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PRUSZCZ GDAŃSKI – ZUPEŁNIE INNE MIASTO
O Pruszczu Gdańskim z perspektywy 

ostatnich 20 lat oraz o wyzwaniach dla 
miasta na przyszłość rozmawiamy z Prze-
wodniczącym Rady Miasta Stefanem Sko-
niecznym.

– W tym roku obchodzi pan drugie 
dziesięciolecie pracy w Radzie Miasta. 
Jak Pan ocenia te dwie dekady z punktu 
widzenia radnego?

– To było zupełnie inne miasto. Kiedy 
w 1994 roku rozpoczynałem swoją pracę, 
Pruszcz Gdański był miejscem niedokończo-
nym. Takim klasycznym przedmieściem. Bez 
centrum, miejsc wypoczynku, pozbawio-
nym elementów, które mogły tu przyciągać. 
Teraz to zupełnie co innego. Po latach dys-
kusji i myślenia nad kierunkami rozwoju 
miasta, udało się stworzyć spójną, właściwie 
działającą tkankę. Szczególnie przyczyniły 
się do tego trzy kadencje Rady Miasta. 
To ostatnie 12 lat, kiedy Pruszcz Gdański 
radykalnie zmienił oblicze. To były rady, 
które stabilnie pracowały w interesie mia-
sta. Radni wsłuchiwali się w głosy miesz-
kańców, potem pracowali na komisjach. 
Pilnowali interesu swoich wyborców na 
konsultacjach i na koniec głosowali za wy-
pracowanymi projektami. To najtrudniejszy, 
pozytywistyczny styl pracy, który wymaga 
od przedstawicieli mieszkańców pokazania 
wyborcom efektów działania, a nie zadowala-
nia ich teatralnymi popisami na posiedzeniach 
rady. Zrozumienie tego przez mieszkańców 
i ich reprezentantów pozwoliło stworzyć taki 
Pruszcz, w jakim właśnie żyjemy. Miasto 
nowoczesne i wszędzie stawiane za przykład.

– Jak Pan ocenia pracę Rady w mijającej 
właśnie kadencji?

– Była to rada wielkich inwestycji, do ja-
kich miasto przygotowywało się od dekady. 
Przez minione cztery lata pracowaliśmy nad 
obwodnicą z nowym wiaduktem, Faktorią, 
ulicą Raciborskiego, Powstańców Warszawy, 
Kasprowicza, Grota Roweckiego. Niezwykle 
ważna dla wszystkich radnych była budowa 
nowego basenu. Jednym z najtrudniejszych 

zadań, które udało się przeprowadzić z sukce-
sem, było wdrożenie systemu odbioru śmieci 
oraz budowa i pozyskiwanie mieszkań komu-
nalnych. Przez cztery lata odbyliśmy 48 sesji 
Rady Miasta. Każda z komisji odbyła około 40 
posiedzeń. A radni spotkali się z 700 mieszkań-
cami. Rozwiązywaliśmy wspólnie nie tylko 
problemy, ale także tworzyliśmy nową jakość. 
Choćby tereny rekreacyjne przy ulicy Cichej, 
Modrzewskiego i na Komarowie. Udało się 
także udoskonalić współpracę z powiatem 
gdańskim. Trzeba pamiętać, że w wielu sferach 
funkcjonowania Pruszcz Gdański jest zależny 
od instytucji powiatowych. Miasto przecinają 

drogi powiatowe. Dofi nansowanie unijne 
jest często uzależnione od procedur, których 
nie da się przeprowadzić bez powiatu. Jak 
widać, to była bardzo ważna praca. Najłatwiej 
ją docenić, poruszając się wyremontowaną 
ulicą Raciborskiego, Obrońców Westerplatte, 
Emilii Plater i ścieżką wzdłuż Kanału Raduni. 
Jednym z najlepszych przykładów, jak ważna 
jest zgoda i wspólne działanie obu urzędów, 
jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 
będąca wizytówką radnych obu samorządów. 
Także wspólne dofi nansowywanie instytucji 
odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo 
i praca nad pruszczańskim pogotowiem. Cze-
kają nas wkrótce kolejne wspólne działania 
na płaszczyźnie oświaty i opieki zdrowotnej. 
Niezwykle istotne jest dla mnie zapewnienie 
lepszego dostępu do lekarzy specjalistów i po-

szerzenie oferty pogotowia. Pruszcz to jedyne 
miasto w powiecie. Nic więc dziwnego, że te 
więzy muszą być jak najsilniejsze.

– Samorząd to nie tylko inwestycje, ale 
także wymiar społeczny, który jest Panu 
dosyć bliski…

– Przez lata byłem aktywnym działaczem 
sportowym. W Pruszczu Gdańskim podmioty 
zajmujące się kulturą fi zyczną mają szczegól-
nie trudne zadanie. Konkurencja większego 
Gdańska sprawia, że uznani zawodnicy wolą 
trenować właśnie tam. Zwłaszcza w najbar-
dziej popularnych dyscyplinach, dlatego 

postanowiliśmy skupić się na sporcie mło-
dzieżowym i masowym. Przejazdy rowe-
rowe, biegi, czy choćby takie turnieje jak 
Euronadzieje, sprawiają, że sport w Prusz-
czu nabrał niezwykle ważnego wymiaru, 
integrującego lokalną społeczność. U nas 
modnie jest uprawiać sport. Modne zaczy-
na być także reprezentowanie miasta na 
szerszej arenie. Widzimy to po młodszych 
sportowcach, którzy z coraz większymi 
sukcesami reprezentują Pruszcz Gdański na 
dużych zawodach, często o randze krajowej 
czy międzynarodowej. Staramy się zachę-
cać ich do dalszej owocnej pracy stypendia-
mi i rozbudową infrastruktury sportowej. 
To dobry prognostyk do odrodzenia sportu 

w jego najwyższej formie. Ale do tego, oprócz 
zdolnej młodzieży, trzeba pozyskać także 
długotrwałego sponsora. Kultura fi zyczna 
jest nie tylko dla młodzieży i wyczynowców, 
ale także dla seniorów. Od wielu lat naciskam 
na to, aby Pruszcz Gdański był miejscem 
masowej aktywizacji osób starszych. Zależy 
mi, aby powstawały nowe miejsca rekreacji 
i programy zajęć ruchowych, które odbywają 
się na przykład w ramach Uniwersytetu III 
Wieku. Dla wszystkich istotne jest dalsze 
prowadzenie programów profi laktycznych. 
Szczepienia przeciwko HPV, leczenie próch-
nicy i wad postawy u dzieci, mammografi a. 
Takie działania są ważne dla miasta i mam 
nadzieję, że będą się rozwijać. Podobnie jak 
będzie rosnąć poczucie bezpieczeństwa. 
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WYNIKI GŁOSOWANIA NAD BUDŻETEM OBYWATELSKIM NA ROK 2015
W głosowaniu na projekty w ramach 

budżetu obywatelskiego 2015 wzięło udział 
3 472 mieszkańców, którzy oddali 21 950 
głosów punktowych.

Z formularza online skorzystało 2 474 
osoby. Z urn wyborczych wybrano 1 675 kart 
do głosowania. Korespondencyjnie głosowało 
8 osób (16 kart do głosowania).

Na ogólną liczbę otrzymanych kart stwier-
dzono 133 karty z głosami nieważnymi z uwagi 
na niezgodności z zasadami głosowania nad 
budżetem obywatelskim (w tym 44 karty z gło-
sami nieważnymi na „zadania małe” i 89 kart 
z głosami nieważnymi na „zadania duże”).

Po wprowadzeniu do systemu in-
formatycznego otrzymanych w postaci 
papierowej kart, dokonano weryfikacji 
zgodności danych osób głosujących pod 
względem zgodności ich uprawnień do 
udziału w głosowaniu nad budżetem 
obywatelskim miasta Pruszcz Gdański.

Po weryfi kacji nie zakwalifi kowano 65 
numerów PESEL i związanych z nimi gło-
sów z uwagi na brak stałego zameldowania 
w mieście Pruszcz Gdański.

Biorąc pod uwagę liczby otrzymanych 
punktów przez poszczególne zadania i kwoty 
przeznaczone na realizację budżetu obywa-

ZADANIA MAŁE

Lp. Nazwa zadania
Wartość 

szacunkowa 
zadania [zł]

Uwagi

1 Zwiększenie dostępności miejsc do chwilowego odpoczynku, posiadających ławki 
oraz stojaki dla rowerów 40 000  

2 Park piknikowy z grillem i paleniskiem 70 000  

3 Prowadnice rowerowe na schodach przy wiadukcie 10 000  

4 Ścieżka zdrowia Via Ambra przy Osiedlu Mickiewicza (ul. Podkomorzego)
nad Radunią 27 500  

5 Wyposażenie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych przy ul. PCK, Obwodnicy 
Pruszcza (ul. Przemysłowa) w niezbędną infrastrukturę oraz małą architekturę 25 000  

6 Boisko piłkarskie oraz monitoring głównych ciągów komunikacyjnych wewnątrz 
przedszkola oraz terenu ogrodu przedszkolnego 70 000  

7 Zamontowanie hydrantu, tzw. zdroju ulicznego do poboru pitnej wody 25 000  

8 Utworzenie parku dla psów na Osiedlu Wschód 22 000  

9 Remont chodnika przy ul. Leona Wyczółkowskiego w Pruszczu Gdańskim 38 000  

10 Zwiększenie bezpieczeństwa pobytu dzieci w przedszkolu oraz estetyki wokół 
terenu przedszkola 70 000  

11 Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego
do istniejącej ulicy PCK 70 000  

12 Zegary odmierzające czas do zmiany świateł na przejściu dla pieszych przy 
ul. Dworcowej 30 000  

13 Budowa mini placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym 70 000  

14 Zabudowa ogrodowa – mała architektura (zabudowa drewniana, podłoże z kost-
ki brukowej, wyposażona w ławki i duży stół)

(63 000)

32 500

realizacja 
zadania

do kwoty 
32 500 zł

RAZEM 600 000  

ZADANIA DUŻE

Lp. Nazwa zadania
Wartość 

szacunkowa 
zadania [zł]

Uwagi

1 Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS w Pruszczu Gdańskim 500 000  

2
Doposażenie placówek oświatowych ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1

w sprzęt multimedialny –„Nowa multimedialna szkoła”
250 000  

3 Kino, sala konferencyjna 500 000  

RAZEM 1 250 000 pozostało
150 000 zł

W związku z faktem pozostania kwoty 
150 000 zł  po przydzieleniu budżetu do po-
szczególnych „zadań dużych” i brakiem moż-
liwości przeznaczenia tej kwoty do realizacji 

kolejnego zadania (500 000 zł) ze względu na 
zbyt duży niedobór środków, uniemożliwiający 
jego wykonanie w całości, ujęto tą kwotę jako 
rezerwę przeznaczoną na ewentualne uzupeł-

nienie środków do realizacji zakwalifi kowa-
nych zadań dużych, umożliwiającą zakończenie 
tych inwestycji w 2015 roku i będącą gwarancją 
zapłaty na rzecz wykonawców.

telskiego w roku 2015 (2 000 000 zł, w tym 
600 000 zł na „zadania małe” i 1 400 000 zł 
na „zadania duże”), komisja zawnioskowała 
o ujęcie w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański na rok 2015 poniżej wymienio-
nych zadań.

Szczegółowy raport z konsultacji do-
tyczących budżetu obywatelskiego na 
2015 rok, zawierający wyniki głosowa-
nia oraz listę zadań małych i dużych, 
przyjętych do realizacji w 2015 roku, 
znajduje się na stronie internetowej 
www.pruszcz-gdanski.pl w zakładce 
Mieszkaniec / Budżet obywatelski 2015.
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POMORZE WALCZY O WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE

Bartosz Gondek

Pomorze walczy o zachowanie 
49. Bazy Śmigłowców Bojowych w Pruszczu 
Gdańskim. Do apelu Burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego Janusza Wróbla przyłączyli 
się najważniejsi pomorscy samorządowcy. 
W ten sposób jednostka w Pruszczu Gdań-
skim staje się symbolem starań o powrót 
wojska w okolice trójmiejskiej metropolii 
i zapewnienie jej mieszkańcom większego 
bezpieczeństwa militarnego.

49. Baza Lotnicza, na której stacjonują 
śmigłowce bojowe, należące niegdyś do 49. 
Pułku Śmigłowców Bojowych, a obecnie do 
1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, to 
dziś ostatnia baza wojskowa znajdująca się 
na strategicznym, południowo-wschodnim 
krańcu trójmiejskiej metropolii.  

Przez kilkanaście ostatnich lat z naszych 
okolic w zasadzie zniknęły jednostki wojsko-
we. Podobny los ma spotkać do 2016 roku tak-
że 49. Bazę Lotniczą. O jej zachowanie zabiega 
od kilku lat Burmistrz Pruszcza Gdańskiego 

Janusz Wróbel, który uważa, że likwidacja 
jednostki to cios w żywotny interes społeczny 
prawie miliona mieszkańców aglomeracji 
i miejscowości położonych wokół niej. Sta-
nowisko  Burmistrza Janusza Wróbla wsparł 
Marszałek Województwa oraz Prezydenci 
Gdańska, Gdyni i Sopotu. W ten sposób pro-
test przeciwko likwidacji 49. Bazy Lotniczej 
w Pruszczu Gdańskim staje się symbolem 
braku zgody mieszkańców Pomorza na dalsze 
rozbrajanie tego rejonu kraju. 

W liście, podpisanym przez Mieczysła-
wa Struka, Pawła Adamowicza, Wojciecha 
Szczurka, Jacka Karnowskiego, Janusza Wró-
bla, Stefana Skoniecznego i Cezarego Bie-
niasz-Krzywca, skierowanym do Prezydenta 
i Premier RP oraz Marszałka Sejmu i władz 
wojskowych, czytamy: (…) Jako włodarze, 
marszałek, prezydenci, starostowie, burmi-
strzowie, którym leży na sercu dobro i bez-
pieczeństwo naszych mieszkańców, uważamy, 
że najwyższy czas skończyć z ograniczaniem 
militarnego potencjału okolic naszej aglo-
meracji, leżącej zaledwie 100 kilometrów od 

granicy państwowej z Ob-
wodem Kaliningradzkim. 
Bowiem w wyniku tych de-
cyzji milion obywateli kraju 
pozbawiany jest nie tylko jedno-
stek, będących miejscami pracy, 
powodem do dumy, ale też elementarnego 
poczucia bezpieczeństwa (…).

(…) Uważamy, że jako osobom działają-
cym z mandatu i woli społeczeństwa, naszym 
obowiązkiem jest zwrócić uwagę wojskowym 
i politykom, że armia utrzymywana jest także 
z podatków miliona naszych mieszkańców, 
którzy mają prawo – podobnie jak nasi ro-
dacy, zamieszkali w innych częściach Polski, 
w których nie ogranicza się obecności wojska 
i należącej do niego infrastruktury, czuć się 
u siebie bezpiecznie.

– To dla mnie bardzo ważne, że za utrzyma-
niem jednostki są wszyscy Prezydenci i Mar-
szałek – mówi Janusz Wróbel. – To wyraz 
woli, dzięki której wspólnie rozpoczniemy 
prace na rzecz większego bezpieczeństwa 
militarnego Pomorza.

UROCZYSTE ROZDANIE STYPENDIÓW

Sylwia Cedrowska

Dnia 29 października 2014 roku w Cen-
trum Kultury i Sportu odbyło się uroczyste 
rozdanie stypendiów na I semestr roku 
szkolnego 2014/2015 za wyniki w nauce 
oraz osiągnięcia sportowe.

Burmistrz Miasta Janusz Wróbel na po-
czątku uroczystości przywitał wszystkich 
obecnych stypendystów oraz innych gości, 
po czym wymienił uczniów, którzy wyróżnili 
się najwyższymi średnimi ocen oraz osią-
gnięciami sportowymi. Następnie wręczył 
81 stypendiów w tym: 55 za dobre wyniki 
w nauce (35 gimnazjum, 20 ponadgimnazjal-
ne) oraz 26 za wybitne osiągnięcia sportowe 
(25 gimnazjum, 1 ponadgimnazjalne).

Po uroczystym rozdaniu, na scenie odbył 
się występ zespołu hiphopowego The Ostprau-
sters, a na zakończenie uroczystości uczniowie 
wpisali się na pamiątkę do „Złotej Księgi”.

LISTA STYPENDYSTÓW 
Uczniowie szkół gimnazjalnych 
za wyniki w nauce:
1. Beyrowska Aleksandra,
2. Borsuk Adam,
3. Dak Tomasz,
4. Dobbek Oliwia,
5. Gebler Szymon,
6. Goliński Sergiusz,
7. Grubba Jan,
8. Hasiuk Karolina,
9. Kasak Miłosz,
10. Kasak Szymon,
11. Kasprzyk Martyna,
12. Kaszubowska Aleksandra,
13. Kruk Justyna,
14. Lange Oliwia,
15. Łangowska Patrycja,
16. Łepkowski Krzysztof,
17. Niedziela Barbara,
18. Nogaj-Brzeska Magdalena,
19. Nowaczyk Martyna,
20. Nowak Klaudia,
21. Orzłowska Monika,
22. Patalon Julia,
23. Radecka Michalina,

24. Robaczewski Jakub,
25. Rudaś Marta,
26. Rybak Olga,
27. Sieniawska Dominika,
28. Solska Klaudia,
29. Szarmach Katarzyna,
30. Szafrański Krzysztof,
31. Szurman Samuel,
32. Śliwa Anna,
33. Śliwińska Agnieszka,
34. Urbaniak Dominika,
35. Wiącek Magdalena.
 
Uczniowie szkół gimnazjalnych 
za osiągnięcia sportowe:
1. Brach Dominik,
2. Chmulak Karol,
3. Czerwiński Przemysław,
4. Dąbrowski Kacper,
5. Gołuński Michał,
6. Karnath Jakub,
7. Kmiecik Kamil,
8. Kraska Weronika,
9. Kuba Patrycja,
10. Nankiewicz Aleksandra,
11. Perekitko Karolina,
12. Schulte-Noelle Julia,
13. Szadkowska Aleksandra,
14. Szlak Łukasz,

15. Śliwiński Paweł,
16. Świech Maciej,
17. Świercz Filip,
18. Tchórzewski Cezary,
19. Żubrowski Jakub,
20. Grabowski Gracjan,
21. Jurczyk Daniel,
22. Sztejter Jakub,
23. Jabłoński Mikołaj,
24. Pękala Sebastian,
25. Kruk Cezary.
 
Uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych za wyniki w nauce:
1. Boroń Paulina,
2. Czebiołko Izabela,
3. Dumin Arkadiusz,
4. Kaczmarska Kamila,
5. Kasprzyk Dominika,
6. Kiedrowska Dagmara,
7. Knopik Aleksandra,
8. Kopiec Alicja,
9. Kuś Dominika,
10. Lewandowski Tomasz,
11. Mich Alicja,
12. Mikicki Jan,
13. Miryn Justyna,
14. Poterska Karolina,
15. Sarnowski Michał,
16. Sledz Paweł,
17. Solska Daria,
18. Stolecka Kamila,
19. Szerszenowicz Daniel,
20. Ścisłowska Daria.
 
Uczeń szkoły ponadgimnazjal-
nej za osiągnięcia sportowe:
1. Bojarski Jakub.

Wszystkim uczniom jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów w nauce oraz 
wybitnych osiągnięć sportowych.Tegoroczni stypendyści
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-
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PASOWANIE NA UCZNIA W PRUSZCZAŃSKICH SZKOŁACH
Magdalena Pycka

We wrześniu i październiku odbyły się 
uroczyste pasowania na ucznia we wszyst-
kich szkołach podstawowych w Pruszczu 
Gdańskim. 

Wstąpienie nowych uczniów do społeczno-
ści szkolnej zgromadziło liczne grono gości, 
wśród których nie zabrakło władz miasta, 
dyrekcji szkół i pedagogów oraz rodziców 
pierwszoklasistów. 

Dzieci specjalnie na tę okazję przygo-
towały program artystyczny. Uczniowie 

recytowali wiersze oraz 
śpiewali piosenki, a ro-
dzice z dumą przyglądali 
się występom swoich po-
ciech.

Ofi cjalnego pasowania 
dokonali przedstawiciele 
władz miasta oraz dyrekcja 
szkół, życząc jednocześnie 
uczniom wysokich stopni 
i niezapomnianych szkol-
nych chwil.

PUCHAR EUROPY W TAEKWON-DO ITF

Zawodnicy pruszczańskiego Klubu Taekwon-do AN-DO

Dorota Mazur

W dniach 10 – 12 października 
w węgierskim Budapeszcie odbył się 
VI Puchar Europy juniorów i seniorów 
w taekwon-do ITF. Wystartowało 600 
zawodników z 29 państw w różnych 

kategoriach wiekowych. Zawodnicy 
Klubu AN-DO z Pruszcza Gdańskiego 
zdobyli aż osiem medali. 

Sportowy Klub Taekwon-do AN-DO 
podczas Pucharu Europy reprezentowała 
silna 8-osobowa ekipa. Wśród najlepszych 
zawodników naszego kraju znaleźli się:

seniorka – Do-
rota Mazur,
j un io rzy  – 
Patrycja Ka-
niowska, Piotr 
Maj, Weronika 
Kraska, Adrian 
Jakubiszyn, 
Przemys ław  
Czerwiński,
kadet – Alek-
sandra Wygo-
nowska.

Zawodnicy klubu AN-DO zdobyli 8 
medali, w tym 4 w konkurencjach indy-
widualnych:

 Dorota Mazur – brąz (III miejsce) 
w indywidualnych układach stopni IV-
-VI dan,

 Patrycja Kaniowska – złoto (I miejsce) 
w drużynowych układach juniorek stopni 
I dan oraz złoto (I miejsce) w drużynowych 
walkach juniorek stopni I dan,

 Piotr Maj – brąz (III miejsce) w in-
dywidualnych walkach juniorów -68 kg, 
srebro (II miejsce) w drużynowych ukła-
dach juniorów stopni CUP oraz srebro (II 
miejsce) w drużynowych walkach junio-
rów stopni CUP,

 Weronika Kraska – brąz (III miej-
sce) w indywidualnych walkach juniorek 
-45 kg,

 Aleksandra Wygonowska – srebro 
(II miejsce) w indywidualnych układach 
kadetów stopni CUP.

Nowi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3

 BAL SENIORA ZA NAMI
Magdalena Pycka
Czwartkowy wieczór w Pruszczu Gdań-

skim upłynął pod znakiem dobrej zabawy. 
Wszystko za sprawą Balu Seniora organizo-
wanego przez Burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 1, Centrum 
Kultury i Spor-
tu oraz Miejski 
Ośrodek Pomo-
cy Społecznej.

Wszystkich 
zgromadzonych 
serdecznie przywi-
tały władze miasta 
i województwa, 

życząc jednocześnie dobrego nastroju i uda-
nej zabawy.

Jedną z największych atrakcji balu, na którą 
z niecierpliwością oczekiwali wszyscy goście, 
było przyznanie tytułu Królowej i Króla Balu. 
W tym roku to zaszczytne miano otrzymali: 

Królowa i Król Balu z władzami miasta              O oprawę muzyczną zadbał Andrzej Ślusarczyk

Pani Regina Motyl i Pan Antoni Czerwiński.
W imprezie wzięło udział ponad 260 gości, 

którzy bawili się do późnych godzin wie-
czornych. Już dziś serdecznie zapraszamy na 
kolejny bal za rok!  
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JUBILEUSZ 50-LECIA ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
17 października br., dokładnie w 50. 

rocznicę ślubu, Urząd Stanu Cywilnego 
gościł Państwa Irmgard i Kazimerza 
Koprowskich, którzy z okazji złotych 
godów zostali uhonorowani Medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
jako dowód uznania i szacunku za trwałe 
i szczęśliwe małżeństwo.

Szanowni Jubilaci, w otoczeniu licznej 
rodziny, ze wzruszeniem przeżywali do-
niosłą rocznicę zawarcia związku małżeń-
skiego. Z tej wyjątkowej okazji serdeczne 
gratulacje Państwu Koprowskim złożył Bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel Szanowni Jubilaci – Państwo Irmgard i Kazimerz Koprowscy

i Wiceprzewodni-
czący Rady Miasta 
Ireneusz Czernecki, 
jednocześnie ży-
cząc małżonkom 
pomyślności, ra-
dości oraz zdrowia 
na następne lata 
wspólnego życia. 
Tradycyjnie Jubi-
laci zostali obdaro-
wani upominkami, 
kwiatami i dyplo-
mem. 

URODZINY PANI TERESY I PANI BRONISŁAWY
W październiku wyjątkowe rocznice 

urodzin obchodziły dwie mieszkanki 
Pruszcza Gdańskiego – Pani Teresa 
Filinowicz (101 lat) i Pani Bronisława 
Kleina (90 lat).

Podczas świętowania tak wyjątkowych 
jubileuszy nie mogło zabraknąć przedsta-
wicieli władz miasta, którzy szanownym 
Jubilatkom złożyli najserdeczniejsze ży-
czenia urodzinowe oraz wręczyli prezenty, 
kwiaty i listy gratulacyjne.

Z okazji urodzin życzymy Drogim Pa-
niom kolejnych pięknych lat spędzonych 
w zdrowiu i radości. Pani Teresa Filinowicz Pani Bronisława Kleina

POWSTAJE ŻYWA KRONIKA DZIEJÓW PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
Bartosz Gondek

Józefa Krośnicka, Jerzy Król, Stani-
sława Girsztoft, Marian Sakowicz, Ja-
nina Kulik, Zdzisław Sawicki, Ryszard 
Kuśmierz, Jan Mikolcz i gościnnie Wol-
fgang Klass byli bohaterami niezwykłej 
premiery „Kronik Mieszkańców Pruszcza 
Gdańskiego”, która odbyła się 24 paź-
dziernika w Centrum Kultury i Sportu.

Miasto Pruszcz Gdański to miejsce wy-
jątkowe. Położone na styku najważniejszych 
szlaków komunikacyjnych na południe od 
Gdańska. Będące zwornikiem Kociewia, 
Kaszub i Żuław Gdańskich. Takie położenie 
od zawsze determinowało ciekawą historię. 
Tą sprzed wieków i tą sprzed kilkudzie-
sięciu lat, którą należało jak najszybciej 
zachować. 

– Podczas licznych spotkań jubileuszo-
wych pomyślałem, że najwyższy czas 
zapisywać wspomnienia najstarszych 
Mieszkańców Pruszcza Gdańskiego – 
mówi Burmistrz Janusz Wróbel. – Tak 
powstał realizowany przez ostatnie dwa 
lata cykl reportaży, składający się na razie 

z dziesięciu fi lmów i 150 minut intrygu-
jących opowieści.

Uroczysta premiera kronik, które po-
kazano po raz pierwszy w całości w obec-

Pruszcza, który zamierza drukować wspo-
mnienia w formie papierowej.

– Zachowanie dziedzictwa i budowanie 
tożsamości miasta wymaga nieustannej 
pracy i wielu kanałów komunikacji – mówi 

Bartosz Gondek, koordynator 
projektu „Kroniki Mieszkań-
ców Pruszcza Gdańskiego”. 
Dlatego cieszymy się, że 
relacje pojawią się także 
w formie pisanej, co będzie 
wygodne dla osób starszych, 
niekorzystających na co dzień 
z multimediów i Internetu.

Projekt nie jest skończony. 
Organizatorzy planują kolejne 
odcinki. Czekają też na osoby, 
które chciałyby opowiedzieć 
o swoich wspomnieniach 
związanych z Pruszczem 

Gdańskim i przybliżyć historię miasta, 
widzianą ich oczami. 

– Nie bójmy się opowiadać i namawiajmy 
do tego naszych rodziców i dziadków. W ten 
sposób mamy szansę stworzyć żywą kronikę 
dziejów miasta – zachęca Janusz Wróbel.

 

Bohaterowie „Kronik Mieszkańców Pruszcza Gdańskiego”

ności bohaterów wspomnień, odbyła się 
24.10.2014 r. Miasto realizuje projekt wraz 
z lokalną telewizją Północna TV. Płyty 
z kronikami dostępne są także w Powia-
towej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Pruszczu Gdańskim. Chęć włączenia się 
do projektu zgłosił także tygodnik Echo 
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NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ MIASTO 

Laureaci konkursu ekologicznego 

Obwodnica Pruszcza Gdańskiego

Faktoria 

Kryta pływalnia (w trakcie realizacji)

Ulica Kasprowicza

Ulica Podmiejska

Ulica PCK

Ulica Kossaka

Ulica Grota Roweckiego  (w trakcie realizacji)
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PRUSZCZ GDAŃSKI W LATACH 2011 – 2014

Kompleks boisk sportowych przy ZSO nr 1 Teren sportowo-rekreacyjny przy ul. Modrzewskiego

Park Krainy Polodowcowej  (w trakcie realizacji)

Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 2, Przedszkole nr 3

Żłobek

Place zabaw przy wszystkich szkołach „Radosne Szkoły”

Teren sportowo-rekreacyjny na Osiedlu Komarowo  
(w trakcie realizacji)

Ulica Obrońców Wybrzeża (w trakcie realizacji)

Termomodernizacje budynków
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OBWIESZCZENIE 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM 

z dnia 22 października 2014 r. 

 
o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Pruszcza Gdańskiego 

w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 
 

Na podstawie  art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U.  
Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777,  
Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849,  
poz. 951, poz. 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) 
 

Miejska Komisja Wyborcza w Pruszczu Gdańskim 

podaje informację o zarejestrowanych kandydatach: 

 
 

1. BIELAWA Rafał Piotr, lat 35, wykształcenie wyższe, zam. Trąbki Wielkie 
zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI 
nie należy do partii politycznej 

2. SZWEDA Ireneusz Paweł, lat 41, wykształcenie wyższe, zam. Pruszcz Gdański 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
nie należy do partii politycznej 

3. WRÓBEL Janusz, lat 46, wykształcenie wyższe, zam. Pruszcz Gdański 
zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 

  
Przewodniczący 

Miejskiej Komisji Wyborczej 

/-/ Jacek Błochowiak 

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
W związku z przeprowadzaniem 

wyborów do Rady Miasta Pruszcz 
Gdański, Rady Powiatu Gdań-
skiego, Sejmiku Województwa Po-
morskiego i Burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego, zarządzonych na dzień 
16 listopada 2014 r. informuje-
my, że Urząd Miasta w Prusz-
czu Gdańskim zapewnia osobom 
niepełnosprawnym dowóz do lokali 
Obwodowych Komisji Wyborczych od 
nr 1 do nr 16 powołanych na terenie 
miasta Pruszcza Gdańskiego. 

Osoby wyrażające wolę skorzystania 
z tego udogodnienia mogą zgłaszać  te-
lefonicznie swój akces pod numerami te-
lefonów:

Zgłoszenia można dokonać także w dniu 
wyborów tj. 16 listopada 2014 r. bezpo-
średnio u Przewodniczącego Obwodowej 
Komisji Wyborczej w danym obwodzie 
głosowania w zakresie dowozu do lokalu 
wyborczego lub bezpośrednio do Janusza 
Klicner pod numerem telefonu komórko-
wego 601 618 770, świadczącego usługi dla 
osób niepełnosprawnych w naszym imieniu. 
Ponadto informujemy, że osoby starsze 
mogą również skorzystać z naszej pomocy.

775 99 21, 775 99 43 
w godzinach pracy Urzędu Miasta 

lub 775 99 55 
po godzinach pracy Urzędu
 tel. komórkowy 603 933 854

W zgłoszeniu należy podać: 
imię i nazwisko, adres zamieszkania 

oraz godzinę, o której dana osoba chce 
skorzystać z naszej pomocy w dniu 

wyborów tj. 16 listopada 2014 r.

ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, że od 1 listopada 2014 r. 
zmienia się częstotliwość odbioru od-
padów mokrych i tworzyw sztucznych 
z zabudowy jednorodzinnej. 

Dotychczasowa częstotliwość odbioru 
odpadów mokrych z jednego razu w ty-
godniu zmienia się na jeden raz na dwa 
tygodnie. Tworzywa sztuczne odbierane 
będą nie w pierwszą i trzecią sobotę mie-
siąca, ale raz w miesiącu, tj. w pierwszą 
sobotę miesiąca. Zmianom nie ulega odbiór 
pozostałych odpadów z nieruchomości. 
Przypominamy, że szkło w zabudowie jed-

norodzinnej odbierane jest w drugą sobotę 
miesiąca, natomiast papier w czwartą.

Odbiór odpadów według nowego har-
monogramu potrwa do końca marca 2015 r. 
W tym czasie fi rma SITA dostarczy worki 
na papier, szkło i plastik w ilości jednego 
worka miesięcznie na każdy rodzaj odpa-
dów zbieranych selektywnie pod warun-
kiem przekazania zapełnionego worka do 
odbioru. W sytuacji, kiedy ilość odpadów 
danej frakcji przekracza normę jednego 
worka, dopuszcza się selektywne zbiera-
nie odpadów do przezroczystych worków 
umożliwiających identyfi kację zebranego 
odpadu bez konieczności otwierania wor-

ka, przy czym właściciele nieruchomości 
zapewniają te worki we własnym zakresie.

Przypominamy również, że w gminnym 
punkcie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (GPSZOK) przy ul. Kupiec-
kiej przyjmowane są selektywnie zebrane 
odpady pochodzące z gospodarstw do-
mowych na terenie Pruszcza Gdańskiego, 
w tym również tworzywa sztuczne, a także 
skoszona trawa, liście i inne odpady z ogro-
dów i parków. Punkt ten czynny jest w dni 
robocze od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 14.00 do 18.00 oraz w soboty 
w godzinach od 10.00 do 14.00.

Małgorzata Skuza

Wybory samorządowe 2014
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Wybory samorządowe 2014
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z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie  obwodów głosowania  w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Objaśnienia*: *n. – nieparzyste, *p. - parzyste

W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 7    do 21  .00 00

BURMISTRZ

/-/ Janusz Wróbel

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

Numer
obwodu

głosowania
Granice obwodu

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Ulice: Aleksandra Czekanowskiego, Antoniego Dobrowolskiego, Benedykta Dybowskiego, Cyprysowa, Eugeniusza Romera, Ignacego
Domeyki, Jana z Kolna, Leona Hryniewieckiego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Stefana Rogozińskiego.

Niepubliczne Przedszkole „Bursztynek”
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Edmunda Pawła Strzeleckiego Nr 4, tel.: 601 444 919

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja wykonuje zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym
przez wyborców niepełnosprawnych

2
Ulice: Cicha, Tysiąclecia. Zespół Szkół Nr 2

83-000 Pruszcz Gdański , ul. Tysiąclecia Nr 5, tel.: 58 682 35 14

Komisja wykonuje zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym
przez wyborców niepełnosprawnych

3
Ulice: 24 Marca, Gdańska, Grunwaldzka w części od ul. Fryderyka Chopina do granic miasta w kierunku Gdańska, Ignacego Mościckiego,
Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego, Obrońców Pokoju, Plac Jana Pawła II, Prof. Mariana Raciborskiego, Wojska Polskiego od nr 2
do nr 14 *p., Zygmunta Wróblewskiego.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Filia w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Obrońców Pokoju Nr 6, tel.:  58 682 32 45

Komisja wykonuje zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym
przez wyborców niepełnosprawnych

4

Ulice: 3 Maja, 11 Listopada, Konwaliowa, Kwiatowa, Obrońców Wybrzeża, Pogodna, Spokojna. Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Niepodległości Nr 9, tel.:  58 683 43 29

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja wykonuje zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym
przez wyborców niepełnosprawnych

5
Ulice: 1 Maja, 10 Lutego, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Czołgistów, Generała Józefa Hallera, Gryfa Pomorskiego, Handlowa,
Kredytowa, Kupiecka, Niepodległości, Ogrodowa, Pułkowa, Skarpowa, Spacerowa, Sportowa, Szarych Szeregów, Tczewska, Towarowa,
Wczasowa, Widokowa, Wincentego Witosa, Wojska Polskiego od nr 1 do nr 37 *n. i od nr 18 do nr 60 *p., Zastawna.

Przedszkole  Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka
83-000 Pruszcz Gdański , ul. Niepodległości  Nr 10, tel.: 58 682 35 38

Komisja wykonuje zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym
przez wyborców niepełnosprawnych

6

Ulice: Aleja ks. Józefa Waląga, Fryderyka Chopina, Gdyńska, Grunwaldzka w części od ul. Fryderyka Chopina  do ul. Adama
Mickiewicza, Krótka, Obrońców Poczty Polskiej, Plac Rycerza Stefana, Plac Wyzwolenia, Podmiejska od nr 1 do nr 17 *n.,
Podkomorzego nr 3, 5 *n. i od nr 6 do nr 56 *p., Przemysłowa, Wita Stwosza, Wojciecha Kossaka.

Centrum Kultury i Sportu
83-000 Pruszcz Gdański , ul. Fryderyka Chopina Nr 34, tel.: 58 682 35 71

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja wykonuje zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym
przez wyborców niepełnosprawnych

7

Ulice: Adama Mickiewicza, Grota Roweckiego, Grunwaldzka w części od ul. Adama Mickiewicza do ul. Jana Matejki, Hugo Kołłątaja,
Ignacego Krasickiego, Jacka Soplicy, Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Józefa Wybickiego, Karola Chodkiewicza, Marii Konopnickiej,
Nad Radunią, Orląt Lwowskich, Pana Tadeusza, Podkomorzego nr 1, 2, 4, 7 i 58, Stanisława Moniuszki, Stanisława Staszica, Stefana
Żeromskiego, Sybiraków, Wojciecha Bogusławskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 3
83-000 Pruszcz Gdański , ul. Jana Matejki Nr 1, tel.: 58 682 29 53

Komisja wykonuje zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym
przez wyborców niepełnosprawnych

8

Ulice: Bednarska, Cechowa, Dworcowa, Feliksa Nowowiejskiego, Garncarska, Gen. Władysława Sikorskiego w części do torów
kolejowych, Grunwaldzka w części od ul. Matejki do granic miasta – w kierunku Tczewa, Ignacego Łukasiewicza, Komunalna, Kowalska,
Przy Torze, Rzemieślnicza, Stolarska.

Szkoła Podstawowa Nr 3
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Jana Matejki Nr 1, tel.:  58 682 37 35

Komisja wykonuje zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym
przez wyborców niepełnosprawnych

9

Ulice: Dywizjonu 303, Gen. Władysława Sikorskiego nr 33, 35, 37, 38, 40, 42 i 44. Kasyno Wojskowe
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Dywizjonu 303, tel.:  58 682 43 84;  58 682 40 28,

tel.:  785 561 785

Komisja wykonuje zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym
przez wyborców niepełnosprawnych

10

Ulice: Emilii Pater, Generała Emila Fieldorfa, Jana Kochanowskiego od nr 1 do nr 41 *n. i od nr 4 do nr 28i 28b *p., Jarosława Dąbrowskiego
od nr 1 do nr 9, 9a i 9b *n. i od nr 12 do nr 20 *p., Majora Henryka Sucharskiego, Lotnicza, Stanisława Konarskiego, Słoneczna, Żuławska.

Zespół Szkół Ogólnokształcących  Nr 1
83-000 Pruszcz Gdański , ul. Juliana Ursyna Niemcewicza Nr 1, tel.: 58 682 36 10

Komisja wykonuje zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym
przez wyborców niepełnosprawnych

11

Ulice: Bohaterów Monte Cassino, Drzymały, Generała Józefa Bema, Generała Stanisława Maczka, Generała Stanisława Skalskiego,
Generała Władysława Andersa, Jarosława Dąbrowskiego od nr 2 do nr 6 *p., Kazimierza Pułaskiego, Lotników Polskich, Nowa, Polskich
Kolejarzy, Powstańców Warszawy od nr 1 do nr 35 *n. i od nr 2 do nr 28 *p., Pułkownika Dąbka, Zwycięstwa, Żwirki i Wigury.

Niepubliczne Przedszkole im. Janusza Korczaka
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Żwirki i Wigury Nr 8, tel.: 58  692 13 56

Komisja wykonuje zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym
przez wyborców niepełnosprawnych

12

Ulice: Artura Międzyrzeckiego, Augustyna Kordeckiego, Biskupa Adama Grabowskiego, Bolesława Prusa, Franciszka Karpińskiego, Jana
Heweliusza, Janka Wiśniewskiego, Józefa Konrada Korzeniowskiego od nr 1 do nr 5 *n. i od nr 2 do nr 20 *p., Juliana Ursyna Niemcewicza,
Księdza Piotra Ściegiennego, Mikołaja Kopernika, Obrońców Westerplatte, Tadeusza Kościuszki.

Hala Widowiskowo-Sportowa przy ZSO Nr 1
83-000 Pruszcz Gdański , ul. Juliana  Ursyna Niemcewicza Nr 1, tel.: 58 773 35 85

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja wykonuje zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym
przez wyborców niepełnosprawnych

13

Ulice: Dąbrówki, Elizy Orzeszkowej, Fantazego, Gnieźnieńska, Goplany, Henryka Sienkiewicza, Jana Kasprowicza od nr 28 do nr 50 *p.,
Krzemieniecka, Księdza Marka, Milenijna, Orła Białego, PCK, Piastowska, Plac Bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Podmiejska od torów
kolejowych w kierunku Radunicy, Świętego Wojciecha, Wazów.

Hala Widowiskowo-Sportowa przy ZSO Nr 1
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Juliana  Ursyna Niemcewicza Nr 1, tel.: 58 773 35 85

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja wykonuje zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym
przez wyborców niepełnosprawnych
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Ulice: Aleksandra Fredry, Aliny, Azaliowa, Balladyny, Bartosza Głowackiego, Beniowskiego, Bolesława Chrobrego, Bronisława
Malinowskiego, Chochlika, Cypriana Norwida, Czesława Miłosza, Feliksa Stamma, Horsztyńskiego, Huberta Wagnera, Ildefonsa
Gałczyńskiego, Jana Kasprowicza od nr 4 do nr 26 *p. i od nr 7 do nr 37 *n., Janusza Kusocińskiego, Janusza Sidły, Jaśminowa, Juliusza
Słowackiego, Kamili Skolimowskiej, Kazimierza Deyny, Kirkora, Kordiana, Krystyny Krahelskiej, Księdza Piotra Skargi, Lawendowa,
Leona Wyczółkowskiego, Ludwiki Śniadeckiej, Mazepy, Młodzieżowa, Piotra Wysockiego, Plac Wolności, Powstańców Wielkopolskich,
Radosna, Różana, Salomei, Skierki, Wacława Rzewuskiego, Władysława Broniewskiego, Władysława Komara.

Zespół Szkół Nr 4
83-000 Pruszcz Gdański , ul. Jana Kasprowicza Nr 16, tel.: 58 682 20 24

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja wykonuje zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym
przez wyborców niepełnosprawnych
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Ulice: Adama Asnyka, Aleksandra Majkowskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Leśmiana,
Gabriela Narutowicza, Jana Kochanowskiego od nr 30 do nr 142 *p. i od nr 43 do nr 123 *n., Jana III Sobieskiego, Janusza Korczaka, Józefa
Konrada Korzeniowskiego od nr 7 do nr 81 *n. i od nr 22 do nr 76 *p., Józefa Poniatowskiego, Juliana Tuwima, Kazimierza Przerwy –
Tetmajera, Kazimierza Wielkiego, Kolberga Oskara, Królowej Jadwigi, Leopolda Staffa, Mieszka I, Mikołaja Reja, Romana Dmowskiego,
Romualda Traugutta, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Orkana.

Zespół Szkół Nr 4
83-000 Pruszcz Gdański , ul. Jana Kasprowicza Nr 16, tel.: 58 682 10 48

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja wykonuje zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym
przez wyborców niepełnosprawnych

16

Ulice: Gabrieli Zapolskiej, Heleny Modrzejewskiej, Ignacego Paderewskiego, Jana Kilińskiego, Jarosława Dąbrowskiego od nr 11 do nr 81
*n. i od nr 28 do nr 72 *p., Karola Szymanowskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Leopolda Okulickiego, Marii Curie – Skłodowskiej,
Powstańców Warszawy od ul. Emilii Plater w kierunku Roszkowa, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Banacha, Stefana Czarnieckiego,
Stefana Okrzei, Wincentego Pola, Władysława Reymonta, Zofii Nałkowskiej.

Przedszkole Niepubliczne „JEDYNECZKA”
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Jana Kochanowskiego Nr 8, tel.: 58 682 35 75

Komisja wykonuje zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym
przez wyborców niepełnosprawnych

INFORMACJE DODATKOWE

1. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym  i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają możliwość głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

2. Głosować przez pełnomocnika może również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

3. Do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20  do dnia 27 października 2014 r. (poniedziałek) należy zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, a do dnia 7 listopada 2014 r. (piątek) należy zgłosić wniosek
sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

4. Do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym wyznaczono wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze tj. od Nr 1 do Nr 16 utworzone na terenie miasta Pruszcz Gdański.

Na podstawie art. 16 § 1 art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849,

poz. 951, poz. 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmiku Województwa

Pomorskiego, Rady Powiatu Gdańskiego, Rady Miasta Pruszcz Gdański oraz Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański.

o

Wybory samorządowe 2014
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PRUSZCZ GDAŃSKI ZNOWU LIDEREM!
Radosław Gucwa

Wnętrze basenu przy ul. Kasprowicza

Co łączy basen przy Zespole Szkół nr 4, 
teren sportowo-rekreacyjny przy ulicy 
Sikorskiego na Osiedlu Komarowo oraz 
zespół boisk wielofunkcyjnych przy Zespole 
Szkół nr 2?

Okazuje się, że nie tylko sportowo-rekre-
acyjny charakter tych miejsc. Otóż, wszystkie 
one są projektami miejskimi fi nansowanymi 
z Inicjatywy Jessica, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Wszystkie 
trzy inwestycje mają zostać, zgodnie z zawar-
tymi umowami z wykonawcami, wykonane 
do końca tego roku.

To właśnie ilość i skala umów zawartych 
z jednym z dwóch operatorów Inicjatywy Jes-
sica w Województwie Pomorskim – Bankiem 
Ochrony Środowiska S.A., świadczą o miejscu 
naszego miasta na mapie województwa. 

– Pruszcz Gdański jest jednym z liderów 
wśród samorządów, które sięgnęły po taką 
formę fi nansowania swoich inwestycji – mówi 
Tomasz Chwiołka, Regionalny Koordyna-
tor ds. Inicjatywy Jessica w Województwie 
Pomorskim. – Poza Pruszczem udzieliliśmy 
pożyczek, takim samorządom jak: Miasto 
i Gmina Debrzno (2 umowy) oraz Gmina 
Kartuzy, ale żaden z nich nie skorzystał na 
korzystnym oprocentowaniu w takim stopniu, 
jak liderujące miasto.

– Obecnie trwają prace wykończeniowe na 
wszystkich trzech obiektach – mówi Janusz 
Wróbel, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego. – Już 
niedługo zapraszam chętnych mieszkańców 
do skorzystania z bogatej oferty sportowo-
-rekreacyjnej proponowanej przez te ważne 
dla zrównoważonego rozwoju naszego mia-
sta inwestycje.

Mieszkańcy Komarowa od dawna czekali 
na teren rekreacyjny zlokalizowany w pobliżu 
swoich bloków. Teraz, dzięki staraniom władz 
i radnych miasta, mieszkańcy tego osiedla 
będą mogli nie tylko dojechać do swoich 
domów wyremontowanym odcinkiem drogi, 
ale również aktywnie odpocząć po pracy bez 
konieczności przemieszczania się do innych 
części miasta. W ramach projektu wybu-
dowany został teren sportowo-rekreacyjny, 
w którego skład wchodzą między innymi: 

– boisko uniwersalne do gry w koszykówkę, 
siatkówkę, tenisa ziemnego i piłkę ręczną 
o wymiarach 42 x 25 m,
– boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 
44 x 22 m,
– plac zabaw z przystosowanymi nawierzchnio-
wo częściami dla dzieci starszych, młodszych     
i z upośledzeniem narządów ruchu,
– siłownia zewnętrzna,
– ścieżka dla rolkarzy,
– wybieg dla psów o wymiarach 10 x 10 m 
o nawierzchni trawiastej,
– zagospodarowanie i uporządkowanie przy-
ległego terenu.

– W chwili obecnej w Zespole Szkół nr 2 
uczy się prawie 800 dzieci – mówi Urszula Ni-
klas, Dyrektor ZS nr 2. – Poza nimi, użytkowni-
kami boisk wielofunkcyjnych będą mieszkańcy 
pobliskich bloków, w sumie przeszło 1000 
osób. To ważna dla tej części miasta inwesty-
cja pozwalająca na zwiększenie możliwości 
w zakresie sportu i rekreacji.

W ramach projektu wybudowane zostały 
następujące elementy:
– boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, 
koszykówki, tenisa ziemnego) o wymiarach 
44 x 22 m,

nomierny rozwój miasta zadbaliśmy, aby jego 
lokalizacja została przewidziana na Osiedlu 
Wschód. Dzięki temu mieszkańcy tej części 
Pruszcza nie będą musieli dojeżdżać do cen-
trum, gdzie zlokalizowany jest pierwszy tego 
typu obiekt. Jest to duże ułatwienie, szczególnie 
w okresie zimowym. 

Aktualnie wykonawca jest na etapie wy-
konywania robót wykończeniowych oraz 
zagospodarowania terenu. W chwili obecnej 
zamontowana została niecka, czyli najważniej-
szy element basenu. Docelowo obiekt będzie 
składał się z:

– strefy wejścia: hol główny z szatnią ogól-
ną, kasą, salonikiem prasowym z zapleczem,

– części sanitarno-socjalnej hali basenowej: 
szatnie, przebieralnie, sanitariaty, natryski, 
zespoły saun,

– hali basenowej: niecka sportowa o wy-
miarach 25 x 15 m, wanna jacuzzi, trybuny 
na 103 miejsca,

– części administracyjno-biurowej oraz so-
cjalnej: pomieszczenia socjalne pracowników 
i kierownika obiektu,

– zaplecza technologicznego: pomiesz-
czenie fi ltrów, pomp, instalacja uzdatniania 
wody basenowej, pomieszczenie na chemię 

Projekty pod nazwą: „Boisko ZS nr 2”, „Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Pruszczu Gdań-
skim” i „Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ulicy Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim” są realizo-
wane przy udziale pożyczki Jessica, na fi nansowanie projektu miejskiego w ramach Inicjatywy Jessica, z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Dodatkowo projekt pod nazwą „Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 
przy ulicy Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim” współfi nansowany jest z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach 
„Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”.

Teren sportowo-rekreacyjny na Osiedlu Komarowo
basenową z wejściem z zewnątrz, pomiesz-
czenie kotłowni gazowej wraz z przyłączem 
wody, wentylatornia, rozdzielnia elektryczna.

– Jako Zarząd Województwa Pomorskiego 
chętnie wspieramy budowę obiektów, takich 
jak basen czy tereny sportowo-rekreacyjne 
w Pruszczu Gdańskim – mówi Wicemarszałek 
Ryszard Świlski. – Podoba mi się możliwość 
regulowania głębokości niecki basenu w za-
leżności od potrzeb i grup docelowych z niego 
korzystających. Sam chętnie wypróbuję jego 
możliwości. A może w przyszłości zorganizu-
jemy tutaj zawody samorządowców?

– boisko do koszykówki o wymiarach 30 x 
17 m,
– 4-torowa bieżnia lekkoatletyczna o długości 
110 m,
– skocznia w dal,
– zagospodarowanie przyległego terenu oraz 
zakup i montaż stałego wyposażenia.

Wreszcie wisienka na torcie, czyli basen 
przy Zespole Szkół nr 4. 

– Dzięki przyjętym rozwiązaniom jest to 
innowacyjny obiekt, jeden z nielicznych tego 
typu w Polsce – mówi Przewodniczący Rady 
Miasta Stefan Skonieczny. – W trosce o rów-
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