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Przez dziesi!ciolecia mówi"o 
si!, #e Pruszcz Gda$ski to takie 
miejsce, w którym nie dzieje si! 
zbyt wiele. %eby nie powiedzie&, 
#e nie dzieje si! nic. Ma"o tego 
o Pruszczu mówiono, #e jest 
sypialni' i zapleczem dla Trój-
miasta. Nigdy do ko$ca nie by"o 
to prawda. Tu zawsze si! co( 
dzia"o. Lokalna spo"eczno(& nie-
ustannie za( animowa"a co( na 
niwie sportowej czy kulturalnej. 
To wszystko odbywa"o si! jednak 
tak, jak to dzieje si! w niewielkim 
miasteczku. 

Co! zacz"#o si" zmienia$ na lepsze 

mniej wi"cej dwadzie!cia lat temu. Wtedy 

to ruszy#y pierwsze Dni Pruszcza. Wtedy 

te% pojawi#y si" w mie!cie lokalne media. 

Do dawnego Miejskiego Domu Kultury 

zacz"#y zagl&da$ teatrzyki i czasami 

� kabarety.

Dekad" temu w mie!cie ruszy#y 

pot"%ne inwestycje, które ca#kowicie 

zmieni#y oblicze Pruszcza Gda'skiego. 

Du%e brawa nale%& si" pruszczanom, 

którzy w#&czyli si" do akcji pomocy po-

wodzianom z po#udnia Polski.

Zespó# Szkó# Ogólnokszta#c&cych Nr 1 

zebra# i przekaza# 400 z#, Zespó# Szkó# Nr 4 

� 600 z#, Przedszkole Niepubliczne �Bajecz-

ka� - 1 100 z#, a Przedszkole Prywatne �Pro-

myczek�, dzi"ki hojno!ci rodziców, zebra#o 

8 worków odzie%y, ksi&%ek i zabawek. 

Podczas Dni Pruszcza uda#o si" zebra$ 
dodatkowo 958 z#. Pieni&dze i pomoc rze-

czowa zebrana dzi"ki placówkom o!wia-

towym i podczas !wi"ta miasta uzupe#ni& 
kwot" 100 tysi"cy z#otych, które Miasto 

Pruszcz Gda'ski przeka%e oÞ arom powodzi 

w Sandomierzu. Janusz Wróbel, Burmistrz 

Pruszcza Gda'skiego porozumia# si" ju% w 

tej sprawie z w#adzami Sandomierza. 

Jak kulturalnie, 
to tylko w Pruszczu

Coraz g#o!niej mówi#o si" jednak, %e 

rozmach inwestycyjny nie przystaje do 

kulturalnego wizerunku miasta. I by#a 

to prawda.

Zmiany nadesz#y gwa#townie i re-

wolucyjnie. Dzi! nie ma ju% MDK. Jest 

za to pr"%ne Centrum Kultury i Sportu. 

Dzi! nadu%yciem semantycznym jest 

powiedzenie, %e w tym mie!cie nic si" nie 

dzieje. Dzi"ki nowo powsta#ej instytucji 

kultury jak& jest CKiS, zago!ci#y u nas 

pierwszoligowe przedstawienia teatralne, 

wystawiane � ju% drugi sezon � przez 

Teatr Wybrze%e, w ramach Sceny Letniej. 

Wiele z nich to premiery, które dopiero 

jesieni& traÞ & na deski Scen Teatru w 

Trójmie!cie. 

(Ci&g dalszy na stronie 6)

Ryszard (wilski

Pruszcz dla powodzian Miejski O!rodek Pomocy Spo"ecznej w Pruszczu 

Gda#skim ponownie uruchomi" punkt zbiórki 

darów dla osób dotkni$tych skutkami powodzi. 

Obecnie najbardziej potrzebne rzeczy to: 

� !rodki czysto!ci i dezynfekcji,

� !rodki s#u%&ce do osuszania i oczyszczania 

zalanych domów, 

� ko#dry, poduszki, koce, !piwory, r"czniki,

� odzie% nieu%ywana, 

� !rodki piel"gnacyjne dla dzieci i pampersy, 

� sprz"t AGD np. %elazka, czajniki, lodówki, 

� wiadra ocynkowane, miot#y, #opaty, 

� ubrania robocze, r"kawice gumowe, kalosze, 

� drobny sprz"t i narz"dzia potrzebne do re-

montu. 

Punkt zbiórki czynny jest codziennie w go-

dzinach pracy MOPS w Pruszczu Gda#skim 

przy ul. Niepodleg"o!ci 9, tel. 58 682-27-55 

Poniedzia"ek: 8.00 - 16.00

Wtorek - Pi%tek: 7.30 - 15.30

W pierwszym tygodniu czerwca, wy-

ruszy#a te% w okolice Kazimierza pomoc 

rzeczowa, któr& zorganizowali stra%acy 

OSP Pruszcz Gda'ski. Ochotnicy z Pruszcza 

zawie)li powodzianom trzy lodówki, dwie 

pralki, zakupione z w#asnych !rodków oraz 

odzie% i !rodki czysto!ci z MOPS. Stra%acy 

chc& przynajmniej jeszcze raz uda$ si" w 

okolice dotkni"te powodzi&. Zaznaczaj&, %e 

licz& w tej kwestii na pomoc mieszka'ców. 
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Wioletta Bodzenta 1 lipca, 2 sierpnia, 2 wrze!nia

Ma#gorzata Czarnecka-Szafra'ska 2 lipca, 3 sierpnia, 3 wrze!nia

Ireneusz Czernecki 7 i 8 lipca, 4 sierpnia, 1 i 29 wrze!nia

Piotr Kali'ski 5 lipca, 5 sierpnia, 6 wrze!nia

Marek Kamola 6 lipca, 6 sierpnia, 7 wrze!nia

Marek Koz#owski 8 lipca, 9 sierpnia, 9 wrze!nia

Marek Krawyci'ski 14 lipca, 11 i 25 sierpnia, 8 wrze!nia

Jan Malek 19 lipca, 10 sierpnia, 10 wrze!nia

Marcin Nowakowski 12 lipca, 12 sierpnia, 13 wrze!nia

Danuta Olech 27 lipca, 23 sierpnia, 23 wrze!nia

Mariola Pa#ka - Pilecka 13 lipca, 13 sierpnia, 14 wrze!nia

Leszek Parzymies 15 lipca, 16 sierpnia, 16 wrze!nia

Zygmunt Patyna 16 lipca, 17 sierpnia, 17 wrze!nia

Stefan Skonieczny 19 lipca, 19 sierpnia, 20 wrze!nia

Marcin Sp#awski 20 lipca, 20 sierpnia, 21 wrze!nia

Helena Szyma'ska 22 lipca, 24 sierpnia, 24 wrze!nia

Jan Trembacz 23 lipca, 26 sierpnia, 27 wrze!nia

Ewa Tuz 26 lipca, 27 sierpnia, 28 wrze!nia

Jaros#aw Wasilewski 21 lipca, 18 sierpnia, 15 i 22 wrze!nia

Dorota Wenta 29 lipca, 30 sierpnia, 29 wrze!nia

Cyprian Wieczorkowski 30 lipca, 31 sierpnia, 30 wrze!nia

Harmonogram dy#urów Radnych Miasta
W lipcu, sierpniu i wrze$niu 2010 r. w dni robocze oprócz sobót, niedziel 

i $wi%t w pokoju 11, I p. od  16.00 do 18.001. XLVI/431/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

Podj"cie uchwa#y  w sprawie  zmiany  bud%etu miasta 

Pruszcz Gda'ski na rok 2010.

2. XLVI/432/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. Pod-

j"cie   uchwa#y   w sprawie  zakresu i formy informacji  

o przebiegu wykonania bud%etu, informacji o kszta#-
towaniu si" wieloletniej prognozy finansowej oraz 

informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorz&dowych instytucji kultury za I pó#rocze.  

3. XLVI/433/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

Podj"cie uchwa#y w sprawie  trybu prac nad projektem 

uchwa#y bud%etowej.

4. XLVI/434/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

Podj"cie uchwa#y w sprawie zawarcia porozumienia 

z Miastem Gda'sk dotycz&cego zwrotu przez Miasto 

Pruszcz Gda'ski poniesionych przez Miasto Gda'sk 

kosztów przewozu dzieci zamieszka#ych w Mie!cie 

Pruszcz Gda'ski do Zespo#u Szkó# Ogólnokszta#c&-
cych Nr 6 w Gdyni.  

5. XLVI/435/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

Podj"cie uchwa#y w sprawie wyra%enia zgody na 

sprzeda% w drodze przetargu nieograniczonego dzia#ki 

niezabudowanej nr 17 o pow. 764 m.kw. w obr"bie 

18 stanowi&cej w#asno!$ Gminy Miejskiej Pruszcz 

Gda'ski, po#o%onej przy ul. Komunalnej w Pruszczu 

Gda'skim.

6. XLVI/436/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

Podj"cie uchwa#y w sprawie wyra%enia zgody na 

sprzeda% w drodze przetargu nieograniczonego dzia#ki 

niezabudowanej nr 177 o pow. 286 m.kw. w obr"bie 

15 stanowi&cej w#asno!$ Gminy Miejskiej Pruszcz 

Gda'ski, po#o%onej przy ul. Przy Torze w Pruszczu 

Gda'skim.

7. XLVI/437/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

Podj"cie uchwa#y w sprawie wyra%enia zgody na 

sprzeda% w drodze przetargu nieograniczonego 

dzia#ek niezabudowanych nr 441 i 442 w obr"bie 13 

stanowi&cych w#asno!$ Gminy Miejskiej Pruszcz 

Gda'ski, po#o%onych przy ul. Wojska Polskiego w 

Pruszczu Gda'skim.

8. XLVI/438/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

Podj"cie uchwa#y w sprawie wyra%enia zgody na 

sprzeda% w drodze przetargu nieograniczonego dzia#ki 

niezabudowanej nr 47/19 o pow. 687 m.kw. w obr"bie 

7 stanowi&cej w#asno!$ Gminy Miejskiej Pruszcz 

Gda'ski, po#o%onej przy ul. Krótkiej w Pruszczu 

Gda'skim.

9. XLVI/439/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

Uchwa&y podj'te na XLVI
zwyczajnej sesji Rady Miasta 
Pruszcz Gda!ski 30.06.2010 r.

Podj"cie uchwa#y w sprawie uchwalenia miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Pruszcz Gda'ski �Rejon Alei ks. Józefa Wal&ga�.

10. XLVI/440/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

Podj"cie uchwa#y zmieniaj&cej uchwa#" w sprawie  

wyra%enia zgody na przyj"cie w formie darowizny na 

rzecz Gminy Miejskiej Pruszcz Gda'ski infrastruktury 

technicznej stanowi&cej w#asno!$ Skarbu Pa'stwa.

11. XLVI/441/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

Podj"cie uchwa#y w sprawie wyra%enia zgody na 

podwy%szenie kapita#u zak#adowego Przedsi"bior-

stwa Wodoci&gów i Kanalizacji �WiK� Sp. z  o. 

o. w Pruszczu Gda'skim i pokrycie go wk#adem 

pieni"%nym.

12. XLVI/442/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

Podj"cie uchwa#y w sprawie wyra%enia zgody na za-

warcie porozumienia w celu wy#onienia wykonawcy 

i finansowania inwestycji � budowa sieci kanalizacji 

deszczowej na dzia#kach 81/3, 81/6, 81/9, 81/10, 

81/11, 81/12 i 81/13 w obr"bie 13, po#o%onych w 

Pruszczu Gda'skim przy ul. Wojska Polskiego.

13. XLVI/443/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

Podj"cie uchwa#y w sprawie wyra%enia zgody na za-

warcie umowy partnerstwa na wspólne zrealizowanie 

projektu inwestycyjnego pn.: �Ochrona wód Zatoki 

Gda'skiej � budowa i modernizacja systemu odpro-

wadzania wód opadowych w Gda'sku� na obszarach 

zurbanizowanych, s&siaduj&cych z Ba#tykiem gmin: 

Miasta Pruszcz Gda'ski i Miasta Gda'sk.

14.  XLVI/444/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

Podj"cie uchwa#y w sprawie wyra%enia zgody na 

zawarcie z Gmin& Miasta Gda'sk porozumienia w 

sprawie koordynacji zamierze' inwestycyjnych zwi&-
zanych z przebudow& Kana#u Raduni oraz budow& 
kolektora, odprowadzaj&cego !cieki z Pruszcza Gda'-
skiego do gda'skiego uk#adu kanalizacji sanitarnej.

15. XLVI/445/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

Podj"cie uchwa#y w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 

04 stycznia 2010 r. z#o%onej przez Pana Zygmunta 

Konieczek na nieprawid#owe dzia#anie Stra%y Miej-

skiej w Pruszczu Gda'skim i Burmistrza Pruszcza 

Gda'skiego.

Wybory prezydenckie na terenie Pruszcza Gda'skiego odby#y si" bez jakichkolwiek zak#óce'. Powo#ano 14 obwodowych komisji 

wyborczych. G#osowanie odbywa#o si" w godzinach od 6.00. do 20.00. Osobom starszym i niepe#nosprawnym zapewniono mo%liwo!$ 
skorzystania z dowozu do lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie naszego miasta.

      I tura     II tura

Ogólna liczba uprawnionych do g#osowania  20 487 osób   20 335 osób

Frekwencja     12 878 osób (62,9%)  12 587 osób (61,9%)

Najwy%sza frekwencja    obwód nr 14 - ZS nr 4 (70,0%) obwód nr 14 - ZS nr 4 (69,7%)      

Najni%sza frekwencja    obwód nr 13 - SP nr 3 (50,4%) obwód nr 13 - SP nr 3 (49,6%)

Wyniki   Bronis#aw Komorowski 7 034 (54,9%)   8 566 (68,9%)    

   Jaros#aw Kaczy'ski 3 173 (24,8%)   3 876 (31,1%)

   Grzegorz Napieralski 1 670 (13,0%)    -

Wybory prezydenckie 2010
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Miasto Pruszcz Gda'ski realizuje ko-

lejny etap rekonstrukcji Szlaku Burszty-

nowego w Pruszczu Gda'skim. 

- Od wiosny zbudowali!my 2,2 kilome-

tra Szlaku, za ponad dwa miliony z#otych 

� mówi Burmistrz Andrzej Szyma'ski.    

Zadanie zosta#o podzielone na cztery 

odcinki: od granicy miasta z Gda'skiem 

do ul. Raciborskiego. Od wiaduktu ul. 

Chopina, do k#adki nad Raduni& - na wy-

soko!ci ul. Mickiewicza i od Raduni, do 

jej kana#u. Ten fragment #&czy centrum 

miasta z dworcem kolejowym. 

W przysz#ym roku wykonane zostan& 
dodatkowe prace, zamykaj&ce odcinek 

od ul. Chopina do ul.Raciborskiego. 

Nie b"dzie to jednak koniec rozbudowy 

Szlaku Bursztynowego. Przez ca#o!ciow& 
realizacj" projektu, b"dzie mo%liwe w#&-
czenie Pruszcza Gda'skiego do systemu 

tras rowerowych Trójmiasta.  *&cznikiem 

pomi"dzy Szlakiem Bursztynowym a 

ci&giem komunikacyjnym w kierunku cen-

trum Gda'ska b"dzie k#adka nad Kana#em 

Raduni, na granicy Pruszcza ze (wi"tym 

Wojciechem.

Jak dowiedzieli!my si" od dyrekto-

ra Marcina Dawidowskiego z Urz"du 

Miejskiego w Gda'sku, je!li wszystko 

przebiegnie bez problemów, w  2013 roku 

powinni!my pojecha$ po wale Kana#u 

Raduni, do samego Gda'ska. 
bg

Ostatnio w centrum naszego 
miasta pojawi"o si! kilkana(cie 
eleganckich donic, w których 
posadzone zosta"y efektowne 
kwiaty. Donice pe"ni' przede 
wszystkim funkcj! dekoracyjn'. 
referat gospodarki komunalnej 
znalaz" im jednak dodatkowe 
zastosowanie. Donice utrudniaj' 
niezdyscyplinowanym kierow-
com wje#d#anie na chodniki. 

- Tak& sam& funkcj" pe#ni& s#upki 

betonowe, które stan"#y przy budynku 

Urz"du Miasta. Podobne b"d& pojawia#y 

si" wsz"dzie tam (ale w tylko centrum 

miasta), gdzie zaparkowane samocho-

dy utrudniaj& poruszanie si" pieszych 

� mówi Mariola Barza#, kierownik 

referatu gospodarki komunalnej UM w 

Pruszczu Gdanskim.

Nowy atrakcyjny wygl&d zyska#y za-

deptane skrawki zieleni przy ul. Kossaka 

i Ks. Wal&ga. Wymienione zosta#y chore 

i obumar#e ro!liny na Placu Jana Paw#a 

II. Tak%e teren zielony przy ul. Obro'ców 

Wybrze%a uzyska# swój ostateczny kszta#t 
- dostawione zosta#y brakuj&ce #awki i 

utworzono mini plac zabaw dla dzieci. 

Plac zabaw przy ul. Przy Torze uzu-

pe#niony zosta# o nawierzchni", która 

mo%e by$ wykorzystywana przez dzieci 

do jazdy na rolkach, rowerkach ale tak%e 

do gry w kosza. Wkrótce pojawi& si" tam 

dodatkowe #awki tzw. m#odzie%owe oraz 

dwie zabawki dla ma#ych dzieci.

Na wiacie przystankowej przy ul. Cho-

pina pojawi#y si" zdj"cia Pruszcza.

Podobnie wygl&da$ b"d& wiaty, które 

ustawione zostan& w miejsce starych 

wiat przy: wiadukcie, przy ul. Skalskiego 

(droga na Komarowo), przy dworcu oraz 

przy Jakubie. 

- Przy tej okazji zapraszamy mieszka'-
ców do robienia ciekawych zdj"$, które 

b"d& mog#y by$ eksponowane w podobny 

sposób, jak te na Chopina � podsumowuje 

Mariola Barza#.

Mieczys"aw Struk, Marsza"ek 
Województwa Pomorskiego, Ja-
nusz Wróbel, Burmistrz Pruszcza 
Gda$skiego, oraz Adam Orzechow-
ski, Dyrektor Teatru Wybrze#e, na 
specjalnej konferencji prasowej 
ujawnili repertuar II sezonu Sceny 
Letniej Teatru Wybrze#e, oraz pro-
gram koncertów Sceny Muzycznej 
w Pruszczu Gda$skim.

Konferencja odby#a si" 16 czerwca, na 

peronie SKM Gda'sk G#ówny. Miejsce 

to wybrano nieprzypadkowo, poniewa% 
14 czerwca  ruszy#a kampania reklamowa 

Miasta Pruszcz Gda'ski na poci&gu Szyb-

kiej Kolei Miejskiej. 

Jest to pierwsza w historii Miasta kam-

pania wizerunkowa, która stawia g#ówny 

nacisk na promocj" poprzez wydarzenia 

kulturalne. Pierwszy wagon w ca#o!ci 

po!wi"cony jest Scenie Letniej Teatru 

Wybrze%e, !rodkowy rekonstruowanej 

Faktorii Rzymskiej a ostatni wagon promu-

Kolejne kilometry 
Szlaku Bursztynowego 
wybudowane

Kolejka na Scen! Letni' Teatru Wybrze#e
j" Scen" Muzyczn&. Podkre!li$ trzeba, %e 

�twarz&� Sceny Muzycznej jest Wojciech 

Waglewski lider zespo#u Voo Voo. 

�Pruszcza'ska kolejka� kursuje na 

trasach od S#upska, przez Trójmiasto do 

Pruszcza Gda'skiego. Obie imprezy wy-

startowa#y 25 czerwca na deskach amÞ tea-

tru w Mi"dzynarodowym Ba#tyckim Parku 

Kulturowym w Pruszczu Gda'skim.

Obecny rozk#ad jazdy SKM pozwala na 

wygodne przemieszczenie si" do Pruszcza 

Gda'skiego na weekendowe imprezy w Am-

Þ teatrze. Trwaj& jednak rozmowy z Urz"dem 

Marsza#kowskim i SKM, maj&ce na celu 

jeszcze lepsze skorelowanie rozk#adu jazdy 

SKM z letnimi imprezami w Mi"dzynarodo-

wym Ba#tyckim Parku Kulturowym. 
bg

Odnawiamy ma"' architektur!
Bartosz Gondek
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Rada Miasta Pruszcz Gda'ski zarezer-

wowa#a w bud%ecie miasta 900 tysi"cy 

z#otych na budow" ci&gu pieszego z 

nowego centrum do parku na rogu ulic: 

Grunwaldzkiej i Mickiewicza.

-To swego rodzaju ukoronowanie moich 

wieloletnich dzia#a', zmierzaj&cych do po-

#&czenia tych dwóch fragmentów naszego 

miasta. Dzi"ki takiemu rozwi&zaniu zyska  

centrum, jak i sam park  - podkre!la Burmistrz 

Pruszcza Gda'skiego, Janusz Wróbel.

Po#&czenie sta#o si" mo%liwe dzi"ki 

uprzedniemu wykupieniu przez miasto, 

od prywatnej osoby, terenu oddzielaj&cego 

park od centrum.  

Za zarezerwowane 900 tys. z#otych, 

zbudowany zostanie trakt spacerowy, 

b"d&cy przed#u%eniem Al. Ks. Wal&ga, 

oraz mostek nad rowem retencyjnym. 

W kolejnych latach powstanie nowe za-

gospodarowanie terenu wewn&trz parku. 

Ca#kowicie zmieni si", mi"dzy innymi, 

teren wokó# stawku.

- Chcemy postawi$ tu nowe #awki i la-

tarnie, b"d&ce kontynuacj& rozwi&za' 
znanych z nowego centrum. Mamy te% 
nadziej", %e park ze stawkiem zacznie te% 
s#u%y$ za miejsce kameralnych koncertów 

i przedstawie' teatralnych � mówi Janusz 

Wróbel.

Po"'czenie parku z Nowym Centrum jeszcze w tym roku!

Budowa obwodnicy Pruszcza Gda!skiego

Nowa "cie#ka rowerowa w kierunku Gda!ska

Mi$dzynarodowy Ba%tycki Park Kulturowy Faktoria Rozbudowa Centrum Kultury i Sportu 

ul Sportowa
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XXI Dni Pruszcza za nami
FotograÞ e: Jacek Swis
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(Ci&g dalszy ze strony 1)

Wspomniany wcze!niej drugi sezon 

Sceny Letniej Teatru Wybrze%e rozpocz&# 
si" w sobot", 26 czerwca sztuk& specjalnie 

na t" scen" przygotowan& w zesz#ym roku 

- Tajemnicz& Irm& Vep Charlesa Ludlama w 

re%yserii Adama Orzechowskiego. Mandac-

rest, siedziba angielskiego rodu Hillcrestów. 

S#u%ba szykuje kolacj", lady i lord prowadz& 
dystyngowan& rozmow". Mroczne sekrety, 

tajemnice przesz#o!ci, mi#o!$, zbrodnia, 

!mier$, wilki, wilko#aki, cuda staro%ytnego 

Egiptu... i tylko dwóch aktorów.

Pe#na absurdalnego humoru i nie-

spodziewanych zwrotów akcji komedia 

Charlesa Ludlama powsta#a w latach 80 

- tych i natychmiast sta#a si" prawdziwym 

przebojem teatrów off-broadwayowskich. 

Nic dziwnego: to znakomicie napisana, 

dowcipna, ostra satyra %ywi&ca si" tea-

tralnymi i Þ lmowymi gatunkami. Rozpi-

sana na zaledwie dwóch aktorów, którzy 

w nied#ugim czasie wcieli$ si" musz& 
w seri" postaci, %ongluje niezliczonymi 

motywami zaczerpni"tymi z teatru, Þ lmu 

i pop-kultury.

Tak%e i w polskiej prapremierze tej zwa-

riowanej komedii zdarzy$ si" mo%e wszystko. 

Naprawd" wszystko... Powsta#y dwa spekta-

kle, w dwu ró%nych obsadach. Cho$ oparte na 

tym samym tek!cie, s& to z pewno!ci& dwie 

ró%ne Tajemnicze Irmy Vep...

Spektakl zrealizowany  zosta# w ko-

produkcji Teatru Wybrze%e i Centrum 

Kultury i Sportu w Pruszczu Gda'-

skim.

Podczas wakacyjnych miesi"cy poka%e-

my na Scenie Letniej: Dar z nieba Alana 

Ayckbourna w re%yserii Tomasza Obary 

oraz Zawisz" Czarnego, Fatum i Intymne 

l"ki w re%yserii Adama Orzechowskiego.  

Scena Letnia Teatru Wybrze%e to wspól-

na inicjatywa gda'skiego teatru i Centrum 

Kultury i Sportu w Pruszczu Gda'skim, 

która zyska#a swój kszta#t dzi"ki wsparciu 

Marsza#ka Województwa Pomorskiego 

oraz Burmistrza Pruszcza Gda'skiego.

W zesz#ym roku pokazali!my na niej, 

od ko'ca czerwca do ko'ca sierpnia, 6 

tytu#ów, w tym a% 3 tytu#y premierowe. 

Spektakle cieszy#y si" ogromn& frekwencj& 
� obejrza#o je ponad 5 tysi"cy widzów! 

Mamy nadziej", %e w tym roku zaintereso-

wanie widzów b"dzie równie du%e. 

Regularnie goszcz& w Pruszczu kabare-

ty, pocz&wszy od ma#ych lokalnych, przez 

grupy improwizacyjne i projekt �W Gor&-
cej Wodzie Kompani� gdzie publiczno!$ 
re%yseruje �na %ywo� ca#e przedstawienie 

a sko'czywszy na czo#owych artystach 

polskiej sceny kabaretowej takich jak 

Limo czy *owcy B.

Cykliczne spotkania z Kabaretami za-

owocowa#y I plenerowym Kabaretonem, 

który odby# si" 25.06.2010 w Mi"dzyna-

rodowym Ba#tyckim Parku Kulturowym 

Faktoria  gdzie blisko tysi&c osób podzi-

wia#o  czo#owych twórców kabaretowej 

sceny polskiej.

Ca#& imprez" swoim wyst"pem roz-

pocz&# Tomasz Jachimek znany mi"dzy 

innymi z programu �Szk#o kontaktowe�. 

Po nim na scenie go!cili: Kabaret (wier-

szczychrz&szcz. 

Kacper Ruci'ski, Kabaret Limo � go-

spodarz wieczoru, a gwiazd& imprezy byli 

*owcy B.

Kolejny kabareton ju% 27.08.2010. 

Zapraszamy!

Wydarzenia muzyczne w Pruszczu 

osi&gn"#y bardzo wysoki poziom, którego 

nie powstydzi#oby si" Trójmiasto. Nasza 

scena w tym roku go!ci#a ju% takie gwiaz-

dy jak: Lech Janerka czy Budka Suß era. 

Dzia#alno!$ Sceny Muzycznej w sezonie 

letnim zainaugurowa# koncert �M"skiej 

Muzyki� w wykonaniu znakomitego tria 

Waglewski Fisz Emade.

Kolejne letnie koncerty to niedzielne 

wyst"py, podczas których na pruszcza'-
skiej scenie zagoszcz&: Osjan, Janusz 

Radek, Jarek (mietana, Jan Ptaszyn Wrób-

lewski, Disparates, Parali% Band, Spi"ty, 

Ptaky, Na ostatni& chwil", Biff.

Nie zabraknie tak%e muzyki klasycznej. 

Us#yszymy piosenki Edith Piaf, wiede'sk& 
klasyk", z#ote przeboje muzyki.

To jednak nie koniec. Mamy nadziej", 
%e w przysz#o!ci wydarzenia kulturalne w 

Pruszczu Gda'skim przekrocz& kolejn& 
barier". G#ównie za spraw& mi"dzyna-

rodowych gwiazd które równie% latem 

zagoszcz& w Pruszczu. 

Zaproszenie przyj"#y Z-Star brytyjska 

wokalistka która wraz z Jarkiem (mietan& 
wykona utwory Jimego Hendrixa. Ponadto 

zawitaj& do nas Mack Goldsbury, France-

sca Bertazzo Hart, Helga Plankensteiner.

Trzeciego  wrze!nia,  na zako'czenie 

lata, zagra Buldog  oraz Kult .

Z szerokiej gamy gatunków i stylów 

muzycznych ka%dy s#uchacz wybierze 

co! dla siebie.

Serdecznie Zapraszamy! Tym bardziej, 

%e wst"p jest wolny!

Jak kulturalnie, to tylko w Pruszczu
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26.05.2010 w Sejmie RP odby# si" 
uroczysty, ogólnopolski Þ na# Akcji �20 lat 

Wspólnie�. W uroczysto!ci udzia# wzi"#a 

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna 

Hall, przedstawiciele ogólnopolskich i 

regionalnych organizacji samorz&du teryto-

rialnego oraz 50 zespo#ów szkolnych z ca#ej 

Polski, spo!ród 1000 zg#oszonych szkó#. 
Reprezentantem województwa pomor-

skiego by# zespó# z Gimnazjum nr 1 (ZSO 

Nr 1) z Pruszcza Gda'skiego, w sk#adzie: 

Pani Tatiana Masztalerz - nauczyciel j"zyka 

polskiego w Gimnazjum nr 1, Aleksandra 

Kusztal, Kamil Dutkiewicz, Patrik Heliosz 

- uczniowie klas trzecich, oraz Dorota Czaja 

- Kierownik Referatu Kultury, O!wiaty i 

Sportu Urz"du Miasta Pruszcz Gd. W!ród 

pi"ciu realizatorów lokalnych projektów z 

prelekcj& wyst&pi#o nasze Gimnazjum. 

Celem prelekcji by#o omówienie, jak 

11 czerwca obchodzili(my uro-
czy(cie w Pruszczu Gda$skim XX 
rocznic! powo"ania samorz'du 
terytorialnego.

Najwa%niejszym punktem obchodów tej 

niezwyk#ej rocznicy by#a uroczysta sesja 

Rady Miasta, na której zebrali si" burmistrzo-

wie i radni pi"ciu dotychczasowych kadencji. 

Ka%dy z nich otrzyma# okoliczno!ciowy 

upominek i tableau Rady Miasta ,,swojej� 

kadencji. Takie same tableau zawis#y w sali 

Lokalnie samorz'dni
posiedze' Rady Miasta. 

Szczególnym go!ciem sesji by#a Pani Jó-

zefa Kro!nicka, która otrzyma#a z r&k Bur-

mistrza Janusza Wróbla i Przewodnicz&ce-

go Rady Miasta Jaros#awa Wasilewskiego,  

zaszczytny tytu# �Ambasadora Pruszcza 

Gda'skiego�. To dowód uznania za wyj&t-
kowe zas#ugi, jakie po#o%y#a Pani Józefa dla 

budowania to%samo!ci lokalnej. 

Józefa Kro!nicka w 1938 roku obro-

ni#a prac" magistersk& na Uniwersytecie 

Warszawskim. W latach 1938 - 1939 i 

od 1956 roku, pracowa#a jako nauczy-

ciel. Z Pruszczem Gda'skim zwi&zana 

by#a od pocz&tku lat 60 - tych. Najpierw 

jako pedagog, wkrótce jako badaczka i 

niestrudzona popularyzatorka wiedzy o 

mie!cie i regionie. Pani Józefa Kro!nicka 

jest autork& wspomnie', artyku#ów o tre!ci 

historycznej, a tak%e opracowa' po!wi"co-

nych przesz#o!ci powiatu gda'skiego. Jest 

autork& m.in. takich ksi&%ek jak: �Zanim 

Gda'skie Wy%yny wróci#y do Polski�, 

�Ksi"ga Pami&tkowa kolejarzy polskich 

z rejonu Pruszcza Gda'skiego�, �W 

cieniu Gda'ska�. Najnowsza ksi&%ka jej 

autorstwa nosi tytu#: �+u#awy Gda'skie w 

histori" Pomorza Gda'skiego wpisane�.

Po uroczystej sesji burmistrzowie i 

radni przeszli do Nowego Centrum. Tam 

w al. Ksi"dza Wal&ga, Burmistrz Janusz 

Wróbel uroczy!cie otworzy# wystaw" 
�Pruszcz Gda'ski 20 lat temu�, na któr& 
sk#adaj& si" 23 dawne fotogramy naszego 

miasta.                                                  bg

O samorz'dzie uroczy(cie

Bardzo dobrze spisali si" m#odzi za-

wodnicy Czarnych Pruszcz na Þ na#owym 

turnieju Mistrzostw Polski w Rumi i przez 

nastepny rok to oni b"d& nosi$ miano 

najlepszej ekipy juniorskiej w rugby 7-

osobowym.

Gry eliminacyjne Czarni rozpocz"li od 

remisu z gospodarzami. W pó#Þ nale nasza 

ekipa pokona#a sochaczewski Orkan za! w 

Þ nale po raz kolejny pokonali warszawski 

AZS .

Z#oty sk#ad Czarnych: Lechmyc, Lipski, 

Fojuth, (mieta'ski, P#o'ski, Orz#owski, 

Rybka, Latopolski, Mirowski, Podsiad#o, 

Smogulski.

ds

Pruszczanie Mistrzami Polski!

powstawa#y prezentacje multimedialne 

dotycz&ce dwudziestolecia istnienia sa-

morz&du. Wyst&pienie naszego gimnazjum 

nie pozosta#o bez echa, w!ród delegacji in-

nych szkó# i przedstawicieli samorz&dów, 

gdy% po wyst&pieniu Aleksandry Kusztal 

na pierwszy plan wyp#yn"#y kwestie lokal-

nego patriotyzmu. Sporym zainteresowa-

niem, w!ród warszawskich organizatorów, 

cieszy#y si" takie pruszcza'skie inicjatywy 

jak Via Ambra, czy Faktoria.              
r!

Jubileusz 55 - lecia zawarcia zwi&zku ma#%e'-
skiego Pa'stwa Gertrudy i Stanis#awa Piernickich, 

wieloletnich mieszka'ców Pruszcza. Podczas 

uroczysto!ci wr"czono im kwiaty, upominki i 

pami&tkowe dyplomy. 

Pi"kny jubileusz 50-lecia zawarcia zwi&zku 

ma#%e'skiego obchodzili Pa'stwo Anastazja i Jan 

(ledziewscy z ul. Widokowej oraz Irena i Kazi-

mierz Kramek z ul. Bogus#awskiego. Z tego tytu#u 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyzna# jubi-

latom Medale za D#ugoletnie Po%ycie Ma#%e'skie, 

a w#odarze miasta wr"czyli im kwiaty, upominki 

oraz okoliczno!ciowe dyplomy. 
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