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Gmina Miejska Pruszcz Gdański 
uruchomiła w połowie grudnia 
miejski system monitoringu.

Od początku października, ekipy tech-
niczne ustawiały maszty antenowe i gniazda, 
w których zainstalowane zostały kamery. 
Zakończono podłączanie urządzeń do centrali 
monitoringu w Straży Miejskiej i podłączono 
podgląd do Powiatowej Komendy Policji w 
Pruszczu Gdańskim. W pierwszym etapie 
realizacji zadania powstało 9 kamer, centrum 
monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej i 
punkt obserwacyjny w Komendzie Policji 
Pruszcz Gdański. Zainstalowanie systemu 
monitoringu nie byłoby możliwe bez do-
brej woli mieszkańców, oraz podmiotów 
gospodarczych funkcjonujących w naszym 
mieście. Niezbędna była bowiem zgoda na 
umieszczenie kamer i masztu na budynkach 
nie należących do miasta.

Pruszcz Gdański ma swój monitoring
Lokalizacje i rodzaje kamer:
- Starostwo Powiatowe - kamera obrotowa - obserwacja placu Jana Pawła II
- Elewacja UM - kamera stacjonarna - obserwacja „promenady” w kierunku dworca
- Skrzyżowanie ul. Chopina i Grunwaldzkiej (budynek CYMES) - kamera obrotowa - ob-
serwacja skrzyżowania 
- Słup energetyczny przy kościele na Chopina – kamera obrotowa - obserwacja ul. Cho-
pina
- ul. ks. Waląga na elewacji budynku Kossaka 6 - kamera obrotowa - obserwacja ciągu 
spacerowego Waląga
- ul. Wojska Polskiego - słup przy fotoradarze - 2 kamery stacjonarne - obserwacja części 
ciągu szlaku bursztynowego
- Wozownia - kamera obrotowa na elewacji budynku - obserwacja terenu wokół wozowni
- Park fitness przy wozowni - 2 kamery stacjonarne - obserwacja terenu fitness oraz ciągu 
pieszego
- Mostek przy balonie tenisowym - 2 kamery stacjonarne - obserwacja ciągu pieszego  
w kierunku Centrum i dworca
- Skrzyżowanie Skalskiego i Powst. W-wy - kamera obrotowa - obserwacja skrzyżowania 
i ciągu pieszego w kier. dworca.

Kolejny rok powoli przechodzi do historii. Dla większości z nas był to 
czas intensywnej pracy. Dla niektórych zapewne też rok zmartwień i wy-
rzeczeń. Na szczęście - wiele wskazuje na to, że nadchodzący 2010  będzie 
lepszy. Ekonomiści wróżą nam powolne wyjście z kryzysu. Wskaźniki 
gospodarcze pną się do góry. Mam gorącą nadzieję, że to wszystko do-
łoży się do naszych wysiłków, zmierzających w kierunku nieustannej 
poprawy jakości życia Mieszkańców Pruszcza Gdańskiego.

W efekcie będą Państwo szczęśliwsi, spokojniejsi i bardziej zado-
woleni. Również  z życia w naszej małej, miejskiej wspólnocie.

Czekające nas kolejne dwanaście miesięcy będzie niezwykle 
ważne także z punktu widzenia miasta. Rozpoczynamy budowę 
Obwodnicy i Faktorii. Kolejne inwestycje zmienią charakter 
naszego miasta. Będziemy nadal inwestować w sport i kulturę. 
To wszystko jednak – po pierwszym stycznia. 

Na razie, głęboko i od serca, pragnę Państwu złożyć naj-
serdeczniejsze Życzenia Spokoju i Wszelkiej Pomyślności 
na Święta  Bożego Narodzenia i w nadchodzącym, Nowym 
roku.

Janusz Wróbel



 � Wieœci PRUSZCZA  2009.Wieœci PRUSZCZA  2009

Wioletta Bodzenta 4 stycznia
Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 5 stycznia
Ireneusz Czernecki 6 stycznia
Piotr Kaliński 7 stycznia
Marek Kamola 8 stycznia
Marek Kozłowski 11 stycznia
Marek Krawyciński 13 i 27 stycznia
Jan Malek 12 stycznia
Marcin Nowakowski 14 stycznia
Danuta Olech 29 stycznia
Mariola Pałka - Pilecka 15 stycznia
Leszek Parzymies 18 stycznia
Zygmunt Patyna 19 stycznia
Stefan Skonieczny 21 stycznia
Marcin Spławski 22 stycznia
Helena Szymańska 25 stycznia
Jan Trembacz 26 stycznia
Ewa Tuz 28 stycznia
Jarosław Wasilewski 20 stycznia
Dorota Wenta 27 stycznia
Cyprian Wieczorkowski 29 stycznia

Harmonogram dyżurów Radnych Miasta
W  s t y c z n i u  2 0 1 0  r .  w  d n i  r o b o c z e  o p r ó c z  s o b ó t ,  n i e d z i e l  

i świąt w pokoju 11, I p. od  16.00 do 18.00

- Podjęcie uchwały  w sprawie  zmia-
ny  budżetu miasta Pruszcz Gdański na 
rok 2009.

- Podjęcie uchwały  w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości.

- Podjęcie uchwały  w sprawie  okre-
ślenia wysokości stawek opłaty targowej 
oraz uregulowania niektórych innych 
spraw związanych z jej poborem. 

- Podjęcie uchwały w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych.

- Podjęcie uchwały w sprawie utwo-
rzenia Straży Miejskiej w Pruszczu 
Gdańskim jako jednostki budżetowej 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmia-
ny STATUTU GMINY MIEJSKIEJ 
PRUSZCZ GDAŃSKI.

- Podjęcie uchwały w sprawie przyję-
cia Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na rok 
2010 dla miasta Pruszcz Gdański.

- Podjęcie uchwały w sprawie przyję-
cia Programu Przeciwdziałania Narko-
manii na rok 2010 dla miasta Pruszcz 
Gdański.

- Podjęcie uchwały w sprawie uchwa-
lenia Programu Współpracy Miasta 
Pruszcza Gdańskiego z podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2010.

- Podjęcie uchwały w sprawie przy-
jęcia programu zdrowotnego pn.: „Pro-
gram przeciwdziałania rakowi szyjki 
macicy w Gminie Miejskiej Pruszcz 
Gdański na lata 2010 – 2012”.

- Podjęcie uchwały w sprawie za-
sad udzielania pomocy finansowej  w 
remontach elewacji budynków miesz-
kalnych wspólnot mieszkaniowych w 
Pruszczu Gdańskim .

- Podjęcie uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej gruntu stanowiącego 
własność Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański, oznaczonego jako część dział-
ki nr 51/3 o powierzchni około 495 m2 
w obrębie 10, położonego w Pruszczu 
Gdańskim przy ul. Ildefonsa Gałczyń-
skiego na rzecz właściciela działek nr 
50/4 i 50/6.

- Podjęcie uchwały w sprawie uchy-
lenia uchwały Rady Miasta Pruszcz 
Gdański w sprawie określenia wyso-

Uchwały podjęte 
na XXXVIII zwyczajnej 
sesji Rady Miasta 
Pruszcz Gdański 
18.11.2009 r.

kości stawek czynszu dzierżawnego 
za grunty stanowiące własność Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański.

- Podjęcie uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieograniczonego działki 
niezabudowanej nr 25/2 w obrębie 5, 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański, położonej w Pruszczu 
Gdańskim.

- Podjęcie uchwały w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej w formie dota-
cji celowej Samorządowi Województwa 
Pomorskiego.

- Podjęcie uchwały w sprawie przy-
stąpienia do spółki „PKP Szybka Kolej 
Miejska w Trójmieście” Sp. o. o. z sie-
dzibą w Gdyni ul. Morska 350A.

- Podjęcie uchwały w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. 
Grunwaldzkiej”.

- Podjęcie uchwały w sprawie okre-
ślenia warunków ochrony drzewa 
pomnikowego „Jesion Wyniosły” w 
związku z planowaną przebudową ciągu 
pieszo – jezdnego między ul. Krótką, 
Obrońców Poczty Polskiej i Chopina 
wraz z parkingiem przy ul. Krótkiej 4 
w Pruszczu Gdańskim na terenie działek 
nr 57/23, 57/24, 57/33, 60/3, 60/4, 61/3 
i 61/4 położonych w obrębie nr 7.

- Podjęcie uchwały w sprawie roz-

patrzenia wezwania do  usunięcia 
naruszenia prawa z dnia 2 września   
2009 r. na uchwałę Nr XXXI/300/2009 
Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia  
28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyra-
żenia opinii o lokalizacji salonu gier 
w Pruszczu Gdańskim przy ul. Emilii 
Plater 19.  

- Podjęcie uchwały w sprawie za-
twierdzenia planu pracy Komisji Rewi-
zyjnej na drugie półrocze 2009.

- Podjęcie uchwały w sprawie udzie-
lenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
Gdańskiemu na utrzymanie dróg po-
wiatowych na terenie Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański w roku 2009.

Zapraszamy 

na Sylwestra!
Burmistrz Miasta Pruszcz 

Gdański Janusz Wróbel ser-
decznie zaprasza wszystkich 
mieszkańców na Sylwestra pod 
Urzędem Miasta. Zbierzmy się  
31 grudnia, przed północą, aby 
wypić lampkę szampana, przy 
muzyce na żywo. Atrakcją tego 
wyjątkowego wieczoru będzie 
niezwykle widowiskowy pokaz 
sztucznych ogni.
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Rewolucja na szynach

Wydaliśmy wojnę rakowi szyjki 
macicy. Trzyletni program zapobie-
gawczy adresowany jest do trzyna-
stoletnich dziewcząt, mieszkanek 
Pruszcza Gdańskiego. Będą się one 
mogły zaszczepić przeciw wirusowi 
HPV, wywołującemu to niezwykle 
niebezpieczne schorzenie.

Seria trzech szczepień, o wartości 1000 
złotych, dotowana w całości z budżetu miasta, 
obejmie lata 2010, 2011, 2012. Szczepieniom 
będą mogły poddać się dziewczęta z roczni-
ków 1997, 1998 i 1999.  

- Mamy nadzieję, że każdego roku za-
bezpieczymy w ten sposób przed groźnym 
wirusem, około 120 nastolatek - mówi Ry-
szard Świlski, Zastępca Burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego. Rocznie na akcję przeznaczymy 
120 tys. zł. Zależy nam na tym, aby jak naj-
więcej 13 letnich mieszkanek naszego miasta 
skorzystało z naszej oferty. Nie ukrywam, 
że liczę w tym momencie bardzo mocno na 
rodziców.

Szczepienia przeciw wirusowi HPV są 
dobrowolne i dotyczą wyłącznie dziewcząt 
mieszkających na terenie Pruszcza Gdań-
skiego. Decyzję o przyjęciu zabezpieczeń 

podjąć będą mogli 
tylko rodzice dzieci, 
z którymi wcześniej 
przeprowadzone zo-
staną konsultacje.
Rak szyjki macicy

(łac. carcinoma 
cervicis uteri, ang. 
cervical cancer) – 
pierwotny nowotwór 
złośliwy szyjki maci-
cy. Inwazyjnego raka 
szyjki macicy poprze-
dza stan zwany we-
wnątrznabłonkową 
neoplazją szyjki ma-
cicy (ang. cervical intraepithelial neoplasia, 
CIN, dawniej określany jako dysplazja szyjki 
macicy albo rak przedinwazyjny). CIN może 
ulegać progresji do raka inwazyjnego, sama 
nie stanowiąc zagrożenia dla zdrowia kobiety; 
stąd tak istotne jest wczesne wykrycie tych 
zmian w badaniu cytologicznym rozmazu z 
pochwowej części szyjki macicy. Zakażenie 
ludzkim wirusem brodawczaka (HPV) jest ko-
niecznie do rozwinięcia się raka szyjki macicy 
prawie we wszystkich przypadkach. Dwa typy 
wirusa: 16 i 18 są odpowiedzialne za około 

Nie daj szansy rakowi

70% przypadków raka szyjki macicy. Na roz-
wój raka szyjki macicy wpływa wiele różnych 
czynników. Istnieje wyraźny związek między 
aktywnością seksualną kobiety a ryzykiem 
powstania stanu przedrakowego lub raka 
szyjki macicy. Wcześnie rozpoczęte współżycie 
seksualne i zmiany partnerów ułatwiają infek-
cje wirusem karcinogennym, przenoszonym 
drogą płciową. W wielu przypadkach jest on 
właśnie odpowiedzialny za raka szyjki maci-
cy. Niekontrolowany i wielopartnerski seks 
zwiększa zagrożenie tą chorobą.

źródło www.wikipedia.pl

Nie minęły dwa miesiące od 
podpisania przez Miasto Pruszcz 
Gdański porozumienia z SKM, któ-
re pozwoliło mieszkańcom miasta i 
powiatu pełniej i skuteczniej korzy-
stać z tego środka transportu, a już 
czekają nas kolejne – rewolucyjne 
zmiany.

Od 13 grudnia podróżujemy według 
nowego, jeszcze lepszego rozkładu jazdy. 
Miasto uruchomiło tymczasowy park&ride 
przy ulicy Dworcowej. To jednak nie koniec. 
Dobiegają bowiem końca konkretne rozmo-
wy z Gminą Wiejską Pruszcz Gdański, w 
sprawie wspólnego projektu, mającego na 
celu rewitalizację linii kolejowej z Pruszcza 
Gdańskiego do Goszyna. 

Nowy rozkład jazdy SKM 2009/2010 
pozostawia dotychczasową liczbę pociągów 
SKM w dni robocze tj. łącznie 16 par w ciągu 
doby. Pomimo tej samej liczby połączeń oferta 
będzie bardziej atrakcyjna, ponieważ godziny 
odjazdów zostały lepiej dostosowane do po-
trzeb pasażerów. W relacji Pruszcz Gdański 

Bartosz Gondek

Bartosz Gondek – Gdańsk Główny, pociągi są rozmieszczone 
bardziej równomiernie w ciągu całego dnia.

Z badań obłożenia pasażerami według 
pierwotnego rozkładu SKM wynika, że 
zbędne jest utrzymywanie dodatkowych po-
łączeń z Pruszczem Gdańskim w dni wolne od 
pracy. Te połączenia cieszyły się znikomym 
zainteresowaniem pasażerów. Według SKM 
wystarczającą ofertą są w te dni pociągi zmie-
rzające do Tczewa. 

Wszystkie zmiany mają na celu bardziej 
równomierne rozłożenie pociągów w ciągu 
całego dnia. Był to najważniejszy postulat po-
drożnych. Miasto Pruszcz Gdański stara się o 
wprowadzenie jeszcze jednego dodatkowego 
pociągu o godz. 7 rano.

Z badań przeprowadzonych przez SKM 
wynika, że na odcinku Pruszcz Gdański 
– Gdańsk Główny tylko z nowych połączeń 
korzysta dzienne w dni robocze ponad 1500 
osób. 

To jeden z najważniejszych powodów, dla 
których Miasto Pruszcz Gdański postanowiło 
jeszcze w tym roku udostępnić zmotoryzowa-
nym podrożnym tymczasowy parking Park 

& Ride, przy ulicy Dworocowej. Obszerny 
parking jest ogólnodostępny i czynny 24 
godziny na dobę. 

To nie koniec nowości. Burmistrz Miasta 
Pruszcz Gdański Janusz Wróbel rozmawia z 
Wójtem Gminy Pruszcz Gdański Magdaleną 
Kołodziejczak, w sprawie wspólnego projektu 
rewitalizacji linii kolejowej ze stacji kolejowej 
Pruszcz Gdański do Goszyna. 

Samorządowa linia kolejowa, która mia-
łaby powstać na bazie starej linii kolejowej 
przez Straszyn do Starej Piły, miałaby być 
finansowana z funduszy Unii Europejskiej. W 
ramach projektu zakłada się powstanie: 

- nowego przystanku Pruszcz Fabryczny 
przy ulicy Zastawnej,

- zakupu szynobusu,
- budowy nowoczesnych parkingów 

Park& Ride w Pruszczu Gdańskim, Straszy-
nie, Juszkowie i Goszynie,

- przystanków w Straszynie, Goszynie i 
Juszkowie.

Realizacja projektu to najbliższe 3 – 4 
lata. 

Szczegółowy rozkład jazdy na str.  5
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Miasto Pruszcz Gdański zajęło dwa 
pierwsze miejsca w drugiej edycji kon-
kursu, w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 
– 2011, czyli popularnych „schetynó-
wek”. To wyjątkowy sukces, ponieważ 
jak dotąd w Województwie Pomorskim 
nikomu nie udało się zająć dwóch naj-
wyższych lokat (zarówno w kategorii 
dróg gminnych, jak i powiatowych). 

Pierwszy z najwyżej ocenionych pro-
jektów, który powstał autonomicznym 
nakładem miasta to: „Osiedle Strzele-
ckiego – zwiększenie ruchu i poprawy 
bezpieczeństwa komunikacyjnego w 
Pruszczu Gdańskim poprzez budowę 
ronda i dróg gminnych łączących nowe 
osiedle Strzeleckiego   z   drogą   po-

wiatową   Raciborskiego   (2214  G)   
łączącą  Pruszcz  Gdański z Obwodnicą 
Trójmiasta – etap II”. Za łączną kwotę 
4 186 000 złotych wybudowane zostaną, 
już w przyszłym roku,  ulice Rogoziń-
skiego, Domejki, Hryniewieckiego i Jana 
z Kolna na nowym „Osiedlu Bursztyno-
wym”. W celu poprawy bezpieczeństwa, 
drogi będą oświetlone, a partner projektu 
–  Powiat   Gdański  zobowiązał  się  do  
wybudowania  ronda  pozwalającego  
na  bezpieczne i bezkolizyjne włączanie 
się pojazdów wyjeżdżających z nowego 
osiedla do drogi powiatowej Racibor-
skiego. Wniosek jest kontynuacją za-
dania rozpoczętego również w ramach 
„Schetynówki” w roku 2009. 

Drugi, projekt, którego beneficjen-

tem jest Starostwo Powiatu Gdańskiego, 
obejmuje zadanie pod nazwą: „Budowa 
drogi powiatowej nr 2246 G – ulicy 
Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim 
– Etap I na odcinku od skrzyżowania z 
drogą wojewódzką nr 227 ul. Powstań-
ców Warszawy do skrzyżowania z ul. 
Korzeniowskiego włącznie”. Projekt  
obejmuje całościową przebudowę 
ww. drogi. Szacunkowy koszt zadania 
stanowi kwotę 8 mln. złotych. Z tzw. 
„Schetynówki” współfinansowanie 
wyniesie 3 mln. złotych. Miasto Pruszcz 
Gdański dołoży 3 mln. złotych, a Powiat 
Gdański 2 mln. zł. Oba projekty dostały 
najwyższą w swoich kategoriach liczbę 
punktów - odpowiednio 105 i 130. 

bg

Pod koniec listopada 
uroczyście otworzyliśmy 
zrewitalizowany kompleks 
zabudowy, wokół budynku 
dawnej Wozowni przy  ul. 
Grunwaldzkiej 71, w Prusz-
czu Gdańskim.

Kompleksowa rewitalizacja 
historycznej zabudowy położonej 
w okolicy ul. Grunwaldzkiej 71 w 
Pruszczu Gdańskim, to pionierski 
projekt realizowany przez Miasto 
Pruszcz Gdański. Zakłada on 
uporządkowanie zdegradowanych 
obszarów tkanki urbanistycznej w 
centrum miasta z uwzględnieniem 
poszanowania i zachowania dzie-
dzictwa kulturowego. 

Budynek dawnej wozowni po-
chodzi z drugiej połowy XIX wie-
ku. Jest częścią dawnego folwarku, 
znanego jako Majątek Russotshin, 
lub Majątek Winkerta. Z tego 
powodu objęty jest ścisłą ochroną 
konserwatorską. Wszelkie prace re-
witalizacyjne konsultowane były na 
bieżąco z Pomorskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków. 

Dzięki współpracy Miasta i 
organów konserwatorskich udało 
się zaadoptować mocno zdegra-
dowany budynek, pełniący przez 
ostatnie kilkadziesiąt lat funkcje 
magazynu, na nowoczesny Ośro-
dek - Rehabilitacyjno - Eduka-
cyjno - Wychowawczy dla osób 
niepełnosprawnych.

bg

Małgorzata Całka-Bałabuch 
(dyrektor Ośrodka Rehabilita-
cyjno-Edukacyjno-Wychowaw-
czego w Pruszczu Gdańskim):

- Można spokojnie powiedzieć, 
że nowoczesny obiekt, który po-
wstał w ramach rewitalizacji 
Wozowni, to spełnienie naszych 
marzeń, na które czekaliśmy wiele 
lat. W porównaniu z poprzednimi 
siedzibami, mamy teraz wyjątkowo 
komfortowe warunki. Nasza pla-
cówka ciągle się rozrasta. Już teraz 
pracujemy na trzy zmiany. Dlatego 
fantastycznie byłoby, aby udało się 
uwzględnić nas jeszcze w kolejnych 
planach rewitalizacji.

Otwarcie Wozowni

Zdobyliśmy schetynówki
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Rozkład Jazdy obowiązujący od 13 grudnia 2009
Wytłuszczono połączenia, których godziny mają ulec zmianie z dniem 23 grudnia 2009

Odjazdy pociągów SKM z Pruszcza Gdańskiego 
w kierunku Gdańska

Odjazdy pociągów SKM z Gdańska 
w kierunku Pruszcza Gdańskiego

ODJAZD PRZYJAZD TRASA
5:34 5:46 kursuje do Rumi
6:27 6:40 kursuje do Wejherowa
6:45 6:59 kursuje do Gdyni Chyloni
7:53 8:06 kursuje do Gdynia Gł.
8:01 8:14 kursuje do Słupska
9:13 9:27 kursuje do Lęborka
10:18 10:29 kursuje do Słupska
11:13 11:25 kursuje do Wejherowa
13:51 14:04 kursuje do Gdyni Chyloni
15:15 15:29 kursuje do Słupska
15:33 15:46 kursuje do Wejherowa
16:15 16:28 kursuje do Wejherowa
17:30 17:43 kursuje do Słupska
18:03 18:14 kursuje do Gdyni Gł.
19:30 19:43 kursuje do Gdyni Gł.
23:09 23:22 kursuje do Wejherowa

SOBOTY
8:01 8:14 kursuje do Słupska
9:13 9:27 kursuje do Gdańska Gł.
15:15 15:29 kursuje do Gdańska Gł.
16:15 16:28 kursuje do Gdańska Gł.
17:30 17:43 kursuje do Gdańska Gł.
23:09 23:22 kursuje do Gdańska Gł.

NIEDZIELE
8:01 8:14 kursuje do Słupska
15:15 15:29 Kursuje do Gdańska Gł.
16:15 16:28 Kursuje do Gdańska Gł.
17:30 17:43 kursuje do Słupska
20:45 20:58 kursuje Gdańska Gł.

DNI ROBOCZE

Zmiany w rozkładzie jazdy od 23.12.2009

ODJAZD PRZYJAZD TRASA
6:52 7:06 kursuje do Gdyni Chyloni
7:50 8:03 kursuje do Gdyni Gł.
7:56 8:10 kursuje do Słupska
11:10 11:22 kursuje do Wejherowa
13:50 14:03 kursuje do Gdyni Chyloni
15:30 15:43 kursuje do Wejherowa
16:13 16:27 kursuje do Wejherowa
17:26 17:39 kursuje do Słupska
23:04 23:17 kursuje do Wejherowa

ODJAZD PRZYJAZD TRASA
5:41 5:54 kursuje z Gdyni Cisowej
6:01 6:15 kursuje z Lęborka
6:44 6:57 kursuje z Lęborka
7:31 7:44 kursuje ze Słupska
10:01 10:12 kursuje ze Słupska
10:51 11:04 kursuje z Gdyni Gł.
11:40 11:54 kursuje z Redy
13:21 13:34 kursuje z Gdyni Gł.
14:32 14:45 kursuje z Gdyni Gł.
15:06 15:19 kursuje z Wejherowa
15:50 16:04 kursuje z Gdyni Chyloni
16:29 16:42 kursuje z Gdyni Chyloni
16:41 16:54 kursuje z Wejherowa
17:46 17:57 kursuje z Gdyni Chyloni
18:59 19:12 kursuje ze Słupska
20:30 20:46 kursuje z Gdańska Gł.

SOBOTY
6:44 6:57 kursuje z Lęborka
11:40 11:54 kursuje z Gdańska Gł.
15:50 16:04 kursuje z Gdańska Gł.
16:41 16:54 kursuje z Gdańska Gł.
20:30 20:46 kursuje z Gdańska Gł.

NIEDZIELE
11:40 11:54 kursuje z Gdańska Gł.
14:32 14:45 kursuje z Gdańska Gł.
15:50 16:04 kursuje z Gdańska Gł.
16:41 16:54 kursuje z Gdańska Gł.
20:30 20:46 kursuje z Gdańska Gł.

Zmiany w rozkładzie jazdy od 23.12.2009

ODJAZD PRZYJAZD TRASA
15:47 15:59 kursuje z Gdyni Chyloni

DNI ROBOCZE

DNI ROBOCZE DNI ROBOCZE
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Nowe inwestycje
Jesienno - zimowe miesiące nie zatrzy-

mują prac przy kolejnych inwestycjach 
w Pruszczu Gdańskim. Podobnie jak w 
poprzednich latach, mogą je zastopować 
jedynie niekorzystne warunki pogodo-
we.

O tym, co działo się w ostatnich tygo-
dniach w mieście możemy dowiedzieć 
się z zamieszczonej poniżej krótkiej 
informacji, przygotowanej przez Refe-
rat Techniczno – Inwestycyjny Miasta 
Pruszcz Gdański.
- Dnia 26.10.2009 zawarto umowę na 

wykonanie ul. Sportowej. Kwota umowy 
to   2 570 587, 97 zł.  Termin wykonania 
30.07.2010
- W dniu 23.11.2009 odebrano ul. Kiliń-
skiego
- W dniu 24.11.2009 odebrano ul. Gra-
bowskiego
- W dniu 24.11.2009 zawarto umowę na 
wykonanie projektu miejsca do ważenia 
pojazdów w rejonie Obwodnicy Pruszcza 
Gdańskiego. Kwota umowy to  23 790,00 
zł , Termin zakończenia – ostatni tydzień 
2009 roku.

- 30 listopada 2009 odebrano Plac Wol-
ności 
- Tego samego dnia odebrano ścieżkę 
fitness i wozownię
- 3 grudnia odebrano ulicę Beniowskie-
go  
- 8 grudnia odebrano nowe parkingi w 
centrum miasta
- 10 grudnia odebrano technicznie system 
monitoringu
- 23 grudnia – planowane oddanie dachu 
na przedszkolu „Jedyneczka”

ul. Fantazego ul. GrabowskiegoNowy trakt spacerowy w centrum

Nowe miejsca parkingowe w centrum

Zrewitalizowany budynek Wozowni

Plac Wolności ul. Beniowskiego
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ul. Żeromskiegoul Rogozińskiego

Ścieżka Fitness, w tle zrewitalizowana Wozownia

ul. Janka Wiśniewskiegoul. Kilińskiego

(fot. Jacek Swis)
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Bartosz Gondek

Filia Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej ma nową siedzi-
bę w Pruszczu Gdańskim.

Mało kto dziś pamięta, że biblioteka 
powstała już w 1952 roku, podczas 
Powiatowej Konferencji Nauczyciel-
skiej inaugurującej nowy rok szkolny 

1952/53. Zasięg oddziaływania pla-
cówki był znacznie większy niż obecnie 
(obejmował prawie cały teren dawnego 
Wolnego Miasta Gdańska, bez Gdańska 
i Sopotu, od dawnej granicy polsko-
gdańskiej na zachodzie po Nogat na 
wschodzie). Przez lata zmieniał się 
zasięg i siedziby biblioteki. Ostatnią 
przed przeprowadzką, były zimne i 
mokre pomieszczenia dawnej szkoły 
podstawowej na ulicy Wojska Polskie-
go. W obliczu remontu budynku i do-
stosowania go do potrzeb prokuratury, 
przed filią biblioteki stanęło widmo 
likwidacji.

- Ponieważ placówka odgrywa bar-
dzo ważną rolę pomocniczą w kształ-
ceniu nauczycieli i studentów, Miasto 
Pruszcz Gdański  postanowiło nie 
dopuścić do jej zamknięcia. Na mocy 
porozumienia ze spółdzielnią Radunia, 
wynajęliśmy dawny klub M6 (ponad 
300m.2) i dostosowaliśmy go do potrzeb 
biblioteki – mówi Ryszard Świlski – Za-
stępca Burmistrza Pruszcza do Spraw 
Społecznych.

Nowy adres placówki: ul. Obrońców 
Pokoju 6, 83-000 Pruszcz Gdański. 
Tel: 682 32 45, a adres internetowy:  
pbwpruszczgd@neostrada.pl 

Biblioteka Pedagogiczna w nowym miejscu

Wyjątkowa łąka powstanie w Pruszczu Gdańskim

Miasto Pruszcz Gdański przy-
stępuje do realizacji projektu o 
nazwie „Łąka Newtona”. Jest 
to wyjątkowe na polską skalę 
przedsięwzięcie rekreacyjno 
– edukacyjne, które powstaje z 
inicjatywy mieszkańców.

Istotą pomysłu jest wkomponowa-
nie unikatowych urządzeń służących 
przybliżaniu zjawisk fizycznych (na tej 
samej zasadzie co na przykład w He-
velianum) w żywą przestrzeń miejską. 
Urządzenia to prototypy, wykonane 
z materiałów odpornych na wandali i 
wpływy środowiska naturalnego. Po-
mysł na realizację przedsięwzięcia zro-
dził się w środowisku pruszczańskich 
internatów, skupionych wokół portalu 
Pruszcz.com. Głównym motorem pro-
mocji przedsięwzięcia był młody stu-
dent wzornictwa Piotr Smolnicki.

- Pomysł wziął się jak zwykle z 

życia, moich podróży i zainteresowań 
budowaniem przestrzeni publicznych, 
oraz  integrowaniem ludzi z przestrze-
nią. Propozycję, którą przedstawiłem 
miastu uzasadniałem, że park przy 
Mickiewicza  i jego najbliższe okoli-
ce to środek trójkąta między trzema 
szkołami podstawowymi, dzięki czemu 
dzieci będą mogły na lekcjach fizyki 
pójść w plener i uczyć się na zasadzie 
doświadczeń empirycznych – mówi 
Piotr Smolnicki

Jak dotąd jedyne tego typu przedsię-
wzięcie funkcjonuje w Krakowie. Tam-
tejszy Park Stanisława Lema jest jednak 
obiektem zamkniętym, otoczonym pło-
tem. U nas wykorzystamy na potrzeby 
doświadczeń fizycznych tereny zielone 
w ścisłym centrum miasta. 

- Na razie – vis a vis Urzędu Miasta, 
na fragmencie zieleni przy ulicy Grun-
waldzkiej, powstaną trzy urządzenia. 
Projekt jest rozwojowy. W przyszłości 

chcemy park doświadczeń rozbudować, 
przenosząc kolejne części do sąsia-
dującego z centrum miejskiego parku 
– mówi Andrzej Szymański, Zastępca 
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. 

Park doświadczeń fizycznych w 
Pruszczu Gdańskim jest wspólnym 
projektem Miasta, oraz uznanych de-
signerów, w tym polskiego Projektanta 
Roku, Marka Adamczewskiego. 

- Zarezerwowaliśmy już 55 tysięcy 
na pierwszą część projektu. Cena osta-
teczna nie jest znana, ponieważ przed-
sięwzięcie traktujemy jako wieloetapo-
we. Mamy nadzieję, że w perspektywie 
lat powstanie w ten sposób w Pruszczu 
centrum doświadczeń fizycznych, po-
równywalne z podobnymi obiektami 
we Francji czy w Niemczech. Do tych 
ostatnich zjeżdżają się wycieczki z 
całej Europy - podsumowuje Burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel.

Bartosz Gondek

js

js
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4 grudnia 2009 r. o godzinie 
16:00  przed Urzędem miasta w 
Pruszczu Gdańskim zorganizo-
waliśmy miejskie mikołajki, na 
które zaproszono dzieci z całego 
Pruszcza. Atrakcji nie brako-
wało. Dzieci mogły obejrzeć 
przedstawienie „Świąteczne 
harce”, w którym zabawiał je 
renifer Reni, bałwanek, śnie-
żynka, oraz dalmatyńczyki i 

tygrysek. Oczywiście nie za-
brakło św. Mikołaja oraz jego 
pomocników, którzy zjechali 
na linach z dachu Urzędu Mia-
sta wprawiając zebranych w 
zachwyt. Na zakończenie Św. 
Mikołaj wraz z pomocnikami 
w towarzystwie burmistrza Ja-
nusza Wróbla rozdali dzieciom 
łakocie.

jk

Mikołaj pod urzędem

Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszczu 
Gdańskim przestrzega przed tlenkiem węgla, 
czyli czadem.

Tlenek węgla to bezbarwny, bezwonny 
i niedrażniący gaz. Powstaje  jako produkt 
niepełnego spalania substancji organicznych 
– gazu zimnego, węgla, drewna. Mimo że jest 
lżejszy od powietrza, powstaje w mieszaninie 
z ciężkim dwutlenkiem węgla, co sprawia, że 
spaliny mają sumaryczną gęstość większą od 
powietrza i gromadzą się w dolnych partiach 
pomieszczeń.  Toksyczne działanie tlenku 
węgla wynika z jego większego od tlenu  
powinowactwa do hemoglobiny, zawartej 
w erytrocytach krwi. Tworzy on połączenie 
zwane karboksyhemoglobiną, które jest 
trwalsze niż służąca do transportu tlenu z płuc 

do tkanek oksyhemoglobina. W ten sposób 
dochodzi do niedotlenienia tkanek, co w 
wielu przypadkach prowadzi do śmierci. Już 
wdychanie powietrza ze stężeniem 0,16% 
objętościowego CO, powoduje po dwóch 
godzinach zgon. O ile przy większych stę-
żeniach (pow. 0,32%) pierwszymi objawami 
zatrucia jest silny ból głowy i wymioty, to 
mniejsze stężenia powodują przy względnie 
krótkim wdychaniu jedynie słaby ból głowy 
i zapadanie w śpiączkę, jednak i te stężenia 
powodują po dłuższym kontakcie śmierć.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla:
ból i zawroty głowy, zaburzenia wzroku, 

zakłócenia rytmu pracy serca, jasnoczer-
wony kolor skóry, ogólne osłabienie, brak 
koncentracji

Uwaga na tlenek węgla - Sprawdź instalację kominową
Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszczu 

Gdańskim przypomina:
sprawdź, czy twój piec i przewód komino-

wy są szczelne i nie popękane, sprawdź, czy 
posiadasz otwory wentylacyjne w kuchni, 
łazience i pomieszczeniu z urządzeniami 
gazowymi, sprawdź czy dotrzymałeś corocz-
nego terminu przeglądu instalacji gazowej i 
kominowej, zdiagnozuj stan swojej kuchenki 
i piecyka gazowego. Oba urządzenia powinny 
być co roku sprawdzone przez uprawnionego 
do tego specjalistę. Zainstaluj domowe wy-
krywacze tlenku węgla

Jeżeli masz podejrzenia, że w mieszkaniu 
pojawił się tlenek węgla:

otwórz szeroko okna, wyłącz urządzenia 
gazowe, wyjdź z mieszkania, powiadom 
służby ratownicze.

Stawki podatków i opłat na 2010 
rok wzrosły w Polsce, w stosunku do 
obowiązujących w 2009 roku o 3,50% 
i zostały ogłoszone w Obwieszczeniu 
Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 
2009 r. W sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2010 r. (M.P. Z 2009 r., Nr 52, poz. 
742). W oparciu o wskaźniki ministerial-
ne, w Pruszczu Gdańskim, podatek od 
nieruchomości na 2010 r., dla nierucho-
mości położonych na terenie Pruszcza 
Gdańskiego, w stosunku do 2009 roku, 
wzrósł: 

- dla budynków związanych z dzia-
łalnością gospodarczą z 19,00 zł/ m2 na 
19,90 zł/m2

- dla gruntów związanych z działal-
nością gospodarczą z 0,71 na 9,74

- dla budynków mieszkalnych lub ich 
części z 0,58 na 0,60

- dla gruntów wykorzystywanych na 

Zmiany stawek podatków w Pruszczu Gdańskim na rok 2010
Radosław Klaczkowski cele mieszkaniowe z 0,29 na 0,31

- dla budynków pozostałych z 6,10 
na 6,40

- dla gruntów pozostałych z 0,37 na 
0,39

Na tym samym poziomie pozostawio-
no stawki z 2009 roku:

dla budynków lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym, budynków zaję-
tych na odpłatną statutową działalność 
pożytku publicznego, budynków lub ich 
części zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie szewstwa 
naprawkowego, maglowania, budynków 
lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych, 
garaży w zabudowie szeregowej i wol-
nostojącej, budowli wchodzących w 
skład systemu kanalizacji sanitarnej oraz 
pozostałych budowli.

Podobnie jak w latach ubiegłych 

podtrzymano ulgi dla budynków lub ich 
części stanowiących własność osób fi-
zycznych lub prawnych, w których osoby 
te rozpoczynają działalność gospodar-
czą na terenie Miasta, o ile w ostatnim 
roku podatkowym takiej działalności na 
terenie Miasta nie prowadziły i nie są 
postawione w stan likwidacji lub upad-
łości oraz dla nowo wybudowanych bu-
dynków lub ich części, przeznaczonych 
i wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności gospodarczej w pierwszym 
i drugim roku powstania obowiązku 
podatkowego, gdzie stawki te wyniosły 
10,25 zł za m2 powierzchni, tj. 50% 
maksymalnej stawki ustawowej.

Urząd Miasta Pruszcz Gdański przy-
pomina, że wszystkie stawki obowią-
zujące na terenie Miasta są niższe od 
stawek maksymalnych ogłoszonych w 
Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 
3 sierpnia 2009 r.

js
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Urząd Miasta  Pruszcz Gdański 
zrewitalizował zaniedbany teren po-
między blokami, przy ulicy Obrońców 
Wybrzeża.

- Staramy się, żeby przestrzenie mię-
dzy blokami nie odbiegały swoim wize-
runkiem od standardów, które wprowa-
dzamy w centrum Pruszcza Gdańskiego. 
Tym razem przyszła kolej na przestrzeń 
między blokami przy ulicy Obrońców 
Wybrzeża - mówi Andrzej Szymański, 
Zastępca Burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego do Spraw Komunalnych. 

Na zdewastowanej działce przez 
lata nagromadził się gruz i śmieci. 
Mimo to kwitło tu życie. Mieszkańcy 
własnym nakładem poustawiali ławki i 
tymczasowe stoliczki. Wytyczyli sobie 
też ścieżki.

- Uporządkowaliśmy teren. Wywieź-
liśmy śmieci i położyliśmy nowe chod-
niki. Zamontowaliśmy też ławki, kosze 
na śmieci i nasadziliśmy bardzo dużo 
nowych roślin. Mamy nadzieję, że na 
wiosnę teren między blokami, zacznie 
cieszyć użytkujących go mieszkańców 
okolicznych budynków – mówi Andrzej 
Szymański.

bg

Organizacje pożytku publicznego, na rzecz 
których można wpłacać 1% podatku proszone 
są o zgłaszanie się na adres:
 urzad@pruszcz-gdanski.pl 

Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim 
zamierza zamieścić informacje o miejskich 
organizacjach pożytku publicznego na stronie 
internetowej, aby ułatwić podatnikom doko-
nanie wyboru spośród lokalnych podmiotów 
potrzebujących wsparcia. 

W związku z tym serdecznie prosimy 
wszystkie organizacje o przekazanie nam swo-
ich pełnych danych do końca 2009 roku. 

Świąteczne zaskoczenie

1% podatku 
dla organizacji

Nowe miejsce 
rekreacji

Szmaragdowe Gody

- O budżecie na rok 2010, nowych inwe-
stycjach, życiu kulturalnym i dalszej po-
prawie jakości życia w Pruszczu Gdańskim 
- wywiad z Burmistrzem Miasta Januszem 
Wróblem.
Ponadto:
- budżet Miasta 2010,
- budowa Obwodnicy w szczegółach,
- finał „Orlika” i Ścieżki Fitness,
- początek drugiego etapu budowy Faktorii i  
dalsze inwestycje w Szlak Bursztynowy,

55 rocznicę zawarcia związku małżeńskie-
go obchodzili Państwo Anna i Alojzy Wenta, 
długoletni mieszkańcy Pruszcza Gdańskie-
go. Podczas jubileuszowej uroczystości w 
Urzędzie Stanu Cywilnego, podejmowani 
przez włodarzy miasta, wspominali  piękną 
i odpowiedzialną drogę swego wspólnego 
życia. Wzruszeni opowiadali o tym, co czyni 
małżeństwo trwałym i szczęśliwym  na długie 
lata. Tradycyjnie zostali obdarowani kwiatami 
i okolicznościowymi upominkami.  

W następnym (styczniowym) 
numerze Wieści Pruszcza 
między innymi:

- porozumienie z Urzędem Marszał-
kowskim, w sprawie inwestycji na ulicy 
Powstańców Warszawy,
- nowy, duży projekt unijny związany 
z rozbudową infrastruktury komunika-
cyjnej,
 - nowe numery kont Urzędu Miejskiego 
w Pruszczu Gdańskim.
Zapraszamy do lektury!

(fot. Jacek Swis)

Urząd Miasta Pruszcz Gdański postanowił zro-
bić w tym roku mieszkańcom świąteczną niespo-
dziankę. Jest nią zmiana iluminacji miasta. Do 
tej pory choinka przed urzędem miała tradycyjne 
ozdoby. W tym roku nowością jest  dekoracja w 
kształcie stożka. Na końcu promenady w centrum 
miasta pojawił się trzymetrowy anioł, którego 
mogą podziwiać również kierowcy jadący ul. 
Grunwaldzką. Nowego blasku nabrała też fontan-
na w kluczowym punkcie Nowego Centrum.
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Leszek Orczykowski

Świetna końcówka roku w wyko-
naniu psich zaprzęgów w Pruszczu 
Gdańskim udowodniła, ze alians 
miasta z najlepszym polskim za-
wodnikiem w tej dyscyplinie, był 
wyjątkowo udaną inwestycją.

Najpierw Igor Tracz, reprezentujący klub 
Amberdog CKiS Pruszcz Gdański, osiągnął 
ogromny sukces zdobywając w listopadzie  
podwójne Mistrzostwo Świata na zawodach 
w Kanadzie. Igor zdobył złoto w kategorii 
„R2” (hulajnoga+2 psy) wygrywając z 
niepokonaną dotychczas Norweżką Leną 
Boysen oraz złoto w kategorii „R4”(wózek 
+4 psy). Na co dzień złoty medalista trenuje 
w Pruszczu Gdańskim w Centrum Kultury 
i Sportu, przy którym działa prowadzona 
przez niego sekcja psich zaprzęgów. O nie-
zwykłych umiejętnościach Igora nie tylko 
jako zawodnika, ale również jako trenera 
świadczą sukcesy jego podopiecznych, któ-
rzy świetnie sobie radzą na zawodach Pu-
charu Polski.  Jesienną eliminację polskiego 
cyklu zmagań psich zaprzęgów rozegrano 
w ostatni weekend listopada na terenie 
Parku Kulturowego Faktoria w Pruszczu 
Gdańskim.  Na starcie eliminacji stanęło 
66 zawodników z Warszawy, Łodzi, Turku, 
Żnina, a nawet z Bielska Białej, Porąbki, 
Katowic, Gliwic czy Świeradowa-Zdroju. W 
pruszczańskich zmaganiach psich zaprzęgów 
brali udział zawodnicy z licencją Polskiego 
Związku Sportu Psich Zaprzęgów rywalizu-
jących w Pucharze Polski, amatorzy w Lidze 
Zaprzęgowej i dzieci - w Pucharze Samoye-
da. Tak więc obok medalistów tegorocznych 
Mistrzostw Europy i Świata (Anna Bajer, 
Beata Pawłowska, Joanna Kubiczek, Marek 
Długołęcki, Kajetan Jasiczak), startował 
także Dariusz Kowalski z Pruszcza Gdań-
skiego, który o tej dyscyplinie dowiedział się 
tydzień przed zawodami. Zawodnicy ścigali 
się na trasie wytyczonej na terenie Faktorii 

i jej okolicach w kształcie pętli o długości 
ok. 3 km. Najwięcej problemów mieli  z 
pokonaniem 0,5 km piaszczystego odcinka 
oraz stromej górki. Niektóre psy odmawiały 
posłuszeństwa - próbowały ominąć górkę lub 
zatrzymywały się i trzeba było je ciągnąć. 
Za te przewinienia sędziowie przyznawali 
zawodnikom ostrzeżenia.

Żadnych problemów z pokonaniem trasy 
nie mieli najlepsi. Najszybszym zawodni-
kiem bikejoringu okazał się Marek Długołę-
cki (Biały Kieł Pomiechówek) z Komorowa 
(suma czasów dwóch przejazdów 16 min 
23,41 s), canicrossu – Mateusz Brylewski 
(Sfora Nakielska Tur) ze Żnina (17 min 
36,43 s), a na zaprzęgu – Anna Bajer (Biały 
Kieł Pomiechówek) z Warszawy (17 min 
34,71 s). Otrzymali oni Puchary Burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego, a nagroda główna ro-
wer ufundowany przez firmę BURGHARDT 
przypadła Markowi Długołęckiemu.

Mimo niesprzyjającej pogody (w sobotę 
zimno, w niedzielę deszcz) znaleźli się 

chętni, którzy chcieli oglądać zmagania 
maszerów. Specjalnie dla nich odbył się 
pokaz najszybszego na świecie zaprzęgu 
Igora Tracza. Igor nie brał udziału w tych 
zawodach tylko zajął się ich współorgani-
zacją. Na koniec zawodów zaprezentował 
umiejętności swojego teamu, przelatując 
1200 metrową pętlę ze średnią prędkością 
39 km/h.

W sobotę wieczorem w Sali Widowi-
skowej Centrum Kultury i Sportu odbyło 
się spotkanie towarzyskie tzw. Wieczór 
Maszera, podczas którego zawodnicy wy-
mieniali doświadczenia, a także rozlosowano 
wśród nich tyle nagród ilu było startujących. 
Fundatorami nagród były następujące firmy: 
ALVIKA, RED MILLS, FIPRex, KROSS, 
Bank BGŻ, BURGHARDT, ARDO i Cezary 
Jasiczak.

Organizatorami zawodów było Centrum 
Kultury i Sportu, Sportowy Klub Psich 
Zaprzęgów AMBERDOG z Gdańska oraz 
Centrum Przygody Traczer.

Sport górą

(fot. Jacek Swis)

(fot. Jacek Swis)(fot. Jacek Swis)
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Mieszkali u brzegu płytkiej la-
guny, na skraju puszczy, gospoda-
rując na żyznych glebach i korzy-
stając z wysokiej jakości pastwisk. 
Niezależnie od tego czy parali się 
handlem, łowiectwem, czy też  
rolnictwem, natura stwarzała im 
świetne warunki egzystencji. Nic 
dziwnego, że człowiek tak chętnie 
osadzał się na terenie dzisiejszego 
Pruszcza Gdańskiego. 

„Korzenie stałego  osadnictwa na te-
renie obecnego miasta Pruszcz Gdański 
sięgają VI w. p.n.e. Od pierwszych wieków 
naszej ery, dzięki bliskości, morza osada 
bujnie się rozwijała. W okresie wpływów 
rzymskich Pruszcz był prawdopodobnie 
głównym portem przy ujściu Wisły, dużym 
ośrodkiem wytwórczym oraz ważnym 
punktem na szlaku bursztynowym. Świa-
dectwem dawnej świetności są odkryte 
później groby, urny grzebalne i różnego 
rodzaju wyroby z brązu, szkła, bursztynu 
oraz monety arabskie i rzymskie z odległej 
przeszłości. Koniec świetności Pruszcza 
przyniosło odsunięcie się brzegu laguny, 
łączącej położone tu osady z morzem i w 
efekcie wyludnienie.” – Większość z nas 
zna tą formułkę i zawarte w niej informa-
cje. Wielu też na bieżąco śledzi coroczne 
postępy prac archeologicznych. Jak często 
zadajemy sobie jednak pytanie, co sprawiło, 
że od ponad czterech tysięcy lat, to właśnie 
te tereny były tak chętnie zasiedlane przez 
człowieka? 

Wydaje się, że największą zasługę ma 
w tym płytkie jezioro lagunowe, które 
powstało jako wypadkowa wzajemnych 
oddziaływań na siebie Morza Bałtyckiego i 
Wisły. Niegdyś rozciągało się ono od Gdań-
ska do wysokości Pszczółek. To właśnie w 
sąsiedztwie dzisiejszego Pruszcza wpadała 
do niego Radunia, będąca wówczas fan-
tastycznym rezerwuarem świeżej wody. 
Na jeziorze lagunowym znajdowała się 
mnogość wysp i terenów okresowo zalewa-
nych przez morze, na których można było 
polować na foki, rybaczyć a także zbierać i 
obrabiać bursztyn.

Kto źle znosił wilgoć, mógł korzystać z 
nizinnych łąk i żyznych gleb, naniesionych 

przez Wisłę, lub polować w gęstych pusz-
czach. Dlatego, wzdłuż krawędzi Wyżyny 
Gdańskiej, powstała cała sieć starożytnych 
osad. Od okolic Pszczółek, przez Skowarcz, 
Ulkowy, Różyny, Żukczyn i Straszyn, aż 
do dzisiejszego Pruszcza Gdańskiego. 
Największy i najzamożniejszy był właśnie  
Pruszcz Gdański. Wiemy to po bogactwie 
skarbów archeologicznych, wydobywa-
nych z ziemi na przestrzeni ostatnich stu 
lat. Najprawdopodobniej o sile Pruszcza 
zdecydowała bezpośrednia bliskość rozle-
głego akwenu wodnego umożliwiającego 
powstanie tu przystani. Dawni żeglarze byli 
bowiem równie sprawni, co ich koledzy 
choćby z odległego średniowiecza. Niczym 
nie zwyczajnym nie była więc przybrzeżna 
żegluga do najdalszych krańców Morza Bał-
tyckiego, a nawet dalej, o czym świadczą 
znaleziska wydobyte z grobów. Położenie 
w bezpośredniej bliskości spokojnego, lecz 
otwartego na morze jeziora lagunowego 
sprawiła, że osada, która funkcjonowała w 
miejscu Pruszcza Gdańskiego, rozwinęła się 
z czasem w port. Jeżeli dodamy, że właśnie 
tutaj, tak samo jak dzisiaj zbiegały się drogi 
z wysoczyzny na północ i południe, nic 
dziwnego, że powstało tu z czasem także 
targowisko. 

O tym, że na terenie Pruszcza Gdańskie-
go istniała dalekosiężna wymiana handlowa 
już we wczesnej epoce brązu (2200 lat przed 
naszą erą), przekonują nas datowane właś-
nie na ten okres, a wydobyte z grobów na te-
renie miasta, naczynia gliniane i fragmenty 
ozdób z tego niezwykle cennego wówczas 

metalu. Co ciekawe, obok wyrobów z brązu 
w użyciu codziennym były nadal wyroby z 
krzemienia: grociki strzał, siekierki, sztylety 
czy groty oszczepów, a także bardzo wy-
godne w użyciu kamienne toporki. O tym, 
że nasze miasto bardzo wcześnie jednym 
z lokalnych centrów międzynarodowego 
handlu świadczą też pochodzące z wczesnej 
epoki żelaza, muszle kauri. Ich naturalnym 
rejonem występowania jest Morze Czerwo-
ne i Zatoka Perska. Rosnąca w znaczenie 
osada nad jeziorem lagunowym osiągnęła 
szczyt świetności  od II w. przed Chrystu-
sem do przełomu V i VI wieku naszej ery. 
Przeglądając historię starożytnego Rzymu, 
łatwo przekonać się, że daty te mniej 
więcej pokrywają się z funkcjonowaniem 
starożytnego imperium. Wraz z podbojami 
granica cywilizowanego świata przybliżała 
się coraz bardziej do Pruszcza. Od południa 
sięgała bowiem do dzisiejszych Czech, a 
od zachodu do Germanii. To spowodowało 
intensyfikację wymiany towarowej. Co za 
tym idzie, wzrastała też rola naszej osady, 
a raczej osad – archeolodzy naliczyli ich 
na razie pięć. Od II do V wieku naszej 
ery ówcześni mieszkańcy pozostawili po 
sobie po dziś dzień tysiące pochówków. 
Większość z nich udało się datować. Stąd 
wiemy, że ówczesne cmentarze były użyt-
kowane przez kilkaset lat. To zaś oznacza 
osiadłą kulturę.  Zlokalizowano także pięć 
stanowisk określanych przez archeologów 
jako osady. Czym zajmowali się ich miesz-
kańcy – o tym napiszemy w następnych 
„Wieściach Pruszcza”.

(fot. Jacek Swis)


