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O sytuacji w miejskich
finansach i za³o¿eniach
tegorocznego bud¿etu
mówi
Maria
Niderlaskarbnik Pruszcza Gd.

Pod
koniec
roku
pruszczañscy radni uchwalili
bud¿et miasta na 2008 r. Jaki
to bêdzie bud¿et?
Jak zwykle- bardzo ambitny i zdecydowanie
proinwestycyjny. W tym roku na inwestycje
przeznaczymy prawie 60 mln z³ czyli ponad 50 %
bud¿etu. To bardzo dobry wynik w skali kraju, a
zarazem œwiadectwo naszej konsekwencji. Z roku
na rok przeznaczamy coraz wiêcej œrodków na
inwestycje. Odwa¿nie planujemy i efektywnie
realizujemy. To widaæ. Miasto siê rozwija.
A czy nie odbywa siê to kosztem zad³u¿enia
miasta?
Nie, dobre wyniki ekonomiczne uzyskujemy przy
symbolicznym zad³u¿eniu miasta. Obecnie wynosi ono
oko³o 3 mln, co stanowi jakieœ 4 % bud¿etu.
Pruszcz zdobywa wiele nagród za skutki swojej
dobrej polityki finansowej ?
To prawda, nagrody i wysokie miejsca w rankingach
traktujê jako potwierdzenie dobrze prowadzonej polityki
finansowej i gospodarczej .
A jak najogólniej oceni³aby Pani kondycjê
finansow¹ miasta?
Miasto ma warunki ku temu, aby rozwijaæ siê
dynamicznie. Sytuacja finansowa Pruszcza jest bardzo
stabilna. Staramy siê stwarzaæ jak najlepsze warunki
do ¿ycia i inwestowania. Stosujemy ulgi podatkowestawki podatku od nieruchomoœci dla podmiotów
rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ i inwestuj¹cych nowe
obiekty na terenie Pruszcza s¹ o po³owê ni¿sze od
stawek ustawowych. Myœlê, ¿e mieszkañcy tak¿e
obserwuj¹ zmiany w jakoœci ¿ycia – by wspomnieæ
tylko powsta³e ostatnio nowe centrum, Park Kulturowy
czy inwestycje w pruszczañskich szko³ach.
Dziêkujê za rozmowê.
Red.
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Dni Pruszcza inaczej
Znamy ju¿ szczegó³y programu czerwcowych
Dni Pruszcza. Organizatorzy zapowiadaj¹ zmiany
w dotychczasowej formule. W tym roku mieszkañcy
bawiæ siê bêd¹ nie tylko na stadionie Miejskiego
Oœrodka Sportu i Rekreacji, ale tak¿e w przestrzeni
Parku Kulturowego przy ul. Zastawnej.
- Od kilku lat zastanawialiœmy siê, w jaki sposób
uatrakcyjniæ Dni Pruszcza. Idealn¹ okazj¹ sta³o siê
dla nas oddanie w ubieg³ym roku do u¿ytku Parku
Kulturowego. Tym samym stworzy³a siê mo¿liwoœæ
poszerzenia formu³y Dni Pruszcza o kolejne,
odbywaj¹ce siê równolegle, a zarazem odmienne
w charakterze atrakcje – mówi Ryszard Œwilski,
zastêpca burmistrza Pruszcza Gdañskiego.
W tym roku na scenie MOSiR zagra
najprawdopodobniej Sydney Pollack i Golden Life.
G³ówn¹ atrakcj¹ w Parku Kulturowym bêdzie sobotni
wieczór z operetk¹ i muzyk¹ greck¹. Zapowiadane
s¹ tak¿e przedstawienia teatru kukie³kowego,
rekonstruktorów, wystêpów mimów oraz gry
i turnieje sportowe. Organizatorzy podkreœlaj¹
jednak, ¿e jest to wstêpny plan Dni Pruszcza. Po
podpisaniu umów z wykonawcami szczegó³owy
program zamieszczony zostanie na stronie
www.pruszcz-gdanski.pl.
Red.

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
wiele radości
życzą
władze miasta, radni,
pracownicy Urzędu Miasta

fot. e.t.1

Uchwa³y podjête na XIV i XV zwyczajnej sesji Rady
Miasta Pruszcz Gdañski 21 grudnia 2007 r.
-uchwa³a w sprawie zmiany bud¿etu miasta Pruszcz
Gdañski na rok 2007
-uchwa³a w sprawie przyjêcia projektu „Program
uczenie siê przez ca³e ¿ycie (1) COMENIUS
Partnerski Projekt Szkó³” – „Mówiê wiêc jestem –
rozwój u uczniów ustnych kompetencji, jako sposób
na wzbogacenie osobowoœci, osi¹gniêcie sukcesu
w ¿yciu spo³ecznym, otwarcie siê na zewn¹trz”
w Zespole Szkó³ Nr 4 w Pruszczu Gdañskim, dla
której Gmina Miejska Pruszcz Gdañski jest organem
prowadz¹cym
- uchwa³a zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie poboru
op³aty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i okreœlenia wysokoœci wynagrodzenia za
inkaso op³aty skarbowej
-uchwa³a w sprawie uchwalenia Regulaminu
okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek dodatków oraz
szczegó³owe warunki ich przyznawania, sposób
obliczania
wynagrodzenia
za
godziny
ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw dla
nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach
prowadzonych przez Gminê Miejsk¹ Pruszcz Gdañski
-uchwa³a w sprawie zasad udzielania pomocy
finansowej w remontach elewacji budynków
mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych w Pruszczu
Gdañskim
- uchwa³a w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru,
sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego
zadania oraz postêpowania z wnioskami o udzielanie
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach
- uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na
wydzier¿awienie na okres 9 lat w drodze przetargów
nieograniczonych trzech czêœci dzia³ki nr 164/5 o pow.
ok. 50 m2 ka¿da, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy
Miejskiej Pruszcz Gdañski, po³o¿onej na terenie
Juszkowa, z przeznaczeniem pod lokalizacjê 3
pawilonów handlowych
- uchwa³a w sprawie okreœlenia zasad wydzier¿awiania
oraz u¿yczania nieruchomoœci nale¿¹cych do
gminnego zasobu nieruchomoœci
- uchwa³a w sprawie zawarcia porozumienia
z Powiatem Gdañskim na powierzenie Gminie Miejskiej
Pruszcz Gdañski zadañ z zakresu zarz¹dzania
drogami powiatowymi
- uchwa³a w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej
utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu
handlowego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu
Gdañskim
-uchwa³a w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
przyznawania œrodków z Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej
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- uchwa³a w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta
Pruszcz Gdañski na rok 2008

Uchwa³y podjête na XVI zwyczajnej sesji Rady
Miasta Pruszcz Gdañski 20 lutego 2008 r.
-uchwa³a w sprawie zmiany bud¿etu miasta Pruszcz
Gdañski na rok 2008
-uchwa³a w sprawie zawarcia porozumienia
z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Pruszczu Gdañskim
przy udziale Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gdañsku, dotycz¹cego przekazania œrodków
pieniê¿nych na nagrody za osi¹gniêcia w s³u¿bie
w œciganiu sprawców czynów kradzie¿y i niszczenia
mienia komunalnego oraz sprawców nielegalnego
sk³adowania odpadów na terenach miejskich w Gminie
Miejskiej Pruszcz Gdañski.
-uchwa³a w sprawie odwo³ania Zastêpcy Kierownika
Urzêdu Stanu Cywilnego w Pruszczu Gdañskim
-uchwa³a w sprawie powo³ania Zastêpcy Kierownika
Urzêdu Stanu Cywilnego w Pruszczu Gdañskim
-uchwa³a w sprawie podwy¿szenia kapita³u
zak³adowego
„Towarzystwa
Budownictwa
Spo³ecznego – ABK” Sp. z o. o. w Pruszczu Gdañskim
i pokrycia go wk³adem pieniê¿nym
-uchwa³a w sprawie okreœlenia rodzaju œwiadczeñ
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli szkó³ i przedszkoli, dla których organem
prowadz¹cym jest Gmina Miejska Pruszcz Gdañski,
a tak¿e warunków i sposobu ich przyznawania
-uchwa³a w sprawie ustalenia zasad korzystania ze
sto³ówek szkolnych w szko³ach, dla których Gmina
Miejska Pruszcz Gdañski jest organem prowadz¹cym
-uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na dokonanie
przez Burmistrza Pruszcza Gdañskiego zamiany
prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej –
niezabudowanej ozn. jako dzia³ka nr 319/7 w obrêbie
16, po³o¿onej w Pruszczu Gdañskim przy ul. Fryderyka
Chopina na odrêbne prawa w³asnoœci lokali
mieszkalnych i prawa zwi¹zane
-uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorz¹dowi
Województwa
Pomorskiego
z przeznaczeniem na realizacjê zadania „Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 226 – ulicy Kopernika w
Pruszczu Gdañskim”
-uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿
w przetargu dzia³ek niezabudowanych nr 25/31 i 25/
35 w obrêbie 5 stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy
Miejskiej Pruszcz Gdañski, po³o¿onych w Pruszczu
Gdañskim
ci¹g dalszy na stronie 7
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HARMONOGRAM
dy¿urów radnych
(UM, pokój nr 11, I p. od 16:00 do 18:00)
Imię i nazwisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Wioletta
Małgorzata
Ireneusz
Piotr
Marek
Marek
Marek
Jan
Marcin
Danuta
Mariola
Leszek
Zygmunt
Stefan
Marcin
Helena
Jan
Ewa
Jarosław
Dorota
Cyprian

Bodzenta
Czarnecka-Szafrańska
Czernecki
Kaliński
Kamola
Kozłowski
Krawyciński
Malek
Nowakowski
Olech
Pałka-Pilecka
Parzymies
Patyna
Skonieczny
Spławski
Szymańska
Trembacz
Tuz
Wasilewski
Wenta
Wieczorkowski

Imię i nazwisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Wioletta
Małgorzata
Ireneusz
Piotr
Marek
Marek
Marek
Jan
Marcin
Danuta
Mariola
Leszek
Zygmunt
Stefan
Marcin
Helena
Jan
Ewa
Jarosław
Dorota
Cyprian

Bodzenta
Czarnecka-Szafrańska
Czernecki
Kaliński
Kamola
Kozłowski
Krawyciński
Malek
Nowakowski
Olech
Pałka-Pilecka
Parzymies
Patyna
Skonieczny
Spławski
Szymańska
Trembacz
Tuz
Wasilewski
Wenta
Wieczorkowski

Dzień
miesiąca
3 marca
4 marca
5 marca
6 marca
7 marca
10 marca
12 i 27 marca
11 marca
13 marca
14 marca
17 marca
18 marca
20 marca
21 marca
25 marca
26 marca
27 marca
28 marca
19 marca
29 marca
31 marca

Dzień
miesiąca
1 kwietnia
3 kwietnia
2 kwietnia
fot. P.Œ.
4 kwietnia
7 kwietnia
8 kwietnia
9 kwietnia
10 kwietnia
11 kwietnia
14 kwietnia
15 kwietnia
17 kwietnia
18 kwietnia
21 kwietnia
22 kwietnia
24 kwietnia
25 kwietnia
28 kwietnia
16 i 23 kwietnia
29 kwietnia
30 kwietnia

Nowe ceny wody
Od 1 kwietnia obowi¹zywaæ bêd¹ nowe ceny wody.
Jeden m3 wody kosztowaæ bêdzie 2,46 z³ brutto. Za
odprowadzenie œcieków zap³acimy 3,81 z³ za m3.
Red

Remont mostku
Na marzec zaplanowano remont kolejnego mostku przy
ul. Wojska Polskiego (przy kwiaciarni). K³adka
zrealizowana zostanie przy u¿yciu nowej technologiidesek pomostowych typu relumat- wykonanych z
polietylenu i polipropylenu -odpornych na
dzia³anie
czynników
atmosferycznych
i œcieranie. Przewidywany koszt inwestycji to ok. 65
tys z³.
Red.
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Remont Kopernika
Od 6 marca, przez ca³y miesi¹c, zamkniêta
bêdzie
ul. Kopernika
w ci¹gu drogi
wojewódzkiej nr 226 z Pruszcza Gdañskiego do
Przejazdowa.
Powodem zamkniêcia jest kolejny etap
generalnego remontu ulicy Kopernika,
odbywaj¹cy siê na odcinku od ulicy
Kochanowskiego do ulicy Sienkiewicza.
Dla ruchu tranzytowego wytyczono na okres
remontu objazdy, prowadz¹ce ulicami
Kasprowicza i Obroñców Westerplatte.
Do ruchu po remontowanym odcinku
dopuszczono jedynie œrodki komunikacji
zbiorowej i pojazdy doje¿d¿aj¹ce do
przyleg³ych posesji.
BG

Uniwersytet w Pruszczu
Dziêki porozumieniu podpisanemu przez
Uniwersytet Gdañski, Starostwo Powiatowe,
Urz¹d Miasta, Fundacjê Pomocy Spo³ecznej im.
J. Beaumonta od lutego dzia³a w Pruszczu
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zajêcia odbywaæ
siê bêd¹ w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
nr
1,
Zespole
Szkó³
Ogrodniczych
i Ogólnokszta³c¹cych w Pruszczu Gdañskim oraz
w Zespole Szkó³ Rolniczych w Rusocinie
i obejmowaæ bêd¹ sw¹ tematyk¹ ró¿ne dziedziny
nauki, kultury, sztuki i techniki.
Na zajêcia zg³osi³o siê ponad 200 osób.
Najstarsza s³uchaczka ma 82 lata.
Red.

Biblioteka piêknieje
Kolejnym przeobra¿eniom ulega siedziba
pruszczañskiej biblioteki. Po remoncie
wypo¿yczalni dla dzieci przyszed³ czas na
modernizacjê klatki schodowej. Najpiêkniejszym
fot. P.Œ.
elementem nowego wnêtrza s¹ schody, które
dziêki zabiegom renowacyjnym odzyska³y dawny,
wyj¹tkowy wygl¹d. Zlikwidowano wiatro³ap
i œciankê dzia³ow¹, wymieniono instalacje, na
pod³odze po³o¿ono stylizowane kafle, wzmocniono
tak¿e sufit. Spotykam siê z bardzo ciep³¹ reakcj¹
czytelników- mówi Joanna Przybyœ- dyrektor
biblioteki. Najczêœciej s³yszê- jak tu piêknie, to
zupe³nie inny œwiat- dodaje dyrektor.
Obecnie trwa remont wypo¿yczalni dla
fot. W.K.
doros³ych. W planach jest tak¿e modernizacja
pomieszczeñ na I piêtrze.
Red.
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Nowe centrum Pruszcza

Informacja
o
projekcie
„Rewitalizacja
zabytków
i promocja transgranicznych
szlaków turystyki kulturowej
obszaru po³udniowego Ba³tyku”.

W ci¹gu ostatniego roku
zasz³y
du¿e
zmiany
w centrum Pruszcza. Przy
zagospodarowywaniu nowego
centrum miasta zdecydowano siê
na szerokie zastosowanie
szlachetnych materia³ów
fot. et
budowlanych –
granitu, bazaltu
ceg³y
klinkierowej,
drewna
teakowego
fot. et
i stali nierdzewnej
Nowe
centrum
wymaga³o stosownej
oprawy,
st¹d
idea
wykoñczenia centrum
ekskluzywn¹
ma³¹
architektur¹ – mówi
Andrzej
Szymañski,
zastêpca burmistrza ds.
komunalnych.
- Prace
fot. P.Œ.
fot. et
trwa³y ca³y 2007 rok. W
efekcie powsta³y ci¹gi
piesze, place, dwie fontanny, œcie¿ka rowerowa
i promenada, ³¹cz¹ca Urz¹d Miasta z obiektami
MOSiR i dworcem PKP.

Trójka najlepsza
Ju¿ 36 raz pruszczañska Szko³a Podstawowa
nr 3 by³a gospodarzem Powiatowych Igrzysk Szkó³
Podstawowych i Gimnazjów w sztafetach p³ywackich.
W tym roku na basenie SP nr 3 rywalizowa³o ze sob¹
ponad 100 uczniów. Du¿y sukces odnios³a dru¿yna
naszej „trójki”- zarówno sztafeta dziewcz¹t ja
i ch³opców zajê³a I miejsce.

fot. et
4

Do koñca marca potrwa realizacja projektu pn.
„Rewitalizacja zabytków i promocja transgranicznych
szlaków turystyki kulturowej obszaru po³udniowego
Ba³tyku”. Miasto Pruszcz Gdañski jest jednym
z partnerów tego przedsiêwziêcia. W ramach zadania
opracowano dokumentacjê techniczn¹ pozwalaj¹c¹ na
rewitalizacjê historycznej czêœci centrum Pruszcza
Gdañskiego.
POZOSTALI PARTNERZY PROJEKTU:
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
(Partner Wiod¹cy)
Administracja Samorz¹du Miasta i Regionu Silute
(Partner Finansowy)
Województwo Pomorskie
Muzeum Historyczne Miasta Gdañska
Powiat Wejherowski
Centrum
Informacji
Turystycznej
oraz
Przedsiêbiorczoœci miasta Silute.
Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Gdañskiego
Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej
Interreg III A „Revitalization of relics and promotion of
cross-border cultural router of South Baltic area”CA£KOWITY BUD¯ET PROJEKTU: 382 000 EUR
DOFINANSOWANIE
Z
EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO:
286 500 EUR (75 %)
Red.

Stypedia po raz kolejny...
Po raz kolejny rozdano stypendia burmistrza za
bardzo dobre wyniki w nauce i osi¹gniêcia sportowe.
W tym roku otrzyma³o je 27 gimnazjalistów i 12
licealistów.
Stypendia przyznawane s¹ od 2005 roku.
Miesiêcznie uczniowie gimnazjów otrzymuj¹ 100 z³,
a licealiœci 150 z³. Wyp³atê otrzymuj¹ stypendyœci,
których œrednia ocen wynosi powy¿ej 5,4
w gimnazjum i 5,0 w liceum.
Red.

fot. et
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Informacja o dzia³aniach
w ramach projektu „Zwiêkszenie
dostêpu do obiektów turystyki
kulturalnej
w
regionie
przygranicznym
Morza
Ba³tyckiego”.

Od lipca 2006 r. wspólnie z partnerami Pruszcz
Gdañski realizuje projekt „Zwiêkszenie dostêpu do
obiektów turystyki kulturalnej w regionie
przygranicznym
Morza
Ba³tyckiego”
wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) realizowany
w ramach dzia³ania 2.2. priorytetu 2 Programu Inicjatyw
Wspólnotowych INTERREG III A/TACIS CBC.
Pruszcz Gdañski pe³ni³ rolê partnera finansowego
i koordynowa³ dzia³ania polskich partnerów projektuPomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki,
Stowarzyszenia Inicjatyw Spo³ecznych w Gdañsku
oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu
Gdañskiego. G³ównym celem projektu by³o nawi¹zanie
sta³ej wspó³pracy w celu skutecznej promocji regionu
transgranicznego, wymiana doœwiadczeñ w dziedzinie
turystyki kulturalnej, przygotowanie dokumentacji pod
rozbudowê infrastruktury turystycznej oraz
promowanie kultury regionu.
Dziêki realizacji projektu zosta³a przygotowana
dokumentacja
techniczna
umo¿liwiaj¹ca
przystosowanie siedziby GTPS na gdañskiej Starówce
dla potrzeb osób niepe³nosprawnych i przekszta³cenie
bazy sportowej SIS w Ba³tyckie Centrum Sportu
i Rekreacji oraz przygotowanie trasy Eurovelo nr 10
z Gdañska do granicy rosyjskiej. Wydano informator
oraz przewodnik turystyczny po trasie Eurovelo.
Lokalna Organizacja Turystyczna wykona³a
i zamieœci³a na stronie internetowej interaktywn¹ mapê
atrakcji turystycznych Gdañska i Powiatu Gdañskiego
oraz opublikowa³a wydawnictwo. „Trasy Turystyki
Kulturowej – Przewodnik po Powiecie Gdañskim”.
Powsta³a tak¿e baza danych wspólnych regionalnych
obiektów turystyki kulturalnej oraz d³ugofalowego
programu spotkañ dotycz¹cych kultury i sportu.
AK

Zmiany na Zastawnej
W maju oddane do u¿ytku zostan¹ nowe magazyny
firmy LPP SA. Koszt inwestycji to ok. 120 mln z³.
Wymiary hali to 230 m x 121 m, wys. 14 m.
W centrum magazynowym zatrudnienie znajdzie ok.
300 osób.
W s¹siednim Centrum Dystrybucyjnym Poczty
Polskiej pracê znalaz³o oko³o 500 osób.
Red.

wieści PRUSZCZA • styczeñ/luty 2008

Hufiec w systemie
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Pruszczu Gdañskim
zosta³a w³¹czona do Krajowego Systemu Ratowniczo
– Gaœniczego. – To najwy¿sze wyró¿nienie dla
pruszczañskiej OSP – powiedzia³ po uroczystoœci
w³¹czenia brygadier Marek Warakomski, powiatowy
komendant Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Pruszczu
Gdañskim.
W tym roku do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaœniczego w³¹czone zosta³y tylko dwa hufce
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z pomorskiego –
fot. P.Œ.
z Pruszcza i Sobowidza. Obie jednostki
bêd¹,

fot. AM
w ramach nowych zadañ, dbaæ miêdzy
fot. P.Œ.innymi
o bezpieczeñstwo kierowców na nowo wybudowanym
odcinku autostrady A1.
Krajowy System Ratowniczo – Gaœniczy to dla
stra¿aków – ochotników nie tylko presti¿ i nowe
obowi¹zki. To tak¿e wiêksze pieni¹dze na sprzêt
i dzia³alnoœæ oraz u³atwiony dostêp do szkoleñ. Bêd¹
siê one odbywaæ w nowo powsta³ej siedzibie
Oddzia³u Wojewódzkiego Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Pruszczu Gdañskim.
- Naturalnym jest, ¿e ka¿dy zarz¹d wojewódzki, chce
mieæ pod bokiem elitarny oddzia³ OSP. Cieszymy siê,
¿e w zaledwie kilka lat uda³o nam siê zbudowaæ jedn¹
z najlepszych jednostek OSP w pomorskim – mówi
fot. P.Œ.
Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdañskiego. –
W historycznej siedzibie pruszczañskiej stra¿y
po¿arnej, przy ulicy Chopina dzia³a ju¿ niezwykle
prê¿ny zespó³. Stan¹³ on wobec nowych wyzwañ,
dlatego jeszcze w tym roku wyposa¿ymy go w nowy,
œredni samochód ratowniczo –gaœniczy.
Hufiec OSP w Pruszczu Gdañskim liczy 33
stra¿aków, którzy w ubieg³ym roku brali udzia³ w oko³o
150 akcjach. To jeden z najwy¿szych wskaŸników
w województwie pomorskim.
BG
Tegoroczne obchody Œwiêta Powrotu Pruszcza
do Macierzy odbêd¹ siê 25 marca 2008 r. o godz.
12.00 na Placu Jana Paw³a II.
P.Œ.
12.00 - z³o¿enie wi¹zanek kwiatów na fot.
placu
12.15 - z³o¿enie kwiatów na Cmentarzu
Wojskowym przy ul. Zastawnej
5

Plan inwestycji 2008
Drogi publiczne gminne
Ba³tycka Strefa Inwestycyjna I
(skrzy¿owanie Zastawna-Kupiecka)
Obr. Pokoju (kontynuacja)
Budowa obwodnicy
Chodniki ( m.in. wzd³u¿ ulicy Zastawnej)
Lotnicza
Rzewuskiego
parking przy SP nr 4 (ul. Obr.
Westerplatte)
Miêdzyrzeckiego (II etap)
wjazd z ul. Kossaka w ul. Grunwaldzk¹
Grota-Roweckiego (od ul. Matejki do ul.
Orl¹t Lwowskich)
24 Marca
Cyprysowa
Na³kowskiej
Wyspiañskiego 3-9, 8-10
Reymonta 54-56
Kordeckiego
Broniewskiego
Konarskiego
Wjazd z ul. Grunwaldzkiej (dzia³ka
nr 107/3)
M³odzie¿owa
skrzy¿owanie Obr. Wybrze¿a/Cicha
platforma dla pieszych ul. Mickiewicza
Komarowo (ul. Dywizjonu 303)
Reymonta 15-17
Piastowska (warstwa œcieralna)
Wojska Polskiego-mostek nad Kana³em
Towarowa– dzia³ka nr 35/4
Podmiejska-dzia³ka nr 6
Niepodleg³oœci (górny taras)
Horsztyñskiego (do Beniowskiego)
Podmiejska (od Dworcowej do
Przemys³owej)
Strzeleckiego (os. Raciborskiego)
Ba³tycka Strefa Inwestycyjna II (rondo
Zastawna/Tczewska)
Centrum, Podkomorzego (p³atnoœci)
pozosta³e drogi (m.in Norwida 7-11)
projekty

39 590 000,00
600 000,00

Kultura i Ochrona Dziedzictwa
Narodowego
rekonstrukcja faktorii handlowej i szlaku
bursztynowego z okresu rzymskiego
(etap II)

1 800 000,00

Gospodarka mieszkaniowa, gruntami
i nieruchomoœciami
zak³ady gospodarki mieszkaniowej
(dotacje)
rozbiórki budynków komunalnych
modernizacja budynku komunalnego
ul. Matejki 1
adaptacja historycznej wozowni
modernizacja budynku ul. Krótka 4

2 800 000,00
5 000 000,00
700 000,00
700 000,00
400 000,00
200 000,00
700 000,00
100 000,00
1 300 000,00
820 000,00
600 000,00
380 000,00
200 000,00
130 000,00
120 000,00
60 000,00
200 000,00
140 000,00
580 000,00
60 000,00
20 000,00
400 000,00
140 000,00
300 000,00
60 000,00
50 000,00
80 000,00
350 000,00
750 000,00
8 000 000,00
fot. L.O.
5 000 000,00
3 400 000,00
4 450 000,00
400 000,00
400 000,00

1 800 000,00

budynek komunalny ul. Grunwaldzka
rewitalizacja budynków wspólnot

160 000,00
100 000,00

Oœwiata i wychowanie
budowa boiska przy ZS nr 4
szatnia w ZS nr 2
wymiana stolarki w ZS nr 2
modernizacja dachu w ZS nr 4
modernizacja budynków przedszkoli
inwestycje w ZSO nr 1
elewacja SP nr 3
chodnik przy SP nr 3
inne

2 356 500,00
500 000,00
300 000,00
215 000,00
75 000,00
136 500,00
35 000,00
1 000 000,00
10 000,00
85 000,00

Bezpieczeñstwo
monitoring miasta

200 000,00
200 000,00

Oœwietlenie ulic, placów, dróg

260 000,00

Kultura fizyczna i sport
MOSiR—zespó³ sanitarny
Plac zabaw przy ul. Œw. Wojciecha

624 000,00
90 000,00
534 000,00

Pomoc spo³eczna
elewacja budynku MOPS

572 000,00
572 000,00

PRUSZCZAÑSCY SIATKARZE NAJLEPSI
W III LIDZE
Bardzo dobrze w rozgrywkach pomorskiej III ligi
spisuj¹ siê siatkarze zespo³u Czarni-Energa Pruszcz
Gdañski. Ju¿ na dwie kolejki przed zakoñczeniem
rozgrywek zapewnili sobie pierwsze miejsce. Wygrali
fot. L.O.
wszystkie mecze, trac¹c w nich zaledwie dwa
sety.
Aby w przysz³ym sezonie mogli graæ o szczebel wy¿ej
musz¹ jednak jeszcze wygraæ dwa turnieje:
pó³fina³owy i fina³owy o awans do II ligi.
Trenerem zespo³u jest Stanis³aw Kwiatkowski
a dru¿ynê tworz¹ nastêpuj¹cy zawodnicy:
Bartosz G³uszak, Mateusz Konieczny, Patryk
Oœmie³a, Wiktor Che³miñski, Bart³omiej Mejka, Tomasz
Rydzewski, Grzegorz Boguszewski, Jacek Skotak,
Przemys³aw Marocki, Adam Galiñski, Maciej
Smoktunowicz, Marek Iglewski, Micha³ Romanek,
Patryk Marcinkowski, Roman Rudziñski, Miko³aj
Muzolff.
Sponsorem zespo³u jest firma Energa SA z Gdañska.
Zainteresowanych wynikami zespo³u zapraszamy na
stronê: www.czarni-energa.pl.
LO

3 360 000,00
880 000,00
200 000,00
400 000,00
1 500 000,00
120 000,00

fot. LO
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Dokoñczenie ze strony 2
-uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿
w przetargu dzia³ki niezabudowanej nr 50 w obrêbie
20 stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdañski, po³o¿onej przy ul. Kupieckiej w Pruszczu
Gdañskim
-uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿
w przetargu dzia³ek niezabudowanych nr 37, nr 53
i nr 67 w obrêbie 8 stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy
Miejskiej Pruszcz Gdañski, po³o¿onych przy ul.
Piastowskiej w Pruszczu Gdañskim
-uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿
w przetargu dzia³ki niezabudowanej nr 81/9 w obrêbie
13 stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdañski, po³o¿onej przy ul. Wojska Polskiego
w Pruszczu Gdañskim
-uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿
w przetargu dzia³ki nr 59/2 w obrêbie 12 stanowi¹cej
w³asnoœæ Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski, po³o¿onej
przy ul. Dworcowej w Pruszczu Gdañskim
-uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie
w drodze bezprzetargowej gruntu stanowi¹cego
w³asnoœæ Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski,
oznaczonego jako czêœæ dzia³ki nr 522/6 w obrêbie
17 w Pruszczu Gdañskim, na rzecz w³aœcicieli dzia³ki
nr 188
-uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie
w drodze bezprzetargowej gruntu stanowi¹cego
w³asnoœæ Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski,
oznaczonego jako czêœæ dzia³ki nr 10/15 w obrêbie
16 w Pruszczu Gdañskim, na rzecz w³aœcicielki dzia³ki
nr 10/4 i 10/5
-uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
bonifikaty przy ustalaniu op³aty z tytu³u przekszta³cenia
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
nieruchomoœci, przys³uguj¹ce osobom fizycznym
i osobom prawnym, w tym spó³dzielniom
mieszkaniowym
- uchwa³a w sprawie zawarcia aneksu Nr 8 do
Porozumienia Miêdzygminnego, zawartego w dniu 17
grudnia 2003 r. pomiêdzy Miastem Gdañsk a Gmin¹
Miejsk¹ Pruszcz Gdañski, o przejêcie przez Miasto
Gdañsk wykonywania zadañ publicznych w zakresie
zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy
Miejskiej Pruszcz Gdañski
-uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie
œcieków do miejskich urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
obowi¹zuj¹cych na terenie miasta Pruszcza
Gdañskiego
-uchwa³a w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz
Gdañski „Rejon ul. Powstañców Warszawy”
-uchwa³a w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz
Gdañski „Rejon ul. Przy Torze” – teren ograniczony
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od wschodu – torami kolejowymi relacji Gdañsk – £ódŸ,
od po³udnia – granic¹ administracyjn¹ miasta, od
zachodu – ul. Grunwaldzk¹, od pó³nocy – ul. Przy Torze
- uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Pruszcz Gdañski „Rejon Alei ks. Józefa
Wal¹ga”
- uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Pruszcz Gdañski „Rejon ul. Kopernika”
- uchwa³a w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2008

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y
Urz¹d Miasta zaprasza uczniów pruszczañskich szkó³
do uczestnictwa w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y. Motywem
przewodnim konkursu jest bezpieczeñstwo.
Tegoroczna edycja odbywa siê pod has³em „112
w trudnej sprawie – nie u¿ywaj przy zabawie”.
Etapy konkursu przeprowadzone zostan¹
w nastêpuj¹cych terminach:
- szkolne – do 8 kwietnia 2008 r.,
- miejskie – do 14 kwietnia 2008 r.
Informacji udziela : Andrzej Maszenda,
tel. 058 775 99 11

Miejski Dom Kultury zaprasza 8 marca wszystkie panie
na program muzyczno satyryczny “Bierzcie nas
dziewczyny” w wykonaniu Gdañskiej Kapeli
“KAMRACI”.
Wstêp tylko dla pañ. Dla ka¿dej pani niespodzianka.

Wszystkich pasjonatów gry w scrabble zapraszamy
do kawiarni Miejskiego Domu Kultury.
Rozgrywki odbywaj¹ siê w ka¿dy poniedzia³ek, w godz.
od 19.30 do 21.00

UWAGA MIESZKAÑCY
Mieszkañcy Pruszcza Gdañskiego mog¹
ubiegaæ siê o dofinansowanie prac zwi¹zanych
z likwidacj¹ odpadów zawieraj¹cych azbest.
Urz¹d Miasta dysponuje te¿ pul¹ pieniêdzy na
dofinansowanie zamiany wêglowych kot³ów CO
na olej, wêgiel lub gaz i na dofinansowanie
przy³¹czeñ do kanalizacji. Informacje w sprawie
dofinansowania mo¿na uzyskaæ pod nr tel. 058
775 99 31
7

Pruszcz z Leszkowami. Piêæ lat póŸniej kolejna szosa
skomunikowa³a miejscowoœæ ze Straszynem. Potem
przyszed³ czas na po³¹czenia z Juszkowem,
By³ taki czas, kiedy Pruszcz rozwija³ siê równie
Rusocinem i Rokitnic¹. Wraz z rozbudow¹ po³¹czeñ
dynamicznie jak dziœ. Pozosta³oœci¹ po dawnych
drogowych i kolejowych zmienia³ siê tak¿e charakter
latach jest nie tylko stara zabudowa miasta
samej wsi. Jedn¹ z najpilniejszych spraw sta³o siê
i cukrownia, ale tak¿e uk³ad komunikacyjny. Warto
uporz¹dkowanie problemu mostków, które
przyjrzeæ siê, kiedy i w jaki sposób z dawnej wsi
komunikowa³y dwie strony osady. Dot¹d budowano je
owalnicowej stworzono podwaliny miasta.
prywatnym sumptem. Dopiero w 1885 roku gmina
Przez wieki Pruszcz Gdañski by³ typow¹
zbudowa³a z w³asnych pieniêdzy pierwsz¹ ¿elazn¹
œredniowieczn¹ wsi¹ owalnicow¹ skupion¹ wokó³
fot. J. Swiss
przeprawê.
Dwa lata póŸniej przejê³a zaœ
dzisiejszych ulic Wojska Polskiego i Grunwaldzkiej.
i zmodernizowa³a prywatne mostki. W latach 1904 oraz
Mog³oby byæ tak do teraz, gdyby nie jedna inwestycja,
w 1910 postawiono dodatkowo dwa mosty nad star¹
która na zawsze zmieni³a wygl¹d miasta. Wszystko
Raduni¹.
zaczê³o siê w po³owie lat czterdziestych XIX wieku.
Ju¿ w 1900 roku Pruszcz
Wtedy wiadomo ju¿
mia³
w³asn¹
sieæ
by³o, ¿e ko³o wsi
telefoniczn¹. Dwa lata
powstanie linia kolejowa
póŸniej oœwietlono ulice. Na
z Bydgoszczy do
pocz¹tek
lampami
Gdañska.
Kiedy
naftowymi, które w 1908
oddano j¹ do u¿ytku
roku sprzedano Rumii, aby
w 1852 roku dla
w ich miejsce zainstalowaæ
Pruszcza przysz³y
oœwietlenie elektryczne.
zupe³nie nowe czasy.
W tym czasie funkcjonowa³
Najpierw wybudowano
ju¿
w
Pruszczu
drogê do dworca, czyli
nowoczesny
szpital
dzisiejsz¹
ulicê
dr Wiedemanna, dwa hotele
Chopina. Zaraz potem
i ponad dziesiêæ restauracji,
fot. BG
pojawi³a siê poczta.
karczm
i
sal
Mieszkañcy mogli te¿ Dawne zabudowania dworca obok poczty
z wyszynkiem. W 1908
korzystaæ z zupe³nie
roku mieszkañcy powo³ali do ¿ycia ochotnicz¹ stra¿
nowego wynalazku – telegrafu kolejowego. W 1875 r.
ogniow¹. Tu¿ obok niej, na terenach dzisiejszego
poczta otrzyma³a w³asny budynek w pobli¿u dworca,
MOSiR-u, rok póŸniej wybudowano gminny basen
a w 1903 roku uruchomiono agencjê pocztow¹
k¹pielowy. Mieszkañcy ju¿ od koñca XIX wieku
w centrum wsi.
korzystali z czterech miejskich studni. Gmina
Na pocz¹tku dworzec by³ znacznie mniejszy ni¿
przymierza³a siê te¿ do zbudowania wodoci¹gów.
obecnie. Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XIX wieku
Tworzy³a te¿ nowe ci¹gi piesze, urz¹dza³a skwerki,
zdecydowano jednak, ¿e Pruszcz stanie
fot. e.t. siê stacj¹
zadrzewia³a kana³ Raduni. W mieœcie, jak grzyby po
wêz³ow¹ dla nowej linii prowadz¹cej st¹d do Kartuz.
deszczu wyrasta³y nowe zak³ady pracy – w 1914 roku
To w³aœnie wtedy zbudowano, zaprojektowane
dzia³a³o tu a¿ 49 du¿ych firm. Wœród nich ta
z rozmachem za³o¿enie nowego dworca, uzupe³niaj¹c
najwiêksza, czyli cukrownia, uruchomiona w 1880 roku
je o coœ, co dzisiaj nazwalibyœmy terminalem cargo.
dziêki zabiegom i nak³adom mieszkañców miasta.
Logiczn¹ konsekwencj¹ budowy ulicy Chopina sta³o
Niestety kres dalszemu rozwojowi Pruszcza po³o¿y³a
siê powstanie w 1867 roku szosy powiatowej ³¹cz¹cej
I wojna œwiatowa.
Bartosz Gondek

Dobre lata
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