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Towarzystwo Urbanistów Polskich w 
ramach konkursu na najlepiej zagospo-
darowaną przestrzeń publiczną przyzna-
ło nagrodę miastu Pruszcz Gdański w 
kategorii: „nowo wykreowana miejska 
przestrzeń publiczna”, placowi i ciągowi 
pieszemu na terenie centrum Pruszcza 
Gdańskiego w rejonie ulic Kossaka i 
Wita Stwosza.

Nagrodę przyznało interdyscyplinarne jury 
złożone z urbanistów zrzeszonych w TUP, 
przedstawicieli Związku Miast Polskich, 
resortów infrastruktury, kultury, rozwoju 
regionalnego, a także Izby Architektów. 

Najlepiej zagospodarowana przestrzeń 
publiczna dla Pruszcza Gdańskiego!

– Wzrost częstotliwości kursowania 
pociągów to początek naszego ścisłego 
aliansu z SKM – mówi Burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego Janusz Wróbel. – W tym roku 
Miasto Pruszcz Gdański stanie się udziałow-
cem spółki, obejmując udziały w wysokości 
miliona złotych. Miasto wyda 90 tysięcy 
na dofinansowanie dodatkowych przewo-
zów. Wejście kapitałowe pozwoli nam na 
lepsze zabezpieczenie interesów naszych 
mieszkańców. Porozumienie z SKM, o które 
władze miasta zabiegały od kilku lat, stało 
się możliwe dzięki  pomocy Mieczysława 
Struka, Wicemarszałka Województwa  Po-
morskiego i jest częścią szeroko zakrojonego 
planu, mającego na celu kompleksową 
poprawę skomunikowania Pruszcza Gdań-
skiego z Metropolią Trójmiejską. 

- W skład projektu wchodzi rewitali-
zacja terenów przydworcowych, budowa 
nowoczesnego parkingu Park & Ride, 
budowa nowoczesnej pętli autobusowej, 
ujednolicenie opłat za przejazd i wpro-
wadzenie biletu metropolitalnego, który 
musi objąć także pociągi osobowe kursu-
jące przez Pruszcz Gdański. To ważne, bo 
z końcem tego roku bilet metropolitalny 
będzie ważny we wszystkich pociągach 
poza Inter City – mówi Burmistrz Janusz 
Wróbel. Od połowy października SKM 

zakłada zwiększenie liczby pociągów  w 
dni robocze – z 16 do 32; w soboty – 12 
do 22; w niedziele i święta – z 12 do 
18. SKM wprowadza specjalną „taryfę 
relacyjną” dla poszczególnych odcinków 
na tej trasie. Koszt biletu na odcinku z 
Pruszcza do Gdańska Głównego obniży 
się z 3,10 zł do 2 zł. Za przejazd z Prusz-
cza do Wrzeszcza zapłacimy 3 zł, zamiast 
dotychczasowych 4 zł, a za przejechanie z 
Pruszcza do Oliwy 4 zł, zamiast dotych-
czasowych 4,50 zł.

Nowy rozkład
jazdy SKM

Bartosz Gondek

Na ten moment czekaliśmy 
od lat. Od połowy października 
Szybka Kolej Miejska uruchamia 
kilkanaście nowych pociągów do 
Pruszcza Gdańskiego. To oznacza, 
że znacząco zwiększy się częstotli-
wość kursowania SKM z Pruszcza 
Gdańskiego w stronę Gdyni. 

W konkursie organizowanym przez TUP 
i odbywającym się pod patronatem Minister-
stwa Infrastruktury wzięły udział projekty z 
całej Polski. Jury konkursu wybrało spośród 
nich laureata Grand Prix oraz przyznało 
nagrody główne i wyróżnienia w czterech 
kategoriach: zrewitalizowana miejska 
przestrzeń publiczna, nowo wykreowana 
miejska przestrzeń publiczna, zrewitalizo-
wana przestrzeń zielona, nowo wykreowana 
przestrzeń zielona.

Aż w dwóch z nich zwyciężyły projekty 
z Pomorza. Oprócz Pruszcza Gdańskiego 
 

(fot. Jacek Swis)

(JS) (ciąg dalszy na str. 3)
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Wioletta Bodzenta 1 października oraz 2 listopada
Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 2 października oraz 3 listopada
Ireneusz Czernecki 7 i 28 października oraz 4 listopada
Piotr Kaliński 5 października oraz 5 listopada
Marek Kamola 6 października oraz 6 listopada
Marek Kozłowski 8 października oraz 9 listopada
Marek Krawyciński 14 października oraz 11 i 25 listopada
Jan Malek 9 października oraz 10 listopada
Marcin Nowakowski 12 października oraz 12 listopada
Danuta Olech 22 października oraz 25 listopada
Mariola Pałka - Pilecka 15 października oraz 16 listopada
Leszek Parzymies 16 października oraz 17 listopada
Zygmunt Patyna 19 października oraz 19 listopada
Stefan Skonieczny 20 października oraz 20 listopada
Marcin Spławski 13 października oraz 23 listopada
Helena Szymańska 23 października oraz 24 listopada
Jan Trembacz 26 października oraz 13 listopada
Ewa Tuz 27 października oraz 26 listopada
Jarosław Wasilewski 21 października oraz 18 listopada
Dorota Wenta 29 października oraz 27 listopada
Cyprian Wieczorkowski 30 października oraz 30 listopada

Harmonogram dyżurów Radnych Miasta
w październiku i listopadzie 2009 r. w dni robocze oprócz sobót, niedziel  

i świąt w pokoju 11, I p. od  16.00 do 18.00- uchwała w sprawie zmiany budżetu mia-
sta Pruszcz Gdański na rok 2009.

- uchwała w sprawie zawarcia porozu-
mienia z Powiatem Gdańskim dotyczącego 
udzielenia dotacji celowej na zakup rejestrato-
ra rozmów telefonicznych oraz na rozbudowę 
sieci łączności radiowej Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu 
Gdańskim.

- uchwała w sprawie upoważnienia Kierow-
nika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pruszczu Gdańskim do podejmowania 
działań wobec dłużników alimentacyjnych, 
określonych w ustawie z dnia 7 września 
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów.

- uchwała w sprawie zawarcia porozumie-
nia z Miastem Gdańsk dotyczącego zwrotu 
przez Miasto Pruszcz Gdański poniesionych 
przez Miasto Gdańsk kosztów przewozu dzie-
ci zamieszkałych w Mieście Pruszcz Gdański 
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 
w Gdyni.

- uchwała w sprawie zatwierdzenia rocz-
nego sprawozdania Centrum Kultury i Sportu 
w Pruszczu Gdańskim.

- uchwała w sprawie zmiany statutu Po-
wiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Pruszczu Gdańskim.

- uchwała w sprawie zatwierdzenia rocz-
nego sprawozdania Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim.

- uchwała w sprawie odpłatnego nabycia 
samodzielnego lokalu niemieszkalnego – hali 
garażowej, oznaczonego jako miejsce posto-
jowe nr 27, o pow. 11,50 m² wraz z udziałem 
269/10000 części w prawie własności działki 
nr 5/111 obszaru 5000 m² przy ul. Zygmunta 
Wróblewskiego nr 7.

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż za cenę niższą niż wartość rynkowa 
działki niezabudowanej nr 81/11 w obrębie 
13, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański, położonej w Pruszczu 
Gdańskim na rzecz Skarbu Państwa.

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie od osoby fizycznej prawa własności 
działki nr 50/3 o pow. 251 m², w obr. 10 
położonej przy ul. Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim z prze-
znaczeniem na cele komunikacyjne.  

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie od osób fizycznych prawa własności 
części działek nr 7 o pow. ok. 3200 m²  i  nr 
10 o pow. ok. 990 m² w obr. 3, położonych 
przy ul. Podmiejskiej w Pruszczu Gdańskim z 
przeznaczeniem na cele komunikacyjne.

- uchwała w sprawie sprzedaży lub oddania 

w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu 
nieograniczonego gruntu niezabudowanego 
stanowiącego własność Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański, oznaczonego jako część 
działki nr 89/1 o pow. ok. 45 m² i część dział-
ki nr 89/10 o pow. ok. 15 m² w obrębie 12, 
położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Pruszczu 
Gdańskim.  

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

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na dokonanie przez Burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego zamiany prawa własności nie-
ruchomości gruntowej – niezabudowanej 
oznaczonej jako działka nr 2002/6 w obr. 11 
o pow. 4 086 m², położonej przy ul. Elizy 
Orzeszkowej w Pruszczu Gdańskim na od-
rębne prawa własności lokali mieszkalnych 
i prawa związane.

- uchwała w sprawie określenia zasad 
sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych w 
budynkach stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na rzecz najem-
ców.

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa, 
reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 
Gdańsku w sprawie zobowiązania się do 
przejęcia w zarządzanie przez Gminę Miejską 
Pruszcz Gdański dróg zbiorczych, wiat auto-
busowych oraz oświetlenia, usytuowanych 

wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi 
krajowej nr 1.

- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia górnych stawek opłat za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych.

- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu przyznawania 
środków z gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwały podjęte na XXXV nad-
zwyczajnej sesji Rady Miasta 
Pruszcz Gdański 19.08.2009 r.

- uchwała w sprawie zmian w budżecie 
miasta Pruszcz Gdański na rok 2009.

Uchwały podjęte na XXXVI zwy-
czajnej sesji Rady Miasta Pruszcz 
Gdański 2.09.2009 r.

- uchwała w sprawie zmiany budżetu mia-
sta Pruszcz Gdański na rok 2009.

- uchwała w sprawie zawarcia porozumie-
nia z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu 
Gdańskim przy udziale Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gdańsku, dotyczącego 
przekazania środków pieniężnych na zakup 
paliwa do pojazdów Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszczu Gdańskim.

- uchwała w sprawie zawarcia porozu-
mienia z Powiatem Gdańskim dotyczącego 

Uchwały podjęte na XXXIV 
zwyczajnej sesji Rady Miasta 
Pruszcz Gdański 30.06.2009 r.
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udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie 
zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowni-
czego dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim.

- uchwała w sprawie utworzenia Funduszu 
Burmistrza w ramach lokalnego programu 
wspierania edukacji w formie stypendiów za 
wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla 
uczniów będących mieszkańcami Pruszcza 
Gdańskiego oraz nagród indywidualnych Bur-
mistrza za wyniki w nauce dla uczniów szkół z 
terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

- uchwała w sprawie określenia zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektora, 
wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego 
inne stanowiska kierownicze w placówce 
oświatowej oraz ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin nauczy-
cieli: pedagogów, psychologów, logopedów, 
nauczycieli wspomagających w oddziałach 
integracyjnych.

- uchwała w sprawie zasad udzielania 
bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, 
budynków mieszkalnych w zabudowie szere-
gowej oraz budynków, w których znajduje się 
tylko jeden lokal mieszkalny.

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
podwyższenie kapitału zakładowego „Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego – ABK” 
Sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim i pokrycie 
go wkładem pieniężnym.

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

- uchwała w sprawie obciążenia służeb-
nością drogową nieruchomości gruntowej 
oznaczonej ewidencyjnie nr 36/5 w obrębie 
11, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na rzecz właściciela nieru-
chomości władnącej, oznaczonej nr 36/4 w 
obrębie 11, położonej w Pruszczu Gdańskim 
przy ul. Bolesława Prusa.

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieograniczone-
go działek niezabudowanych nr 4/43, 4/47 i nr 
109/3, wszystkie w obrębie 7, stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, 
położonych w Pruszczu Gdańskim.  

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieograniczone-
go działki niezabudowanej nr 109/2 w obrębie 
12, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański, położonej w Pruszczu 
Gdańskim.

- uchwała w sprawie sprzedaży lub oddania 
w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu 
nieograniczonego gruntu niezabudowanego 
stanowiącego własność Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański, oznaczonego jako część 
działki nr 2/14 w obrębie 9, położonej w 
Pruszczu Gdańskim.

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie w drodze bezprzetargowej gruntu 
stanowiącego własność Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański, oznaczonego jako część 
działki nr 498 o pow. ok. 110 m2 w obrębie 
17 w Pruszczu Gdańskim, na rzecz właściciela 
działki nr 162/2.

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie od osób fizycznych prawa własności 
działki nr 393/8 o pow. 912 m2 w obrębie 
17, położonej przy ul. Leopolda Staffa w 
Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem na cele 
komunikacyjne.

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie od osoby fizycznej prawa własności 
części działki nr 49 o pow. ok. 10.430 m2 w 
obrębie 14, położonej przy ul. Zastawnej w 
Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem na 
cele zieleni uporządkowanej – park miejski 
oraz rezerwę terenu dla docelowej rozbudowy 
ulicy Zastawnej.

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie przez Burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego odpłatnego zniesienia współwłasności 
nieruchomości zabudowanej, oznaczonej 
jako działka nr 75/1 w obrębie 13 o pow. 
420 m2, zapisanej w KW - 18906, położonej 
przy ul. Wojska Polskiego 52 w Pruszczu 
Gdańskim.

- uchwała w sprawie zawarcia aneksu 
Nr 11 do Porozumienia Międzygminnego, 
zawartego w dniu 17 grudnia 2003 r. po-
między Miastem Gdańsk, a Gminą Miejską 
Pruszcz Gdański o przyjęcie przez Miasto 
Gdańsk wykonywania zadań publicznych 
w zakresie zbiorowego transportu lokal-
nego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański.

- uchwała w sprawie określenia zasad 
wydzierżawiania oraz użyczania nierucho-
mości należących do gminnego zasobu 
nieruchomości.

- uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania 
do usunięcia naruszenia prawa z dnia 18 czerw-
ca 2009 r. na uchwałę Nr XXXI/301/2009 
Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 
kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na rozwiązanie stosunku pracy z Mariolą Pałka 
– Pilecką radną Rady Miasta Pruszcz Gdański 
V kadencji w latach 2006 – 2010.

nagrodę zdobyło także Gniewino, za kompleks 
turystyczno-rekreacyjny Kaszubskie Oko 
z wieżą widokową. Uroczysta ceremonia 
wręczenia dyplomów odbyła się 3 września 
w czasie sesji Kongresu Urbanistyki Polskiej 
w Poznaniu.

Projekt nowego centrum został wcześniej 
doceniony przez Marszałka Województwa 
Pomorskiego, który przyznał mu nagrodę za 
Najlepszą Przestrzeń Publiczną Wojewódz-
twa Pomorskiego 2008. Koncepcja Nowego 
Centrum Pruszcza Gdańskiego powstała w 
zespole projektowym „Centrum” architekta 
Andrzeja Zygzuły. Podstawową ideą projek-
tu było stworzenie w miejscu chaotycznie 
rozrzuconych, zdewastowanych budynków 
i nieużytków zwartego obszaru mieszkalno-
usługowego, zorientowanego w linii wschód-
zachód. Oprócz budynków mieszkalnych 
zbudowanych według wytycznych zespołu 
przez deweloperów powstały tu dwa ciągi spa-
cerowe z placami i fontanną. Budowa Nowego 
Centrum Pruszcza Gdańskiego pozwoliła na 
stworzenie naturalnej osi zabudowy łączącej 
okolice dworca kolejowego z placem Jana 
Pawła II i budynkami Starostwa Powiatowego. 
W nowym centrum powstały też unikatowe 
elementy małej architektury, które wraz z 
bryłą budynków nawiązują do europejskich 
wzorców współczesnej zabudowy małych 
miast. Miasto Pruszcz Gdański ma w planach 
dalszą rozbudowę i modernizację centrum 
miasta. Jednym z najważniejszych elementów 
podniesienia atrakcyjności tej części miasta jest 
też połączenie Nowego Centrum z położonym 
nieopodal parkiem, który w ten sposób zyska 
na atrakcyjności i będzie go można gruntownie 
zrewitalizować. Żeby zrealizować te plany 
konieczna jest jednak dobra wola jednej z 
mieszkanek miasta. Pani ta blokuje od lat 
przejęcie przez miasto wąskiego skrawka 
terenu dzielącego centrum na dwie całkowicie 
niespójne części. 

(BG)

(ciąg dalszy ze str. 1)

Najlepiej zagospodarowana 
przestrzeń publiczna dla 
Pruszcza Gdańskiego!

(JS)
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Działalność Letniej Sceny Teatru Wybrze-
że w Międzynarodowym Parku Kulturowym 
Faktoria, rozpoczęła się w czerwcu 2009 
roku jako wspólna inicjatywa Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański oraz gdańskiego Teatru 
Wybrzeże. Orędownikiem powstania Letniej 
Sceny był burmistrz Pruszcza Gdańskiego, 
Janusz Wróbel. Koncepcja umieszczenia 
tego nietuzinkowego przedsięwzięcia była 
naturalnym rozwinięciem idei budowanego 
w Pruszczu kompleksu edukacyjno-rozryw-
kowego Faktoria, w skład którego wchodzi 
m.in. kameralny amfiteatr. Dzięki pomocy 
i przychylności Urzędu Marszałkowskiego 
województwa pomorskiego, który dofi-
nansował  projekt udało się zrealizować to 
przedsięwzięcie. Umowa o wspólnym stwo-
rzeniu Letniej Sceny Teatru Wybrzeże została 
podpisana 9 czerwca 2009 roku pomiędzy 
dyrektorem teatru Adamem Orzechowskim 
a Piotrem Pułkowskim, dyrektorem Centrum 
Kultury i Sportu, które miało zająć się bez-
pośrednią realizacją projektu.

Przedstawienia Teatru Wybrzeże, których 
było w sumie dziewięć, odbywały się w każ-
dą sobotę letnich miesięcy.  Miasto Pruszcz 
Gdański zobowiązało się do współprodukcji 
trzech z nich. Tego typu projekt gościł w 
Pruszczu po raz pierwszy. Również dla Tea-
tru Wybrzeże była to niepowtarzalna okazja 
do zaprezentowania swojej działalności w 
formie otwartej. Repertuar przygotowany 
przez Teatr miał odpowiadać oczekiwaniom 
mieszkańców Pruszcza i okolicznych miej-
scowości, aby przedstawienia mogły trafić 
do jak najszerszego grona odbiorców. Am-
bicją władz miasta było także wzbudzenie 
zainteresowania teatrem wśród publiczności, 
której styczność ze sztuką bywa sporadycz-
na. Wstęp na wszystkie przedstawienia był 
bezpłatny. Letnia Scena Teatru Wybrzeże 
zgromadziła w sumie ponad 5000 widzów, 
co utwierdziło nas w przekonaniu o potrzebie 
organizowania tego typu przedsięwzięć w 
przyszłości. Dzięki tej inicjatywie trójmiejski 
obszar na kilka miesięcy wzbogacił się o 
kolejne, poza Gdynią i Sopotem, plenerowe 
miejsce spotkań z teatrem.

Pierwszym spektaklem na deskach Letniej 
Sceny była sztuka „Fado” – recital Marze-
ny Nieczui–Urbańskiej, która zaśpiewała 
portugalskie pieśni. Recitalu można było 
wysłuchać 27 czerwca. W kolejną sobotę 

odbyła się w Pruszczu prapremiera „Rechotu 
Brechta”, który swą premierę miał tydzień 
później w Teatrze Wybrzeże. Aktorka Karo-
lina Piechota wraz z trójmiejskim zespołem 
Kobiety zaprezentowała piosenki Kurta 
Weilla do tekstów Bertolta Brechta. Z bardzo 
ciepłym przyjęciem spotkał się dramat wyre-
żyserowany przez Marka Modzelewskiego z 
udziałem Mirosława Baki - „All Inclusive”, 
który został zaprezentowany dwukrotnie. 
Także dwukrotnie, choć w odmiennej obsa-
dzie pokazano komedię Charlesa Ludlama 
„Tajemnicza Irma Vep” w reżyserii dyrektora 
Teatru Wybrzeże Adama Orzechowskiego. 
Repertuar uzupełnił również kolejny występ 
Marzeny Nieczuja-Urbańskiej, która wyko-
nała piosenki Anny German. 

Poza programem Teatru Wybrzeże, w 
ramach Festiwalu Szekspirowskiego na 
deskach Sceny Letniej zaprezentował się 
angielski teatr The Globe ze swoją interpre-
tacją „Snu Nocy Letniej”.

Patronat medialny nad przedsięwzięciem 
objęli: Polska Dziennik Bałtycki, Radio 
Gdańsk, telewizja internetowa Pomorska TV 
oraz lokalny portal internetowy Pruszcz.com. 
W ramach promocji Sceny Letniej w Prusz-
czu Gdańskim organizatorzy rozkolporto-
wali tysiące plakatów i ulotek, a informacje 
na temat przedstawień były umieszczane na 
bieżąco na billboardach, wyświetlaczach i 
banerach wielkoformatowych w Pruszczu 
Gdańskim i Trójmieście. Na potrzeby Letniej 
Sceny stworzono także stronę www, gdzie 
internauci mogli zaznajomić się ze wszyst-
kimi szczegółami projektu. Kunszt i profe-
sjonalizm pracowników Teatru Wybrzeże, 
umiejętnie dobrany repertuar w połączeniu z 
odpowiednimi działaniami marketingowymi 
sprawiły, że pierwszą edycję Sceny Letniej 
w Międzynarodowym Parku Kulturowym 
w Pruszczu Gdańskim można śmiało uznać 

za sukces.
Ale nie tylko teatr zaprezentował się na 

scenie postawionej na pruszczańskiej Fakto-
rii. Wszystkie niedziele zarezerwowane były 
na spotkania z muzyką, której wysłuchało 
w sumie około 4000 osób. Były to przede 
wszystkim spotkania z muzyką klasyczną w 
wykonaniu i aranżacji zespołu Zagan Acou-
stic, który do współpracy zaprosił muzyków 
z całej Polski.

Mieliśmy zatem możliwość posłuchania 
repertuaru operetkowego, muzyki z czterech  
stron świata, muzycznej farsy czy muzyki 
filmowej . 

Ponadto miłośnicy Jana Kiepury wysłu-
chali wspaniałego koncertu w wykonaniu 
trzech tenorów  Krzysztofa Gasza, Wojcie-
cha Lewandowskiego i Marcina Pomykały. 
Dla wilków morskich zagrał i zaśpiewał 
zespół DTKF Szanty, a dzieci bawiły się z 
Teatrem Art-Re z Krakowa, który przyjechał 
z przedstawieniem interaktywnym Skrzat 
Titelitury.

Dla tych, którzy wolą mocniejsze brzmie-
nie wystąpiły zespoły Disparates oraz Voo 
Voo. Lato zakończyliśmy równie mocnym 
brzmieniem. 4 września na Faktorii dla 
ponad dwóch tysięcy osób zagrali Lipali 
akustycznie oraz Lao Che.

Wielki sukces Sceny Letniej
Piotr Pułkowski

To był prawdziwy „strzał w dzie-
siątkę”. Mowa o pierwszej Letniej 
Scenie w Pruszczu Gdańskim, 
która przez dwa miesiące przycią-
gała do miasta w widłach Raduni 
rzesze widzów. Nie tylko z miasta, 
ale także z całej metropolii.

(JS)

(fot. Jacek Swis)
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Bartosz Gondek – Było już kiedyś, w 
Pańskim życiorysie coś podobnego do 
Sceny Letniej Teatru Wybrzeże?

Adam Orzechowski – Jeżeli mówimy o 
graniu w plenerze, to oczywiście tak. Jeżeli 
jednak potraktujemy dwa miesiące gry jako 
całościowe przedsięwzięcie, to nie. W tym 
miejscu trzeba sobie powiedzieć, że scena 
letnia nie zawsze ma sens. Zwłaszcza, w 
bardzo specyficznym Trójmieście. Dotąd 
byłem sceptyczny. Pruszcz jednak pokazał, 
że coś takiego jest możliwe. Do takiego 

Potrzebny jest klimat
Bartosz Gondek

Pierwszy sezon Sceny Letniej Teatru Wybrzeże w Pruszczu Gdań-
skim przeszedł już do historii. O jej specyfice oraz o tym, jak gra się 
pod gwiazdami rozmawiamy z Adamem Orzechowskim, Dyrektorem 
Teatru Wybrzeże i zarazem jednym z głównych pomysłodawców ca-
łego przedsięwzięcia.

przedsięwzięcia musi być klimat. Tutaj się 
to udało.

Czyli... jest miejsce na satysfakcję?

Na pewno. Żadnych wątpliwości nie 
budzi fakt, że sukcesem jest samo powstanie 
takiej sceny. I to, że odwiedziło nas ponad 
pięć tysięcy widzów. Mam przez to wra-
żenie, że nasze granie w Pruszczu wpisało 
się w jakiś sposób w trójmiejski repertuar 
kulturalny.

Wspominał Pan kiedyś, że plener jest 
znacznie bardziej wymagający od kla-
sycznego przedstawienia odgrywanego w 
murach teatru.

Naturalnie. Tutaj trudno przewidzieć 
reakcje publiczności… Wie Pan… Budynek 
teatru jakby naturalnie selekcjonuje widzów. 
Jakoś ich przygotowuje. Nastawia. Na scenie 
plenerowej można się zaś spodziewać każdej 
reakcji. Tu też zmienia się rytm zdarzenia. 
Trudniej jest utrzymać skupienie publicz-
ności. Deszcz, nagłe spadki temperatury, 
samochód, to wszystko rozprasza. Budynek 
zaś wycisza.

A pozytywy?

Są takie. Oczywiście. Choćby fakt, że ple-
ner to idealna przestrzeń do eksperymentów. 
Tutaj można miksować klimaty i nastroje. 
Brecht, Fado, trochę swojsko w All Inclusive, 
ostro w Irmie Vep. Tutaj też trzeba złapać 

kontakt z publicznością. Wyjść do niej.

Udany eksperyment. I co dalej?

Jak się powiedziało A, to teraz musi się 
dalej kręcić. Zaczynamy przymiarki do ko-
lejnego sezonu. Trzeba to robić już dzisiaj, 
bo w wakacje teatr znowu stanie na głowie. 
Mamy przecież oprócz Sceny Letniej także 
Dużą Scenę, Malarnię i Sopot. Logistyczne 
ogarnięcie tego wszystkiego to dla nas na-
prawdę duże wyzwanie.

Co by Pan zmienił na Letniej Scenie?

Kilka istotnych rzeczy. Przede wszystkim 
scena musi być bliżej widza. Inaczej trzeba 
rozwiązać kwestię świateł i akustyki. Trzeba 
też poprawić komunikację w okolicy sceny i 
zmodernizować zaplecze socjalne. To czas, 
żeby zacząć nad tym pracować.

Myśli Pan już o przyszłorocznym re-
pertuarze?

Trudno jeszcze mówić w tym kontekście 
o konkretach, ale oczywiście tak. Będzie na 
pewno rzecz muzyczna, trochę obyczajów-
ki, ciut losów ludzkich. Nie będą to jednak 
produkcje specjalnie dedykowane Scenie 
Letniej. Wystawiane tam sztuki muszą się 
dawać potem przenieść na normalną scenę. Z 
drugiej strony łatwiej jest zacząć w Pruszczu 
i potem przenieść produkcję do teatru niż 
odwrotnie.

To oznacza premiery.

Jak najbardziej, ale o tym porozmawiamy 
sobie przed wakacjami.

Dziękuję za rozmowę!

Ogółem w tym roku Miasto Pruszcz 
Gdański przekazało KPP Pruszcz 42 
tysiące złotych.

- 6 tysięcy wyniosła pula na nagrody 
dla policjantów, którzy przyczynili się 
do znacznego poprawienia bezpie-

Żeby żyło się bezpiecznej 
Komenda Powiatowa Policji w 

Pruszczu Gdańskim otrzymała 
kolejne 15 tysięcy złotych od Mia-
sta Pruszcz Gdański. Pieniądze 
przeznaczone są na paliwo do 
wozów patrolowych operujących 
nie tylko po mieście, ale także po 
całym powiecie.

czeństwa w mieście -  mówi Ryszard 
Świlski, Zastępca Burmistrza do Spraw 
Społecznych. 

- Pozostała suma - 36 tysięcy złotych 
przeznaczona została na paliwo do 
radiowozów. W tymże 2009 roku Mia-
sto przekazało też 25 tysięcy złotych 
Powiatowej Komendzie Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. 
Pieniądze zostały przeznaczone na 
zakup rejestratora rozmów i dofinan-
sowanie samochodu rozpoznawczo-
ratowniczego.

- Wieloletnia współpraca Urzędu 

Miasta ze służbami odpowiedzialny-
mi za bezpieczeństwo przynosi coraz 
więcej wymiernych efektów – mówi 
Janusz Wróbel, Burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego. W tym roku policja trzy 
razy zatrzymała sprawców niszczenia 
mienia komunalnego. 

Na gorącym uczynku zatrzymano 
ośmiu sprawców niszczących wiaty 
przystanków autobusowych i słupki 
oświetleniowe. Funkcjonariusze dokonu-
jący zatrzymań zostali wyróżnieni nagro-
dą Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

(BG)

(JS)
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Do końca roku na osiedlu Strzeleckiego 
powstanie kolejny, 300 metrowy odcinek 
ulicy Rogozińskiego od ulicy Strzeleckie-
go, wzdłuż najwcześniej wybudowanych 
budynków. 

- Przy okazji uzgadniania budowy 
odcinka odbyło się spotkanie z dewelo-
perem, na którym ustalono także zasady 
dojazdu do budynków zasiedlanych na 
terenie dalszej budowy oraz zimowego 
utrzymania ulicy Rogozińskiego, który to 
obowiązek należy do dewelopera. – mówi 
Andrzej Szymański, Zastępca Burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego. W kolejnych latach 
miasto będzie sukcesywnie rozbudowywać 
układ drogowy na Osiedlu Strzeleckiego. 
Prace będą wykonywane na bieżąco, na 
odcinkach oddanych przez dewelopera.

Nowe inwestycje

Jedną z najciekawszych inwestycji 
kontynuowanych w roku 2009 w Mieście 
Pruszcz Gdański jest rewitalizacja osied-
la domów komunalnych przy ulicy 10 
lutego w Pruszczu Gdańskim. Pierwszym 
etapem programu było ocieplenie i mo-
dernizacja siedmiu budynków osiedla. 

- W tej chwili w budynkach trwa 
modernizacja sposobu ogrzewania. Wy-
konywane są też nowe instalacje CO  i 
ciepłej wody oraz budowany jest węzeł 
cieplny, umożliwiający podłączenie do 
miejscowej sieci ciepłowniczej PEC. 
– mówi Ryszard Świlski, Zastępca Bur-
mistrza Pruszcza Gdańskiego. - To nie 
koniec. W budynku numer dwa wykonu-
jemy właśnie ocieplenie i wymieniamy 
dach. Już niedługo w budynkach nr 1, 
2, 3, 4, 5, 6 i 8 zostaną też wymienione 
drzwi na klatkach schodowych. Cało-
ściowe koszty rewitalizacji dziewięciu 
budynków do ubiegłego roku to: 963 
805,45 zł. Tegoroczne inwestycje to 
346 924 zł.

Lato to w mieście Pruszcz 
Gdański, tradycyjnie już okres 
wzmożonych inwestycji. Nie ina-
czej było w tym roku. Dzięki nim 
nieustannie poprawia się wygląd 
naszego miasta.

W Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu 
Gdańskim dopiero co zakończył się remont 
eklektycznej, głównej Sali Widowiskowo 
Koncertowej z początku XX wieku. 

– Zabytkowy budynek CKiS należy 
do najładniejszych na terenie Pruszcza, 
dlatego staramy się utrzymywać go w 
nienagannej kondycji – mówi Ryszard 
Świlski, Zastępca Burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego. – Sala posiada piękny parkiet, 
który wymagał już renowacji. Dlatego 
zdecydowaliśmy się na cyklinowane sceny 
i uzupełnienie ubytków. Potem położymy 
specjalny lakier, co pozwoli wydobyć na-
turalne piękno drewna oraz zapewni odpo-
wiednie warunki użytkowania parkietu. 

Rozpoczęły się prace związane z 
zagospodarowaniem obszaru przy ul. 
Kossaka (między biurowcem, a dawnym 
szpitalem Wiedemanna). Powstanie tam 
parking na 16 miejsc i teren zielony.

(fot. Jacek Swis)

(JS)(JS)

(fot. Jacek Swis)
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36 rodzin zasiedliło nowy budynek 
TBS przy ul. Cichej 5 w Pruszczu Gdań-
skim. To już szósty tego typu budynek 
wybudowany w ciągu niecałej dekady. 
Od 2000 roku, kiedy to TBS zaczął w 
Pruszczu Gdańskim budować domy, 
dzięki tej formie budownictwa swój 
dach nad głową ma już 159 rodzin. 

Młodsi mieszkańcy ulicy Obrońców Po-
koju w Pruszczu Gdańskim mogą cieszyć 
się nowo oddanym, wyjątkowym placem 
zabaw. Na same urządzenia służące zaba-
wie i rekreacji Miasto Pruszcz Gdański 
wydało 45 tysięcy złotych. 

– Plac powstał w miejscu zaniedbanego, 
dawnego miasteczka rowerowego. Utrzy-
maliśmy jego funkcję dodając zupełnie 
nową jakość – mówi Zastępca Burmistrza 

Pruszcza Gdańskiego, Andrzej Szymański. 
– Zmodernizowany plac dzieli się teraz na 
specjalne strefy: zabaw dla najmłodszych z 
mamami, kącik dla dziewczynek i ogólno-
dostępną strefę gier i zabaw. Absolutnym 
novum jest tak zwane „Dziewczynko-
wo”, czyli specjalnie wydzielona strefa z  
domkiem, atrapą kuchni i stolikami. Strefę 
uzupełnia specjalna „damska” karuzela.

Zakończyła  s ię  budowa szlaku 
kajakowego ze Straszyna do Krępca 
wodami Raduni i dalej Motławą do 
Gdańska. Szlak jest wspólnym projek-
tem Gminy Pruszcz Gdański i Miasta 
Pruszcz Gdański. Na szlaku  powstało 
kilka przenosek kajakowych. Udział 
Miasta, będącego współpartnerem w 
projekcie, to 47 541 złotych. Pieniądze 
z kasy miasta wraz z dofinansowaniem 
w wysokości 142 tysięcy złotych zosta-
ły wydane na zbudowanie trzech obiek-
tów technicznych – dwóch przenosek i 
placu manewrowego na terenie Miasta 
Pruszcz Gdański. Projekt współfinan-
sowany jest w 75% z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013.

(fot. Jacek Swis)
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1 września rozpoczął się w pruszczań-
skich placówkach oświatowych kolejny rok 
szkolny. Jest on pod wieloma względami 
wyjątkowy. Przez dwa miesiące wakacji 
placówki oświatowe przygotowywały się 
gorączkowo do ponownego przyjęcia ucz-
niów. Nowe inwestycje objęły: Zespół Szkół 
nr 2, gdzie zbudowano zespół sanitarno-hi-
gieniczny wraz z trybuną boiska szkolnego; 
Zespół Szkół nr 4, gdzie wymieniono parkiet 
na sali gimnastycznej i drzwi wejściowe. W 
przedszkolu nr 3 zmodernizowano toalety i 
podłogi oraz wymieniono wykładzinę. We 
wszystkich placówkach oświatowych poja-
wią się nowe ławki, krzesła i meble, które 

zastąpią dotychczasowe wyposażenie sal. 
Koszt wielkiej wymiany to ponad 400 tysięcy 
złotych. Sukcesywnie, pod pruszczańskimi 
placówkami oświatowymi, pojawiają się 
też stojaki na rowery. - Pruszcz jest już dziś 
miastem ścieżek rowerowych. Montaż stoja-
ków pozwoli naszym podopiecznym lepiej 
wykorzystywać infrastrukturę rowerową 
funkcjonującą w mieście - mówi Ryszard 
Świlski, Zastępca Burmistrza Pruszcza do 
Spraw Społecznych. Pierwszego września 
do pruszczańskich przedszkoli poszło 751 
najmłodszych. Szkolne zerówki przyjęły 268 
podopiecznych. Do klas podstawowych i gim-
nazjalnych uczęszcza zaś 3273 uczniów.

- Z roku na rok rośnie nam liczba uczniów 
szkół. Jest to związane z reformą oświatową i 
zwiększaniem się liczby mieszkańców miasta 
- mówi Ryszard Świlski. Rozpoczęcie roku 
szkolnego nie zatrzymało dużych inwestycji 
oświatowych. Przy Szkole Podstawowej  
nr 3 rozpoczęła się budowa zespołu stadio-
nów Orlik 2012. Orlik to kolejne boisko 
ze sztuczną nawierzchnią funkcjonujące w 
Pruszczu Gdańskim. Dziś funkcjonują już 
trzy: przy Zespole Szkół nr 2 i 4 oraz w Par-
ku Kulturowym Faktoria. Każde powstało z 
innego programu umożliwiającego budowę 
takich obiektów.

(BG)

Na stronie www.pruszcz-
gdanski.pl możemy od września 
sprawdzać dokładną prognozę 
pogody dla Pruszcza Gdańskie-
go. Pogoda na stronę miasta 
trafia za pośrednictwem serwisu  
Interdyscyplinarnego Centrum 
Modelowania Matematycznego 
i Komputerowego Uniwersytetu 
Warszawskiego. Prognoza to jed-
na z wielu zmian, jakim poddana 
została w ostatnich tygodniach 
witryna naszego samorządu.

 
Kolejną nowością jest pojawienie się na 

stronie programu „Jedno okienko przedsię-
biorcy”, które umożliwia bezproblemowe 
i bezbłędne wypełnienie wniosku EDG1. 
Można go następnie wydrukować i zanieść 
do rejestracji w magistracie. 

- Jest to niemal pionierskie, pilotażowe 
przedsięwzięcie. Bierze w nim udział za-
ledwie kilka polskich samorządów - mówi 
Mirosław Mizera, informatyk UM w Prusz-
czu Gdańskim. 

- Kolejne zmiany to zwiększenie liczby 
informacji na stronie i częstsze ilustrowanie 
ich zdjęciami. Najważniejsze pokazują 
się teraz na banerze u góry strony - mówi 
Radosław Gucwa, kierownik referatu 
współpracy i promocji UM w Pruszczu 
Gdańskim. - Zdublowaliśmy też odnośniki 
z lewej kolumny naszej strony. Kiedy ktoś 
kliknie chociażby na odnośnik „Gospo-
darka przestrzenna”, podrzędne odnośniki 
otworzą się nie tylko w tym samym miejscu 
na boku strony, ale także w jej centralnej 
części. To ułatwi poszukiwanie niezbędnych 
informacji. Z czasem przy tych odnośnikach 
pojawią się graficzne miniaturki charaktery-

Dzieje się w oświacie

styczne dla danego zagadnienia.
Kolejne zmiany, to pojawienie się 

kalendarium inwestycji. Miasto przygoto-
wuje się też do łatwiejszego przeglądania 
internetowego wydania „Wieści Pruszcza”. 
Już niedługo będzie to można robić tak, 
jakbyśmy czytali książkę. Na stronie pojawi 
się też zmodernizowana fotogaleria oraz 

nowy dział multimedialny. Będziemy w nim 
mogli oglądać materiały dokumentujące 
wydarzenia w mieście. Ponadto przygo-
towujemy się do zmiany wyglądu planu 
miasta. Zamierzamy wykorzystać mapy 
serwisu Google Maps dla udostępnienia 
internautom przyjaznej i interaktywnej 
mapy Pruszcza.

Pogodnie na stronie Urzędu Miasta
Bartosz Gondek
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Ponad 1,6 miliona złotych będzie kosz-
tować zespół obiektów sportowych, który 
powstanie w Pruszczu Gdańskim w ramach 
programu Orlik 2012. Przy Szkole Podstawo-
wej numer 3 w ciągu najbliższych miesięcy 
powstaną dwa boiska: ze sztuczną trawą  
i uniwersalne oraz szatnie. 

- Budowa „Orlika” to kolejny element re-
witalizacji tego kwartału miasta. Już niedługo 
zostanie tu otwarte centrum edukacyjne dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych inte-
lektualnie i ruchowo. Na zapleczu centrum do 
końca roku powstanie też wyjątkowa ścieżka 
rekreacyjno - sportowa, na której budowę 
miasto przeznaczyło 200 tysięcy złotych - 
mówi Ryszard Świlski, Zastępca Burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.

Tak zwana ścieżka fitness, będąca fenome-
nem na skalę całego województwa, jest owo-
cem współpracy projektantów ze specjalistami 
od rekreacji ruchowej. Dzięki temu powstały 
urządzenia dokładnie dostosowane do zajęć 
ruchowych na świeżym powietrzu.       (BG)

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz 
Wróbel podpisał wraz z Marszałkiem 
Województwa Pomorskiego umowę na 
przyznanie środków na „Kompleksową 
rewitalizację historycznej zabudowy, po-
łożonej w okolicy ulicy Grunwaldzkiej 71 

oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu 
Gdańskim – etap pierwszy”. Marszałek przy-
znał miastu 85-procentowe dofinansowanie 
inwestycji w wysokości ponad 5 mln 600 
tysięcy złotych.

(BG)

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych: 
24 X

Zbiórka elektrośmieci: w każdą pierw-
szą (przy UM) i trzecią (przy klubie Bingo) 
sobotę miesiąca

Fundusze na wozownię Zbiórki odpadów na terenie 
Miasta Pruszcz Gdański

Dla zdrowia 
i kondycji

(fot. Jacek Swis)

(fot. Jacek Swis)
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W obecnym okresie progra-
mowania Gmina Miejska Pruszcz 
Gdański jest liderem oraz partne-
rem kilku ciekawych projektów 
współfinansowanych z funduszy 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Funduszu Roz-
woju Regionalnego na lata 2007 
– 2013. 

1. „Budowa Obwodnicy Pruszcza 
Gdańskiego”

Projekt realizowany w ramach 4-tej Osi 
Priorytetowej - Regionalny system trans-
portowy, w okresie od stycznia 2007 do 
czerwca 2011. Przedmiotem projektu jest 
budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego 
wraz ze ścieżkami rowerowymi. W sumie 
w ramach inwestycji wybudowanych zo-
stanie: obwodnica o długości 2,04 km, 2,50 
km ścieżki rowerowej oraz przebudowane 
zostaną drogi gminne na długości 0,35 
km. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego przyznano na ten cel 25 000 
000 złotych.

2. „Kompleksowa rewitalizacja histo-
rycznej zabudowy położonej w okolicy 
ul. Grunwaldzkiej 71 oraz Szkoły Pod-
stawowej Nr 3 w Pruszczu Gdańskim 
– etap I”

Projekt realizowany w ramach 8-mej 
Osi Priorytetowej - Lokalna infrastruktura 
podstawowa, w okresie od lipca 2008 do 
grudnia 2009. W ramach projektu wyko-
nana zostanie rekonstrukcja zabytkowej 
wozowni wraz z zagospodarowaniem 
terenu i infrastrukturą techniczną. Całość 
połączona zostanie ze Szkołą Podstawową 
Nr 3 poprzez ciąg pieszy z oświetleniem 
oraz skwerem rekreacyjnym z elementami 
fitness parku. W zrekonstruowanej wozow-
ni umieszczony zostanie Ośrodek Rehabi-
litacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla 
osób niepełnosprawnych. Z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego pocho-
dzić będzie 85% wartości inwestycji, czyli 
5 637 260,34 zł.

3.„Udostępnienie Obszarów Chro-
nionego Krajobrazu: „Doliny Raduni” 
oraz „Żuław Gdańskich” dla turystyki 
kajakowej poprzez budowę infrastruk-
tury turystycznej na rzece Raduni”

Projekt partnerski z Gminą Pruszcz 
Gdański (lider projektu) realizowany w 
ramach 6-tej Osi Priorytetowej -  Turysty-
ka i dziedzictwo kulturowe, w okresie od 
lutego 2008 do września 2009.

Przedmiotem projektu było wykonanie 
infrastruktury pozwalającej na bezpiecz-
ne oraz wygodne prowadzenie spływów 
kajakowych na odcinku rzeki Raduni 

od Elektrowni Wodnej Straszyn do gra-
nicy administracyjnej Miasta Gdańska 
oraz podjęcie działań mających na celu 
zwiększenie bioróżnorodności gatunków 
ryb żyjących w rzece Raduni. Z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
pochodzi 75 % wartości projektu, czyli 
142 623,67 PLN. 

4. „Zintegrowany System Informacji 
Turystycznej Województwa Pomor-
skiego”

Projekt partnerski realizowany z Sa-
morządem Województwa Pomorskiego 
(partner wiodący) w ramach 6-tej Osi 
Priorytetowej - 6 Turystyka i dziedzictwo 
kulturowe, w okresie od września 2009 
do marca 2012. Przedmiotem projektu 
jest utworzenie zintegrowanego systemu 
Integracji Turystycznej, obejmującego 
swoim zasięgiem region woj. pomorskiego, 
umożliwiającego systemowe przekazywa-
nie aktualnych kompleksowych informacji 
turystycznych o całym regionie. Informacje 
te będą udostępnione poprzez internetowy 
portal turystyczny oraz sieć infomatów w 
całym regionie. Ponadto utworzone zostanie 
Regionalne Centrum Informacji Turystycz-
nej, mające pełnić funkcję „Wrót do Regio-
nu Pomorskiego”. W Pruszczu Gdańskim 
postawione zostaną 3 infomaty.

5. Ponadto zrealizowany został projekt 
w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. 

Pod nazwą „Osiedle Strzeleckiego- 
Zwiększenie płynności ruchu i poprawy 
bezpieczeństwa komunikacyjnego w Prusz-
czu Gdańskim poprzez budowę ronda i 
dróg gminnych łączących nowe Osiedle 
Strzeleckiego z drogą powiatową Racibor-
skiego (2214G) łączącą Pruszcz Gdański 
z Obwodnicą Trójmiasta”. W okresie od 
stycznia do czerwca 2009 wybudowano 
sieć dróg wewnętrznych na nowym dużym 
osiedlu mieszkaniowo-usługowym wraz z 
włączeniem ich do drogi powiatowej 2214G 
– ulicy Raciborskiego w formie ronda. Środ-
ki w wysokości 50 % inwestycji, czyli  1 709 
500 PLN, pochodziły z budżetu państwa.

Radosław Gucwa

Od września 2009 roku po raz kolejny 
w Centrum Kultury i Sportu, dzieci od 
5 do 12 lat mogą uczestniczyć w zaję-
ciach z tańca towarzyskiego. Prowadzi 
je gwiazda TVN, Agnieszka Pomorska.  
Panią Agnieszkę mieliśmy okazję oglądać 
w najnowszej, dziesiątej już edycji pro-
gramu „Taniec z Gwiazdami”, w której 
partnerował jej lider zespołu De Mono 
Marek Kościkiewicz.

Agnieszka Pomorska jest wielokrotną 
medalistką Mistrzostw Polski oraz wie-
lokrotną mistrzynią Międzynarodowych 
Otwartych Mistrzostw Polski i Okręgu Po-

morskiego. Do najważniejszych osiągnięć 
Pani Agnieszki należą wicemistrzostwo 
Polski amatorów w 10 tańcach, dziesiąte 
miejsce w Pucharze Europy i V miejsce w 
turnieju IDSF w Madrycie.  

Centrum Kultury i Sportu rozpoczęło 
współpracę z Panią Agnieszką w kwietniu 
2009 roku. Zajęcia z tańca towarzyskiego 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem. 
Świadczy o tym liczba osób wyrażających 
chęć uczestnictwa w lekcjach prowadzo-
nych przez gwiazdę programu telewizyj-
nego.

(JK)

Taniec z gwiazdami

Inwestycje wspierane przez Unię
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Pierwsze minuty spotkania to nieznaczna 
przewaga krakowian, udokumentowana 
przyłożeniem Krakowskiego. Goście 
odpowiedzieli karnym za trzy punkty i 
dominacją w formacji młyna. Szanse na 
podwyższenie wyniku miał w 30 minucie 
Arkadiusz Bistram, ale 20 cm przed po-
lem Juvenii sprytnie na aut wypchnął go 
młody obrońca Smoków. Mecz przebiegał 
w szybkim tempie i przy porywistym wie-
trze, który w pierwszej części spotkania 
bardzo mądrze wykorzystywali goście. 
W tej połowie gry na krótki, 10 minutowy 
„odpoczynek” sędzia zawodów Grzegorz 
Szostek, przy pomocy czujnego sędziego 
bocznego Dariusza Reksa wysłał zawod-
nika Czarnych Roberta Krakowskiego i 
gracza z Juvenii Tomasza Nowaka. Drugą 
połowę spotkania należy podzielić na dwie 

części. W pierwszej z nich gra była nadal 
wyrównana, a jedyne punkty zdobyli goście 
z kolejnego karnego. Później dominacja w 
formacji młyna drużyny z Krakowa osła-
bła, a pruszczanie konsekwentnie, krok po 
kroku przejęli inicjatywę. Ostatnie 20 minut 
to bardzo dobra i poukładana gra Czarnych. 
Jej efektem były dwa przyłożenia Tomasza 
Zajkowskiego i po jednym Mariusza Ka-
sperka z Robertem Krakowskim. Kolejne 
4 oczka dokopał Arkadiusz Bistram i na 
tablicy wyników po stronie gospodarzy 
spiker zawodów umieścił końcowy wynik 
29. Na szczególną uwagę w tym spotkaniu 
zasługuje postawa rezerwowych graczy, 
którzy w tym dniu z różnych powodów 
mecz rozpoczęli z ławki. Postawa i ambicja 
tych zawodników umożliwiła zwycięstwo 
naszemu zespołowi.

Pucharowe zwycięstwo
Daniel Skonieczny

Dobrze rozpoczęli pucharowe rozgrywki rugbiści Czarnych 
Pruszcz. Pruszczanie odnieśli stosunkowo wysokie zwycięstwo nad 
Juvenią Kraków 29-6 (5:3).

(fot. Jacek Swis)

Od marca br. przy Centrum Kultury 
i Sportu w Pruszczu Gdańskim działa 
sekcja sportowa psich zaprzęgów. Tre-
nuje w niej osiem osób. Zajęcia z mło-
dymi maszerami prowadzi Igor Tracz 
- były mistrz Europy w tej dyscyplinie, 
który użycza zawodnikom psy. Treningi 
odbywają się na bieżni stadionu CKiS 
lub w terenie. 

Już po miesiącu od rozpoczęcia tre-
ningów nasi zawodnicy zadebiutowali 
w oficjalnych zawodach. Były to IV Pri-
maaprilisowe Zawody Psich Zaprzęgów 
w Dębogórzu koło Kcyni.  Startowali też 
w zawodach międzynarodowych. Czeski 
HILLS CUP odbył się w trzech miastach. 
W maju w Pilznie,  w sierpniu w Telcu 
i we wrześniu w Decinie. W każdym z 
miast odbyły się po trzy etapy. Sklasyfi-
kowani zostali tylko ci, którzy ukończyli 
wszystkie etapy i to w tym samym teamie, 
czyli z tym samym psem. Spośród naszych 
zawodników najlepiej zaprezentował się: 
Igor Tracz, który w bikejoringu wraz z 
Ozi okazał się najlepszy. Bardzo dobry 
występ zaliczyła też Agata Kaczyńska z 
Barbie, która wśród kobiet była piąta. W 
canicrossie dzielnie walczył także Marcin 
Bartel z Feergy, ale z powodu kontuzji nie 
ukończył dziewiątego etapu.

Oprócz nich w zawodach tych star-
towali następujący zawodnicy sekcji 
zaprzęgowej CKiS Amberdog Pruszcz 
Gdański: Adam Łukasik, Ryszard Sitek, 
Michał Rusak i Mirosław Kaczyński.

Obecnie nasi najlepsi zawodnicy przy-
gotowują się do Mistrzostw Europy, które 
odbędą się drugi weekend października w 
Sopron na Węgrzech.

(LO)

Sukcesy psich 
zaprzęgów

Już po raz trzeci na torze ziemnym w 
Pruszczu Gdańskim odbyły się zawody BMX 
Racing i 4X. Tym razem pod nazwą Bank 
BGŻ North Cup Diverse.

Zawody należy zaliczyć do bardzo uda-
nych. Dopisała pogoda (deszcz spadł 40 minut 
po zakończeniu zawodów), a także zawodnicy, 
których aż 34 uczestniczyło w wyścigach. 
Tegoroczne zawody odbyły się na przebu-
dowanym i zoptymalizowanym torze, który 
pozwalał na zaprezentowanie pełni mistrzow-
skich umiejętności. Profesjonalne ,,loty” nad 
hopami wzbudzały niemilknący aplauz. Orga-
nizatorem zawodów było Centrum Kultury i 
Sportu w Pruszczu Gdańskim.                                              

(LO)

Trzeci BMX Racing
Wyniki MTB Elita
1. Robert Kulesza Warszawa
2. Remek Oleszkiewicz Zamość
3. Maciej Chmiel Tomaszów Lubelski

Wyniki MTB Junior
1. Mateusz Uścinowicz Olsztyn
2. Piotr Szulc Olsztyn
3. Jakub Klejn Gdynia

Wyniki BMX Elita
1. Bartosz Giemza Rybnik
2. Robert Kulesza Warszawa
3. Maciej Chmiel Tomaszów Lubelski

Wyniki BMX Junior
1. Wojciech Kreps Sochaczew
2. Fabian Iwaniczko Gdynia

Wyniki Kobiety BMX
1. Natalia Morgala Rybnik
2. Roksana Janke Gdańsk
3. Aneta Koczara Elbląg

Wyniki BMX Dzieciaki
1. Maks Świderski
2. Olaf Lubieniecki
3. Kostek Sawicki

BMX Racing 4X. Bank BGŻ North Cup Diverse
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Kiedy pytałem znanych gdańskich 
historyków i konserwatorów o zabytki 
Pruszcza Gdańskiego, wszyscy wymieniali 
tylko trzy: gotycki kościół, cukrownię i 
dwór przy ulicy Krótkiej 6. Ten ostatni nie 
miał jednak do niedawna szczęścia. Jego 
historia, a także dalsze losy, pozostawały 
niewyjaśnione. Trudno było uwierzyć, że 
tak piękne założenie powstało ot, tak – po 
prostu. I że nie wiąże się z nim żadna opo-
wieść. Dziś wiemy, że tak nie jest. Krótką 6 
wybudował, najprawdopodobniej już pod 
koniec XVIII lub na początku XIX wieku, 
niejaki Schlenther. Być może prawdą jest, 
że w 1807 roku, kwaterowały tu francuskie 
wojska. Prawdziwą sensacją jest jednak, 
że budowniczy dworku wyprowadził się 
z niego, w 1847 roku, do nowego pałacu 
Kochstedt, sprzedając go doktorowi Her-
manowi Wiedemannowi. Kim był Herman 
Wiedemann? To właśnie dzięki niemu 
nasz Pruszcz wygląda tak, a nie inaczej. 
Hermann Theodor Wiedemann (na fot.) 
urodził się w 1822 roku, w katolickiej 
rodzinie, w Oliwie, zmarł zaś 14 lipca 
1901 roku w Pruszczu. Pochowano go na 
ewangelickim cmentarzu, przy kościele 

p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Miał 
dwóch synów. Alfreda Karla Johanna i 
Edwina Hugo Hermanna. W 1847 roku 
przeniósł się z Gdańska do Pruszcza Gdań-
skiego, aby objąć tu praktykę lekarską po 
swoim wuju, dr Hildenbrandt`cie. Jego 
działalność nie ograniczała się tylko do 
leczenia. Był też działaczem społecznym 
i gospodarczym. Nadzorował rozbudowę 
wsi według nowoczesnych standardów 
małego miasteczka. Dokonywał cudów, 
organizując dla wsi pieniądze na nowe 
inwestycje i zabiegając o wsparcie lokal-
nych inicjatyw w ówczesnych władzach 
królestwa. Był też wieloletnim dyrektorem 
cukrowni i zbudował nowoczesny szpital. 
W 1896 roku, na półwiecze pracy zawo-
dowej, mianowano go honorowym obywa-
telem Pruszcza. Jego dzieło kontynuował 
syn, Edwin Hugo Wiedemann, urodzony 
w 1850 roku w Pruszczu. Edwin przejął 
w 1876 roku, po ojcu, praktykę lekarską 
i prowadzenie szpitala. Zmarł w 1905 
roku. Mimo, że przez całe życie związany 
był z naszym miastem, pochowano go 
na cmentarzu w Oliwie. Był to początek 
końca pruszczańskiej historii rodziny 

Wiedemann, która z czasem sprzedała 
Krótką 6 i przeprowadziła się z powrotem 
do Gdańska, aby rozproszyć się po Berlinie 
i całych Niemczech.

Tuż przed wakacjami wypłynęła na 
światło dzienne fotografia, na której wi-
dzimy całą rodzinę Wiedemann na ganku 
rodzinnego domu w centrum Pruszcza 
Gdańskiego. Widać na niej Hermanna, 
żonę Mariannę Henriette Veronicę, z domu 
Zander, którą poślubił  22 maja 1848 roku, 
dzieci i służbę. Widać też, że tak dom, jak 
i podcień w zasadzie nie zmieniły się aż 
do naszych czasów.

Skąd nagle taka lawina nowej wiedzy 
o Krótkiej 6? Otóż na początku roku na 
forum www.starypruszcz.pl pojawił się, za 
pośrednictwem tłumaczącego go internau-
ty, sam Juergen Wiedemann – bezpośredni 
przodek Hermanna, który właśnie pisze 
kronikę rodzinną. Tak historia zatoczyła 
koło. W sam czas. Bo z pewnością ucieszy 
go wiadomość, że w rodzinnym domu 
przodków miasto zamierza w niedalekiej 
przyszłości utworzyć miejskie muzeum. 
Z taką historią – trudno wyobrazić sobie 
lepsze miejsce.

Zagadka szachulcowego dworu
Bartosz Gondek

W poprzednim numerze „Wieści Pruszcza” zamieściliśmy pierwszą część opowieści o historii jednego 
z najpiękniejszych i zarazem najmniej znanych zabytków Pruszcza Gdańskiego – dworku przy Krótkiej 6.  
Oto dokończenie tej niezwykłej opowieści.

(fot. Jacek Swis)
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