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Serdecznie życzę, 

aby w Nowym Roku

spełniły się wszystkie, wypowiedziane szeptem, 

   wigilijne życzenia…

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Janusz Wróbel
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

Pieniądze na drogi
 
	 Ponad	 1	 mln	 700	 tys	 zł	
dofinansowania	 otrzyma	 Pruszcz	 Gdański	
z	 funduszy	 „Narodowego	 Programu	
Przebudowy	Dróg	Lokalnych	2008	–	2011”.	
Pieniądze	przeznaczone	zostaną	na	budowę	
układu	 drogowego	 osiedla	 Strzeleckiego.	
Inwestycja	 zostanie	 zrealizowana	 w	 2009r.	
Przypomnijmy,	 że	 w	 tym	 roku	 do	 użytku	
oddano	 rondo	 na	 ul.	 Raciborskiego,	 które	
znacznie	poprawi	bezpieczeństwoi	płynność	
ruchu	 na	 tym	 obszarze.Łącznie	 gminy	 
i	 powiaty	 	 z	 województwa	 pomorskiego	
złożyły		ponad	100	wniosków.
Dofinansowanie	 przyznano	 około	 	 40	
wnioskującym	podmiotom.

red.

 „SERCE” PRUSZCZA NAGRODZONE

	 Zmiany	w		pruszczańskim		krajobrazie	stają	się	coraz	bardziej	
widoczne.	Nową	jakość	architektoniczną	i		poprawę	miejskiej	estetyki	
zauważają	nie	tylko	mieszkańcy	i	przyjezdni.	Budowa	centrum	–	placu	 
i	ciągów	pieszych	w	rejonie	ulic	Kossaka	i	Wita	Stwosza	zwróciła	uwagę	
Urzędu	 Marszałkowskiego	 -	 organizatora	 konkursu	 	 pn.	 Najlepsza	
Przestrzeń	Publiczna	Województwa	Pomorskiego.	W	tegorocznej	edycji	
Pruszcz	 Gdański	 zdobył	 główną	 nagrodę.	 Doceniono	 m.in.	 urodę,	
oryginalność,	 adekwatność	 do	 specyfiki	 miejsca	 oraz	 	 rozwiązania	
odpowiadające	potrzebom	różnych	grup	użytkowników.
Koncepcję	 	 architektoniczną	 	 przedsięwzięcia	 stworzył	 Zespół	
Projektowy	„Centrum”	pod	kierownictwem	Andrzeja	Zygzuły.	Projekt	
budowlano-	wykonawczy	opracował	Ludwik	Fuchs.	Wykonawcą	była	
firma	„Trakt”.

red.

fot. Bartosz PępekBurmistrz Janusz Wróbel odbiera nagrodę z rąk marszałka Mieczysława Struka

 Burmistrz Pruszcza Gdańskiego oraz Centrum Kultury i Sportu zapraszają do zabawy 
w noc sylwestrową od 22.30 do pierwszych godzin 2009 roku. Podczas tegorocznego sylwestra  
przed Urzędem Miasta zaśpiewają i zagrają pruszczanom gwiazdy muzyki lat 60. 70. i 80. 
oraz XXI wieku. Szampańską zabawę  z domieszką muzyki Hauss poprowadzi DJ BASSE.   
O północy w niebo wystrzelą fajerwerki i korki od szampana.
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Uchwały   XXIV zwyczajnej  sesji Rady 
Miasta Pruszcz Gdański podjęte   

29 października 2008 r.

-uchwała		w	sprawie		zmiany		budżetu	miasta	Pruszcz	
Gdański	na	rok	2008	

-uchwała		w	sprawie	określenia	wysokości	stawek	po-
datku	od	nieruchomości	

-uchwała	 	 w	 sprawie	 	 określenia	wysokości	 stawek	
opłaty	targowej	oraz	uregulowania	niektórych	innych	
spraw	związanych	z	jej	poborem		

-	uchwały		w	sprawie	ustalenia		wysokości	opłaty	od	
posiadania	psów	na	terenie	Miasta	Pruszcz	Gdański		

-uchwała	w	sprawie	określenia	wysokości	stawek	po-
datku	od	środków	transportowych	

	-	uchwała	w	sprawie	ustalenia	wysokości	ekwiwalen-
tu	pieniężnego	dla	członka	Ochotniczej	Straży	Pożar-
nej	Pruszcz	Gdański,	który	uczestniczył	w	działaniu	
ratowniczym	lub	szkoleniu	pożarniczym	organizowa-
nym	przez	Państwową	Straż	Pożarną	lub	Gminę	Miej-
ską	Pruszcz	Gdański		

-	uchwała	w	sprawie		uchwalenia	Programu	Współpra-
cy	Miasta	Pruszcza	Gdańskiego	z	podmiotami	prowa-
dzącymi	działalność	pożytku	publicznego	na	rok	2009	 

-uchwała	w	sprawie	przyjęcia	Programu	Profilaktyki	
i	 Rozwiązywania	 Problemów	Alkoholowych	 na	 rok	
2009	dla	miasta	Pruszcz	Gdański	

-	 uchwała	 w	 sprawie	 przyjęcia	 Programu	 Przeciw-
działania	Narkomanii	na	rok	2009	dla	miasta	Pruszcz	
Gdański	

-	uchwała	w	sprawie	ustalenia	najniższego	wynagro-
dzenia	 w	 I	 kategorii	 zaszeregowania	 oraz	 wartości	
jednego	punktu	dla	pracowników	Zakładu	Nierucho-
mości	Komunalnych	w	Pruszczu	Gdańskim		

-	uchwała		w	sprawie	określenia	liczby	punktów	sprze-
daży	napojów	zawierających	powyżej	4,5%	alkoholu	
(z	wyjątkiem	piwa)	przeznaczonych	do	spożycia	poza	
miejscem	sprzedaży	dla	miasta	Pruszcz	Gdański	

-	uchwała	–	akt	o	utworzeniu	samorządowej	instytu-
cji	kultury	–			Centrum	Kultury	i	Sportu	w	Pruszczu	
Gdańskim

-	uchwała	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	dokonanie	
przez	Burmistrza	Pruszcza	Gdańskiego	zamiany	nie-
ruchomości	 gruntowej	 –	 niezabudowanej	 działki	 nr	
2002/1	o	pow.	3	950	m2,	położonej	w	Pruszczu	Gdań-
skim	 przy	 ul.	 Kasprowicza	 w	 obrębie	 11	 na	 lokale	
mieszkalne	

-	 uchwała	 w	 sprawie	 zmiany	 STATUTU	 GMINY	
MIEJSKIEJ	PRUSZCZ	GDAŃSKI	

-	uchwała		w	sprawie	nadania	nazwy	nowo	powstałej	
ulicy	w	Pruszczu	Gdańskim		

-	 uchwała	 w	 sprawie	 udzielenia	 pomocy	 rzeczowej	
Powiatowi	 Gdańskiemu	 na	 utrzymanie	 dróg	 powia-
towych	na	terenie	Gminy	Miejskiej	Pruszcz	Gdański	 
w	roku	2008

-	uchwała		w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	podwyższenie	
kapitału	zakładowego	Przedsiębiorstwa	Wodociągów	 
i	Kanalizacji	„WiK”	Sp.	z	o.	o.	w	Pruszczu	Gdańskim 
i	pokrycie	go	wkładem	pieniężnym	

-	uchwała	 	w	 sprawie	wyrażenia	 zgody	na	 sprzedaż	 
w	drodze	 przetargu	 nieograniczonego	 działki	 nieza-
budowanej	nr	82/2	o	pow.	606	m2	w	obrębie	13,	sta-
nowiącej	własność	Gminy	Miejskiej	 Pruszcz	Gdań-
ski,	położonej	w	Pruszczu	Gdańskim	przy	ul.	Wojska	
Polskiego	

-	uchwała	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	dokonanie	
przez	Burmistrza	Pruszcza	Gdańskiego	zamiany	pra-
wa	własności	nieruchomości	gruntowej	–	niezabudo-
wanej	działki	 nr	108/8	o	pow.	1	878	m2,	położonej	 
w	Pruszczu	Gdańskim	przy	ul.	Grunwaldzkiej	w	obrę-
bie	12	na	odrębne	prawa	własności	lokali	mieszkalnych	 
i	prawa	związane	

-	uchwała	 	w	sprawie	wyrażenia	opinii	o	 lokalizacji	
salonu	gier	na	automatach	w	Pruszczu	Gdańskim	przy	
ul.	Grunwaldzkiej	40a	

Uchwały   XXV nadzwyczajnej  sesji  Rady 
Miasta Pruszcz Gdański podjęte  

26 listopada 2008 r.

-uchwała	w	sprawie	zmiany	budżetu	miasta	Pruszcz	
Gdański	na	rok	2008		

-	 uchwała	 w	 sprawie	 zaciągnięcia	 zobowiązania	 fi-
nansowego	na	rok	2010	i	2011	

-	 uchwała	 w	 sprawie	 zawarcia	 aneksu	 do	 umowy	 
nr	TI/103/207/2008	z	dnia	3	lipca	2008	r.	dotyczącej	
udzielenia	 celowej	 pomocy	 finansowej	 dla	 Powiatu	
Gdańskiego	na	wykonanie	dokumentacji	projektowo	
–	kosztorysowej	pn.	„Skrzyżowanie	drogi	powiatowej	 
nr	2214G	z	ul.	Grunwaldzką	w	msc.	Pruszcz	Gdań-
ski”	

-	uchwała	w	sprawie	ustalenia	stawek	czynszu	za	lo-
kale	mieszkalne	i	za	lokale	socjalne	
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Lp. Imię i nazwisko        Dzień 
     miesiąca

1. Wioletta Bodzenta 2 stycznia

2. Małgorzata Czarnecka-
Szafrańska 5 stycznia

3. Ireneusz Czernecki 7 i 28 stycznia
4. Piotr Kaliński 6 stycznia
5. Marek Kamola 8 stycznia
6. Marek Kozłowski 9 stycznia
7. Marek Krawyciński 14 stycznia
8. Jan Malek 12 stycznia
9. Marcin Nowakowski 13 stycznia
10. Danuta Olech 15 stycznia
11. Mariola Pałka-Pilecka 16 stycznia
12. Leszek Parzymies 19 stycznia
13. Zygmunt Patyna 20 stycznia
14. Stefan Skonieczny 22 stycznia
15. Marcin Spławski 23 stycznia
16. Helena Szymańska 26 stycznia
17. Jan Trembacz 27 stycznia
18. Ewa Tuz 28 stycznia
19. Jarosław Wasilewski 21 stycznia
20. Dorota Wenta 29 stycznia
21. Cyprian Wieczorkowski 30 stycznia

H A R M O N O G R A M
dyżurów radnych 

(pokój nr 11 UM, od  16:00 do 18:00)

Lp. Imię i nazwisko        Dzień 
     miesiąca

1. Wioletta Bodzenta 2 lutego 

2. Małgorzata Czarnecka-
Szafrańska 3 lutego

3. Ireneusz Czernecki 4 lutego
4. Piotr Kaliński 5 lutego
5. Marek Kamola 6 lutego
6. Marek Kozłowski 9 lutego
7. Marek Krawyciński 11 i 25 lutego
8. Jan Malek 10 lutego
9. Marcin Nowakowski 12 lutego
10. Danuta Olech 13 lutego
11. Mariola Pałka-Pilecka 16 lutego
12. Leszek Parzymies 17 lutego
13. Zygmunt Patyna 19 lutego
14. Stefan Skonieczny 20 lutego
15. Marcin Spławski 23 lutego
16. Helena Szymańska 24 lutego
17. Jan Trembacz 25 lutego
18. Ewa Tuz 26 lutego
19. Jarosław Wasilewski 18 lutego
20. Dorota Wenta 27 lutego
21. Cyprian Wieczorkowski 27 lutego

	 Pruszczańska	filia	Pedagogicznej		Biblioteki	
Wojewódzkiej,	 	 mieszcząca	 się	 do	 tej	 pory	 przy	 
ul.	 Wojska	 Polskiego,	 od	 lutego	 działać	 będzie	
w	 innym	 	 miejscu.	 	 Nową	 siedzibą	 placówki	
będzie	 dawny	 Klub	 M-6,	 przy	 ulicy	 Obrońców	
Pokoju	 6.	 Aktualnie	 trwa,	 finansowany	 ze	
środków	 budżetu	 miasta,	 remont	 budynku.	
W	 odnowionej	 sali	 tanecznej	 znajdzie	 się	
wypożyczalnia	 oraz	 stanowiska	 komputerowe	 
z	dostępem	do	internetu.	Obiekt	dostosowany	będzie	
do	 potrzeb	 czytelniczych	 mieszkańców	 Pruszcza	 
i	powiatu	gdańskiego.	Biblioteka	wzbogaci	się	też		
o	nową	czytelnię		i	dodatkowe	magazyny.	Obecnie	
biblioteka	jest	nieczynna.

red.
Ostatnia taka przysięga
	 Po	raz	ostatni	w	Pruszczu	Gdańskim	publicznie	
ślubowali	 	 poborowi	 pełniący	 zasadniczą	 służbę	
wojskową.	 Historyczne	 znaczenie	 chwili	 podkreślał	
dowódca	 49	 Pułku	 Śmigłowców	 Bojowych-	 Od	 tej	
pory	do	armii	przyjmowani	będą	wyłącznie	ochotnicy	
–	powiedział	płk.	dypl.	pil.	Adam	Trzeciak.	
Przysięgę,	 na	 placu	 przed	Urzędem	Miasta,	 złożyło	
kilkunastu	 żołnierzy	 w	 obecności	 władz	 miasta,	
mieszkańców	i	rodzin.	

UWAGA

24 grudnia i 31 grudnia 2008 r. KASA  
URZĘDU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI  

czynna będzie  
w godzinach od 8.00 – 11.00 . 

Zmiana	związana	jest	ze	skróceniem	godzin	pracy	
Banku	MILLENNIUM	S.A.	O/Pruszcz	Gdański	 

w	tych	dniach	do	godz.	13.00.	

fot B.G
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fot. Jacek Swis

Pruszcz Gdański 2007- 2008. Zmiany w krajobrazie.

Centrum – nowa wizytówka miasta 
- ul. Kossaka i al. Ks. Waląga stały się 
reprezentacyjnymi miejscami miasta. Centrum 
nadaje miastu nową tożsamość - jest dla pruszczan 
miejscem codziennych spotkań i miejscem 
obchodów ważnych wydarzeń. Inwestycja 
uznana została za Najlepszą Przestrzeń Publiczną 
Województwa Pomorskiego w 2008 r.

Fundusze zewnętrzne
-pozyskaliśmy		dodatkowe	środki	unijne	w	ramach	Interreg	III	A	na	zadanie	Rekonstrukcja	międzynarodowego	
szlaku	bursztynowego	etap	I	
-	pozyskaliśmy	środki	na	budowę	układu	drogowego	na	osiedlu	Strzeleckiego
-przygotowujemy	wnioski	o	pozyskanie	środków	na	budowę	Faktorii	Rzymskiej	oraz	rewitalizacji	wozowni	i	jej	
adaptacji	na	Ośrodek	Rehabilitacyjno	-	Edukacyjno-	Wychowawczy	dla	osób	niepełnosprawnych

fot. Jacek Swis

fot. Jacek Swis

Park Kulturowy przy faktorii
-	nowa	przestrzeń	dla	zabawy	i	rekreacji	pruszczan.
Miejsce	 imprez	 i	 wydarzeń	 kulturalnych-	 m.in.	 
Dni	Pruszcza	
Obiekty sportowe
-	 nowe	 boiska	 przy	 Zespole	 Szkół	 nr	 2	 i	 Zespole	 
Szkół	nr	4
Wyburzenia komórek i szpecących budynków
-	 z	 krajobrazu	 regularnie	 znikają	 szpecące	 miasto	
obiekty
Nowe elewacje i remonty budynków

Szkoła	 Podstawowa	 nr	 3,	 MOPS,	
elewacje	 budynków	 przy	 ul.	 Grun-
waldzkiej,	 Wojska	 Polskiego,	
Powstańców	Warszawy,	Mickiewicza	
i	10	lutego
Nowe firmy
rozpoczęcie	 działalności	 Centrum	
Poczty	Polskiej	oraz	hali	magazynowej	
firmy	LPP	S.A
Inwestycje drogowe 
-wybudowaliśmy	
iwyremontowaliśmy	około	40	miejs-
kich		dróg
-ze	 środków	 budżetu	 miasta	
zrealizowana	 zostanie	 	 obwodnica	
Pruszcza	Gdańskiego
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	 W	 piątek,	 w	 przededniu	 imienin	
Świętego	 Mikołaja,	 przed	 Urzędem	 Miasta	 
w	 Pruszczu	 Gdańskim,	 pojawili	 się	 jego		
pomocnicy	w	osobach	burmistrzów	Janusza	Wróbla	 
i	 Ryszarda	 Świlskiego.	 Rozdali	 oni	 małym	
pruszczanom	 kilkadziesiąt	 kilogramów	 słodyczy.	
Dzieci	 bawiły	 się	 w	 towarzystwie	 kapitana	
Gary’ego.

	 Bardzo	był	zajęty,	ale	znalazł	chwilę,	
by	 zajrzeć	 do	 Centrum	 Kultury	 i	 Sportu	 
w	 Pruszczu	 Gdańskim.	 Pojawił	 się	 tam	 
w	 sobotnie	 przedpołudnie.	 	 Spotkały	 się	 
z	 nim	 dzieci	 uczestniczące	 w	 zajęciach	
Domowego	 Przedszkola.	 	 Były	 tańce,	
zabawy,	 piosenki	 i	 oczywiście	 prezenty.	
Kolorowa	zabawa	prawie	setki	milusińskich 
	 i	 ich	 rodziców	 	 trwała	 niemalże	 do	
wieczora.	

L.O

NA KORCIE...
	 Amatorzy	 tenisa	 też	 wierzą	 w	 Świętego	
Mikołaja	 i	 dlatego	 w	 niedzielę,	 7	 grudnia,	
pojawili	 się	w	 hali	 tenisowej	 przy	 ulicy	Chopina,	
aby	 pograć	 w	 tenisa	 w	 ramach	 Turnieju	
Mikołajkowego.	 Największych	 emocji	
dostarczyły	 kibicom	 	 dziewczęta	 do	 lat	
12.	 W	 tej	 grupie,	 po	 wyjątkowo	 zaciętych	
pojedynkach,	 zwyciężyła	 pruszczanka,	
Kasia	 Śmietańska.	 Drugie	 miejsce	 zajęła	
Julia	 Makowska	 z	 Pruszcza	 Gdańskiego,	
a	 trzecie	 -	 Marta	 Sulewska	 z	 Juszkowa.	
W	 kategorii	 dziewcząt	 do	 lat	 14	 wygrała	
Angelika	Krzywkowska	 (Pruszcz	Gdański),	
druga	była	Joanna	Czajkowska	z	Rotmanki,	 
a	trzecia	Michalina	Toruńska	z	Kolbud.	Wśród	
chłopców	 do	 lat	 12	 triumfował	 Mateusz	
Krzywkowski	z	Pruszcza	Gdańskiego,	który	
pokonał	 w	 finale	 pruszczanina	 Szymona	
Plaskatego.	W	zmaganiach	chłopców	do	 lat	
14	 najlepszy	 okazał	 się	 Rafał	 Martyniak.	 
Na	 drugim	 miejscu	 uplasował	 się	 Tomasz	
Nahuniak	 (obydwaj	 
z	Pruszcza	Gdańskiego).	

PRZYGODY 

PRZED URZĘDEM MIASTA...

W CENTRUM KULTURY I SPORTU...

Turniej,	 przy	 współ-
udziale	 Uczniowskiego	
Klubu	 Sportowego	
TALENT,	zorganizowało	
pruszczańskie	 Centrum	
Kultury	i	Sportu.

fot. L.O.

fot. L.O.

fot. L.O.

Zmiana siedziby Straży Miejskiej

Siedziba Straży Miejskiej mieści się 
obecnie w budynku przy ul. Krótkiej 4
Numer telefonu pozostaje bez zmian 

058 683 29 53

Wszyscy	 uczest-
nicy	 turnieju	 dostali	
pamiątkowe	 dyplomy	 
i	czapeczki,	a	zwycięzcy	
plecaki	 (od	 Świętego	
Mikołaja,	oczywiście).	
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Do	końca	roku	zakończone	zostaną:
 
•	 budowa	 nawierzchni,	 chodników,	 miejsc	 
postojowych i	kanalizacji	deszczowej	ul.	Obr.	Pokoju.	
Koszt	inwestycji	2,5	mln.	
•	budowa	układu	drogowego,	kanalizacji	deszczowej	 
i	małej	architektury	ul.	Rzewuskiego.	Koszt	ponad	
2	mln.
•	budowa	ul.	Kordeckiego.	Koszt	240	tys.
•	budowa	ul.	Niepodległości.	Koszt	850	tys.
•	budowa	ul.	Lotniczej.	Koszt	900	tys.
•	 budowa	 chodnika	 i	 zatoki	 postojowej	 na	 ul.	
Piastowskiej.	Koszt	180	tys.
•	budowa	parkingu	przy	„małej	czwórce”.	Koszt	305	
tys.

Zakończono	 remont	 ul.	 Kopernika.	W	 ramach	 prac	
wykonano	 nawierzchnię,	 kanalizację	 deszczową,	
sanitarną,	 wodociągową	 i	 oświetlenie.	 	 Koszt	
inwestycji-		7,	5	mln	zł	w	połowie	sfinansowany	został	
z	budżetu	miasta.

Na drogach…

1	mln	200	tys.	
kosztowała	
budowa	
ronda	na	ul.		
Raciborskiego.	
Prace	
zakończono	 
w	połowie	
grudnia

Ostatnie	prace	na	ul.	
Lotniczej

Budowa	
chodnika	
przy	ul.	
Piastowskiej

Budowa	ul.	
Kordeckiego

Ulica	
Rzewuskiego

Realizacja	
parkingu	
przy	„małej	
czwórce”
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Młynarz	pobierał	za	swoje	usługi	1/16	przemielonego	
zboża.	 Interes	 kręcił	 się	 na	 tyle	 dobrze,	 że	 rodzina	
młynarza	należała	do	jednej	z	najbogatszych	we	wsi.	
Miała	nawet	swoją	ławę,	stojącą	do	dziś	w	prezbiterium	
kościoła	pw.	Podwyższenia	Krzyża	Świętego.
	 Historyczny	 młyn	 spłonął	 doszczętnie	 
23	 października	 1828	 roku.	 Na	 jego	 miejscu	
postawiono	 nowy,	 który	 padł	 ofiarą	 ognia	 w	 1895	
roku.	 Był	 to	 definitywny	 koniec	 600-letniej	 historii	
wodnego	 mielenia	 ziarna	 w	 Pruszczu	 Gdańskim.	
Obiektu	 nigdy	 już	 nie	 odbudowano.	 Życie	 nie	 zna	
jednak	próżni.	Niedługo	potem	w	centrum	wsi	–	przy	
ulicy	 Wojska	 Polskiego	 zbudowano	 nowoczesny	
młyn,	 napędzany	 silnikiem	 parowym.	 Ten	 nadal	
funkcjonuje.	Choć	dziś	napędza	go	prąd	elektryczny.	
Charakterystyczny	 turkot	 przedwojennych	 maszyn	 
z	Drezna	i	niestosowanych	już	dziś	w	zasadzie	nigdzie	
poza	Pruszczem,	przekładni	pasowych,	zna	każdy,	kto	
rankiem	przechadzał	się	ulicą	Wojska	Polskiego.		
-	 Do	 połowy	 lat	 osiemdziesiątych	 XX	 wieku	
naszymi	 klientami	 byli	 w	 zasadzie	 tylko	 rolnicy.	
Potem	 zaczęło	 się	 to	 zmieniać.	 Rolników	 wyparli	 
w	 dużej	 części	 piekarze,	 poszukujący	 tradycyjnie	
mielonej	 mąki.	 Bez	 dodatków	 i	 uszlachetniaczy–	
mówi	 młynarz	 Andrzej	 Storba.	 Kilka	 lat	 temu	 
na	 ul.	 Wojska	 Polskiego	 	 zaczęli	 się	 też	 pojawiać	
indywidualni	 klienci	 z	 Pruszcza	 Gdańskiego.	
Z	 czasem	 amatorów	 tradycyjnie	 mielonej	 mąki	
zrobiło	 się	 tak	 dużo,	 że	 wewnątrz	 obiektu	
uruchomiono	 dla	 nich	 mały	 sklepik.	 Dziś	 możemy	
w	 nim	 kupić	 różne	 rodzaje	 mąki,	 kasz,	 fasoli	 
i	 kukurydzy.	 Jako	 bonus	 dostajemy	 niepowtarzalny	
klimat,	który	zniknął	wraz	z	przedwojennymi	sklepami	
kolonialnymi,	które	odnajdujemy		-	poza	Pruszczem	-	
jedynie	w	powieściach	Chwina	i	Grassa.

Bartosz Gondek

Stary młyn 

 Stoi przy ulicy Wojska Polskiego 
od zawsze. No, może od prawie zawsze.  
A na pewno od 1945 roku. Mowa o starym 
młynie, który na trwałe wrósł w pejzaż 
naszego miasta. Młyn, mimo że niewielki, 
stanowi ważny element dziedzictwa 
Pruszcza Gdańskiego. Po pierwsze –  
bo to żywy skansen. Po drugie zaś –  
bo tradycja przemysłowego mielenia zbóż 
nad Kanałem Raduni ma ponad 700 lat.
		 Pierwsza	 wzmianka	 o	 młynie	
w	 Pruszczu	 Gdańskim	 pochodzi	 
z	 krzyżackiego	 przywileju	 lokacyjnego	
z	 18	 października	 1367	 roku.	 Mowa	 
w	nim	o	„starym	młynie”	w	okolicach	tamy.	
Według	 profesora	 Błażeja	 Śliwińskiego	 
z	 Uniwersytetu	 Gdańskiego,	 młyn	 ten,	 należący	
w	 XIV	 wieku	 do	 zakonu,	 	 mógł	 funkcjonować	
już	 sto	 lat	 wcześniej.	 Kilkadziesiąt	 lat	 później	
stary	 młyn	 przejęli	 w	 dzierżawę	 od	 zakonu	
gdańscy	 mieszczanie.	 W	 początkach	 XV	 w.	 płacili	 
za	 jego	 posiadanie	 i	 wykorzystanie	 	 32	 grzywny.	 
Co	ciekawe,	mimo	że	stary	młyn	należał	do	zakonu,	 
nie	 uzurpował	 on	 sobie	 prawa	 monopolu.	 
W	 przywileju	 znalazł	 się	 zapis,	 że	 mieszkańcy	 wsi	
mogą	zakładać	własne	młyny.	Gdzieś	na	granicy	wsi	
miał	 już	 taki	 obiekt	 pruszczański	 pleban.	 Przejęcie	
starego	 młyna	 w	 dzierżawę	 przez	 gdańszczan	 nie	
wyszło	mu	na	dobre.	W	1433	roku	został	on	zniszczony	
–	 razem	 z	 kościołem,	 przez	 nacierające	 na	 Gdańsk	
wojska	 polsko	 -	 husyckie.	 Szybko	 jednak	 został	
odbudowany,	 a	 później,	 dodatkowo,	 rozbudowany.		
Sześciostopniową	fabryczkę,	korzystającą	z	urządzeń	
na	śluzie	zmodernizowało	dwóch	słynnych	gdańskich	
architektów	–	Jan	Strakowski	i	Jacob	van	den	Blocke.	
Aż	do	XIX	wieku	obsługiwała	ona	chłopów	z	terenu	
Żuław.	

fot. B.G.

fot. B.G.
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Rugbystki Czarnych – srebrnymi 
medalistkami Mistrzostw Polski !

 
	 W	 listopadzie,	 na	 stadionie	 Gdańskiego	 
Ośrodka	 Kultury	 Fizycznej,	 rozegrane	
zostały	 	 Mistrzostwa	 Polski	 Kobiet	 w	 rugby	 
siedmioosobowym,	 w	 których	 drużyna	 Czarne	 
Pruszcz	Gdański	zajęła	II	miejsce.
	Do	rywalizacji	stanęło	6	drużyn,	a	do	finału	weszły	
dwie	 najlepsze	 siódemki,	 wyłonione	 po	 meczach	
eliminacyjnych	 rozegranych	 metodą	 „każdy	 
z	 każdym”.	 Czarnym	 udało	 się	 pokonać	 Tygrysice	 
z	 Sochaczewa	 (10:0),	 Lwice	 z	 Gdańska,	 Babki	 
z	Rudy	Śląskiej	(12-5)	i	Tur-ki	z	Chojnic	(12-5).	Finał	
został	rozegrany	pomiędzy	Hools	Girls	Arka	Gdynia	
i	Czarne	Pruszcz	Gdański	 i	zakończył	się	wynikiem	
22:0	 (7:0).	 Najlepszą	 zawodniczką	 naszej	 drużyny	
(MVP)	została	Magda	Wiatrowska.	
	 Był	 to	 pierwszy	 sezon	 pruszczańskich	 	 rugbystek	 
i	biorąc	pod	uwagę	fakt,	że	drużyna	istnieje	dopiero	od	
maja	2008	roku,	można	uznać	II	miejsce	Mistrzostw	
Polski	 za	 ogromny	 sukces.	 Teraz	 drużyna	 zaczyna	
treningi	zimowe	na	sali	gimnastycznej.	
Zimą	 zawodniczki	 zajmą	 	 się	 przygotowaniem	 
siłowym	i	kondycyjnym		do	przyszłego	sezonu.	
Trenerzy	i	zawodniczki		zapraszają	wszystkie	chętne	
panie		do	wspólnych	treningów.	

	 Treningi	 w	 okresie	 zimowym	 odbywać	 się	
będą	na	sali	gimnastycznej	w	Zespole	Szkół	nr	2	przy	
ulicy	Tysiąclecia,	we	wtorki,	o	godz.	18.00.
Użyteczne	 	 informacje	 	 znaleźć	 można	 na	 stronie	
internetowej	www.rugby-pruszcz.pl		lub	pod	numerem	
telefonu	509	449	865	.	

Klasyfikacja	końcowa	MP	Kobiet	w	Rugby’7	-	Gdańsk	
2008:	
1)	Hool’s	Girls	Arka	Gdynia	
2)	Czarne	Pruszcz	Gdański
3)	Tygrysice	Sochaczew
4)	Lwice	AZS	AWFiS	Gdańsk	
5)	Tur	Chojnice
6)	Ruda	Śląska

Srebrne	zawodniczki	
drużyny	Czarne	Pruszcz	
Gdański:	
Magda Wiatrowska (MVP), 
Magda Kieliszek, 
Ewa Kieliszek, 
Kamila Popielarz, 
Agata Czaczyk, 
Dorota Polniak, 
Anna Michniewicz

Trenerzy:
Jarosław   Ronowicz,
Mariusz Kiereński

 Rugby to ogólnorozwojowy sport 
dla każdego, kto lubi się zmęczyć i ma 
w sobie odrobinę woli walki. Zawodnicy 
rugby różnią się od siebie wzrostem  
i wagą, ponieważ każda pozycja na boisku wymaga 
innych predyspozycji. Osoby wysokie i szybkie 
grają w ataku, mniejsze i bardziej muskularne  
bronią pola punktowego. Rugby nazywane jest 
często chuligańską grą dla gentlemanów. Na 
boisku obowiązują zasady fair play. Rugby uczy 
też  pokory, wiary w sens sportowego wysiłku,  

a także niezbędnej w życiu 
codziennym umiejętności 
pracy w zespole.

fot. mat. promocji


