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Tegoroczne plany inwestycyjne
przedstawia Andrzej Szymañski –
zastêpca burmistrza ds. komunalnych
Przez ostatnie cztery lata szczególnie
wa¿ne by³y inwestycje drogowe- czy
nadal polityka inwestycyjna miasta zmierzaæ bêdzie w tym kierunku?
Tak- budowaæ i remontowaæ bêdziemy
ulice w ró¿nych czêœciach miasta, zarówno g³ówne, jak i osiedlowe. W planach pozostaje budowa obwodnicy. Po
przyst¹pieniu do jej realizacji tempo
przebudowy dróg lokalnych, niestety, bêdzie musia³o siê
zmniejszyæ.
A centrum miasta- czy jest szansa, aby ta przestrzeñ sta³a siê
w koñcu rzeczywist¹ zamkniêt¹ ca³oœci¹- wizytówk¹ miasta?
W centrum szykuj¹ siê kolejne zmiany – popracujemy nad
zmian¹ wizerunku ul. Kossaka i Alei Ks. Wal¹ga. Widok
na centrum miasta, szczególnie do strony po³udniowej ulegnie znacznym przeobra¿eniom. Powstanie tam pasa¿ spacerowo–handlowy z fontann¹, zieleñcami, ³aweczkami, a ca³oœæ bêdzie mia³a granitowe wykoñczenia.
Wkrótce zmieni siê tak¿e organizacja ruchu drogowego w centrum- od 15 marca zamkniêty zostanie tymczasowy wyjazd
z ul. Kossaka w ul. Grunwaldzk¹.
Wa¿n¹ zmian¹ w kwestii bezpieczeñstwa bêdzie wprowadzenie monitoringu w centrum. Kamery pojawi¹ siê w newralgicznych punktach miasta, z czasem bêdzie ich coraz
wiêcej. Centrum monitoringu prowadziæ bêdzie Stra¿ Miejska.
W wielu miastach powstaæ maj¹ specjalne przestrzenie dla psów
tzw. psie parki? Czy w Pruszczu tak¿e planuje siê stworzenie
takiego miejsca?
Chcielibyœmy- w odpowiedzi na proœby mieszkañców- stworzyæ psi park. Specjalne miejsce, gdzie w³aœciciele czworonogów mogli spêdzaæ czas ze swoimi pupilami, gdzie psy
bêd¹ mog³y, nie stwarzaj¹c zagro¿enia, biegaæ bez smyczy.
Rozwa¿amy obecnie ró¿ne warianty lokalizacji. Przy okazji
“psiego tematu” – warto przypomnieæ, ¿e Urz¹d Miasta
od kilku miesiêcy prowadzi akcjê bezp³atnego rozprowadzania zestawów do bezdotykowego sprz¹tania psich odchodów.
W³aœciciele nie musz¹ te¿ p³aciæ za chipowanie psów.
c.d. na str. 7
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ANTYCZNA PRZEPRAWA
W okolicach ul. Zastawnej finalizowana jest budowa mostu
z czasów Cesarstwa Rzymskiego. Takiej przeprawy nie powstydzi³by siê sam Juliusz Cezar. Na terenie rzymskiej faktorii handlowej, powstaje replika kamiennego mostu sprzed dwóch
tysiêcy lat. Kamienny
most na rzece Raduni,
bêdzie mia³ d³ugoœæ 18
metrów i noœnoœæ 20 ton.
- Zale¿a³o nam na tym,
aby przeprawa jak najbardziej przypomina³a
klasyczny pierwowzór.
Taki, jakim maszerowa³y rzymskie legiony.
c.d. na str. 6

Tor BMX w Pruszczu
ju¿ w maju
Przy ul. Cyprysowej powstaje profesjonalny tor dla rowerów
BMX i MTB. To pierwszy taki obiekt w Polsce pó³nocnej i jeden
z trzech pierwszych w ca³ym kraju.
Na t¹ inwestycjê liczyli nie tylko mieszkañcy Pruszcza Gdañskiego, czy pobliskiego Gdañska, ale tak¿e wielu fanów roweru
z ca³ej pó³nocnej Polski.
Profesjonalny tor dla amatorów jazdy rowerami górskimi i BMX
powstanie do koñca maja. Tor bêdzie mia³ d³ugoœæ 275 metrów.
Jego powierzchnia bêdzie wynosiæ 1242 metry kwadratowe, a najwy¿szy pagórek bêdzie mia³ piêæ metrów wysokoœci.
Pagórki, wa³y i przeszkody wykonane zostan¹ z zagêszczonej
i wyprofilowanej glinoziemi.
Elementem poprawiaj¹cym komfort korzystania z toru bêdzie sztuczne
oœwietlenie,
umo¿liwiaj¹ce
jazdê po zmroku.
Inwestycja
kosztowaæ bêdzie ponad 200
tys z³. Pieni¹dze
pochodz¹ z bud¿etu miasta.
BG
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Uchwa³y podjête na
VI zwyczajnej sesji
Rady Miasta 28 lutego 2007 r.
– uchwa³a w sprawie zmiany bud¿etu miasta Pruszcz Gdañski na rok
2007,
– uchwa³a w sprawie poboru op³aty skarbowej w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i okreœlenia wysokoœci wynagrodzenia za
inkaso op³aty skarbowej,
– uchwa³a w sprawie przyjêcia statutu Metropolitalnego Zwi¹zku Komunikacyjnego Zatoki Gdañskiej,
– uchwa³a w sprawie zawarcia aneksu Nr 7 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 zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku na realizacjê
zadania pn.: “Rekonstrukcja miêdzynarodowego szlaku bursztynowego – etap I” w Pruszczu Gdañskim
– uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na podwy¿szenie kapita³u zak³adowego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji “WiK” Sp. z o.o.
w Pruszczu Gdañskim i pokrycie go wk³adem pieniê¿nym,
– uchwa³a w sprawie aktualnoœci Studium Uwarunkowañ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdañski,
– uchwa³a w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Pruszcz Gdañski “Rejon ul. Strzeleckiego”,
– uchwa³a w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdañski “Po³udnie” – obejmuj¹cego teren w rejonie ul. Zastawnej,
– uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie dzia³ek
niezabudowanych tj. dzia³ki po³o¿onej przy ul. Sikorskiego ozn. ewidencyjnie nr 109 w obr. 15, dzia³ek po³o¿onych przy ul. Przemys³owej
ozn. ewidencyjnie nr 4/32, nr 4/33, nr 4/34, nr 6/8 w obr. 7, dzia³ek
po³o¿onych przy ul. Dworcowej ozn. ewidencyjnie nr 51/18, nr 323/3
obr. 12 i 15 oraz dzia³ek zabudowanych po³o¿onych przy ul. Obroñców Wybrze¿a ozn. ewidencyjnie nr 19/19, nr 19/20, nr 19/21 w obr.
13 stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa,
- uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski, oznaczonego jako czêœæ dzia³ki nr 57/28 w obrêbie 7 w Pruszczu
Gdañskim, na rzecz w³aœcicieli dzia³ki nr 98,
– uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski, oznaczonego jako dzia³ka nr 545/2 w obrêbie 10 w Pruszczu
Gdañskim na rzecz w³aœcicieli dzia³ki nr 535
– uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w drodze przetargu
dzia³ek niezabudowanych stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Miejskiej
Pruszcz Gdañski, po³o¿onych przy ul. Kossaka w Pruszczu Gdañskim,
– uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków do miejskich urz¹dzeñ kanalizacyjnych, obowi¹zuj¹cej na terenie miasta Pruszcza Gdañskiego,
– uchwa³a w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na przystankach autobusowych komunikacji miejskiej
– uchwa³a w sprawie zawarcia aneksu Nr 1 do porozumienia w sprawie
wykonywania przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Pruszczu Gdañskim zadañ Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Gdañskiego,
– uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na podwy¿szenie kapita³u zak³adowego “Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego -ABK” Sp. z o.o.
w Pruszczu Gdañskim i pokrycie go wk³adem pieniê¿nym,
– uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie na okres
dziewiêciu lat w trybie bezprzetargowym dzia³ki ozn. nr 43 o powierzchni
3.895 m2 zabudowanej budynkiem, w którym mieœci siê przedszkole
i czêœci dzia³ki niezabudowanej ozn. nr 20/17 o powierzchni ok. 1.100
m2, po³o¿onych w Pruszczu Gdañskim w obrêbie 16 przy ul. Kochanowskiego nr 8,
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– uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie na okres
dziewiêciu lat w trybie bezprzetargowym dzia³ki ozn. nr 1/73 o powierzchni 4.262 m2, po³o¿onej w Pruszczu Gdañskim przy ul. Tysi¹clecia nr 3 zabudowanej budynkiem, w którym mieœci siê przedszkole,
– uchwa³a w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
rok 2007.

Zmiana stawek czynszu
w lokalach komunalnych
Od 1 maja nast¹pi podwy¿ka czynszów w lokalach komunalnych. Powodem waloryzacji jest wzrost cen w budownictwie
i us³ugach remontowo-budowlanych. Dziêki racjonalizacji stawek
Zak³ad Nieruchomoœci Komunalnych- zarz¹dzaj¹cy zasobem
mieszkaniowym- bêdzie móg³ przeznaczyæ wiêcej pieniêdzy na
remonty.
W zasobach komunalnych miasta znajduje siê 847 lokali komunalnych. Dla 697 stawka wzroœnie o 1,20 z³, dla 120 lokali
o 1,04 z³ i dla lokali socjalnych 0,33 gr za m2.
Wzrosn¹ kwoty dodatków mieszkaniowych, które otrzymuje 230 rodzin.
Poprzednia zmiana stawek czynszu mia³a miejsce w styczniu
2005 r.

HARMONOGRAM
dy¿urów radnych w marcu 2007 r.
Urz¹d Miasta, pokój nr 11, I p. od 16oo do 18oo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Wioletta
Ma³gorzata
Ireneusz
Piotr
Marek
Marek
Marek
Jan
Marcin
Danuta
Mariola
Zygmunt
Leszek
Stefan
Marcin
Helena
Jan
Ewa

Bodzenta
Czarnecka-Szafrañska
Czernecki
Kaliñski
Kamola
Koz³owski
Krawyciñski
Malek
Nowakowski
Olech
Pa³ka-Pilecka
Patyna
Parzymies
Skonieczny
Sp³awski
Szymañska
Trembacz
Tuz

1 marca
2 marca
7 i 28 marca
5 marca
6 marca
8 marca
14 marca
9 marca
12 marca
13 marca
15 marca
16 marca
19 marca
20 marca
22 marca
23 marca
26 marca
27 marca

dy¿ury radnych kwietniu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Wioletta
Ma³gorzata
Ireneusz
Piotr
Marek
Marek
Marek
Jan
Marcin
Danuta
Mariola
Zygmunt
Leszek
Stefan
Marcin
Helena
Jan
Ewa
Jaros³aw
Cyprian
Dorota

Bodzenta
Czarnecka-Szafrañska
Czernecki
Kaliñski
Kamola
Koz³owski
Krawyciñski
Malek
Nowakowski
Olech
Pa³ka-Pilecka
Patyna
Parzymies
Skonieczny
Sp³awski
Szymañska
Trembacz
Tuz
Wasilewski
Wieczorkowski
Wenta

2 kwietnia
3 kwietnia
4 i 18 kwietnia
5 kwietnia
6 kwietnia
10 kwietnia
11 kwietnia
12 kwietnia
13 kwietnia
16 kwietnia
17 kwietnia
18 kwietnia
19 kwietnia
20 kwietnia
23 kwietnia
24 kwietnia
25 kwietnia
26 kwietnia
25 kwietnia
27 kwietnia
30 kwietnia

w i e ś c i PRUSZCZA

Inwestycje w trakcie realizacji,
na etapie przygotowania
dokumentacji projektowej
lub w trakcie przetargu
Niepodleg³oœci/ Obr. Pokoju (w realizacji) –
2 250 000 z³
Kochanowskiego
(od Powstañców Warszawy do ul. Lotniczej - w realizacji) –
1 830 000 z³
¯wirki i Wigury (siêgacz przy bloku nr 1 - dokumentacja ) – 100 000 z³
4 000 000 z³
Centrum (w realizacji) –
Miêdzyrzeckiego (dokumentacja) –
200 000 z³
700 000 z³
Nad Raduni¹ – II etap (w realizacji) –
Podkomorzego (w trakcie przetargu) –
700 000 z³
Horsztyñskiego (dokumentacja) –
500 000 z³
100 000 z³
Obroñców Wybrze¿a (dokumentacja) –
Batorego (w realizacji) –
100 000 z³
Paderewskiego (w trakcie przetargu)
(od D¹browskiego do Korzeniowskiego) –
450 000 z³
Rekonstrukcja miêdzynarodowego
szlaku bursztynowego (w realizacji) –
3 973 000 z³
Rekonstrukcja faktorii handlowej (w realizacji) – 2 216 200 z³
260 000 zl
Tor bmx (w realizacji) –
Oœwietlenie ul. Kasprowicza (w trakcie przetargu)
(od ul. Obr. Westerplatte do ul. Kopernika)
i oœwietlenie skateparku –
300 000 z³
Miejsce rekreacyjne przy ul. Œw. Wojciecha – (dokumentacja)
Budynek komunalny przy ul. Grota – Roweckiego
(w trakcie przetargu)
– 2 500 000 z³ (w tym roku)

Zakaz palenia
na przystankach
Od po³owy kwietniu nie bêdzie mo¿na paliæ na przystankach
autobusowych w Pruszczu Gd. Tak¹ uchwa³ê podjêli pruszczañscy radni na ostatniej sesji.
Zakaz obowi¹zuje na obszarze o d³ugoœci 15 metrów w obu
kierunkach od s³upka przystankowego i o szerokoœci do 10 metrów, licz¹c od strefy przykrawê¿nikowej, jednak nie dalej, ni¿
do granicy pasa drogowego.
Z³amanie zakazu karane bêdzie mandatem do 500 z³.
Pruszczañscy radni o zakazie palenia:
Stefan Skonieczny: Jestem przeciwny paleniu na ulicy, ale uwa¿am, ¿e tê kwestiê powinny regulowaæ zasady kultury osobistej,
a nie odgórne zakazy.
Marcin Sp³awski: Projekt uchwa³y powsta³ w wyniku sugestii
mieszkañców, s³usznie domagaj¹cych siê prawa do kulturalnego
korzystania z przystanków autobusowych. Wpisuje siê ona
w szereg uchwa³, b¹dŸ zrealizowanych b¹dŸ bêd¹cych w przygotowaniu, czyni¹cych nasze miasto bardziej przyjaznym dla
mieszkañców.
Leszek Banaœ - Komendant Stra¿y Miejskiej: Po wejœciu
w ¿ycie zakazu przez jakiœ czas bêdziemy jedynie pouczaæ
i upominaæ palaczy. Dopiero póŸniej za z³amanie zakazu stra¿nicy miejscy karaæ bêd¹ mandatami w wysokoœci do 500 z³.
red

I Maraton Fitness & Dance

Uwaga – zmiana
organizacji ruchu

Fitness Club Bingo i Miejski Oœrodek Sportu I Rekreacji zapraszaj¹ na I Maraton Fitness & Dance. Impreza odbêdzie siê 31 marca o godz. 11 w Hali WidowiskowoSportowej ZSO nr 1.
Maraton to trzy godziny œwietnej zabawy z instruktorami Fitness Clubu Bingo, przy wsparciu organizacyjnym Roberta Ja¿d¿ewskiego- wielokrotnego medalisty Mistrzostw
Polski w aerobiku sportowym. Impreza ma charakter rekreacyjny, skierowana jest do wszystkich mi³oœników aktywnoœci fizycznej
Start 31 marca o godz. 11.00. Rejestracja uczestników 31 marca, od godz. 10.00 do 10.50. Zg³oszenia do
29 marca na adres e-mail: bingofitness@op.pl lub telefonicznie 058 773 34 67.
Szczegó³owe informacje: www.maraton.clubbingo.pl
Patronat nad imprez¹ obj¹³ burmistrz Pruszcza Gdañskiego Janusz Wróbel.
e.t.

Wkrótce zmieni siê tak¿e organizacja ruchu drogowego w centrum- od 15 marca zamkniêty zostanie tymczasowy wyjazd z ul.
Kossaka w ul. Grunwaldzk¹.

Od marca, dziêki decyzji pruszczañskich randych, petenci
Urzêdu Skarbowego mog¹ uiszczaæ op³atê skarbow¹ nie
tylko w Urzêdzie Miasta oraz banku, jak by³o dotychczas, ale tak¿e w Urzêdzie Skarbowym.
e.t.

fot. e.t.
Trwa budowa Ba³tyckiego Miêdzynarodowego Parku Kulturowego

fot. e.t.
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FERIE Z MOSIR I MDK

fot. L.O.

Najwiêksz¹ atrakcj¹ tegorocznych ferii zorganizowanych przez MOSiR i MDK by³y wyjazdy do Aquaparku
w Sopocie. Z oferty skorzysta³o ponad 100 osób.
Sta³ym punktem programu ferii by³y tak¿e kuligi wokó³ boiska i pieczenie kie³basek przy ognisku.
Dzieci bra³y tak¿e udzia³ w treningach ogólnorozwojowych, grach i zabawach. Nie brakowa³o tak¿e amatorów gry w tenisa.
Dla sympatyków pi³ki no¿nej zorganizowano turnieje.
Uczniowie szkó³ gimnazjalnych rywalizowali na boisku
ze sztuczn¹ traw¹ przy ZS Nr 2, a szkó³ podstawowych
– w hali sportowej przy ZSO Nr 1.

fot. L.O.

Tak¿e chêtni do gry w tenisa sto³owego mogli spróbowaæ swoich si³ w turniejach. Zawody odbywa³y siê
w sali gimnastycznej SP Nr 3.
Sponsorami tegorocznych ferii byli: Firma Transportowa SALEWSKI z Rusocina, Zak³ady Miêsne NOWAK z Jankowa, Cukiernia-Piekarnia Dro¿d¿owy
Boutique PA£ACYK KOSSAKA z Pruszcza Gdañskiego, OSP Lechia Gdañsk, MKS Czarni Pruszcz Gdañski, UKS Jantar Pruszcz Gdañski, oraz pruszczañskie
szko³y: ZSO Nr 1, ZS Nr 2 i SP Nr 3.
LO

ZMAGANIA SAMORZ¥DOWCÓW...
W Hali Sportowej ZSO Nr 1 odby³ siê VII Turniej Sportowo - Rekreacyjny Samorz¹dowców Powiatu Gdañskiego. Zawodnicy rywalizowali w szeœciu konkurencjach- rzut pi³k¹ do kosza, rzut lotk¹ do tarczy, wyciskanie sztangi, strza³y pi³k¹ na bramkê,
slalom z pi³k¹ no¿n¹, koszykow¹ i do unihokeja, przeci¹ganie liny. Swoj¹ reprezentacjê mia³o te¿ miasto Pruszcz Gdañski. Nasza
dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie: Ryszard Œwilski, Ireneusz Czernecki, Stefan Skonieczny,
Piotr Kaliñski, Leszek Parzymies i Jerzy Kulka. Niew¹tpliwy sukces osi¹gn¹³ Jerzy Kulka, który wyciskaj¹c 71 razy 40 kg sztangê
w pozycji le¿¹cej pokona³ wszystkich przeciwników.
W klasyfikacji dru¿ynowej reprezentacja
Miasta Pruszcz Gdañski zajê³a trzecie miejsce, ustêpuj¹c Gminie Kolbudy i Gminie
Pruszcz Gdañski.
Na tej samej imprezie nast¹pi³o tak¿e
podsumowanie wspó³zawodnictwa sportowo
- rekreacyjnego gmin Powiatu Gdañskiego
w 2006 roku. Po raz pierwszy w siedmioletniej historii tych zawodów pierwsze miejsce
zajê³o Miasto Pruszcz Gdañski, wyprzedzaj¹c Gminê Kolbudy i Gminê Pruszcz Gdañski.
fot. L.O.
LO
4
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Z ¯YCIA PROJEKTÓW UNIJNYCH …

Obecnie Pruszcz Gdañski realizuje szeœæ projektów ze
œrodków unijnych. Dotycz¹ one w szczególnoœci dziedziny
turystyki i kultury. Miasto jest jednym z liderów w zakresie iloœci projektów realizowanych we wspó³pracy z partnerami zagranicznymi.
• projekt “Rekonstrukcja miêdzynarodowego szlaku bursztynowego – etap I w Pruszczu Gdañskim” wspó³finansowany
ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/
Inicjatywa Interreg III A/ w ramach dzia³ania 1.4 Rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej przyczyniaj¹cy siê do rozwoju obszaru przygranicznego.
W ramach projektu do koñca roku 2006 powsta³o w Pruszczu Gd. ok 2600 metrów stylizowanego szlaku pieszo – rowerowego.
W tym roku wybudowany zostanie Miêdzynarodowy Ba³tycki Park Kulturowy, w którym znajdzie siê m.in., boisko,
skatepark, plac zabaw dla dzieci, œcie¿ki rowerowe, ogród Cztery
Pory Roku, tereny zielone itp.
We wspó³pracy z partnerami projektu (samorz¹dy miast Silute na Litwie oraz S³awsk w Obwodzie Kaliningradzkim) wydany te¿ zostanie wspólny przewodnik po Szlaku Bursztynowym.
• projekt “Zwiêkszenie dostêpu do obiektów turystyki kulturalnej w regionie przygranicznym Morza Ba³tyckiego”
wspó³finansowany ze œrodków funduszu “Zwiêkszenie dostêpu
do obiektów turystyki kulturalnej w regionie przygranicznym
Morza Ba³tyckiego” w ramach dzia³ania 2.2 – Zachowanie to¿samoœci kulturalnej regionu i dziedzictwa kulturowego.
Pruszcz Gdañski pe³ni rolê partnera finansowego i koordynuje
dzia³ania polskich partnerów projektu: Pomorskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej, Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³
Sztuki, Stowarzyszenia Inicjatyw Spo³ecznych w Gdañsku oraz
Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Gdañskiego. W roku
2006 zorganizowana zosta³a miêdzynarodowa konferencja w Gdañ-

sku poœwiêcona urz¹dzeniu trasy rowerowej EuroVelo Nr 10.
• projekt “Rewitalizacja zabytków i promocja transgranicznych szlaków turystyki kulturowej – CROSSBALT” finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /Inicjatywa Interreg III A/ w ramach dzia³ania 2.2 –
Zachowanie to¿samoœci kulturalnej regionu i dziedzictwa kulturowego.
W ramach realizacji projektu przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wykonanie dokumentów niezbêdnych do przeprowadzenia rewitalizacji historycznego centrum
Pruszcza Gdañskiego
• projekt “Rozwój regionalny poprzez planowanie przestrzenne i logistykê LogOn Baltic” finansowany z funduszy
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Inicjatywa Interreg III B w ramach dzia³ania 2.2 – Creating
sustainable communication links for improved spatial integration
W ramach realizacji projektu przygotowywana jest dokumentacja przetargowa do wykonania dokumentów niezbêdnych do
przygotowania pod rozbudowê trzeciego etapu Ba³tyckiej Strefy Inwestycyjnej w Pruszczu Gdañskim
• projekt “Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzêdu Miasta Pruszcz Gdañski – etap I” finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
w ramach dzia³ania 1.5 – rozbudowa spo³eczeñstwa informacyjnego.
Trwa przetarg, który ma wy³oniæ wykonawcê zintegrowanego systemu informatycznego, który u³atwi petentom kontakt
z urzêdem i bêdzie pocz¹tkiem systemu umo¿liwiaj¹cego wprowadzenie e-urzêdu wykorzystuj¹cego podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów oraz docelowo da mo¿liwoœæ za³atwiania spraw on-line.
• projekt “Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
ZSO Nr 1 w Pruszczu Gdañskim poprzez program stypendialny – etap III” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Europejski Fundusz Spo³eczny 2.2 – Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
W roku 2006 zakwalifikowani przez komisjê uczniowie spe³niaj¹cy okreœlone kryteria otrzymali stypendia. Wyp³aty maj¹
wspomóc edukacjê uczniów wywodz¹cych siê z rodzin niezamo¿nych oraz pochodz¹cych z terenów wiejskich.

Stypendia po raz kolejny
Ju¿ po raz kolejny przyznano stypendia burmistrza uczniom szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za bardzo dobre wyniki w nauce
i wybitne osi¹gniêcia sportowe. Miesiêcznie gimnazjaliœci otrzymywaæ
bêd¹ 100 z³, a licealiœci 150 z³.
Wyró¿nieni uczniowie:
Natalia Bollin, Maciej Gugniewicz, Marta Jankowska, Angelika
Krzywkowska, Diana Szalewicz, Aleksandra Zawacka, Agnieszka Bieñko, Dorota Ciszyñska, Katarzyna Niemczyk, Rados³aw
Rekowski, £ukasz Bo³oz, Daniel Sowulewski, Marcel Szymko,
Karolina Ta³ach, Karolina Wilkanowska, Natalia Wirkus, Kaj
Zió³kowski, Wies³aw Murawski, Wioleta Nasiadko, Cyprian Szymko, Tomasz Ta³ach, Dorota Filipczuk, Karolina Pa³ka.
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BEZP£ATNA ZBIÓRKA
ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
w Pruszczu Gdañskim
14 kwietnia w kilkunastu miejscach Pruszcza Gd. odbêdzie
siê zbiórka odpadów niebezpiecznych . Mieszkañcy bêd¹ mogli
oddaæ m.in. lampy rtêciowe i halogenowe, œwietlówki,
termometry, œrodki ochrony roœlin i ich opakowania, rozpuszczalniki, œrodki do wywabiania plam i inne odczynniki
chemiczne, resztki farb i lakierów oraz opakowania po nich,
smary, œrodki do konserwacji drewna i metali, sprzêt elektroniczny i elektryczny.
Samochody firmy PRSP SA zatrzymaj¹ siê w tym dniu:
- ul. Tysi¹clecia 8– przy altanie œmietnikowej nale¿¹cej do
SM Radunia godz. 8:00-8:15
- ul. 10 Lutego/Niepodleg³oœci – przy altanie œmietnikowej
nale¿¹cej do SM Radunia
godz. 8:20-8:35
- ul. Spacerowa – przy pojemnikach PRSP do odpadów
segregowanych
godz. 8:40-8:55
- zakoñczenie ul. Armii Krajowej przy ul. Grunwaldzkiej –
przy pojemnikach na odpady segregowane
godz. 9:00-9:15
- skrzy¿owanie ul. Matejki i ul. Wybickiego – przy pojemnikach na odpady segregowane
godz. 9:20-9:35
- ul. Mickiewicza – przy pojemnikach na odpady z tworzyw
sztucznych
godz. 9:40-9:55
- osiedle Komarowo, ul. Sikorskiego – przy pojemnikach na
odpady segregowane
godz. 10:10-10:25

- ul. D¹browskiego 2 – przy altanie œmietnikowej nale¿¹cej
do ZNK
godz. 10:30-10:45
- ul. ¯wirki i Wigury 13 – przy altanie œmietnikowej SM
Radunia
godz. 10:50-11:05
- skrzy¿owanie ul. Wyspiañskiego z Paderewskiego – przy
pojemniku na odpady z tworzyw sztucznych
godz. 11:10-11:25
- skrzy¿owanie ul. Ga³czyñskiego z Kochanowskiego – przy
pojemnikach na odpady z tworzyw sztucznych
godz. 11:30-11:45
- skrzy¿owanie ul. S³owackiego i Broniewskiego – przy
pojemnikach na surowce wtórne
godz. 11:50-12:05
- ul. Piastowska – przy pojemnikach na odpady z tworzyw
sztucznych
godz. 12:10-12:25

Antyczna przeprawa

Zmiana cen wody

c.d. ze str. 1

Kolejnym priorytetem by³a optymalizacja kosztów – mówi Andrzej Szymañski zastêpca burmistrza Pruszcza Gdañskiego. –
Dziêki œcis³ej wspó³pracy z wykonawc¹, firm¹ MTM, oraz studiom Ÿród³owym uda³o nam siê oba cele zrealizowaæ w stu procentach.
Koszt budowy antycznej przeprawy w Pruszczu Gdañskim to 1
mln 400 tys z³otych. Mniej wiêcej tyle samo kosztowa³oby
wybudowanie w tym miejscu zwyk³ego mostu o betonowej konstrukcji.
- Konstrukcja powstaj¹ca na Faktorii w Pruszczu Gdañskim to
jedna z trzech istniej¹cych w ca³ej Polsce. Podobne, lecz maj¹ce
ju¿ oko³o sto lat, mo¿na zobaczyæ jeszcze tylko w Bydgoszczy
i na Dolnym Œl¹sku – mówi kierownik budowy mostu Jan Okurowski z firmy MTM.
Budowa przeprawy ruszy³a w paŸdzierniku. Zakoñczenie prac
nast¹pi w kwietniu.
BG
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Odpady objête zbiórk¹ powinny odpowiadaæ definicji odpadów
komunalnych, znajdowaæ siê w szczelnych (nieciekn¹cych) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadaæ oryginaln¹ informacjê (etykietê) umo¿liwiaj¹c¹ identyfikacjê odpadu w chwili przekazania. Wyj¹tek stanowi¹ te odpady, dla których mo¿liwa jest
identyfikacja organoleptyczna.
Zbiórka nie obejmuje: odpadów azbestu, odpadów w iloœciach i rodzaju wskazuj¹cych na inne Ÿród³o pochodzenia ni¿
gospodarstwo domowe, odpadów pochodz¹cych z dzia³alnoœci
gospodarczej.

Od 1 kwietnia cena netto 1 m3 wody wynosiæ bêdzie 2,23
z³ (dotychczas 2,19 z³), natomiast cena 1 m3 œcieków wynosiæ bêdzie 3,41 z³ (dotychczas 3,14 z³ dla gospodarstw domowych i 3,60 z³ dla pozosta³ych odbiorców). Ze wzglêdu
na wymogi prawne ujednolicono stawkê za odbiór œcieków
dla odbiorców indywidualnych i grupowych
Stawki w innych gminach (ceny netto)
Kartuzy – 2,28 z³ (woda) i 3,43 z³ (œcieki) dla odbiorców indywidualnych oraz 2,54 z³ i 5,56 z³ dla odbiorców zbiorowych
Gdynia – 2,55 z³ (woda) i 3,19 z³ (œcieki) dla odbiorców indywidualnych oraz 2,60 z³ i 3,19 z³ dla odbiorców zbiorowych
Gmina Pruszcz Gdañski- 2,20 z³ (woda) i 4, 65 z³ (œcieki) dla
odbiorców indywidualnych oraz 2,40 z³ i 5,50 z³ dla odbiorców
zbiorowych.
Saur Neptun Gdañsk -2,46 z³ (woda) i 3,14 z³ (œcieki) dla
odbiorców indywidualnych i zbiorowych.
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BURMISTRZ PRUSZCZA GDAÑSKIEGO
og³asza
ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci niezabudowanych
stanowi¹cych w³asnoœæ komunaln¹
DZIA£KI PRZEZNACZONE POD ZABUDOWÊ MIESZKANIOW¥ JEDNORODZINN¥, KW-66458
Dzia³ka nr 278/4 o pow. 635 m2 przy ul. Gen. Maczka
– cena wywo³awcza 28 000 z³, post¹pienie 300 z³
Dzia³ka nr 278/6 o pow. 463 m2 przy ul. Gen. Maczka
– cena wywo³awcza 21 000 z³, post¹pienie 300 z³
Dzia³ka nr 287/1 o pow. 459 m2 przy ul. Zwyciêstwa
– cena wywo³awcza 34 000 z³, post¹pienie 400 z³
Dzia³ka nr 287/2 o pow. 623 m2 przy ul. Zwyciêstwa
– cena wywo³awcza 44 000 z³, post¹pienie 500 z³
Dzia³ka nr 287/3 o pow. 607 m2 przy ul. Gen. Bema
– cena wywo³awcza 43 000 z³, post¹pienie 500 z³
Dzia³ka nr 287/4 o pow. 459 m2 przy ul. Gen. Bema
– cena wywo³awcza 34 000 z³, post¹pienie 400 z³
Dzia³ka nr 287/5 o pow. 516 m2 przy ul. Gen. Andersa
– cena wywo³awcza 36 000 z³, post¹pienie 400 z³
Dzia³ka nr 287/6 o pow. 545 m2 przy ul. Gen. Andersa
– cena wywo³awcza 38 000 z³, post¹pienie 400 z³
Dzia³ka nr 287/7 o pow. 534 m2 przy ul. Gen. Andersa
– cena wywo³awcza 37 000 z³, post¹pienie 400 z³
Dzia³ka nr 287/8 o pow. 512 m2 przy ul. Gen. Andersa
– cena wywo³awcza 36 000 z³, post¹pienie 400 z³
Dzia³ki znajduj¹ siê w strefie uci¹¿liwoœci ha³asu lotniczego
DZIA£KI PRZEZNACZONE POD ZABUDOWÊ MIESZKANIOW¥ JEDNORODZINN¥
Dzia³ka nr 145/1 o pow. 1163 m2 przy ul. Kordiana
– cena wywo³awcza 73 000 z³, post¹pienie 800 z³
Dzia³ka nr 145/2 o pow. 943 m2 przy ul. Kordiana
– cena wywo³awcza 59 000 z³, post¹pienie 600 z³
Dzia³ka nr 145/3 o pow. 944 m2 przy ul. Kordiana
– cena wywo³awcza 59 000 z³, post¹pienie 600 z³
Dzia³ka nr 145/4 o pow. 943 m2 przy ul. Kordiana
– cena wywo³awcza 59 000 z³, post¹pienie 600 z³
Dzia³ka nr 145/5 o pow. 944 m2 przy ul. Kordiana
– cena wywo³awcza 59 000 z³, post¹pienie 600 z³
Dzia³ka nr 145/6 o pow. 943 m2 przy ul. Kordiana
– cena wywo³awcza 59 000 z³, post¹pienie 600 z³
Dzia³ka nr 145/7 o pow. 961 m2 przy ul. Kordiana
– cena wywo³awcza 60 000 z³, post¹pienie 600 z³
DZIA£KI PRZEZNACZONE POD ZABUDOWÊ MIESZKANIOW¥ WIELORODZINN¥ ( DO 4 MIESZKAÑ)
I US£UGI, KW-45345
Dzia³ka nr 411 o pow. 1495 m2 przy ul. Cichej
– cena wywo³awcza 110 000 z³, post¹pienie1100 z³
Dzia³ka nr 412 o pow. 1623 m2 przy ul. Cyprysowej
– cena wywo³awcza 130 000 z³, post¹pienie1300 z³
Dzia³ka nr 413 o pow. 1000 m2 przy ul. Cichej
– cena wywo³awcza 95 000 z³, post¹pienie1 000 z³
Dzia³ka nr 414 o pow. 1027 m2 przy ul. Cyprysowej
– cena wywo³awcza 95 000 z³, post¹pienie1000 z³
Przetarg odbêdzie siê w dniu 29 marca 2007 r. o godz. 10.00 w sali
konferencyjnej Urzêdu Miasta Pruszcz Gdañski ul. Grunwaldzka
20.
Szczegó³y: http://www.pruszcz-gdanski.pl/nieruchomosci,
tel. 775 99 47
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c.d. ze str. 1
A gdyby tak pruszczañska rodzina chcia³a gdzieœ w mieœcie
odpocz¹æ, zregenerowaæ przez chwilê si³y …
Bêdziemy rozbudowywaæ i tworzyæ miejsca zabaw. Jeszcze
w tym roku – na obrze¿ach Pruszcza- przy ul. Œw. Wojciecha dla m³odszych i starszych dzieci powstanie coœ na kszta³t
ogródka jordanowskiego- myœlê, ¿e ta nazwa budzi w wielu
mi³e wspomnienia. Bêdzie to nowoczesny plac zabaw z boiskiem, domkami, zje¿d¿alniami, piaskownic¹ i innymi urz¹dzeniami niezbêdnymi do dobrej zabawy. W po³owie roku
szanse na dobr¹ zabawê i wypoczynek jeszcze siê zwiêksz¹- gotowy bêdzie du¿y kompleks sportowo- rekreacyjny
czyli Miêdzynarodowy Ba³tycki Park Kulturowy - uwieñczenie powsta³ego wczeœniej pieszo-rowerowego szlaku
bursztynowego. Bêdzie tam mo¿na pojeŸdziæ na rowerze,
pospacerowaæ, do dyspozycji bêdzie boisko i skatepark.
W parku usypana zostanie górka- latem s³u¿y³a bêdzie do
podziwiania widoków, a zim¹ do jazdy na sankach. I – co
wa¿ne- park bêdzie otwarty i bêdzie w nim mo¿na pochodziæ sobie po trawie, czy po³o¿yæ siê na kocu. Oddaj¹c do
u¿ytku mieszkañców park zakoñczymy realizacjê projektu
pn. Rekonstrukcja Miêdzynarodowego Szlaku Bursztynowego - etap I w Pruszczu Gdañskim, na który w ramach
Interreg III pozyskaliœmy blisko 720 tys euro. W tym roku
ukoñczymy tak¿e I etap budowy faktorii polegaj¹cy na
uzbrojeniu terenu.
Wróæmy do inwestycji- czy nadal poprawiaæ bêdziemy warunki
nauki w pruszczañskich szko³ach?
Trwa modernizacja szatni na basenie przy Szkole Podstawowej nr 3, kontynuowaæ bêdziemy wymianê okien w pruszczañskich placówkach oœwiatowych. Ponadto, w tym roku
przeprowadzimy remont dachu w Zespole Szkó³ nr 4.
A kiedy powstanie budynek komunalny?
Budowê budynku komunalnego przy ul. Grota- Roweckiego rozpoczniemy jeszcze w tym roku, a jej zakoñczenie
przewidujemy na po³owê 2008 r. Budynek zasiedlony zostanie g³ównie przez mieszkañców z domów przeznaczonych do
rozbiórki. Zamieszka w nim 20 rodzin.
A problemy, z którymi stykamy siê na co dzieñ?
Boli mnie brak poszanowania dla tego, co zrobiliœmy dla
miasta. Pod koniec ubieg³ego roku z placu zabaw przy ul.
Matejki wykopano i ukradziono now¹ zabawkê, nie tak
dawno wandale zniszczyli lampy przy szlaku bursztynowym,
zdarza³y siê te¿ kradzie¿e roœlin z miejskich zieleñców. Przyk³ady wandalizmu mo¿na by mno¿yæ. Choæ warto zauwa¿yæ,
¿e dziêki wspólnym patrolom policji i Stra¿y Miejskiej z³apaliœmy ju¿ wielu niszczycieli m.in. wiat przystankowych.
I na koniec – jaki jest zastêpca ds. komunalnych- jak postrzega
Pan siebie?
Dobrze poruszam siê w strukturze samorz¹dowej i to doœwiadczenie chcia³bym wykorzystaæ. Zale¿y mi na skutecznym rozwi¹zywaniu problemów. Nie wszystko da siê wczeœniej przewidzieæ- np. w zapisach bud¿etu, ale to nie znaczy,
¿e nie musimy szukaæ poza tabelami.
Dziêkujê za rozmowê.
red
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Sprawiedliwoœæ
pod koœcio³em
Stoj¹cy tu¿ nad Raduni¹, otoczony
starodrzewem pruszczañski koœció³
pod wezwaniem Krzy¿a Œwiêtego to
bez w¹tpienia najbardziej okaza³y i nobliwy zabytek miasta.
Pruszczanie z dum¹ mówi¹ o bogatym wyposa¿eniu XV wiecznego wnêtrza – renesansowej ambonie, barokowym prospekcie organowym.
Z ¿alem wspominaj¹ piêkny antwerpski o³tarz z XIV wieku, który dziœ ogl¹daj¹ warszawiacy w tamtejszym Muzeum Narodowym. Wielu z tych, którzy wchodz¹ do œwi¹tyni na niedzieln¹
sumê, zastanawia siê nad przes³aniem
kamiennych detali, umieszczonych na
bramie cmentarnej z 1648 roku.
Ma³o kto dziœ pamiêta, ¿e w³aœnie w tej
scenerii niedaleko gotyckiego koœcio³a, rozgrywa³y siê krwawe epizody
jednej z bardziej dramatycznych historii
we wspólnych dziejach Gdañska
i Pruszcza Gdañskiego.
Wszystko zaczê³o siê w 1492 roku
w Gdañsku od sporu o zamoczony ³adunek. Bior¹cy w nim udzia³ kupiec
Grzegorz Mattern zabi³ znanego i bogatego kolegê, pochodz¹cego ze s³awnej rodziny Herderów.
Skazano go za to na banicjê i konfiskatê mienia. Po nieskutecznych odwo³aniach, Mattern zniewa¿ony i pozbawiony maj¹tku,
opuœci³ Gdañsk, poprzysiêgaj¹c mu zemstê. Tak rozpoczê³a siê
najs³awniejsza prywatna wojna w dziejach grodu nad Mot³aw¹.
Mattern na czele zbrojnej bandy zacz¹³ grasowaæ na podgdañskich goœciñcach, wy³apuj¹c zmierzaj¹cych do miasta kupców.
Je¿eli byli nimi gdañszczanie, czyni³ na nich gwa³ty i rabowa³.

Innych puszcza³ wolno. Jednym z ulubionych rejonów w których
urz¹dza³ zasadzki, by³y tereny wokó³ Pruszcza. Tu bowiem zbiega³y siê szlaki komunikacyjne z Tczewa i Chojnic.
Gdañszczanie du¿ym nak³adem si³ próbowali rozbiæ bandê swojego adwersarza. Wobec jej cz³onków nie mieli przy okazji najmniejszej litoœci. W 1495 roku siedmiu
cz³onków bandy œciêto pod pruszczañsk¹ parafi¹, a ich g³owy wbito
na pale i ustawiono na postrach przy
goœciñcu.
Na Martenie nie zrobi³o to jednak
wielkiego wra¿enia. Maj¹c poparcie
okolicznej ludnoœci, która podobnie
jak on nienawidzi³a gdañszczan, z biegiem czasu tak siê rozzuchwali³,
¿e w 1499 roku napad³ i spali³ D³ugie Ogrody.
Nied³ugo potem – oko³o 1500 roku,
pojmany w Kroœnie, skoñczy³ na szubienicy.
Schedê po Grzegorzu przej¹³ jego
brat Szymon. Pod jego dowództwem banda rozros³a siê do ponad
180, ubranych na zielono, rzezimieszków. Dysponuj¹c tak¹ si³¹, Szymon
móg³ sobie pozwoliæ na rozliczne
bezczelnoœci. Najwiêksz¹ z nich by³o,
podpalenie w 1515, spichlerzy gdañskich.
Sprawiedliwoœci sta³o siê zadoœæ dopiero w 1516 roku. Wtedy to Szymona pojmano i uwiêziono w
nies³awnym lochu Baszty Kotwiczników. Warunki by³y tu tak ciê¿kie, ¿e zbój nied³ugo potem by³ siê obwiesi³. Jego zw³oki, na
rozkaz rady, po³amano ko³em i zawieszono na szubienicy. Tak
aby swoim samobójstwem nie wywin¹³ siê od s³usznie nale¿¹cej
mu siê kary. To ostatecznie zakoñczy³o prawie 25 letni okres
trwogi na okolicznych szlakach.
Oprac. Bartosz Gondek

Kaszubska Baœka w Pruszczu
25 marca w Pruszczu Gdañskim odbêd¹ siê Mistrzostwa Powiatu Gdañskiego w “Kaszubsk¹ Baœkê”. Turniej rozpocznie
siê o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Tysi¹clecia 5. Zapisy godzinê przed rozpoczêciem przy stoliku
sêdziowskim.
W ramach mistrzostw rozegrane zostan¹ dwa turnieje – pierwszy o mistrzostwo, drugi- o Puchar Starosty.

Kaszubska Baœka jest najstarsz¹ gr¹ karcian¹ na Kaszubach.
Gra jest bardzo popularna tak¿e w Wielkopolsce, gdzie okreœlana jest jako Kop-Baœka. Przez lata zasady gry w Baœkê
zmienia³y siê. Sportowe regu³y gry opracowa³ w 2004 r.
Tadeusz Makowski z Chmielna.
Wiêcej informacji: www.baska.costerina.pl
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