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W STRONĘ TRADYCJI

Gdyby zajrzeć w dawne mapy Pruszcza 
Gdańskiego, okazałoby się, że historyczny 
Pruszcz zamyka się w układzie ulic Cho-
pina, Wojska Polskiego i Grunwaldzkiej. 
O ile dwie pierwsze zachowały swój  pier-
wotny charakter, o tyle ulica Grunwaldzka 
była poddawana przez ostatnie kilkadzie-
siąt lat poważnym przekształceniom. 

Można śmiało powiedzieć, że tak na-
prawdę to, co najcenniejsze z historycznej 
zabudowy, zachowało się jedynie w oko-
licach skrzyżowania z ulicą Chopina oraz 
przy dawnym placu targowym, przy ulicy 
Krótkiej. Kolejnym odcinkiem o w miarę 
historycznym charakterze jest fragment ulicy 
Grunwaldzkiej, przy Pałacu Winkerta. 

– Przez ostatnie kilkadziesiąt lat zaburzo-
ny został historyczny wizerunek dawnego 
Pruszcza Gdańskiego. Z ulicy Grunwaldzkiej 
zniknęło wiele budynków. Aż się prosi, żeby 

powrócić do jej dawnego 
charakteru  – mówią 
internauci z portalu sta-
rypruszcz.pl.

– Od pewnego czasu 
pracujemy nad spójną 
koncepcją nawiązania 
do unikalnego charak-
teru najstarszej części miasta, której główna 
część rozłożona jest wzdłuż kanału Raduni. 
Chcemy rewitalizować znajdujące się tu 
stare budynki. Zależy nam też, aby nowo 
powstające wpisywały się w unikatowy cha-
rakter tego miejsca – mówi Burmistrz Miasta 
Janusz Wróbel. – Popatrzmy jak wygląda 
budynek dawnej szkoły, w którym mieści się  
prokuratura, znajdująca się obok Karczma 
u Jakuba czy sąsiadujące z nią, miejskie 
budynki mieszkalne. Zwróćmy uwagę na 
dawną wozownię i „Pałac Winkerta”. Dzięki 

dobrej woli inwestorów, wspieranych przez 
biura projektowe i Konserwatora Zabytków 
najstarsza część miasta na nowo nabiera  
historycznego  charakteru. 

Powrót do historyzujących elemen-
tów zabudowy miasta zbiega się w czasie 
z rewitalizacją miejskiego parku przy ulicy 
Mickiewicza, który do końca kadencji władz 
miasta nabierze zupełnie nowego oblicza.

Poniżej przedstawiamy wizualizacje 
nowej zabudowy ul. Grunwaldzkiej i par-
ku miejskiego przy ul. Mickiewicza.

Nowa zabudowa ul. Grunwaldzkiej

Ryszard Świlski
Członek Zarządu 

Województwa Pomorskiego

Spokojnych Świąt Wielkanocnych
mieszkańcom miasta Pruszcz Gdański

życzy
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Lp. Imię 
i nazwisko

Dzień 
miesiąca

1. Mariusz Badziąg 2 maja, 2 czerwca
2. Adam Bodo 5 maja, 3 czerwca
3. Małgorzata Czarnecka - Szafrańska 6 maja, 6 czerwca
4. Ireneusz Czernecki 4 i 25 maja, 1 czerwca
5. Piotr Kaliński 9 maja, 7 czerwca
6. Jerzy Kłys 10 maja, 9 czerwca
7. Marek Krawyciński 11 maja, 8 i 29 czerwca
8. Witold Kulik 12 maja, 10 czerwca
9. Krzysztof Lisowski 13 maja, 13 czerwca
10. Jan Malek 16 maja, 14 czerwca
11. Dobrawa Morzyńska 17 maja, 16 czerwca
12. Marcin Nowakowski 19 maja, 17 czerwca
13. Danuta Olech 20 maja, 20 czerwca
14. Leszek Parzymies 23 maja, 21 czerwca
15. Zygmunt Patyna 24 maja, 24 czerwca
16. Stefan Skonieczny 18 maja, 15 i 22 czerwca
17. Helena Szymańska 26 maja, 27 czerwca
18. Andrzej Ślusarczyk 25 maja, 22 czerwca
19. Roman Trembacz 27 maja, 28 czerwca
20. Ewa Tuz 30 maja, 29 czerwca
21. Cyprian Wieczorkowski 31 maja, 30 czerwca

HARMONOGRAM DYŻURÓW  
RADNYCH MIASTA
W maju  i czewcu 2011 r. w dni robocze oprócz sobót, niedziel 
i świąt w pokoju 11, I p. od 16.00 do 18.00

REJESTR  UCHWAŁ   
VI  KADENCJA

I  zwyczajna sesja Rady Miasta
1. I/1/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. 
Podjęcie uchwały  w sprawie  przyjęcia regulaminu wyborów 

Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pruszcz 
Gdański VI kadencji w latach 2010 – 2014.

2. I/2/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewod-

niczącego Rady Miasta Pruszcz Gdański VI kadencji w latach 
2010 – 2014.

3. I/3/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru dwóch Wi-

ceprzewodniczących Rady Miasta Pruszcz Gdański VI kadencji 
w latach 2010 – 2014.

4. I/4/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia man-

datu radnego Rady Miasta Pruszcz Gdański VI kadencji w latach 
2010 – 2014 – Janusza Wróbla w okręgu wyborczym nr 3.

5. I/5/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

radnego Rady Miasta Pruszcz Gdański VI kadencji w latach 2010 
– 2014 – Andrzeja Szymańskiego w okręgu wyborczym nr 4.

6. I/6/2010 z dnia 30 listopada 2010 r.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współ-

pracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi 
w roku 2011.

II nadzwyczajna sesja Rady Miasta
1. II/7/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r.
Podjęcie uchwały w sprawie  obsadzenia wygasłego mandatu 

w okręgu wyborczym nr 3 do Rady Miasta Pruszcz Gdański VI 
kadencji w latach 2010 – 2014.

2. II/8/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r.
Podjęcie uchwały w sprawie  obsadzenia wygasłego mandatu 

w okręgu wyborczym nr 4 do Rady Miasta Pruszcz Gdański VI 
kadencji w latach 2010 – 2014.

3. II/9/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych  

komisji stałych VI kadencji Rady Miasta Pruszcz Gdański 
w latach 2010 – 2014.

4. II/10/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r.
Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej VI 

kadencji Rady Miasta Pruszcz Gdański w latach  2010 – 2014.
5. II/11/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagro-

dzenia dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.
6. II/12/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez 

Gminę Miejską Pruszcz Gdański udziałów w podwyższonym 
kapitale zakładowym spółki „PKP Szybka Kolej Miejska w Trój-
mieście” Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Morskiej 350 A 
i pokrycie ich wkładem pieniężnym.

III zwyczajna sesja Rady Miasta
1. III/14/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  budżetu miasta Pruszcz 

Gdański na rok 2010. 
2. III/15/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

fi nansowej miasta Pruszcz Gdański na lata 2011 – 2023.
3. III/16/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

do reprezentowania Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w Zgro-

madzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki 
Gdańskiej.

4. III/17/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej 

Pruszcz Gdański ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bał-
tyk.

5. III/18/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony 

środowiska z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz 
Gdański na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem perspektywy na 
lata 2014 – 2017”.

6. III/19/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 13 do Po-

rozumienia Międzygminnego, zawartego w dniu 17 grudnia 
2003 r. pomiędzy Miastem Gdańsk, a Gminą Miejską Pruszcz Gdański 
o przejęcie przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych 
w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański.

7. III/20/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Po-

wiatem Gdańskim na powierzenie Gminie Miejskiej Pruszcz 
Gdański zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg 
powiatowych.

8. III/21/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do poro-

zumienia nr 59/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie udzie-
lenia pomocy fi nansowej, w formie dotacji celowej, Powiatowi 
Gdańskiemu.

9. III/22/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozu-

mienia Nr 51/2009 z dnia 30 września 2009 r. dotyczącego realiza-
cji projektu pn.: „Osiedle Strzeleckiego – zwiększenie płynności 
ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu 
Gdańskim, poprzez budowę ronda i dróg gminnych łączących 
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nowe Osiedle Strzeleckiego z drogą powiatową Raciborskiego 
(2214 G) łączącą Pruszcz Gdański z Obwodnicą Trójmiasta – Etap 
II”, zwanego dalej Projektem w ramach „Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg lokalnych 2008 – 2011”.

IV  budżetowa sesja Rady Miasta
1. IV/23/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Pruszcz Gdański na rok 2011. 

V zwyczajna sesja Rady Miasta
1. V/24/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy 

fi nansowej miasta Pruszcz Gdański na lata 2011 – 2023.
2. V/25/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Pruszcz 

Gdański na rok 2011.
3. V/26/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do 
miejskich urządzeń kanalizacyjnych, obowiązujących na terenie 
miasta Pruszcza Gdańskiego.

4. V/27/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyż-

szenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji „WiK” Sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim.

5. V/28/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie 

w formie użyczenia na okres 5 lat od Powiatu Gdańskiego 
oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Emilii Plater oraz trzech wiat 
przystankowych.

6. V/29/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XLIX/492/2010 

Rady Miasta Pruszcz Gdański  z dnia 9 listopada 2010 r.  w spra-
wie ustalenia wysokości opłaty za używanie toalety publicznej 
w Pruszczu Gdańskim.

7. V/30/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

w drodze przetargu ograniczonego działki niezabudowanej nr 13 
o pow. 70 m2 w obrębie 20, stanowiącej własność Gminy Miej-
skiej Pruszcz Gdański, położonej przy  ul. Kupieckiej w Pruszczu 
Gdańskim z przeznaczeniem pod stację trafo.

8. V/31/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego 
nr 4 o pow. 10,50 m2 wraz z udziałem wynoszącym 108/1000 
w nieruchomości wspólnej, położonego  na działce oznaczonej 
nr 127/5  pow. 734 m2  obręb 10  przy ul. Mikołaja Kopernika 
30 w Pruszczu Gdańskim.

9. V/32/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

w przetargu nieograniczonym działek niezabudowanych nr 133/3 
i nr 134/2 o łącznej pow. 1 629 m2 w obrębie 16, stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położonych przy 
ul. Gen. Stanisława Skalskiego w Pruszczu Gdańskim.

10. V/33/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

w drodze bezprzetargowej gruntu stanowiącego własność Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański, oznaczonego jako działka nr 319/5 
o pow. 1 042 m2  w obrębie 16, położonej w Pruszczu Gdańskim 
przy ul. Fryderyka Chopina  na rzecz właściciela działki nr 4/8.

11. V/34/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zago-
spodarowania nieruchomości przyległych, gruntu stanowiącego 
własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, oznaczonego jako 

działka nr 12/14 w obrębie 9 o pow. 269 m2 w Pruszczu Gdań-
skim, na rzecz właściciela działek  nr 13/11, nr 13/12, nr 13/13, 
nr 13/14, nr 13/15, nr 13/16 i nr 13/17.

12. V/35/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

z 99% bonifi katą na rzecz Województwa Pomorskiego prawa włas-
ności działek nr 46/1 o pow. 159 m2 w obrębie 20, nr 1/1, o pow. 
237 m2, nr 2/11  o pow. 217 m2, nr 4/5 o pow. 1 526 m2, nr 6/19 
o pow. 222 m2, nr 6/21 o pow. 3 077 m2, nr 14/3 o pow. 750 m2, 
nr 5/1 o pow. 377 m2, w obrębie 21, położonych przy ul. Zastawnej 
w Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem na cele drogowe.

13. V/36/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłat-

ne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych części działki 
nr 7/33 o pow. około 3 000 m2 w obrębie 5, położonej w Pruszczu 
Gdańskim przy  ul. Prof. Mariana Raciborskiego.

14. V/37/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla nowo powsta-

łego osiedla mieszkaniowego w Pruszczu Gdańskim.
15. V/38/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej 

ulicy w Pruszczu Gdańskim.
16. V/39/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Pruszcz Gdański „Rejon ul. Podkomorzego”.

17. V/40/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Pruszcz Gdański „Rejon ul. Przy Torze –  zmiana”.

18. V/41/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Pruszcz Gdański „Rejon ul. Powstańców Warszawy – ogrody 
działkowe.

19. V/42/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Re-
jon ul. Podmiejskiej”.

20. V/43/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komi-

sji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański na 2011 rok.
21. V/44/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 

14 stycznia 2011 r. złożonej przez fi rmę Excellence Florida Inc. 
2474 Sunset Point Dr. Clearwater Fl. 33765 USA działającą 
w imieniu Pani Marii Kowalczyk z/d Popieniuk i Pana Wiesława 
Popieniuk na bezczynność Burmistrza Urzędu Miasta.

22. V/45/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 

31 stycznia 2011 r. złożonej przez Panią Franciszkę Zajkowską 
na działalność Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w związku 
z uporczywą odmową umorzenia połowy wysokości podatku 
od spadku po zmarłym bracie Kazimierzu Jarudze.

23. V/46/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działań zmierzają-

cych do odzyskania ołtarza Parafi i p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Pruszczu Gdańskim.

24. V/47/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położo-

nemu przy ul. Jana Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
25. V/48/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współ-

pracy z JST „Rejon Zielonogradski”– Obwodu Kaliningradzkiego 
Federacji Rosyjskiej, a Gminą Pruszcz Gdański w Rzeczypospo-
litej Polskiej.
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Pruszcz Gdański zmienia się z każ-
dym miesiącem. Oblicze naszego miasta 
zmieniają nie tylko duże inwestycje, ale 
nowa, efektowna mała architektura. 

Na przełomie marca i kwietnia na uli-
cach Pruszcza Gdańskiego pojawiły się 
trzy nowe stojaki na rowery. Zamontowano 
je na pl. Jana Pawła II, przy ul. Krótkiej 
oraz w al. Ks. Waląga. Ciekawostką jest, że 
stojaki swoim kształtem imitują rower.

– Zależało nam, aby w najbardziej pre-
stiżowych miejscach miasta ustawić coś 
więcej niż zwykłe stojaki – mówi Wojciech 
Gawkowski, Zastępca Burmistrza ds. Ko-
munalnych. – Z czasem podobne pojawią 
się między innymi na Faktorii.

Stojaki to nie jedyne efektowne ele-
menty małej architektury, jakie pojawią się 
w najbliższym czasie w Pruszczu Gdań-
skim. Do 30 czerwca powstanie pięć  
nowych wiat przystankowych:

– przy ulicy Grunwaldzkiej, w stronę 
Gdańska, na wysokości Karczmy u Jakuba,

– przy dworcu kolejowym,  na os. Ko-
marowo i dwie przy ul. Kasprowicza.

Wszystkie nowe wiaty zostaną ozdobio-
ne zdjęciami, obrazującymi życie naszego 
miasta.

NOWA, MAŁA ARCHITEKTURA
Bartosz Gondek Do 15. maja w Międzynarodowym 

Bałtyckim Parku Kulturowym w Prusz-
czu Gdańskim stanie też wyjątkowy 
park fitness, przeznaczony dla dzieci 
i młodzieży. 

– Międzynarodowy Bałtycki Park 

Kulturowy to miejsce tłumnie odwiedzane 
przez całe rodziny. Niestety, o ile nie bra-
kuje tam atrakcji dla dzieci i młodzieży, 
o tyle ich bardziej zaawansowanych wie-
kowo opiekunom pozostawała dotąd rola 
biernych obserwatorów. Postanowiliśmy 
to zmienić – mówi Jerzy Kulka, Zastępca 
Burmistrza Pruszcza ds. Społecznych. 

– W tym roku w parku pojawi się nowa-
torski park fi tness, z którego będą mogli 
korzystać i młodsi, i ci starsi. 

Nowy park fitness będzie się składał 
z czterech urządzeń dla dzieci i czterech dla 
dorosłych. Wśród nich pojawi się wahadło, 

biegacz, a także zna-
ny wszystkim orbitrek. 
Koszt parku to 30 tysię-
cy złotych. Dodatkowo, 
za kolejne 35 tysięcy 
złotych miasto Pruszcz 
Gdański uzupełni par-
kową infrastrukturę 
o unikatowe zabawki 
przeznaczone dla gim-
nazjalistów.

W najb l iższym 
czasie zniknie też 
z głównego skrzyżo-
wania przenośna toa-
leta, czyli popularny 

Toi Toi. Referat Gospodarki Komunalnej 
przeniesie go w okolice terenu rekreacyj-
nego przy ul. Powstańców Warszawy.

Miasto rozpoczęło też wiosenne na-
sadzenia kwiatów jednorocznych. Jako 
pierwsze pojawiły się bratki. Widać 
tulipany. Część z nich trafi  do nowych, 
betonowych donic. 

foto J. Swis

Miasto Pruszcz Gdański rozwija koncepcję budowy 
w pobliżu dworca PKP parkingów Park & Ride.

– Od kilku lat konsekwentnie zmierzamy w kierunku stwo-
rzenia zmotoryzowanym z Pruszcza Gdańskiego i Powiatu 
Gdańskiego nowoczesnego zaplecza, umożliwiającego im 
pozostawienie samochodów i przesiadkę na pociąg. Celem 
inwestycji jest zachęcenie osób poruszających się samochoda-
mi do korzystania z transportu zbiorowego  – mówi Burmistrz 
Janusz Wróbel – Jeszcze w tym roku wykonamy projekt 
techniczny parkingu przy ulicy Dworcowej.  

W tym roku miasto wyburzy też nieużywane obiekty 
na dotychczasowym parkingu. 

Miasto zleciło również wykonanie koncepcji nowoczes-
nych miejsc postojowych przy dzisiejszym targowisku po 
drugiej stronie torów. 

– Do końca czerwca powinniśmy mieć ją gotową. Gdy 
ją otrzymam, to w lipcu lub sierpniu spotkam się z kupcami 
z targowiska, by omówić szczegóły projektu – dodaje Janusz 
Wróbel.

Warto dodać, że pomysł „przechwytywania” samocho-
dów przy dworcu w Pruszczu Gdańskim pozytywnie ocenia 
część samorządowców z innych gmin powiatu gdańskiego. 
Według Janusza Golińskiego, wójta gminy Cedry Wielkie, 
dobra komunikacja kolejowa z Gdańskiem oznaczałaby, 
że mieszkańcy Żuław nie musieliby tracić czasu, przedzierając 
się do Gdańska samochodem lub autobusem. Znacznie szyb-
szy i wygodniejszy byłby dla nich dojazd pociągiem. Podróż 
z Pruszcza do Gdańska zabiera jedynie 12 minut.

Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański Janusz Wróbel podpisał z dyrekcją 
fi rmy Strabag  umowę na budowę ulicy Kasprowicza, od ronda z ulicą 
Kopernika do rowu granicznego.

Kwota zwycięskiej oferty, przedstawionej przez Strabag to 4.864.962,36 zł. 
W ramach kontraktu, do września tego roku, powstanie nowoczesny układ 
drogowy z prawie setką miejsc parkingowych, drogą technologiczną, ścieżką 
rowerową i azylami oraz oświetleniem na przejściach dla pieszych. Nowa 
droga zapewni godziwe warunki do przemieszczania się osobom zdążającym 
do znajdującej się tam szkoły, przedszkola, a także przyszłego basenu i osiedli 
mieszkaniowych. 

– Ulica Kasprowicza to jedna z ważniejszych dróg, jakie przyjdzie nam 
wykonać w obecnej kadencji. Jej strategiczne położenie, w sąsiedztwie 
obiektów użyteczności publicznej oraz przy perspektywicznych osiedlach, 
zdecydowało, że poszła na przysłowiowy „pierwszy ogień” – mówi Janusz 
Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

RUSZA PARK & RIDEPODPISALIŚMY UMOWĘ 
NA KASPROWICZA
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Miasto Pruszcz Gdański pozyskało 
ministerialne pieniądze na budowę 
placu zabaw i urządzenie miejsca 
zabaw dla najmłodszych w Szkole 
Podstawowej  nr 3.

Pieniądze pochodzą z „Radosnej 
Szkoły”, czyli rządowego programu 
wspierania w latach 2009 – 2014 placó-
wek oświatowych w zapewnieniu bez-
piecznych warunków nauki, wychowa-
nia i opieki w klasach I – III szkół pod-
stawowych i ogólnokształcących szkół 

DOSTALIŚMY PIENIĄDZE NA „RADOSNĄ SZKOŁĘ”
Bartosz Gondek

Pamiątkowe zdjęcie Burmistrzów ze stypendystami

UWAGA!
Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim zapraszają na jubile-

usz 50-lecia szkoły, który odbędzie się 2 września 2011 r. Obchody jubileuszu 50-lecia 
szkoły rozpoczną się mszą św. w kościele Podwyższenia Krzyża w Pruszczu Gdańskim. 
Następnie odbędzie się ofi cjalna część uroczystości w sali gimnastycznej „Trójki”, na 
którą zapraszamy pierwszoklasistów z roku szkolnego 1961/1962 i absolwentów roku 
szkolnego 1961/1962. Później odbędą się spotkania klasowe z wychowawcami i nauczy-
cielami. W tym celu prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Po południu otwieramy 
podwoje szkoły dla wszystkich uczniów: byłych, obecnych i przyszłych oraz zapraszamy 
do wspólnego świętowania na festynie 50-lecia. Prosimy też chętnych o włączenie się 
do współorganizowania „Święta Trójki”. Mile widziane są zdjęcia, eksponaty do „sali 
pamięci”, fanty na loterię, wsparcie fi nansowe. 

Adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. J. Matejki 1 
tel: 58 682 29 53 
fax: 58 682 37 35 
matejko3@gazeta.pl 
matejkosp3@gmail.com

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego  
Janusz Wróbel wręczył coroczne sty-
pendia. Zosta ły one sfinansowane 
z Funduszu Burmistrza w ramach lo-
kalnego programu wspierania edukacji 
w formie stypendiów za wybitne wyniki 
w nauce lub osiągnięcia sportowe dla 
uczniów będących stałymi mieszkańca-
mi Pruszcza Gdańskiego na II semestr 
roku szkolnego 2010/2011. Poniżej 
przedstawiamy listę osób, które otrzy-
mały stypendia.
1. Uczniowie szkół gimnazjalnych: 
1) Bogusz Diana, 
2) Filipczuk Malwina, 
3) Glaza Filip, 
4) Janik Karol, 
5) Jaroszewicz Patrycja, 
6) Kaczmarska Kamila, 
7) Kozłowska Aleksandra, 
8) Miryn Justyna, 
9) Pałka Agata, 
10) Papierkiewicz Natalia, 
11) Rozkwitalska Izabela, 

muzycznych I stopnia. Miasto Pruszcz 
Gdański pozyskało z tego programu 
12 tysięcy złotych na miejsce zabaw 
i 115 450 złotych na plac zabaw. Pie-
niądze trafią do Szkoły Podstawowej 
Nr 3.

– Zdecydowaliśmy się wnioskować 
o dotację tylko na jedną szkołę, ponie-
waż w ten sposób, dysponując większą 
sumą pieniędzy, możemy zrobić więcej 
– mówi Jerzy Kulka, Zastępca Burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego. – Było to 
bardzo ważne, ponieważ jak dotąd przy 
żadnej szkole w Pruszczu Gdańskim nie 

było placu zabaw. Ten, który powstanie 
w ramach „Radosnej Szkoły”, przy SP 
nr 3 będzie pierwszy.

– 115 450 złotych zabezpiecza po-
łowę kosztów budowy placu zabaw 
przy SP nr 3. Pozostałe 50 procent to 
środki własne Miasta Pruszcz Gdański 
– uzupełnia Burmistrz Janusz Wróbel. 
– To pierwsze pieniądze, jakie trafią do 
nas z „Radosnej Szkoły”. Ale na pewno 
nie ostatnie. Będziemy nadal starać się 
o ministerialne fundusze. Mamy nadzie-
ję, że z sukcesem.

UROCZYSTE WRĘCZENIE STYPENDIÓW BURMISTRZA

12) Sasimowicz Joanna, 
13) Stolecka Kamila, 
14) Sulikowski Kacper, 
15) Szerszenowicz Daniel, 
16) Szurman Dominika, 

17) Szymczak Marcin, 
18) Winiarczyk Mateusz. 

2. Uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych: 
1) Bąk Katarzyna, 
2) Cebula Karol, 
3) Dudek Marta, 
4) Filipczuk Dorota, 
5) Ignaciuk Joanna, 
6) Klepacz Aleksandra, 
7) Krajewska Karolina, 
8) Krzywkowska Angelika, 
9) Labuda Piotr, 
10) Lipski Karol, 
11) Łepkowski Mateusz, 
12) Mich Dominik, 
13) Mohamed-Seghir Halima, 
14) Podwójcik Aleksandra, 
15) Tałach Karolina, 
16) Warlikowska Wioletta, 
17) Zdunek Tymoteusz. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!
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Wybrane inwestycje listopad 2010 - kwiecień 2011

Budynek CKiS Teren rekreacyjny przy ul. Powstańców Warszawy

Mostek przy parku miejskim Teren rekreacyjny przy ul. Powstańców Warszawy

Obwodnica Pruszcza Gdańskiego

Wiadukt na obwodnicy Pruszcza Gdańskiego ul. Bogusławskiego

ul. Raciborskiego
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Zakończyła się sroga zima, stopniały śniegi. Warto zasta-
nowić się nad stopniem zaawansowania projektów realizowa-
nych przez miasto ze środków zewnętrznych.

W chwili obecnej realizowane są trzy projekty współfi nan-
sowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. 

Sztandarowym projektem jest „Budowa Obwodnicy Prusz-
cza Gdańskiego”. Współfinansowany w rekordowej kwocie 
25 milionów złotych projekt jest w decydującym dla szybkiego 
zakończenia projektu stadium. W chwili obecnej trwają prace 
związane z wykonaniem konstrukcji estakady nad torami PKP, 
roboty wykończeniowe na moście przez rzekę Stara Radunia oraz 
roboty ziemne na odcinku od torów kolejowych do ronda w ulicę 
Kopernika. Stan zaangażowania całości prac to 55 %.

Z kolei projektem mającym największe znaczenie dla dalszego 
rozwoju kultury i turystyki w mieście jest „Rekonstrukcja faktorii 
handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu 
rzymskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II”. Współfi nansowany 
w kwocie 5 milionów złotych projekt jest w trakcie ostatnich prac 
budowlanych wieńczących fazę rekonstrukcji palisady, bram 
i chat wewnątrz osady. W chwili obecnej rozpoczynają się prace 
mające na celu wyposażenie obiektu w sprzęt multimedialny 
oraz wyposażenie użytkowe. Wkrótce ukształtowany zostanie 
teren pomiędzy poszczególnymi obiektami tworząc plątaninę 
tajemniczych ścieżek prowadzących do poszczególnych atrakcji 
znajdujących się na terenie osady. 

W stanie fi nalnym znajduje się realizacja projektu „Rekon-
strukcja szlaku bursztynowego w Pruszczu Gdańskim wraz 

z nadaniem mu funkcji ścieżki dydaktycznej”. Większość szlaku 
została już wybudowana i w chwili obecnej to właśnie nadanie mu 
funkcji ścieżki dydaktycznej skupia na sobie zaangażowanie osób 
zajmujących się realizacją tego projektu. Wzdłuż wybudowanych 
w roku 2010 ścieżek pieszo-rowerowych ustawionych zostanie 
8 tablic informacyjno-edukacyjnych oraz 4 drogowskazy kieru-
jące turystów do najważniejszych atrakcji turystycznych naszego 
miasta. Wsparcie unijne wynosi ok. 2 mln zł.

Również z myślą o turystach powstaje w Województwie Po-
morskim wspólna baza atrakcji turystycznych oraz informacji 
przydatnych podczas zwiedzania w ramach projektu realizowa-
nego przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
województwa pomorskiego. W ramach projektu powstaje jedno-
lity dla całego Województwa Zintegrowany System Informacji 
Turystycznej, który będzie dostępny w sieci infomatów znaj-
dujących się na terenie najważniejszych atrakcji turystycznych 
naszego województwa. Dzięki dobrej współpracy pomiędzy 
władzami Pruszcza i Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego w Pruszczu lokalizację znalazły trzy infomaty, które 
do końca roku powinny zostać zainstalowane na pruszczańskiej 
Faktorii, w centrum miasta oraz przy dworcu PKP (od strony 
osiedla Wschód).

W roku 2010 zakończyła się realizacja projektu współfi nanso-
wanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008 – 2011, czyli tzw. popularnej „Schetynówki”.

 Za przeszło 1,5 miliona złotych z ministerialnego budżetu 
miasto „wzbogaciło się” o 795 mb nowych dróg zlokalizowanych 
na osiedlu Bursztynowym. Drogi wybudowane w ramach „Sche-
tynówki” to: Rogozińskiego, Jana z Kolna, Hryniewieckiego, 
Domejki i Dybowskiego.

W marcu odbyło się spotkanie burmistrzów Pruszcza 
Gdańskiego z młodzieżą z zaprzyjaźnionego miasta Hofheim 
w Niemczech.

Rewizyta 30-to osobowej grupy uczniów z Niemiec jest 
kontynuacją współpracy nawiązanej pomiędzy samorządami 
w latach ubiegłych. Przypomnijmy, że w zeszłym roku z podobną 
wizytą gościli w Hofheim uczniowie pruszczańskiego Liceum 
Ogólnokształcącego Nr 1. Dzięki takiej wymianie uczniowie 
mają niepowtarzalną okazję, aby doskonalić umiejętności języ-
kowe, zawierać nowe znajomości oraz zapoznać się z kulturą 
i zwyczajami sąsiadów. 

Urząd Stanu Cywilnego w Pruszczu Gdańskim w dniu 
11.03.2011 r. gościł dwie pary obchodzące złote i brylantowe gody. 
Państwo  Zofi a i Alfred Borowiec świętowali 50 - lecie małżeństwa, 
natomiast Państwo Jadwiga i Antoni Kocoń obchodzili 55. rocznicę 
ślubu. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z tego tytułu przyznał ju-
bilatom medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, a gospodarze 
uroczystości obdarowali ich upominkami i kwiatami. W spotkaniu 
uczestniczyły także rodziny zaproszonych par. Jubilaci w prosty 
i piękny sposób opowiadali, jak należy żyć, by małżeństwo było 
szczęśliwe i trwałe.

CO NOWEGO W PROJEKTACH?
Radosław Gucwa

Projekt współfi nansowany z budżetu 
Państwa w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008 – 2011. 

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ 
Z HOFHEIM

JUBILEUSZ
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Igor Tracz, wspierany przez miasto 
Pruszcz Gdański i trenujący na bieżni 
stadionu Centrum Kultury i Sportu, na 
Mistrzostwach Świata w Holmenkol-
len (Norwegia) zajął pierwsze miejsce 
w wyścigach psich zaprzęgów na śniegu 
w klasie 4 psów. 

Mistrzostwa Świata IFSS były bez wąt-
pienia największą imprezą zaprzęgową tego 
typu w 2011 roku. Zawody zorganizowano 
w Norwegii w 3 różnych miejscach: Roros 
(długi dystans), Hamar (sprinty i średni 
dystans) i Holmenkollen (Nordic i wyścigi 
4 i 8 psów). W sumie było to blisko 650 star-
tów zawodników z 25 krajów, m.in. 
z Australii, Nowej Zelandii, Kanady, 
Korei, USA, Filipin czy Islandii. 

W Holmenkollen zawody od-
bywały się na świetnie przygoto-
wanych i urozmaiconych licznymi 
podbiegami trasach wokół skoczni, 
wykorzystywanych wcześniej pod-
czas mistrzostw świata narciarzy bie-
gowych. Dodatkową zaletą tras była 
ich widowiskowość – długie odcinki 
można było obserwować z miejsc dla 
publiczności, oraz obecność kamer, 
które pozwalały śledzić przebieg 
wyścigów na dużym telebimie 
umieszczonym pod skocznią. Polskę 
reprezentowało trzech zawodników w klasie 
4 psów: niekwestionowany faworyt, aktualny 
Vice Mistrz Europy Igor Tracz, Agnieszka 
Rychwalska i Anna Bajer. Zawody „czwórek” 
odbywały się w dwóch edycjach. Pierwsza 
to wyścig dwudniowy. Odbywał się on 
24 i 25 marca br. Składał się z dwóch etapów 
po 6 km. Pierwszego dnia starty odbywały się 
co 1 min. Igor zakończył ten etap na drugiej 
pozycji. Wyprzedził go tylko o 17 s zaprzęg 
Leny Boysen Hillestad z Norwegii, natomiast 
tuż za nim z sekundową stratą zameldował się 
Czech Slavomir Pavlik. 

Drugi etap odbywał się ze startu na do-
chodzenie, czyli z różnicami jakie zaprzęgi 
uzyskały w pierwszym wyścigu. Norweżka 
wystartowała 17 s przed Igorem, natomiast 
Czech sekundę za nim. Dopiero po 3 km 
udało się naszemu zawodnikowi dogonić 
rywalkę. Przez następny kilometr jechali obok 
siebie i wtedy zaprzęg Igora wysunął się na 
prowadzenie. Niestety na jednym ze zjazdów 
potknął się Nergal i splątał. Wykorzystał to 
Fin Teemu Kaivola obejmując prowadzenie. 

Jednak jego prowadzenie nie trwało długo. 
Jeszcze 300 m przed metą jechali tuż obok 
siebie, ale na ostatnim podjeździe Igor wy-
przedził rywala i jako pierwszy zameldował 
się na mecie. Razem z nim Doda, Nergal, 
Era i Ozzi.
Wyniki zawodów:
1. Igor Tracz 23:37
2. Teemu Kaivola (Finlandia) strata 00:12
3. Slavomir Pavlik (Czechy) strata 00:19
4. Lena Boysen Hillestad (Norwegia) 
strata  00:30
5. Dagmar Nesnerova (Czechy) strata 1:00
6. Quentin Soulier (Francja) strata 1:04

Pierwsze miejsce Igora to pierwszy tytuł 
Mistrza Świata IFSS na śniegu dla Polski. 

INNI ZNAKOMICI SPORTOWCY, 
KTÓRZY BYLI ZWIĄZANI Z PRUSZCZEM 
GDAŃSKIM:

Brydż
Mieczysław Goczewski 
Pierwszy arcymistrz brydżowy pocho-

dzący z Pruszcza Gdańskiego, wicemistrz 
Europy seniorów.

Piłka koszykowa
Edward Jurkiewicz 
Polski trener i koszykarz, wielokrotny 

reprezentant kraju. Grał na pozycji skrzydło-
wego (195 cm wzrostu). Uczestnik Igrzysk 
Olimpijskich w Meksyku 

Piłka nożna 
Tomasz Sokołowski 
12-krotny reprezentant Polski, z Legią 

Warszawa.
Mariusz Malinowski 
Z Polonią Warszawa: Mistrz Polski 

(1999/00), zdobywca Pucharu Polski 

IGOR  TRACZ  MISTRZEM  ŚWIATA
Leszek Orczykowski (2000/01), zdobywca Superpucharu (2000/01), 

zdobywca Pucharu Ligi (1999/00). 
Sławomir Matuk 
W najwyższej klasie rozgrywkowej roze-

grał 41 meczów w barwach Lechii/Olimpii 
Gdańsk i Stomilu Olsztyn.

Mateusz Bąk
W najwyższej klasie rozgrywkowej roze-

grał 19 meczów w barwach Lechii Gdańsk.

Rugby
Reprezentanci Polski w rugby 

15-osobowym: Zbigniew Górniewicz, Paweł 
Lipkowski, Arkadiusz Bistram, Sławomir 
Kaszuba

Reprezentantki Polski w rugby 7-oso-
bowym: Magda Wiatrowska, Anna 
Greń 
Reprezentant Polski w rugby 7-oso-
bowym: Patryk Narwojsz

Kolarstwo
Tadeusz Wojtas, Arkadiusz Wojtas

Lekkoatletyka 
Władysław Komar

Karierę sportową rozpoczął od 
boksu. Trafi ł nawet do młodzieżowej 
reprezentacji Polski.

W 1959 r. zmienił dyscyplinę 
i pod okiem trenera Sławomira 
Zieleniewskiego rozpoczął treningi 

lekkoatletyczne.
Władysław Komar był trzykrotnym olim-

pijczykiem: Tokio 1964, Meksyk 1968, Mona-
chium 1972. Zdobył dwa brązowe medale na 
mistrzostwach Europy w Budapeszcie 1966 
i Helsinkach 1971 oraz pięć na Halowych 
Mistrzostwach Europy. Był 14-krotnym mi-
strzem i 16-krotnym rekordzistą Polski. Obok 
boksu i lekkiej atletyki uprawiał wyczynowo 
także rugby (mistrzostwo Polski).

Sporty samochodowe
Andrzej Jaroszewicz
64-letni dziś Andrzej Jaroszewicz był 

jednym z najlepszych kierowców rajdowych 
Europy lat 70. Obok Sobiesława Zasady był 
drugim polskim zawodnikiem wciągniętym 
przez FISA (obecnie FIA) na priorytetową 
listę „A”. 

W 1975 r. za kierownicą półfabrycznego 
Fiata 124 Spider Abarth zdobył 2. miejsce 
w mistrzostwach Europy, ulegając jedynie 
fabrycznemu asowi Fiata.
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