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Bartosz Gondek

Burmistrz Pruszcz Gdańskiego informuje, 
że od dnia 1 stycznia 2011 r. zmieni się wy-
sokość bonifikaty, udzielanej przy sprzedaży 
mieszkań komunalnych. Po dwóch latach 
obowiązywania 90% bonifikaty, nastąpi 
powrót do bonifikaty 70%. Bonifikata 90% 
zostanie utrzymana przy równoczesnym 
wykupie wszystkich lokali mieszkalnych w 
budynku, w którym dotychczas nie sprzedano 
żadnego lokalu, przy wykupie budynków w 
zabudowie szeregowej oraz przy wykupie 
ostatniego lokalu mieszkalnego należącego do 

gminy. Zarówno bonifikata 90% jak i 70% jest 
udzielana przy wykupie za gotówkę. 

Kwalifikacja budynków do sprzedaży 
odbywa się w oparciu o podjętą przez Radę 
Miasta Uchwałę Nr XXXIV/323/2009 z dnia 
30 czerwca 2009 r. W oparciu o te przepisy 
wyłączone ze sprzedaży zostały nierucho-
mości wybudowane po 1 stycznia 2001 r., 
na okres 5 lat budynki, na których nakłady 
na remonty wyniosły, co najmniej 20 000 
zł, budynki, co, do których uzasadnione jest 
pozostawienie w zasobach komunalnych.

Natomiast zgodnie z ustawą o gospodarce 
nieruchomościami pierwszeństwo nabycia tych 
lokali przysługuje najemcy lokalu, który nie 
może mieć zaległości czynszowych. Umowa 
najmu podpisana jest zaś na czas nieokreślony. 
Ostateczny termin składania wniosków na 90 
% bonifikatę upływa 22 października 2010 r.

Jednocześnie Burmistrz przypomina, oso-
bom, które już złożyły wniosek na podstawie, 
którego została wykonana wycena mieszka-
nia, że ważność operatu szacunkowego nie 
może przekroczyć jednego roku. 

Pruszcz Gdański to w jego oczach 
wielki plac budowy, ale także – miejsce 
w którym świetnie się żyje. O Pruszczu 
Gdańskim, widzianym oczami człowieka 
„od inwestycji” rozmawiamy z Andrzejem 
Szymańskim, Zastępcą Burmistrza Prusz-
cza Gdańskiego. 

Bartosz Gondek: - Pruszcz Gdański 
to dla Pana…

Andrzej Szymański – Przede wszyst-
kim miejsce, w którym żyję. Przeniosłem 
się tu całkiem niedawno, bo uznałem – jak 
wielu gdańszczan – że lepszego miejsca 
zamieszkania nie znajdzie się w promieniu 
przynajmniej kilkudziesięciu kilometrów. 
Pruszcz to swego rodzaju wyjątek. Spo-
łeczny, urbanistyczny, inwestycyjny. Cieszę 
się, że mogę w nim uczestniczyć. Pracuję 
w Pruszczu od 11 lat. Z początku wcale 
nie myślałem, że się tu przeprowadzę. W 
ciągu ostatnich 6 lat, zaszły tu jednak takie 
zmiany, że można je jedynie porównywać 
z fenomenem Gdyni XX - lecia między-
wojennego.

- To znaczy?
- To miasto całkowicie zmieniło oblicze. 

To wielki plac budowy, gdzie codziennie 
zachodzą poważne zmiany.  Nowe centrum. 
Kilkadziesiąt nowych dróg rocznie. Strefy 

Pruszcz jest wyjątkowy

Uwaga! Ważna informacja

inwestycyjne. Zbiorniki retencyjne. Place 
zabaw i tereny zielone. Park Kulturowy i 
Faktoria. To wszystko powstało w ciągu 
tych sześciu lat. Przecież to prawdziwa 
rewolucja. Widzą ją zwłaszcza ci, którzy 

nie byli w naszym mieście od kilku lat. 
Najpierw są w szoku, bo po prostu go nie 
poznają. Potem sypią się superlatywy. I to 
jest największa nagroda i zarazem zachęta 
do dalszej pracy.

- Jak długo uda się utrzymać takie 
tempo?

- Do końca. A jak będziemy czuć, że ten 
koniec jest blisko, to wychowamy sobie 
następców… Takich, którzy owo tempo 
podtrzymają.

Oczywiście żartuję. Na razie na pewno 
nie zwalniamy. Realizujemy kolejne zada-
nia. Długo oczekiwaną Obwodnicę Miasta. 
Rekonstrukcję Faktorii. Nieustannie mo-
dernizujemy Park Kulturowy. Rozbudo-
wujemy ścieżki rowerowe i infrastrukturę 
sportową.

Dla mnie ważne jest jednak to, że od 
kilku lat, w budżecie miasta kładziony 
jest szczególny nacisk na inwestycje na 
Osiedlu Wschód. Mało kto wie, że na ten 
rejon miasta przeznaczane jest najwięcej 
środków z budżetu.

- Mimo to słyszy się, że  to cały czas przy-
słowiowa „kropla w morzu potrzeb”.

 - Praca, którą wykonujemy na Osiedlu 
Wschód ma za zadanie zniwelować zanie-
chania, ciągnące się czasami od 40 – tu lat. 
Czeka nas tam jeszcze wiele pracy. Powoli 
jednak udaje się nam likwidować najwięk-
sze bolączki. Budujemy zupełnie nowe 
ulice – Emilii Plater, Beniowskiego, Rze-
wuskiego, Janka Wiśniewskiego. Jeszcze 
w tym roku rozstrzygniemy przetarg na ul 
Kasprowicza. To tylko te najważniejsze.

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

Harmonogram dyżurów Radnych Miasta
W październiku i listopadzie 2010 r. w dni robocze oprócz sobót, niedziel  

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

Uchwały podjęte na XLVIII 
zwyczajnej sesji Rady Miasta 
Pruszcz Gdański 22.09.2010 r.

1. Uchwała   w sprawie  zmiany  budżetu 
miasta Pruszcz Gdański na rok 2010

2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

3. Uchwała w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości 

4. Uchwała w sprawie określenia wysoko-
ści stawek opłaty targowej oraz uregulowania 
niektórych innych spraw związanych z jej 
poborem

5. Uchwała w sprawie zasad najmu lokali 
użytkowych, czynszów i ich płatności

6. Uchwała w sprawie szczegółowych za-
sad, sposobów i trybu umarzania, odraczania 
terminów spłat oraz rozkładania na raty należ-
ności pieniężnych o charakterze cywilnopraw-
nym gminnych jednostek organizacyjnych oraz 
wskazania organów do tego uprawnionych

7. Uchwała w sprawie zmiany statutu 
Zakładu Nieruchomości Komunalnych w 
Pruszczu Gdańskim

8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej – krytej pływalni, 
będącej w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 
3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim  

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
wykorzystywania dotacji udzielonych dla 
niepublicznych szkół, przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych prowadzonych przez podmioty 
inne niż jednostka samorządu terytorialnego na 
terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 

10. Uchwała w sprawie likwidacji zakładu 
budżetowego – Przedszkola Publicznego Nr 3 
w Pruszczu Gdańskim  w celu przekształcenia 
w jednostkę budżetową 

11. 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 

12. Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody 
na zbycie w drodze przetargu ustnego ogra-
niczonego gruntu stanowiącego własność 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, oznaczo-
nego jako działka nr 161/3 o pow. 258 m2  w 
obrębie 10 w Pruszczu Gdańskim

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie w drodze przetargu ustnego ogra-
niczonego części działki niezabudowanej nr 
81/6 o pow. ok. 900 m2 w obrębie 12, stano-
wiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański, położonej przy ul. Grunwaldzkiej 
w Pruszczu Gdańskim

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w przetargu nieograniczonym 
działek niezabudowanych nr 665, 666/1 i 
666/2 w obrębie 10, stanowiących własność 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położo-
nych w Pruszczu Gdańskim

15. Uchwała w sprawie sprzedaży w dro-
dze przetargu nieograniczonego gruntu nieza-
budowanego stanowiącego własność Gminy 

Miejskiej Pruszcz Gdański, oznaczonego 
jako działka nr 48/9 o pow. 83 m2 w obrębie 
9, położonej przy ul. Jana Kasprowicza w 
Pruszczu Gdańskim

16. Uchwała zmieniającej uchwałę w spra-
wie wyrażenia zgody na sprzedaż w przetargu 
nieograniczonym działek niezabudowanych 
nr 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 
1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 
1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 
1/31, 1/32, 1/33, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 
1/41, 1/42, 1/43 w obrębie 5, stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, 
położonych  przy ul. Prof. Mariana Racibor-
skiego w Pruszczu Gdańskim

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczo-
nej numerem ewidencyjnym 600/4, położonej 
w obrębie 17, o pow. 20 m2 , wraz ze zlokali-
zowanym na niej urządzeniem infrastruktury 
technicznej w postaci przepompowni wód 
deszczowych, położonej przy ul. Jarosława 
Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie przez Burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego zamiany prawa własności nieruchomo-
ści gruntowej – niezabudowanej, oznaczonej 
jako działka nr 38/24 w obrębie 9 o pow. 1 870 
m2, położonej przy ul. Jana Kasprowicza w 
Pruszczu Gdańskim na lokale mieszkalne

19. Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na dokonanie przez Burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego zamiany prawa 
własności nieruchomości gruntowej – nie-
zabudowanej, stanowiącej nieruchomość 
łączną, oznaczoną jako działka nr 38/21 
o pow. 2 170 m2 i działka nr 38/17 o pow. 
960 m2 w obrębie 9, położoną przy ul. Jana 
Kasprowicza  w Pruszczu Gdańskim z 

przeznaczeniem na lokale mieszkalne
20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie od osoby prawnej prawa użytko-
wania wieczystego działki nr 18/3 o pow. 2 
566 m2 w obrębie 6, położonej przy ul. Prof. 
Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdań-
skim z przeznaczeniem na cele drogowe  

21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie od osoby prawnej prawa  własno-
ści działki nr 5/80 o pow. 384 m2   w obrębie 6, 
położonej przy ul. Prof. Mariana Raciborskie-
go  w Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem 
na cele drogowe

22. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobo-
wiązania finansowego na rok 2011

23. Uchwała w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Pruszcz 
Gdański „Rejon ul. Zastawnej i okolic”

24. Uchwała w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej dla Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański przez Powiat Gdański, w formie 
dotacji celowej

25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na podwyższenie kapitału zakładowego Prusz-
czańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego  
„PEC” Sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim

26. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi 
z dnia 30 czerwca 2010 r. złożonej przez 
Pana Tadeusza Bednarskiego na bezprawne 
działanie Urzędu poprzez zakwalifikowanie 
działek budowlanych jako działek drogowych 
położonych w Pruszczu Gdańskim

27. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi 
z dnia 14 czerwca 2010 r. złożonej przez Panią 
Grażynę Michalczyk w sprawie wycięcia 
drzewa pomiędzy blokami ul. 1 Maja, a ul. 
Niepodległości 5 w Pruszczu Gdańskim na 
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
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Jeszcze do końca tego roku w centrum 
Pruszcza Gdańskiego powstanie długo 
oczekiwany ciąg pieszy z nowego centrum 
do parku na rogu ulic: Grunwaldzkiej i Mi-
ckiewicza. Ciąg będzie przedłużeniem Alei 
Księdza Waląga.

- To swego rodzaju ukoronowanie moich 
wieloletnich działań, zmierzających do po-
łączenia tych dwóch fragmentów naszego 
miasta. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyska 
centrum i park - podkreśla Burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego Janusz Wróbel. 

Połączenie stało się możliwe dzięki 
uprzedniemu wykupieniu przez miasto od 
prywatnej osoby, terenu oddzielającego park 

od centrum. W tym roku zbudowany zosta-
nie trakt spacerowy, będący przedłużeniem 
Al. Ks. Waląga, oraz mostek nad rowem 

retencyjnym. Całość zostanie wykończona 
elementami małej architektury, zbliżonymi 
do tych, które znamy z Nowego Centrum 
Miasta. W kolejnych latach powstanie nowe 
zagospodarowanie terenu wewnątrz parku. 
Całkowicie zmieni się, między innymi, teren 
wokół stawku. 

- Mam nadzieję, że już w przyszłej ka-
dencji park ze stawkiem stanie się nie tylko 
popularnym miejscem spotkań mieszkańców 
ale także areną kameralnych koncertów, czy 
innego rodzaju wydarzeń  artystycznych - 
mówi Janusz Wróbel. -  Gdyby to się udało, 
będzie to kolejny ważny krok w nadawaniu 
nowego wymiaru centrum naszego miasta.

Połączenie parku z Nowym Centrum jeszcze w tym roku!

Jeszcze w tym roku u zbiegu ulic: 
Słonecznej i Powstańców Warszawy, na 
Osiedlu Wschód, powstanie rozległy 
teren zielony o rozbudowanej funk-
cji rekreacyjnej. Miasto przejęło 
także budynek dawnego przedszkola 
wojskowego.

- W ciągu trzech miesięcy zbu-
dujemy u zbiegu ulic Słonecznej i 
Powstańców Warszawy,  nie tylko 
alejki i ławeczki, ale także specjalne 
miejsce wypoczynku dla seniorów, 
wielofunkcyjne boisko ze sztuczną 
nawierzchnią i bardzo atrakcyjne 
place zabaw – mówi Andrzej Szy-

mański, Zastępca Burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego – pojawią się tam też elementy 

skate - parku.  Krótko mówiąc – na Osiedlu 
Wschód zagości zupełnie nowa jakość.

Koszt inwestycji to 1,8 miliona 
złotych. Nowy teren rekreacyjny, to 
jednak nie jedyne ważne przedsię-
wzięcie, realizowane w tej chwili 
przez Urząd Miasta na terenie „Osied-
la  Wschód”.

- Miasto przejęło też budynek by-
łego przedszkola wojskowego przy 
ulicy Żwirki i Wigury. Od tej, chwili 
jako właściciel, będziemy  mogli in-
westować i podnosić standard budyn-
ku– mówi Andrzej Szymański.

Oprac.bg

Dzieje się na Osiedlu Wschód

Już za dwa lata w Pruszczu powstanie 
nowy basen.  Zostanie on zlokalizowany 
przy ZS nr 4, na Osiedlu Wschód

Miasto Pruszcz Gdański rozpoczęło 
opracowywanie projektu nowoczesnego 
basenu, który ma powstać przy Zespole 
Szkół nr 4. Będzie on gotowy już w 
połowie grudnia.

- Zakładamy że nowy basen, który 
będzie miał wymiary 25x13,5 metra, 
będzie jednym z najnowocześniejszych 
obiektów tego typu na Pomorzu – mówi 
Ryszard Świlski, Zastępca Burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego. – Jego atutami 
będzie nowoczesna niecka ze stali nie-
rdzewnej, ruchome dno i nowoczesna 
infrastruktura.

Niecka ze stali nierdzewnej wpłynie 
na znaczne obniżenie kosztów utrzy-

Nowy basen 
w Pruszczu!

Bartosz Gondek

mania basenu. Ruchome dno pozwoli 
zaś wykorzystywać całą powierzchnię 
basenu, kiedy będzie to konieczne, 
przez dzieci.

- Zależy nam, aby nowy obiekt był 
ekologiczny. Dlatego zdecydowaliśmy 
się na ogrzewanie wody energią solarną 
i jej zamknięty obieg ze stacją uzdatnia-
nia – mówi Ryszard Świlski. – Będzie 
też sauna, jacuzzi i sale do squash-a.

Są szanse, że basen będzie gotowy 
już za dwa lata. Gdyby tak się stało, 
Osiedle Wschód, zyskałoby kolejny 
ważny element infrastruktury a Mia-
sto Pruszcz Gdański dysponowałoby 
dwoma basenami, co biorąc pod uwa-
gę  wielkość miasta, byłoby wynikiem 
godnym zauważenia w skali woje-
wództwa. 

- Już teraz nasza infrastruktura spor-
towa należy do najnowocześniejszych 
i najbardziej znaczących w porówny-
walnych miastach w województwie. 
W ciągu ostatnich pięciu lat w mieście 

powstały cztery boiska ze sztuczną na-
wierzchnią, dwa skate-parki, tor BMX. 
Wyremontowaliśmy też od podstaw 
basen przy Szkole Podstawowej nr 3. 
Oprócz nowego basenu, planujemy 
kolejne znaczące inwestycje w infra-
strukturę sportową. W tym zupełnie 
nowe, pełnowymiarowe boisko ze 
sztuczną nawierzchnią i towarzyszącą 
mu infrastrukturą sportową, które po-
wstanie przy ZSO nr 1. – podsumowuje 
burmistrz Ryszard Świlski.
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Pruszcz Gdański 

cd. ze str. 1
Obok nich powstało kilkadziesiąt mniej-

szych. Większość była jeszcze niedawno 
drogami gruntowymi.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że 
nie wszystkie drogi, zwłaszcza na Osiedlu 
Wschód, należą do Miasta. Ulica Kopernika, 
to droga wojewódzka. Mimo to niedawno 
partycypowaliśmy w jej remoncie. Emilii 
Plater, Raciborskiego –to drogi powiatowe, 
które właśnie albo przechodzą remont, albo 
będą przechodzić już niedługo.

Rozmawiamy z Powiatem o kolejnych 
wspólnych remontach: Gałczyńskiego, 
Kochanowskiego, Słowackiego, Obrońców 
Westerplatte czy Korzeniowskiego.

Tworzymy nowe place zabaw. Tereny 
zielone i rekreacyjne. Właśnie na Osiedlu 
Wschód powstanie największy i najnowszy, 
położony przy ulicy Słonecznej. Tylko w 
tym roku na te wszystkie inwestycje wyda-
liśmy siedem milionów złotych. Wkrótce 
wybudujemy tu basen. Będą kolejne ulice. 
W tym,  zupełnie nowa ulica Powstańców 
Warszawy. Będąca drogą wojewodzką. Długo 
by wymieniać.

- Jeden wiadukt to nie za dużo, aby do-
brze skomunikować obie części miasta.

- I dlatego powstaje Obwodnica Prusz-
cza, która rozwiąże najpilniejsze problemy 
komunikacyjne tej części miasta już w 2011 
roku. Dla mnie szczególnym powodem do 
zadowolenia jest jednak fakt, że po zakoń-
czeniu Obwodnicy, ruszymy z budową ulicy 
Podmiejskiej. To rozwiązanie pozwoli nam 
stworzyć bardzo potrzebny bypass, odcią-
żający ulicę Grunwaldzką.  Poza tym – nie 
zapominajmy, że już niedługo powstanie tunel 
dla samochodów osobowych w Radunicy. 
Rozmawiamy też z GDDKiA w sprawie przy-
śpieszenia modernizacji ostatniego fragmentu 
ulicy Grunwaldzkiej. Jedno jest pewne. Pracy 
na kolejne lata na pewno nam nie zabranie.

Pruszcz 
jest wyjątkowy

Rozmowa z Andrzejem Szymań-
skim, Zastępcą Burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego. 

W ostatnich tygodniach w naszym mieście rozpoczęto, lub zakoń-
czono kilkanaście kolejnych inwestycji. Każda z nich to kolejny krok, 
podnoszący jakość życia w Pruszczu Gdańskim.

Obwodnica Miasta – betonowanie podpór wiaduktu

Szlak Bursztynowy
Elementy palisady faktorii handlowej
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– inwestycje miejskie lato/jesień 2010

Osiedle Strzeleckiego - ul. Hryniewieckiego

Nowa nawierzchnia bitumiczna - ul. Emilii Plater

ul.1 Maja w trakcie remontu Nowa ul. Traugutta

Zakończony remont ul. Sportowej

ul. 3 Maja oraz Pogodna po remoncie

Zakończone prace przy ul. Cyprysowej

Remont elewacji przedszkola nr 3

Rozbudowa budynku CKiS
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Reprezentacyjny budynek mieszkalny 
przy ulicy Grunwaldzkiej 71, wybudowany 
został w 1891 roku jako część tzw. „Ma-
jątku Russotshin”. Rozległa parterówka 
z mieszkalnym poddaszem ozdobiona 
została w stylu neorenesansowym. Ze 
względu na rosnące w najbliższej okolicy, 
okazałe lipy, nazywany był też „Lipowym 
Dworem”, lub też, od nazwy dawnego 
właściciela „Pałacem Winkerta”.

- W czerwcu rozpoczęliśmy proces 
przywracania blasku temu, bezsprzecznie 
wyjątkowemu budynkowi – mówi Ryszard 
Świlski, Zastępca Burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego. – Prace rewitalizacyjne ob-
jęły całkowity remont dachu i elewacji 
budynku.

- Koszt remontu to 231 704 złotych. W 
tej kwocie udało nam się odtworzyć także 
metalowe ozdoby, które niegdyś wieńczyły 
szczyty budynku, oraz przywrócić do peł-
nej świetności metalowy balkon, dodaje 
Grzegorz Morawski – Dyrektor Zakładu 

„Lipowy Dwór”  w nowej oprawie
Bartosz Gondek

Jeden z najładniejszych budyn-
ków Pruszcza Gdańskiego – tak 
zwany Pałac Winkerta, położony 
przy ulicy Grunwaldzkiej 71, zy-
skuje właśnie nową oprawę.

Nieruchomości Komunalnych.
Burmistrz Ryszard Świlski wystąpił tak-

że do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad z wnioskiem o pozwolenie na 
ustawienie przed budynkiem specjalnych 
ekranów, które pozwolą ochronić go przed 
wodą i błotem pośniegowym.

- Mam nadzieję, że w ciągu kilku tygo-
dni uda się nam uzyskać stosowne zgody i 
postawić ekrany – mówi Ryszard Świlski

foto: Ryszard Świlski i Grzegorz Moraw-
ski oglądają ostatnie prace remontowe 
przy elewacji

W Pruszczu Gdańskim uruchomione 
zostały cztery nowe punkty monitoringu.

- Koszt modernizacji  wyniósł 65 tysięcy 
złotych i jest kolejnym etapem nieustannej 
ewolucji systemu – mówi Janusz Wróbel, 
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego. – W 
tej chwili w mieście funkcjonuje już 13 
punktów z kamerami. Przymierzamy się  
do kolejnych.

Nowe punkty monitoringu zostały 
zamontowane:

- w ciągu ulicy Waląga
- na wysepce przy dworcu PKP
- przy  ZS nr 2
- na budynku Urzędu Miejskiego zamie-

niono kamerę stacjonarną na obrotową.
Budowa kolejnych punktów monitorin-

gu zbiegła się w czasie z uruchomieniem 
na terenie Parku Kulturowego przy ulicy 
Zastawnej, darmowego, bezprzewodo-
wego Internetu. To już trzeci pruszczański 
Hot Spot, zapewniający mieszkańcom bez-
płatny dostęp do sieci. Dotąd bezprzewo-
dowym dostępem do Internetu objęte było 
centrum miasta i okolice ul. Krótkiej.

Nowe punkty monitoringu 
i Hot Spot Faktoria

Miasto Pruszcz Gdański podpisało umowę na realizację projektu „Rekonstrukcja 
szlaku bursztynowego w Pruszczu Gdańskim wraz z nadaniem mu funkcji ścieżki 
dydaktycznej”.

Termin zakończenia projektu zaplanowano na 31 grudnia 2010 r. Całkowita wartość 
inwestycji wynosi 2 365 937,81 złotych. Współfinansowanie ze środków EFRR zamy-
ka się kwotą 1 959 198,31 PLN (85 %). Wkład własny Gminy Miejskiej w Pruszczu 
Gdańskim wyniósł 345 740,08 PLN (15 %) 

Celem projektu jest rozbudowa lokalnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej 
poprzez modyfikację produktu turystyki kulturowej – szlaku bursztynowego z okresu 
rzymskiego w Pruszczu Gdańskim:

- dzięki realizacji projektu wybudowanych zostanie 2,38 km nowych oraz 0,34 km 
przebudowanych szlaków turystycznych, 

- wybudowana infrastruktura pozwoli na włączenie istniejącej części szlaku wraz z 
rekonstruowaną faktorią w sieć trójmiejskich ścieżek rowerowych, 

- pozwoli też na nadanie szlakowi funkcji ścieżki dydaktycznej w postaci oznako-
wanego ciągu pieszo – rowerowego. 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8, Poddziałania 8.1.2 
- Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Fundusze na Szlak Bursztynowy
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Drugi sezon sceny letniej  w amfiteatrze 
Międzynarodowego Bałtyckiego Parku 
Kulturowego Faktoria w Pruszczu Gdańskim  
cieszył się ogromną popularnością. Przez 
jedenaście tygodni działalności, co weekend, 
Pruszcz Gdański gościł u siebie znakomitych 
artystów muzyki, kabaretu  i teatru.

- W ciągu jedenastu tygodni  pruszczański 
amfiteatr odwiedziło około dwadzieścia jeden 
tysięcy osób – szacuje Janusz Wróbel, Bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego. -  Letni  repertu-
ar został tak dobrany aby każdy widz znalazł 
coś dla siebie. Dlatego Faktorię odwiedzali 
nie tylko nasi mieszkańcy, ale też mieszkań-
cy powiatu gdańskiego  i Trójmiasta, którzy 
chętnie przyjeżdżali na koncerty w ramach 
muzycznej sceny letniej, na sztuki Teatru 
Wybrzeże, kabarety oraz zabierali dzieci na 
niedzielne spektakle przygotowane specjalnie 
dla najmłodszych. 

Miłośnicy teatru będą wspominać premie-

Występ legendy polskiej  sceny 
kabaretowej - Jana Pietrzaka i wyjąt-
kowy koncert jazzowy. W ten sposób, 
13 sierpnia,  Pruszcz Gdański uczcił 
XXX lecie „Solidarności”. Areną uro-
czystych obchodów  był amfiteatr w 
Parku Kulturowym przy ulicy Zastaw-
nej, który tego dnia pękał w szwach. 
Na  uroczys tośc i  p rzybyło  ponad  
1000 osób. 

Scena Letnia w Międzynarodowym Parku Kulturowym 

Tak obchodziliśmy Święto Solidarności

Dominika Dowgiert rę nastrojowego recitalu Marzeny Nieczuja 
- Urbańskiej, która odbyła się 3 lipca oraz 
przyjęte z wielkim zainteresowaniem sztuki 
w reżyserii Tomasza Obary i Adama Orze-
chowskiego.

Wystawiając  „Intymne lęki”,  „Tajemni-
czą Irmę Vep” czy  „Dar z nieba” udało się 
nam nie tylko zapewnić ludziom rozrywkę, 
ale zainteresować ich teatrem – ocenia dyrek-
tor gdańskiego Teatru Wybrzeże. Niektórzy 
przychodzili na przedstawienia po kilka razy 
i to naprawdę cieszy.

Scena amfiteatru zaprezentowała bogaty 
repertuar dla młodych i starszych fanów 
prawie każdego gatunku muzycznego.  Usły-
szeliśmy między innymi jazz w wykonaniu 
Jana Ptaszyna Wróblewskiego, utwory Kacz-
marskiego na jazzowo.

Zespoły Biff, Disparates, Parazliż band 
dały świetne koncerty w stylu alternatywnym 
i reggae a I Forum Akordeonowe zebrało 
spore grono wiernych słuchaczy.

Podczas dwóch piątkowych kabaretonów 

w dobry nastrój wprowadzali nas najlepsi z 
najlepszych, między innymi: Kabaret Limo, 
Tomasz Jachimek, Łowcy.B  oraz Formacja 
Chatelet.

Swoimi przepięknymi występami za-
czarowali nas Janusz Radek, Gaba Kulka, 
Waglewski z synami, Osjan oraz Spięty, który 
swoim koncertem zilustrowanym ciekawymi 
wizualizacjami zatrzymał publiczność aż do 
nocy.

Najwięcej osób przyciągnął do Pruszcza 
koncert legendy polskiej muzyki zespół Kult 
w towarzystwie zespołu Buldog, który tym 
samym 3 września, zamknął oficjalnie scenę 
letnią w Międzynarodowym Bałtyckim Parku 
Kulturowym Faktoria.  

Organizatorzy oraz pomysłodawcy Sceny 
Muzycznej i Sceny Letniej Teatru Wybrzeże 
cieszą się z tak artystycznie udanego lata 2010 
i mają nadzieję, iż przyszłe wakacje będą dla 
Pruszczan równie ciekawe pod względem 
kultury i rozrywki.

Faktoria 2010
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Stary, drewniany hangar. Ogród-
ki działkowe i budynki socjalne. 
Nikt już prawie nie pamięta, że w 
latach 1944 – 1945, na tym niewiel-
kim terenie, sąsiadującym z Aero-
klubem Gdańskim, funkcjonował 
jeden z najbardziej złowrogich pod-
obozów Stutthofu. Pamięć o nim 
podtrzymuje niewielki pomnik, 
ukryty pośród drzew.

W lipcu 1944r. komendant obozu kon-
centracyjnego Stutthof, Paul Werner Hoppe, 
wydał rozkaz specjalny powołujący na terenie 
lotniska wojskowego w Pruszczu Gdańskim 
podobóz KL Stutthof – Aussenarbeitslager 
Praust bei Danzig, występujący również pod 
nazwą Lager Kochstedt, od nazwy majątku 
ziemskiego, funkcjonującego w miejscu dzi-
siejszego lotniska. Był to pierwszy z 19 filii 
KL Stutthof, powstałych od lipca do listopada 
1944r., pełniących rolę zewnętrznych obo-
zów pracy dla więźniów.  Kacet w Pruszczu 
Gd. powołano po przysłaniu 29 czerwca 
1944r. z KL Auschwitz transportu  liczącego 
2502 Żydówek węgierskich. Podobóz w 
Pruszczu Gd. rozpoczął swoją działalność 7 
lipca 1944 r., a jego komendantem został SS-
Hauptscharführer Otto Willi Berger. Załoga 
wartownicza składała się    z 7 esesmanów 
z załogi obozowej oraz 7 żołnierzy z Weh-
rmachts-Ausbildungs-Batalion. Początkowo 
skierowano tam 500 Żydówek węgierskich  
pochodzących z transportu z KL Auschwitz. 
Miały one zająć się pracami budowlanymi  
i porządkowymi na terenie lotniska. Już 25 
lipca  1944r. 40 więźniarek odesłano do obozu 
macierzystego, a w ich miejsce przysłano taką 
samą liczbę kobiet. 6 sierpnia do tego pod-
obozu skierowano dalszych 300 Żydówek,  
pochodzących z Czech i Słowacji, Niemiec i 
Austrii,  wcześniej osadzonych w getcie The-
resienstadt, a następnie w obozie familijnym 
Birkenau. 24 stycznia 1945 r. stan osobowy 
podobozu wynosił 800 kobiet.

Każdy dzień pracy więźniarki rozpoczy-
nały o godzinie 5 rano. Po porannym apelu, 
trwającym od 15 minut do godziny i śniadaniu 
złożonym z kawałka chleba i kubka gorącej 
wody przypominającej kawę, komanda kobiet 
prowadzono do pracy polegającej na wy-
równywaniu piaszczystego, pagórkowatego 
terenu. Pracując pod nadzorem strażników 
więźniarki żyły w ciągłej obawie o życie, nie-

Główna stacja marszu śmierci
Dr Danuta Drywa pewne, czy prze-

trwają kolejny 
dzień. Szczegól-
nie ulubionym 
„zajęciem” sto-
sowanym przez 
esesmanów było 
psychiczne znę-
canie się nad 
więźniarkami. 
Z wycelowaną 
w przerażone   
kobiety  bronią 
spędzali je nad 
głęboki rów, 
jakby za chwilę 
mieli je wszyst-
kie rozstrzelać. Ubawieni ich strachem i 
paniką, śmiejąc się przeganiali je z powrotem 
do baraków. 

Więźniarkom podobozu doskwierał 
również brak odpowiedniej odzieży. Od 
października do grudnia 1944 r. z podobozu 
w Pruszczu Gdańskim napływały alarmujące 
pisma z zapotrzebowaniem na ciepłą bieliznę, 
obuwie, ubrania wierzchnie. Ilości wysyła-
nych sztuk odzieży oraz obuwia wskazują na 
ich duże braki, nieraz dotyczące wszystkich 
zatrudnionych w podobozie więźniarek. Z 
obozu macierzystego często dostarczano zbyt 
mało rzeczy, a ich zła jakość powodowała 
konieczność dosyłania ciągłych uzupełnień.

27 i 28 stycznia 1945 r. do podobozu w 
Pruszczu Gd. zaczęły docierać pierwsze ko-
lumny więźniów różnej narodowości, które 
w dniach 25 i 26 stycznia 1945 r. wyszły 
z obozu macierzystego na trasy „Marszu 
Śmierci”. Stąd po przenocowaniu wyruszały 
one w dalszą drogę w kierunku Żukowa. Tak 
zaczął się najtragiczniejszy okres w historii 
funkcjonowania podobozu. Przez obóz przy 
lotnisku w Pruszczu przeszło wtedy wiele 
tysięcy więźniów. Nie tylko z obozu macie-
rzystego, ale także z poszczególnych filii i 
podobozów. Dla wielu z nich  był to ostatni 
przystanek przed śmiercią.

 Ewakuację więźniarek z Pruszcza Gdań-
skiego, rozpoczęto 13 lutego 1945 r. Ostatnie 
dni spędziły odśnieżając pasy startowe miej-
scowego lotniska wojskowego. Na drogę 
otrzymały po bochenku chleba. Jednak, jak 
się wkrótce okazało był to jedyny chleb, 
jaki widziały przez następne dni. Mijając 
wsie mogły jedynie liczyć na życzliwość ich 
mieszkańców, na otrzymanie choćby zupy lub 
chleba. Bywało różnie, jedni dawali, inni nie. 

21 lutego 1945 r. w raportach o stanie osobo-
wym KL Stutthof odnotowano powrót 101 
Żydówek z Pruszcza. Natomiast pozostałe 
zostały doprowadzone do obozów ewaku-
acyjnych w Gniewinie i Toliszczku. Część 
prawdopodobnie umieszczono w obozie w 
Tawęcinie i nowo zorganizowanym obozie 
w Kolkowie, gdzie po wojnie, w zbiorowej 
mogile odnaleziono kości i czaszki 143 osób 
zastrzelonych strzałem w tył głowy. Grupa 
więźniarek podobozu w Pruszczu trafiła 
też do obozu w Chynowie, gdzie 10 marca 
1945 r. zostały wyzwolone. Niektórym, jak 
właśnie Helen Lewis, udało się zbiec i dzięki 
pomocy okolicznych mieszkańców, przeżyć 
i doczekać oswobodzenia. 

Do opuszczonego przez więźniarki 
podobozu w Pruszczu Gd., traktowanego 
odtąd jako tymczasowy obóz ewakuacyj-
ny, pod koniec lutego i na początku marca 
1945 r. przybywały kolumny więźniarek 
żydowskich  z ewakuowanych komand 
podobozu OT Elbing. Sam podobóz w 
Pruszczu Gdańskim wraz z nielicznymi 
pozostawionymi w nim więźniarkami, 
został wyzwolony 23 marca 1945 r.

Dr Danuta Drywa jest pracownikiem merytorycznym 
Państwowego Muzeum Stutthof w Sztutowie

Miasto Pruszcz Gdański, wraz 
z Państwowym Muzeum Stutthof, 
planuje w zbliżającej się kadencji, 
zrewitalizować teren pomnika upa-
miętniającego historię podobozu. Obok 
obelisku powstanie ścieżka dydaktycz-
na, opowiadająca szczegółowo o historii 
tego miejsca. 


