień na Dwóch Kółkach”. W jej  ramach rozegrane zostanie 
m.in. Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium Uliczne oraz zawody w Parku Kulturowym.

Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium Uliczne    

Kryterium zostanie rozegrane na trasie: 
ul. Wojska Polskiego - ul. Obrońców Pokoju - 
ul. Niepodległości -  ul. Obrońców Wybrzeża - 
ul. Wojska Polskiego.

PROGRAM:
11.00 - 11.30 – rejestracja uczestników Ogólnopol-
skiego Kolarskiego Kryterium Ulicznego w Pruszczu 
Gdańskim w Biurze Kryterium na Placu Jana Pawła 
II w Pruszczu Gdańskim (wydawanie 
numerów 
i koszulek)
12.00 – start I kategorii Kryterium 
Młodzik
13.00 – start II kategorii Kryterium 
Master – na dystansie 25 okrążeń
14.00 – start III kategorii 
Kryterium VIP – na dystansie 10 
okrążeń 

Szczegółowe warunki wyścigów 
zostaną ustalone z zawodnikami na odprawie tech-
nicznej przed Kryterium. Regulamin Kryterium jest 
dostępny u organizatorów. 
Udział w wyścigach z licencją (kat-
egorie młodzik i master) należy zgłosić 
w Pomorskim Okręgowym Związku Kolarskim
w Gdańsku: 
80-207 Gdańsk, Aleja Zwycięstwa 51, tel.058 520-
31-02, fax 0 58 520-31-07 (p.Krzysztof Golwiej)
Do pozostałych kategorii i konkursów można zgłaszać 
się na 2 godziny przed rozpoczęciem.

  III MARATON FITNESS & DANCE

Pruszczański Fitness Club Bingo , Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji i Urząd Miasta w Pruszczu 
Gdańskim zapraszają na III Międzynarodowy 
Maraton Fitness & Dance.
Impreza odbędzie się 24 maja w Hali Sportowo- 
Widowiskowej ZSO nr 1. 
Informacje i zapisy: www.maraton.clubbingo.pl 
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ZE SPORTU...

7 kwietnia na boisku MOSiR odbyła się • 
Miejska Gimnazjada w piłce nożnej.   Udział w niej 
wzięły trzy pruszczańskie gimnazja. Grano systemem 
“każdy z każdym” 2 x po 20 min. Pierwsze miejsce 
zajęła reprezentacja Gimnazjum Nr 1. W meczu 
o drugie miejsce zwyciężyła “dwójka”.  Najlepszym 
zawodnikiem turnieju okazał się  Jakub Doroszuk,
 a najlepszym strzelcem został Jakub Poźniak (obaj ze 
zwycięskiej drużyny).
Drużyna Gimnazjum Nr 1 wystąpiła w następującym 
składzie: Kamil Chrabąszcz, Michał Majsak, Jakub 
Doroszuk, Mateusz Kozłowski, Bartłomiej Lewan-
dowski, Marcin Gajowniczek, Rafał Brodzki, Artur 
Girsztoft, Jakub Poźniak, Jacek Lemiński, Kamil Stad-
nicki, Karol Cholewiński, Bartosz Ledwig, Patryk Ur-
ban, Krzysztof Chamerski, Arkadiusz Wysocki, Kamil 
Pischke. Opiekunem zespołu jest Dariusz Kusiak.
 

12 kwietnia  w Hali Sportowej ZS Nr 4 odbyło • 
się uroczyste zakończenie GRAW-POL GRAND 
PRIX PRUSZCZA GDAŃSKIEGO w tenisie 
stołowym. W ramach tych zawodów zorganizowano 
8 turniejów w których startowało 32 tenisistów-ama-
torów. 
Pierwsze miejsce zajął Adam Zelewski z Pszczółek, 
drugie Marek Wiśniewski z Pruszcza Gdańskiego, 
a trzecie - Kamil Góra z Ostróżek. Najlepsi otrzy-
mali medale, puchary, dyplomy i torby sportowe.  
Upominki otrzymali także najstarszy 
zawodnik - 54 - letni Włodzimierz Nazar i najmłodszy 
Łukasz Gwóźdź (obaj z Pruszcza Gdańskiego). 
Organizatorem zawodów był MOSiR, a sponsorem 
firma GRAW-POL z Pruszcza Gdańskiego.

19 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie • 
Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej ACTIVA 
CUP. 
Okazały puchar za zajęcie I miejsca odebrał kapitan 
drużyny STARA WIARA Pruszcz Gdański Krzysztof 
Żelazny. 
Drugie miejsce zajął zespół WIARUS Pruszcz 
Gdański, a trzecie KONSALNET Gdynia. 
Podczas uroczystości ogłoszona została najlepsza 
piątka ligi. Znaleźli się w niej: Marcin Jóźwiak (Kon-
salnet), Sławomir Matuk (Stara Wiara), Sebastian 
Kowalkowski (WIK), Krzysztof Kalinowski (Gool 
Pub), Adam Zbierski (Wiarus). Wszyscy otrzymali 
pamiątkowe statuetki. Ten ostatni otrzymał także 
statuetkę za zdobycie tytułu króla strzelców ligi, 
zdobył 22 bramek.
Wyróżniono także dwóch zawodników za postawę 

fair play - Andrzeja Ślusarczyka (Lechtronik) i Grze-
gorza Zelichowskiego (Wiarus).
W lidze startowało 14 drużyn i 200 piłkarzy-amatorów. 
Organizatorem ligi był Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, a sponsorem firma ACTIVA z Rotmanki.

L.O.
 

Ogłaszamy kolejną edycję konkursu fotogra-
ficznego “Pruszcz zatrzymany w kadrze”. 
Do udziału zapraszamy wszystkich, dla 
których fotografia jest pasją. 

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu fotograficznego 
pt. ,,Pruszcz zatrzymany w kadrze” jest Burmistrz  
Pruszcza Gdańskiego.
2. Celem konkursu jest próba uchwycenia i zatrzy-
mania w obiektywie różnych spojrzeń na miasto 
Pruszcz Gdański. 
3. Do konkursu dopuszcza się prace fotograficzne   
wykonane dowolną techniką w dowolnym forma-
cie. 
4. Przewidziane są trzy nagrody główne oraz na-
grody specjalne. 
5. Do koperty ze zdjęciami (niepodpisanymi) 
należy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą 
dane: imię, nazwisko, adres i numer telefonu.
6. Prace w kopercie z dopiskiem ,,Pruszcz zatrzy-
many w kadrze” należy nadesłać w terminie do 
4 czerwca 2008  r. na adres:
Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 
20, 83-000 Pruszcz Gdański
lub dostarczyć osobiście do Promocji  Miasta, 
pokój 37 w Urzędzie Miasta.
7. Organizator  powoła jury. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi w czerwcu  2008 r.
8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni 
o werdykcie jury telefonicznie.
9. Wręczenie nagród nastąpi na uroczystej sesji 
Rady Miasta Pruszcz Gdański, która odbędzie się 
w dniu  14 czerwca 2008 r. w ramach obchodów 
Dni Pruszcza Gdańskiego.
10. Jury zastrzega sobie prawo do zmiany regu-
laminu.



8

SZCZEGÓLNY KRZACZEK

 „Weigela Eva Rathke” tak brzmi 
łacińska nazwa pewnego sławnego 
krzaczka. Specjaliści z całego świata wiedzą, że 
„Eva Rathke”, będąca klasyką ogrodnictwa, po-
chodzi z Pruszcza Gdańskiego. Nie pamiętają 
o tym jednak sami pruszczanie.

 Nasza bohaterka to zwarty krzew, dorastający 
do 1,5 metra wysokości. Od czerwca do sierpnia 
pokrywają ją piękne, karminowo-czerwone kwiaty. 
Na świecie jest ponad 200 gatunków krzewuszek. 
Jednak światowym standardem,  najczystszą z czy-
stych, jest właśnie ‘Eva Rathke’.
Historia naszego krzaczka rozpoczęła się gdzieś 
na początku drugiej połowy XIX wieku. Wtedy to Belg, 
Luis van Houtte, zapoczątkował hodowlę i krzyżowanie 
krzewuszek. W tym samym czasie, dokładnie 
w 1858 roku, do Pruszcza Gdańskiego sprowadził 
się August Rathke, który wcześniej  prowadził duże 
gospodarstwo ogrodnicze  w Gdańsku. August kupił 
w naszym mieście  działającą już fi rmę. Rozwinął 
ją i dziesięć lat później oddał synowi Franzowi. Młody 
Franz zbudował na ojcowiźnie jedno z największych 
ogrodnictw w prowincji. Do pełni szczęścia brakowało 
mu tylko sukcesu naukowego- wkrótce okazało się 
nim stworzenie naszej krzewuszki. 
W 1883 roku Franz Rathke został wybrany naczel-
nikiem obwodu wiejskiego Pruszcz. W jego skład, 
oprócz stołecznej wsi, wchodziły: Juszkowo, Rosz-
kowo i okolice Wojanowa. Franz sprawował swoją 
funkcję do 1907 roku, stając się jednym z ojców 
dynamicznego rozwoju wsi na przełomie wieków. 
Dziś, oprócz krzewuszki, pozostała nam po słynnym 
ogrodniku ceglana kamienica, której fasady przed 
wojną uzupełniały werandy. W odrestaurowanym bu-
dynku przy ulicy Wojska Polskiego 8 mieści się dzi-
siaj Niepubliczna Szkoła Katolicka.

Bartosz Gondek

PIERWSZY KONKURS FILMOWY

 Po raz pierwszy w historii redakcja 
popularnego portalu regionalnego www.
pruszcz.com organizuje Konkurs Filmowy: 
Pruszcz Gdański- Poznaj to miasto. 
Celem konkursu jest przedstawienie różnych 
spojrzeń na Pruszcz Gdański, próba zatrzy-
mania w czasie ulotnych chwil miejskiego 
życia, uchwycenie charakterystycznych miejsc 
i postaci. 
Konkurs ma charakter otwarty, mogą brać 
w nim udział zarówno dorośli, jak i dzieci
w wieku od 8 lat.
Filmy nadesłane na konkurs prezentowane będą 
publicznie, a także stanowić będą materiał pro-
mocyjny Pruszcza Gdańskiego. Organizatorzy 
zamierzają także wydać płytę DVD z etiudami 
fi lmowymi. 
Patronat nad konkursem objął burmistrz Janusz 
Wróbel. Fundatorem nagród jest miasto Pruszcz 
Gdański.
Regulamin dostępny jest na stronie 
www. pruszcz.com 

MIEJSKI DOM KULTURY ZAPRASZA• 
30 kwietnia o godz. 18.00 w Miejskim Domu Kul-
tury odbędzie się wernisaż prac 9- letniej Karoliny 
Pietrzak z Pruszcza Gdańskiego. 
Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.  

18 maja  gościem kolejnej biesiady • 
literackiej  w pruszczańskiej bibliotece będzie 
znana aktorka Agnieszka Fitkau-Perepeczko.
Początek o godz. 16.00. Wstęp wolny.
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