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UtrUdnienia w centrUm PrUszcza GdańskieGo!

Ruszyła budowa ul. Kossaka wraz 
z włączeniem w ul. Grunwaldzką, będącą 
fragmentem drogi krajowej nr 91. Z tego 
powodu, do listopada czekają nas poważne 
utrudnienia w ruchu w centrum miasta.

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz 
Wróbel podpisał umowę na budowę układu 
drogowego ul. Kossaka w Pruszczu Gdańskim 
wraz z włączeniem w drogę krajową nr 91. 
W ramach inwestycji wybudowany zostanie 
fragment ul. Kossaka o długości 264 mb. na 
odcinku od ciągu pieszego do ul. Mickie-
wicza wraz z siecią kanalizacji deszczowej 
i wodociągiem. Dodatkowo powstaną miejsca 
parkingowe, ścieżka rowerowa o długości 454 
mb., chodniki i oświetlenie uliczne. Przebu-
dowany zostanie również fragment ul. Grun-
waldzkiej o długości 377,5 mb. na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Chopina do budynku nr 51 
wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami 
i oświetleniem ulicznym. 

Inwestycja, która kosztuje miasto 3 314 000 
złotych, odbywa się w centralnym punkcie 
komunikacyjnym miasta, co wiąże się z czę-
ściowym zamknięciem jezdni i utrudnieniami 
w ruchu na tym odcinku. Z tego powodu ape-
lujemy, aby kierowcy omijali Pruszcz Gdański 
obwodnicą Trójmiasta lub korzystali z nowego 
objazdu centrum miasta, wiodącego obwodnicą 

Pruszcza Gdańskiego, ul. Podmiejską, ul. 
Dworcową i ul. Nowowiejskiego. Na krańcach 
miasta pojawiło się oznakowanie informujące 
o utrudnieniach. 

TymcZasowa oRGaniZacja 
ruchu
Kierunek: GDaŃsK

Ruch z Tczewa do Gdańska jest moż-
liwy w dwóch wariantach. Droga główna 
prowadzi ul. Grunwaldzką, skrzyżowa-
niem z ul. Wojska Polskiego, ul. Wojska 
Polskiego na odcinku do skrzyżowania 
z ul. Chopina, fragmentem ul. Chopina 
na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska 
Polskiego do skrzyżowania z ul. Grun-
waldzką oraz ul. Grunwaldzką na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Chopina w kierunku 
Gdańska. Możliwy jest również przejazd ul. 
Grunwaldzką, która na czas przebudowy 

jest jednokierunkowa na 
odcinku od skrzyżowa-
nia z ul. Mickiewicza 
do skrzyżowania z ul. 
Raciborskiego.
Kierunek: TcZEw

Ruch z Gdańska do 
Tczewa odbywa się ul. 
Wojska Polskiego. Przy 
wjeździe do miasta ruch 
został skierowany w ul. 

Raciborskiego, a następnie ul. Wojska Pol-
skiego, która za centrum miasta łączy się 
z ul. Grunwaldzką.

Objazd w obu kierunkach (do Tczewa 
i do Gdańska) możliwy jest także ulicami 
Przemysłową, Podmiejską, Dworcową 
i Nowowiejskiego.

Ulica Grunwaldzka (na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżo-
wania z ul. Raciborskiego), ulica Racibor-
skiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Wojska 
Polskiego), ulica Wojska Polskiego (na od-
cinku od skrzyżowania z ul. Raciborskiego 
do skrzyżowania z ul. Chopina) i ulica 
Chopina (na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. 
Grunwaldzką) tworzą układ w kształcie 
wydłużonego ronda, po którym ruch od-
bywa się jak na zwykłym rondzie.

Miejsce włączenia ul. Kossaka w ul. Grunwaldzką

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

HarmonoGram dyżUrów  radnycH miasta

w sierpniu i wrześniu 2013 r. w dni robocze oprócz sobót, niedziel i świąt w pokoju 
11, i p. od 16.00 do 18.00 

nazwisko

wykaz  UcHwaŁ 
Vi kadencJa 
rady miasta
XXiX nadzwyczajna sesja Rady miasta Pruszcz 
Gdański
1. XXiX/283/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 
lata 2013 – 2028. 
2. XXiX/284/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  budżetu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2013.
3. XXiX/285/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.
4. XXiX/286/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie aneksu nr 1 Zarządu Powiatu Gdańskiego do 
porozumienia nr in.031.8.2012 z dnia 28 września 2012 r. 
o partnerstwie w sprawie przystąpienia z Gminą Miejską 
Pruszcz Gdański do realizacji zadania pn.: „Poprawa bez-
pieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego” w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012 – 2015, 
w części zlokalizowanej na terenie Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański.
5. XXiX/287/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie aneksu nr 2 do umowy Prezydenta Miasta 
Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie realizacji 
Projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa 
i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych  
w Gdańsku”.

XXX zwyczajna sesja Rady miasta Pruszcz Gdański
1. XXX/288/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 
lata 2013 – 2028.
2. XXX/289/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  budżetu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2013.
3. XXX/290/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Radę 
Miasta Pruszcz Gdański rocznego sprawozdania finanso-
wego za rok 2012 Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu 
Gdańskim – instytucji kultury.
4. XXX/291/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia przez Radę 
Miasta Pruszcz Gdański rocznego sprawozdania finan-
sowego za rok 2012 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Pruszczu Gdańskim – instytucji kultury.
5. XXX/292/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu  szcze-
pień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka 
ludzkiego HPV na lata 2013 – 2015 realizowanego  
w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”.
6. XXX/293/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/11/2010 
Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 6 grudnia  
2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla 
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, zmienionej uchwałą 
nr XVI/189/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 
23 maja 2012 r.
7. XXX/294/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański porozumienia 
z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim 
przy udziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdań-
sku, dotyczącego przekazania środków pieniężnych na 
Fundusz Wsparcia Policji na nagrody za osiągnięcia  
w służbie w zakresie ścigania sprawców czynów kradzie-
ży, niszczenia mienia, naruszenia porządku publicznego, 
nielegalnego składowania odpadów oraz prewencji 
kryminalnej skutkującej poprawą bezpieczeństwa na 
terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

8. XXX/295/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału za-
kładowego „Towarzystwa   Budownictwa Społecznego 
– ABK” Sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim.
9. XXX/296/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 
2012 – 2027”.
10. XXX/297/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż w drodze przetargu ograniczonego działki niezabudo-
wanej nr 2/3 o pow. 3 168 m2 w obrębie 21, stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położonej 
przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim.
11. XXX/298/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
od osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego 
działek nr 31/5 o pow. 7 m2, nr 31/8 o pow. 14 m2,  
nr 31/9 o pow. 3 m2 i nr 32/3 o pow.  4 m2 w obrębie 15, 
położonych przy ul. Feliksa Nowowiejskiego w Pruszczu 
Gdańskim, z przeznaczeniem na cele drogowe.
12. XXX/299/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na 
zbycie w drodze bezprzetargowej gruntu zabudowanego 
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdań-
ski, oznaczonego jako działka nr 81/10 o pow. 607 m2  
w obrębie 13, położonego w Pruszczu Gdańskim przy 
ul. Wojska Polskiego na rzecz właścicieli działki nr 81/4, 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz udzielenie 
bonifikaty w wysokości 90% na cele mieszkaniowe dla 
właścicieli lokali mieszkalnych.
13. XXX/300/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na zbycie 
w drodze bezprzetargowej gruntu stanowiącego własność 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, oznaczonego jako 
działka nr 2/18 o pow. 429 m2 w obrębie 11, położonego 
w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza na 
rzecz właściciela działki nr 2/33.
14. XXX/301/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowo 
powstałej ulicy w Pruszczu Gdańskim.
15. XXX/302/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz 
Gdański „Rejon ul. Spokojnej”.
16. XXX/303/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz 
Gdański „Rejon ul. Grunwaldzkiej 71”.
17. XXX/304/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miej-
skiej Pruszcz Gdański do realizacji w 2013 r. zadania 
pn.: „Rozbudowa i wyposażenie obiektu przy ul. Żwirki 
i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem 
na utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3 w formie żłobka” w ramach Resortowego 
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 „MALUCH 2013 – edycja 1”.

XXXi uroczysta sesja Rady miasta Pruszcz Gdański 
w dniu 7 czerwca 2013 r. inaugurująca XXiV Dni 
PRUsZcZa GDaŃsKiEGo

XXXii zwyczajna sesja Rady miasta Pruszcz Gdański
1. XXXii/305/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 
2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2012.
2. XXXii/306/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego za rok 2012.
3. XXXii/307/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 
lata 2013 – 2028.
4. XXXii/308/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2013.
5. XXXii/309/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zawar-
cie przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański porozumienia 
z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej  
w Gdańsku przy udziale Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim, dotyczącego 
przekazania środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup 
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PóŁmetek inwestycJi w PrUszczU Gdańskim

sierpień to dobry moment na omówienie 
nowych inwestycji, które realizowane są 
przez Urząd miasta Pruszcz Gdański.

– Rozpoczęliśmy budowę basenu przy ZS 
nr 4, zakończyliśmy budowę jednej z najważ-
niejszych dróg Pruszcza Gdańskiego – ul. 
Podmiejskiej. Ruszyły też prace przy budowie 
i modernizacji ul. Szymanowskiego, ul. Koł-
łątaja, ul. Baczyńskiego oraz ul. 10 Lutego, 
a niebawem rozpocznie się budowa ul. Dybow-
skiego oraz drogi dojazdowej do budynków 
nr 22 i 24 przy ul. Wojska Polskiego – mówi 
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. 
– W ostatnim czasie ruszyła także przebudowa 
ul. Kossaka i Grunwaldzkiej. Z punktu widze-
nia rozwoju miasta, strategiczną inwestycją jest 

z pewnością budowa żłobka przy ul. Żwirki 
i Wigury, niemniej ważne są również zbiorniki 
retencyjne przy ulicach: Lawendowej, Podko-
morzego i Obrońców Wybrzeża. Przy okazji 
budowy tego ostatniego powstaną obiekty 
rekreacyjne oraz mała architektura. Kolejny 
bardzo istotny teren sportowo-rekreacyjny 
zostanie zbudowany przy ul. Modrzewskiego, 
gdzie powstanie boisko wielofunkcyjne, plac 
zabaw, fitness park, tor do gry w boule i górka 
saneczkowa. 

Bardzo istotną inwestycją z punktu widzenia 
inwestorów jest budowa drogi dojazdowej  
i  mostu na terenie Bałtyckiej Strefy Inwesty-
cyjnej. Dzięki tej inwestycji będzie można 
myśleć przyszłościowo o kolejnych dużych 
pracodawcach, lokujących kapitał w na-
szym mieście.

– Duże inwestycje nie zatrzymają drob-
niejszych zadań, poprawiających komfort 
życia w naszym mieście – mówi Burmistrz 
Janusz Wróbel. W Pruszczu Gdańskim po-
jawi się jeszcze w tym roku monitoring te-
renu rekreacyjnego przy ul. Modrzewskiego 
oraz punkt kamerowy na placu zabaw przy 
ul. Spacerowej i na placu ks. Jerzego Popie-
łuszki. Pojawi się tam także miejskie WiFi. 
Zbudujemy też ogrodzenie boiska przy „małej 
czwórce”. W przestrzeni miejskiej pojawią się 
nowe urządzenia fitness i kolejne przyrządy na 
placach zabaw. Rozbudujemy również alejki 
na nowym cmentarzu oraz zaprojektujemy, 
wraz z mieszkańcami, teren rekreacyjny na 
osiedlu Komarowo. Na rondzie przy ul. PCK 
pojawią się nowe nasadzenia. Umocniona 
zostanie też skarpa przy ul. Niepodległości. 
W mieście pojawią się dodatkowo dwie nowe 
wiaty przystankowe.

Trwa remont zabytkowej nieruchomości, 
znajdującej się przy ul. Grunwaldzkiej 23. 
Prace, dofinansowane przez miasto Pruszcz 
Gdański, obejmą remont pokrycia dacho-
wego, wymianę części elementów więźby 
dachowej i przemurowanie wszystkich 
kominów. 

Dom przy ul. Grunwaldzkiej 23 to jeden 
z najstarszych budynków mieszkalnych, za-
chowanych do dziś w Pruszczu Gdańskim. 

trwa remont bUdynkU Przy Ul. GrUnwaldzkieJ 23
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ul. Podmiejska

Modernizacja ul. 10 Lutego

Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 23

Rozbudowa obiektu przy ul. Żwirki i Wigury 8 
z przeznaczeniem na żłobek

Klasycystyczny budynek, pochodzący z około 
1823 r., charakteryzuje się bogatym frontowym 
ryzalitem, ujętym w formę pilastrów i zwień-
czonym przyczółkiem. 

Na przełomie XIX i XX w. do budynku 
dodano parterowe przybudówki. Do dziś za-
chowała się tylko jedna, od strony południowej. 
W czasach swojej największej świetności był 
to jeden z największych i najbardziej repre-
zentacyjnych obiektów dawnej Wsi Pruszcz. 
Od 1874 r. mieścił się tu urząd gminy i urząd 
stanu cywilnego, potem kasa oszczędnościowa 
i drogeria. W 1972 r. trafił do rejestru zabytków 

województwa pomorskiego. Dziś funkcjonuje 
tam popularna księgarnia.

materiałów i wyposażenia na zadanie bieżące związane  
z adaptacją budynku warsztatowo-magazynowego na 
bazę sprzętu specjalistycznego.
6. XXXii/310/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Tar-
gowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Pruszczu Gdańskim.
7. XXXii/311/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na zbycie 
w drodze bezprzetargowej gruntu stanowiącego własność 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, oznaczonego jako 
działki nr 90/154 o pow. 15 m2 i nr 90/215 o pow. 8 m2  
w obrębie 13, położonego w Pruszczu Gdańskim w pobli-
żu ul. Wczasowej na rzecz właścicieli działki  nr 90/153.
8. XXXii/312/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki 
niezabudowanej nr 27/4 o pow. 5 306 m2  w obrębie 5, 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, 

położonej w pobliżu ul. Prof. Mariana Raciborskiego  
w Pruszczu Gdańskim.
9. XXXii/313/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 
opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy.
10. XXXii/314/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy.
11. XXXii/315/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji 
przedmiotowej dla Zakładu Nieruchomości Komunal-
nych w Pruszczu Gdańskim na rok 2013.

12. XXXii/316/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia 
pomiędzy Gminą Miasta Gdańsk a Gminą Miejską 
Pruszcz Gdański w sprawie wspólnego przeprowadzenia 
postępowania i udzielania zamówienia publicznego na 
kompleksową dostawę energii elektrycznej na okres od 
dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

XXXiii nadzwyczajna sesja Rady miasta Pruszcz 
Gdański
1. XXXiii/317/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 
lata 2013 – 2028.
2. XXXiii/318/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2013.
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z ryszardem Świlskim, 
członkiem zarządu województwa Pomorskiego, 
byłym wiceburmistrzem Pruszcza Gdańskiego 
rozmawia bartosz Gondek

–  jak Pana zdaniem wypada Pruszcz 
Gdański na tle innych miast naszego wo-
jewództwa?

– Trudno jest mi określić konkretną 
pozycję Pruszcza Gdańskiego w takim 
rankingu, choć mając stosowną wiedzę, 
mogę zapewnić, że władze Pruszcza jak 
i jego mieszkańcy mogą być z siebie dumni. 
Ostatnia dekada przyniosła wiele zmian. 
Z małego, trochę zapomnianego  miastecz-
ka, Pruszcz Gdański stał się –  nie boję 
się tego powiedzieć – małą metropolią. 
Powstało wiele nowych dzielnic mieszka-
niowych, do których przybyli nowi miesz-
kańcy, jednocześnie została zbudowana 
odpowiednia infrastruktura. Co ważne, 
do bram miasta chętnie pukają także in-
westorzy, którzy zapewniają pracę wielu 
mieszkańcom Pruszcza i okolic. 

–  jakie szanse Pana zdaniem ma na-
sze miasto, aby stało się również atrak-
cyjne dla turystów, także tych z odległych 
stron Polski?

– Przed kilkoma laty zapadła decyzja 
o budowie Parku Kulturowego Faktoria. 
Dzięki pozyskaniu na ten cel m.in. fundu-
szy europejskich, zamysł władz miasta, 
a także wielu entuzjastów historii się udał. 
Dzisiaj mamy wspaniale zagospodarowa-
ny teren, który służy rekreacji, poznaniu 
własnej historii, a także zwiększa atrak-
cyjność turystyczną Pruszcza Gdańskiego 
i przyczynia się do promocji dziedzictwa 
kulturowego regionu. Byłoby wspaniale, 
gdyby Faktoria przyciągała rzesze turystów. 
Trzeba jednak pamiętać, że ta inwestycja 
ma służyć przede wszystkim mieszkańcom 
Pruszcza Gdańskiego, gdyż to z myślą  
o nich organizowanych jest corocznie wiele 
interesujących imprez.

–  w tym sezonie w Faktorii swoją 
scenę letnią po raz kolejny otworzył Teatr 

wybrzeże. jest to jedyne takie miejsce 
poza Trójmiastem.

– To tylko dowód na to, że pruszczańska 
Faktoria jest miejscem atrakcyjnym, jak 
się okazuje także dla wspaniałych aktorów 
Teatru Wybrzeże. Jako osoba związana 
z Pruszczem Gdańskim bardzo się z tego 
cieszę. Jednocześnie mam nadzieję, że ko-
lejne lata przyniosą jeszcze więcej atrakcji 
mieszkańcom i turystom odwiedzającym 
Park Kulturowy Faktoria.  

– Pruszcz Gdański leży na pograniczu 
Żuław i Kaszub w sąsiedztwie Trójmia-
sta. czy Pana zdaniem mamy szansę, 
aby skorzystać na walorach jakie mają 
wspomniane regiony?

– Położenie Pruszcza Gdańskiego na 
skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych 
w sąsiedztwie Gdańska, Kaszub i Żuław 
sprawia, że w naturalny sposób miasto czer-
pie z tego korzyści. Zrealizowane w ostat-
nich latach wielkie drogowe inwestycje 
tj. autostrada A1, obwodnica południowa 
Gdańska, obwodnica Pruszcza Gdańskiego 
czy modernizacja ulicy Raciborskiego, 
przyczyniły się do upłynnienia i zmniej-
szenia ruchu w centrum miasta, a  tym 
samym wpłynęły na komfort życia jego 
mieszkańców. Pobliskie Żuławy to ide-
alne miejsce do żeglugi rzecznej. Dzięki 
projektowi Pętla Żuławska w Delcie Wisły 
powstały przystanie jachtowe, ta niedaleko 
Pruszcza Gdańskiego, w Błotniku, już od 
roku przyjmuje wodniaków.         

– Kiedy mieszkańcy Pruszcza Gdań-
skiego będą mogli szybko i wygodnie 
podróżować w stronę Trójmiasta szybką 
Koleją miejską? 

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że dziś 
podróż do Trójmiasta z powodu remon-
tu trasy E-65 jest mało konkurencyjna 
względem transportu kołowego. Jednak 

już w przyszłym roku remont się zakoń-
czy i rozkład jazdy wróci do normalno-
ści. Samorząd województwa, jako jeden 
z właścicieli SKM, będzie dążył wspólnie 
z władzami Pruszcza Gdańskiego do tego, 
aby połączenie na trasie Pruszcz Gdań-
ski – Gdańsk Główny było zadowalają-
ce dla podróżnych i konkurencyjne dla 
samochodów. Trwają przygotowania do 
budowy peronu Gdańsk – Śródmieście, 
zlokalizowanego w niemal samym cen-
trum miasta, w sąsiedztwie wielu instytucji 
publicznych. Przyczyni się to z pewno-
ścią do wzrostu potoku podróżnych do  
i z Pruszcza Gdańskiego.

– skoro jesteśmy przy temacie kole-
jowym, to jak Pan ocenia pomysł reak-
tywacji linii kolejowej Pruszcz Gdański 
– Kartuzy?

– Każda inicjatywa, która poprawi ko-
munikację w regionie jest mile widziana 
i jako Członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego, odpowiedzialny m.in. za 
infrastrukturę kolejową, będę ją popierał. 
Jest jednak jeden warunek. Taka inwestycja 
musi być opłacalna również pod względem 
finansowym. Łatwo jest bowiem zreali-
zować inwestycję, trudniej jest jednak ją 
potem utrzymać. Aby to się udało, muszą 
być chętni do podróżowania koleją. Niestety 
rzeczywistość pokazuje, że im dalej od 
aglomeracji trójmiejskiej, tym mieszkańcy 
chętniej korzystają z transportu kołowego. 

– czyli Pana zdaniem wspomniana 
inwestycja nie ma racji bytu?

– Tego nie powiedziałem. Po prostu 
najpierw trzeba być, choćby w jakimś 
stopniu pewnym, że mieszkańcy Prusz-
cza Gdańskiego, Straszyna czy Kolbud 
będą korzystać z pociągu. Trzeba pomyśleć 
o takich rozwiązaniach, które zapewnią 
nam pasażerów. Gdyby reaktywacja dawnej 
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linii kolejowej nr 229 doszła do skutku, to 
byłaby ona naturalnym uzupełnieniem dla 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Tym 
samym aglomeracja trójmiejska zyskałby 
nowoczesny układ kolejowy, który zapew-
niłby pasażerom szybki transport w obrębie 
aglomeracji. Podtrzymuję zdanie, że każda 
inicjatywa, która poprawi komunikację 
w regionie jest mile widziana. Zadbajmy 
jednak najpierw o przyszłych pasażerów, 
żeby chcieli zostawić swoje auto pod do-

mem lub na parkingu przy dworcu kolejo-
wym i pociągiem chcieli udać się do pracy, 
szkoły lub na uczelnię.

– czy jest zatem szansa na to, aby 
sfinansować odbudowę części wspomnia-
nej linii kolejowej nr 229 z funduszy 
unijnych, które województwo pomorskie 
otrzyma w latach 2014 – 2020?

– Z budżetu polityki spójności w przy-
szłej perspektywie Polska otrzyma 72,9 mld 

euro, z tego nasz region otrzyma niemal 
2 mld zł. Środki te będzie można zain-
westować m.in. w badania naukowe i ich 
komercjalizację, rozwój przedsiębiorczo-
ści, cyfryzację czy włączenie społeczne 
i aktywizację zawodową. Część pieniędzy 
przeznaczona zostanie także na kluczowe 
połączenia drogowe oraz transport przyja-
zny środowisku, czyli m.in. na kolej.

– Dziękuję za rozmowę.

PodPisaliŚmy Umowę na basen

skorzystaJ z „Gratowiska”

W trakcie podpisywania umowy na basen

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego janusz 
wróbel podpisał umowę na budowę krytej 
pływalni wraz z infrastrukturą techniczno-
-sportową na terenie Zespołu szkół nr 4.

Wykonawcą została firma BUDREM-RY-
BAK Sp. z o.o. Sp. K. z Luzina. Firma ta 
wybudowała 4 podobne obiekty m.in. w Kwi-
dzynie i Brodnicy. Kwota zawartej umowy to 
20 241 431,75 zł. 

Uprzejmie informujemy, że od począt-
ku lipca, na tak zwanym „Gratowisku” 
przy ulicy Kupieckiej (na terenie Bałtyc-
kiej strefy inwestycyjnej), można oddać 
wszystkie odpady komunalne – wielko-
gabaryty, elektrośmieci, leki, baterie, 
ubrania, gruz, odpady zielone itp. 

Prosimy mieszkańców, aby nie zosta-
wiali opon przy ul. Przemysłowej (za bazą 
WiK). Punkt ten został zlikwidowany ze 
względu na uruchomienie „Gratowiska”, 
gdzie można dostarczyć zużyte opony. 

Przez cały okres funkcjonowania bezob-
sługowego punktu przy ul. Przemysłowej 
zebraliśmy i przekazaliśmy bezpłatnie do 
utylizacji ponad 1500 opon osobowych, 
50 ciężarowych i 10 rolniczych. Jak widać 
punkt był bardzo potrzebny, uchronił na-

sze miasto przed podrzucaniem odpadów 
do rowów.  Jednak  jego funkcjonowanie 
nie ma racji bytu, kiedy mamy punkt se-
lektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
przy ul. Kupieckiej.

Punkt odbioru czynny jest w dni robocze 
od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 
– 18.00, w sobotę w godz. 10.00 – 14.00.

Uwaga! odbierane są wyłącznie od-
pady, pochodzące z gospodarstw do-
mowych.

Jeżeli ilość odpadów lub ich rodzaj będą 
sugerować, że pochodzą z działalności go-
spodarczej, odpady nie zostaną odebrane. 
Osoby, które będą chciały oddać odpady 
muszą udokumentować, że są mieszkań-
cami miasta.

oPłaTa 
Za GosPoDaRowaniE 

oDPaDami KomUnaLnymi

Uprzejmie informujemy, iż opłatę za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi można także wpłacać we 
wszystkich placówkach Banku spół-
dzielczego w Pruszczu Gdańskim – 
bez prowizji.

adresy placówek w Pruszczu Gdań-
skim:
- ul. wita stwosza 2a,
- ul. Rzewuskiego 1 (róg Kasprowicza),
- ul. Gałczyńskiego 15.

Firma która złożyła najniższą ofertę nie 
przystąpiła do podpisania umowy. Gmina 
Miejska Pruszcz Gdański wybrała ofertę naj-
korzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania 
i oceny, a wybrana oferta została sklasyfi-
kowana jako druga w rankingu oceny ofert. 
Budowa basenu ma być zakończona w ciągu 
półtora roku.

możemy się kąPać!

cHirUrG w starostwie 
Powiatowym

Pomorski oddział NFZ przyznał Samo-
dzielnemu Publicznemu Pogotowiu Ratun-
kowemu w Pruszczu Gdańskim trzyletni 
kontrakt na opiekę chirurgiczną w przy-
padkach nagłych i planowanych oraz ze 
skierowaniami. Ambulatorium chirurgicz-
ne, działające w budynku starostwa, przy 
ulicy Wojska Polskiego, czynne jest w od 
poniedziałku do czwartku w godzinach 
15.00 – 20.00 i w soboty oraz niedziele 
od 8.00 do 20.00.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Pruszczu Gdańskim dopuścił do 
kąpieli miejsce wykorzystywane do tego 
celu na rzece Raduni przy ulicy Dworco-
wej oraz miejsce znajdujące się na terenie 
Międzynarodowego Bałtyckiego Parku  
Kulturowego Faktoria w Pruszczu Gdań-
skim.
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wiceminister PaweŁ orŁowski w PrUszczU Gdańskim!

Radosław Gucwa

bUrmistrz naGrodziŁ naJlePszycH Uczniów

w dniu 5 lipca br. w Pruszczu Gdań-
skim odbyło się spotkanie wiceministra 
Rozwoju Regionalnego Pawła orłowskie-
go z samorządowcami Powiatu Gdań-
skiego.

W zorganizowanym z inicjatywy Bur-
mistrza Janusza Wróbla zebraniu wzięli 
udział Wiceminister Paweł Orłowski, Czło-
nek Zarządu Województwa Pomorskiego 
Ryszard Świlski, Wicestarosta Powiatu 
Gdańskiego Marian Cichon, Burmistrzowie 
Pruszcza Gdańskiego i Wójtowie Gmin 
Powiatu Gdańskiego.

Głównymi tematami poruszanymi na 
piątkowym spotkaniu były aspekty związane 
z przygotowaniami Ministerstwa i Urzędu 
Marszałkowskiego do wdrożenia nowych 
funduszy unijnych na lata 2014 – 2020.

Wątek ten był przedstawiony zarówno 
przez Wiceministra Rozwoju Regionalne-
go Pawła Orłowskiego, jak również przez 
Członka Zarządu Województwa Pomor-
skiego Ryszarda Świlskiego. Spotkanie Pawła Orłowskiego z samorządowcami Powiatu Gdańskiego

Zebrani samorządowcy zadawali go-
ściom pytania na nurtujące ich tematy 
oraz wymieniali się swoimi doświadcze-
niami oraz opiniami na temat pozyski-
wania i umiejętnego wykorzystywania 
unijnych dotacji.

Po spotkaniu wiceminister zwiedził wy-
budowaną dzięki unijnemu dofinansowaniu 
Faktorię, po której oprowadzał go osobiście 
Burmistrz Janusz Wróbel.

Zgodnie z coroczną tradycją, Bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego docenił 
najlepszych uczniów pruszczańskich 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 
26 czerwca br. podczas sesji Rady miasta 
Pruszcz Gdański. 

Okazuje się, że warto się uczyć nie tylko 
dla zdobycia cennej wiedzy. Wyróżnieni 
uczniowie bowiem za swoje osiągnięcia 

otrzymali nagrody: książki, fiszki do na-
uki języków obcych, dyski zewnętrzne, 
słuchawki, pendrivy oraz dyplomy.

oto klasyfikacja na poszczególnych po-
ziomach klas:

i miejsca w szkołach podstawowych:
Stochowicz Agata – kl. IV SP nr 3, 
Ślusarz Konrad – kl. IV KSN ,
Idźkowska Patrycja – kl. V SP nr 3,
Kasak Miłosz – kl. VI ZS nr 4;

ii miejsca w szkołach podstawowych:
Marcinkowski Piotr – kl. V ZS nr 4,
Śliwa Anna – kl. VI ZS nr 4; 

iii miejsca w szkołach podstawowych:
Skoczylas Wiktoria – kl. IV ZS nr 2,
Gebert Dawid – kl. V ZS nr 4, 
Nowaczyk Martyna – kl. VI ZS nr 4;

i miejsca w szkołach gimnazjalnych:
Szafrański Krzysztof – kl. I KSN,
Trzcińska Dominika – kl. II ZS nr 4,

Dumin Arkadiusz – kl. III ZSO nr 1;

ii miejsca w szkołach gimnazjal-
nych:
Rybak Olga – kl. I ZS nr 4,
Ciarczyńska Daria – kl. II ZSO nr 1,
Lewandowski Tomasz – kl. III ZSO 
nr 1;

iii miejsca w szkołach gimna-
zjalnych:
Szurman Samuel – kl. I ZS nr 2,
Wiącek Magdalena – kl. II ZSO 
nr 1,
Krasucka Magdalena  – kl. III ZS 
nr 2.

Wszystkim uczniom życzymy dal-
szych sukcesów w kolejnych eta-
pach edukacji szkolnej.Nagrodzeni uczniowie

Dorota misztal
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w maju i czerwcu br. piękne, złote 
jubileusze 50-lecia zawarcia związku mał-
żeńskiego obchodzili wieloletni miesz-
kańcy Pruszcza Gdańskiego – Państwo 
Helena i jan Żukowscy, Państwo Ludwika 
i antoni matras oraz Państwo marianna 
i walerian Śmietana.

JUbileUsz 50-lecia zawarcia związkU maŁżeńskieGo

konkUrs fotoGraficzny „PrUszcz zatrzymany w kadrze”

Urodziny

Otoczeni liczną rodziną, ze wzruszeniem 
przyjęli medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie, nadane im przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej jako dowód 
uznania i szacunku za trwałe i szczęśliwe 
małżeństwo. Z tej wyjątkowej okazji jubilaci 
przyjęli serdeczne gratulacje oraz życzenia 

Państwo Żukowscy i Państwo Matras Państwo Śmietana

Jubilatka - Pani Marianna Masternak Jubilatka - Pani Marianna Wieczorek

Jubilatka – Pani Kazimiera Badziąg

wyjątkową, 90 rocznicę urodzin, obchodziły w ostatnim 
czasie trzy mieszkanki Pruszcza Gdańskiego – Pani marian-
na masternak, Pani marianna wieczorek i Pani Kazimiera 
Badziąg. 

Z tej okazji wszystkie jubilatki przyjęły życzenia i prezenty 
od władz Pruszcza Gdańskiego, które od kilku lat w ten sposób 
honorują najstarszych mieszkańców naszego miasta. Szanownym 
Jubilatkom życzymy wszystkiego najlepszego!

pomyślności, radości oraz zdrowia na następ-
ne lata wspólnego życia. Tradycyjnie mał-
żonkowie zostali obdarowani przez władze 
miasta Pruszcz Gdański okolicznościowymi 
upominkami, kwiatami i dyplomami.

Komisja konkursowa w składzie małgorzata czarnecka-sza-
frańska (Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej), Piotr 
Kaliński (Przewodniczący Komisji oświaty, Kultury i sportu), 
ireneusz czernecki (wiceprzewodniczący Rady miasta Pruszcz 
Gdański) oraz Radosław Gucwa (Kierownik Referatu współpracy 
i Promocji) wybrała laureatów konkursu fotograficznego „Pruszcz 
zatrzymany w kadrze”. 

Na konkurs wpłynęły interesujące fotografie wykonane przez 21 
uczestników. Co roku autorzy zdjęć zaskakują nas nowym spojrzeniem 
na nasze miasto. Konkursowe prace charakteryzowały się  wysokimi 

wartościami estetycznymi, oryginalnością pomysłu oraz indywidu-
alnym podejściem do tematu. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu. 
wyniki konkursu: 
I miejsce ex aequo: michał sareło, ariel Płotka 
II miejsce: jolanta szymerska 
III miejsce: Bartłomiej szymerski 
wyróżnienia: Marta Rudaś, Sergiusz Goliński, Marcin Śmido-
wicz, Katarzyna Szwoch-Lewalska, Karolina Dera, Jan Kryger, 
Mikołaj Stolarski. 



 8 Wieœci PRUSZCZA  2013.

wydawca: Gmina Miejska Pruszcz Gdański.
Redaktor naczelny: Bartosz Gondek
Fotografie: A. Czoske, M. Pycka, P. Grochowska, 
S. Mazurek, B. Gondek, R. Gucwa
nakład: 4 000 egz.

wieœci

adres Redakcji: 83-000 Pruszcz Gdański, 
ul. Grunwaldzka 20, tel. 58 775-99-21 
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl
skład i Druk: Zakłady Graficzne Sp. z o. o. Tczew 
ul. Gazety Tczewskiej 1, tel. 58 531-57-30 
e-mail: bok@zgdruk.eu

PiŁkarze borUssii dortmUnd zaGrali w PrUszczU

4 sierpnia br. o godzinie 19.00 na bo-
isku przy Zespole szkół ogólnokształ-
cących nr 1 odbył się mecz sparingowy 
pomiędzy piłkarzami rocznika 2002 
słynnej Borussii Dortmund i miej-
scowych czarnych Pruszcz Gdański.

Jedenastoletni piłkarze Czarnych 
Pruszcz niestety przegrali mecz 0:2. 
Nasi reprezentanci przeprowadzili wiele 
akcji, które mogły zakończyć się zdo-
byciem bramki. Jednak ich przeciwnicy 
okazali się lepsi, wykazali się dobrym 
wyszkoleniem technicznym i zdecydo-
waniem w ataku. 

Okazją do rozegrania tego intere-
sującego sparingu był udział młodych 
piłkarzy niemieckiego giganta w turnieju 
„Euronadzieje 2013”, który odbył się 
w Gdańsku, na boiskach przy ulicy Trau-
gutta, w dniach 2 – 4 sierpnia bieżącego 
roku. Borussia Dortmund zwyciężyła 
w turnieju, wygrywając bezapelacyjnie 
wszystkie mecze. 

Piłkarze Borussii Dortmund, szwedz-
kiego IF Brommapojkarna (słynna aka-
demia obejmująca szkoleniem ponad 5 
tysięcy młodych zawodników i zawodni-
czek trenujących w 250 drużynach!) oraz 
nieobliczalnego zespołu SDUSZOR-5 
Kaliningrad podczas turnieju mieszkali 

Wspólne zdjęcie młodych piłkarzy

St. sierż. Sławomir Paluch (w środku) podczas spotkania z Burmistrzem Pruszcza 
Gdańskiego Januszem Wróblem

w hotelu Chopin i trenowali na obiektach 
w Pruszczu Gdańskim.

Nasze miasto zostało wybrane jako 
baza dla najlepszych drużyn turnieju ze 
względu na swoje doskonałe położenie 
względem Trójmiasta oraz wysokiej klasy 
bazę hotelową i zaplecze treningowe 
(boisko przy ZSO nr 1 posiada certyfi-
kat FIFA 2, dopuszczający murawę do 
użytkowania przez zawodowe druży-
ny piłkarskie).

W trakcie pobytu młodzi zawodnicy 
z Niemiec, Szwecji i Rosji odwiedzili 
również pruszczańską Faktorię, w której 
odbyło się wspólne spotkanie rywalizu-
jących ze sobą drużyn.

Kto wie, czy na boisku w Pruszczu 
nie spotkaliśmy zawodników, których 
za klika lat będziemy mogli oglądać 
w drużynach narodowych lub podczas 
spotkań Ligi Mistrzów?

st. sierż. arkadiUsz PalUcH z 49 bazy lotniczeJ 
UratowaŁ życie dwóm mężczyznom

Burmistrz miasta Pruszcz Gdański 
podziękował st. sierż. arkadiuszowi Pa-
luchowi z 49 Bazy Lotniczej za uratowa-
nie życia dwóm mężczyznom na plaży 
w sobieszewie.

Bohaterski czyn miał miejsce niedługo 
po tragicznym utonięciu turystki z Krakowa 
niemal w tym samym miejscu kąpieliska. 
Tego samego dnia st. sierż. pomógł kolej-
nym dwóm osobom, które straciły w wodzie 
grunt pod nogami.

Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański był 
poruszony wiadomością o niezwykłej od-
wadze, którą wykazał się żołnierz ratując 
tonące osoby. Z całego serca podziękował 
Arkadiuszowi Paluchowi za ogromne po-
święcenie w ratowaniu ludzkiego życia. 

Radosław Gucwa


