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Mijająca właśnie kadencja to dla 
Pruszcza Gdańskiego czas gwałtow-
nych zmian. O bilans ostatnich czterech 
lat zapytaliśmy Burmistrza Janusza 
Wróbla.

- Lata 2007 – 2010 to dla Pana Burmi-
strza….

- Czas nieustannej pracy i ciągłych 
zmian. Ale - patrząc z dzisiejszej 
perspektywy, nie dzieliłbym ostatnich 
dwóch kadencji na dwa różne etapy. To 
tak naprawdę jedno, nieustające działa-
nie. Pierwsze cztery lata upłynęły nam 
na przygotowaniach strukturalnych, 
prawnych i ekonomicznych. Stworzyli-
śmy wtedy podbudowę do zadań, które 
mogliśmy z powodzeniem zrealizować 
w tej kadencji. Część z nich została  już 
wówczas rozpoczęta. Lata 2007 – 2010 
to ciężka praca przy kilkuset nowych 
inwestycjach. To też przeprowadzenie 
diametralnych zmian jakościowych w 
wielu dziedzinach życia mieszkańców. 
Kulturze, oświacie, sporcie, komuni-
kacji.

- Czy wszystkie te zmiany miały 
charakter spontaniczny, czy też towa-
rzyszył im określony program?

- Takie rzeczy nigdy nie dzieją się 
spontanicznie. Moją myślą przewodnią 
jest stworzenie z Pruszcza Gdańskiego 
miejsca, gdzie chce się mieszkać i zakładać 
rodzinę. Swego rodzaju „Miasta Kompakto-
wego”, zapewniającego swoim obywatelom 
maksymalnie dużo udogodnień. Miejsca, 
gdzie znajdą oni pracę, tereny rekreacji, 
odpowiednią sieć sklepów, usługi, ścieżki 
rowerowe, nowe drogi.  To dla mnie bardzo 
cenne, że część tego planu udało mi się już 
zrealizować. 

Jestem dumny z Pruszcza Gdańskiego, 
który w ostatnim dziesięcioleciu stał się 
pełnoprawnym, najbardziej dynamicznie 
rozwijającym się członkiem Metropolii 
Trójmiejskiej i zarazem ważnym elementem 

„Małego Trójmiasta”, w którym jesteśmy 
wraz z Gdańskiem i Sopotem.  Potwierdza 
to choćby silna pozycja Pruszcza Gdańskiego 
na kulturalnej mapie Trójmiasta, scena letnia i 
nasz udział, jako partnera Gdańska, w progra-
mie „Europejska Stolica Kultury 2016”.

- W tym miejscu przydałoby się trochę 
liczb...

- Umówmy się tak, że podam tylko kilka, 
ponieważ jest nimi wypełnione całe wydanie 
tych „Wieści Pruszcza”. W latach 2007 – 2010 
wybudowaliśmy ponad 80 dróg. 50 z nich 
powstało na „Osiedlu Wschód”. 

Imprezy kulturalne to, między inny-
mi, ponad pięćdziesiąt dużych koncertów.  
W zdecydowanej większości gwiazd o ogól-
nopolskiej renomie.

Ostatnie cztery lata to także 143 nowe 
mieszkania komunalne i TBS oraz, oczeki-
wana od 20 lat, budowa Obwodnicy Pruszcza 
Gdańskiego, którą wybudujemy o połowę 

taniej, niż to wcześniej zakładaliśmy.
Obwodnica to bezsprzecznie ratunek i 

dobrodziejstwo dla naszego miasta. Z punktu 
widzenia strukturalnego poprawienia warun-
ków komunikacyjnych, niemniej ważne było 
wejście miasta jako udziałowca do Szybkiej 
Kolei Miejskiej, wywalczenie możliwości 
budowy tunelu w Radunicy czy porozumienie 

się z zewnętrznymi partnerami w spra-
wie kilku dużych inwestycji: budowy 
ulicy Emilii Plater i ulicy Raciborskiego, 
remontu ulicy Kopernika czy remontu 
ulicy Grunwaldzkiej. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejny wspólny projekt o 
charakterze partnerskim, czyli komplek-
sową modernizację ulicy Powstańców 
Warszawy. Strukturalne rozwiązania 
komunikacyjne to także, rozbudowywa-
ne przez nas od ośmiu lat, ścieżki rowe-
rowe. W przyszłej kadencji stworzymy 
z nich autonomiczny system, który 
pozwoli na wygodne dotarcie rowerem 
do głównych punktów miasta.

Kolejne wielkie działanie struktural-
ne to budowa nowego centrum miasta. 
Nowe Centrum stoi dziś tam, gdzie 
przez dziesięciolecia znajdowała się 
biała plama w tkance miejskiej. Jego 
powstanie, wyróżnione prestiżową 
nagrodą przez Stowarzyszenie Urba-
nistów Polskich,  połączyło wszystkie 
części Pruszcza Gdańskiego. Dziś 
kończymy to historyczne połączenie, 

przejmując tereny pomiędzy Centrum a par-
kiem miejskim i budując tam trakt pieszy czy 
inwestując w trakt komunikacyjny w kierunku 
dworca PKP.

- Pruszcz Gdański to jednak nie tylko 
infrastruktura….

Oczywiście. Przyjrzyjmy się  na przykład 
kulturze. Mamy tu do czynienia z całkowicie 
nową  jakością. Centrum Kultury i Sportu ze 
swoją ofertą przebija często podobne instytu-
cje z Gdańska czy Sopotu. 

Pruszcz Gdański to powód do dumy

cd. na str. 2
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Lp. Wyszczególnienie 2007 2008 2009 plan 2010 2007-2010
I. Dochody ogółem 86 858 299 82 464 682 89 083 793 102 090 629 360 497 403
1. Dochody własne 69 739 575 63 441 200 66 436 281 79 327 600 278 944 656

w tym:
 - podatek od nieruchomości 11 378 394 12 980 123 14 406 286 15 000 000 53 764 803
 - udziały w podatkach dochodowych 19 201 903 21 359 071 21 651 467 23 021 679 85 234 120
 - środki unijne 1 426 550 2 616 784 5 151 482 20 081 338 29 276 154
 - środki na inwestycje z innych źródeł 474 000 2 153 766 61 000 864 520 3 553 286

2. Dotacje z budżetu państwa 5 669 145 5 723 759 7 748 190 7 318 861 26 459 955
w tym:
dotacje na inwestycje 2 042 500 1 581 114 3 623 614

3. Subwencje 11 449 579 13 299 723 14 899 322 16 264 735 55 913 359
II. Wydatki ogółem 74 723 215 92 580 720 90 763 630 150 777 596 408 845 161

w tym:
1. Wydatki bieżące 42 125 435 46 342 850 51 354 754 62 199 335 202 022 374
2. Wydatki majątkowe 32 597 780 46 237 869 39 408 876 88 578 261 206 822 786

w tym:
drogi 13 378 027 27 498 256 19 128 342 63 888 838 123 893 463
lokalny transport zbiorowy (przystanki, kolejowa obwodnica) 79 257 1 043 920 110 000 1 233 177
turystyka, kultura, kultura fizyczna i sport 7 139 853 1 827 597 1 803 659 11 752 526 22 523 635
komunalny zasób lokalowy 1 693 571 6 807 496 12 688 537 3 264 000 24 453 604
kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociągi 7 125 554 4 452 907 1 295 057 1 350 000 14 223 518
oświetlenie 362 500 256 422 161 598 315 000 1 095 520
cmentarze 53 680 153 097 89 570 79 500 375 847
oświata 1 524 801 2 538 738 900 082 1 866 500 6 830 121
bezpieczeństwo 129 652 756 303 734 815 255 400 1 876 170
tereny zielone 9 230 949 042 806 021 2 707 497 4 471 790
nabycie gruntów pod inwestycje 347 102 10 492 691 799 2 745 000 3 794 393
pozostałe 833 810 908 262 65 476 244 000 2 051 548

3. wskaźnik inwestycji w % 44 50 43 59 51
4. Wydatki ogółem na pomoc społeczną bez kosztów utrzymania 

MOPS i inwestycji
6 662 736 6 773 662 6 867 762 7 359 774 27 663 934

5. Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą z inwe-
stycjami

22 087 745 24 914 987 25 099 849 30 015 302 102 117 883

6. Wydatki bieżące na oświatę 20 562 944 22 376 249 24 199 767 28 148 802 95 287 762

cd. ze str. 1 
Zróbmy krótkie resume imprez:
- Letnia Scena Teatru Wybrzeże, czy Teatr 

Szekspirowski – dla wymagających,
- nieco „lżejszy” repertuar, to scena mu-

zyczna, Dni Pruszcza, kabaretony.
 Mamy też w Pruszczu Gdańskim imprezy, 

które przyszły do nas, przyciągnięte klimatem 
i renomą  miasta. Wśród nich największy 
plenerowy zlot samochodów VW  w Polsce, 
czyli „VW Manię”.

Ważnym elementem nowej wizji miasta 
jest kompleksowe podejście do problematyki 
ochrony zabytków. Stworzyliśmy program 
opieki nad zabytkami. Przeprowadziliśmy 
kompleksową inwentaryzację starej zabu-
dowy miasta. Wyremontowaliśmy XVIII 
wieczną Powiatową i Miejską Bibliotekę 
Publiczną oraz zrewitalizowaliśmy daw-
ną Wozownię, znajdującą się w majątku  
Russotschin, zaklinając ją w nową funkcję. 

Teraz służy niepełnosprawnym dzieciom. 
Przy tej okazji wyremontowaliśmy tu histo-
ryczny mur oraz  dach i fasadę zabytkowego 
dworu. 

Nieustannie pracujemy  nad budowaniem 
lokalnej tożsamości. Finansując cykliczne 
wystawy czy wydając nakładem miasta 
pierwszą tak dokładną monografię Pruszcza 
Gdańskiego. 

Dorobek ostatnich czterech lat to także 
miejski monitoring, który już niedługo obej-
mie Osiedle Wschód, czy ponad 1000 nowych 
miejsc pracy, które powstały dzięki rozwojowi 
Bałtyckiej Strefy Inwestycyjnej i rekordowe 
48 milionów złotych, które udało się pozyskać 
ze środków zewnętrznych. 

- Porozmawiajmy trochę o planach…
…Nie wiem, czy mamy tyle miejsca, bo 

jest ich bardzo dużo. Wspomnę tylko kilka: 
budowa basenu przy ZS nr 4 na Osiedlu 
Wschód i przejęcie części, znajdujących się 

tam, dróg powiatowych. To także dalszy ciąg 
nieustannej modernizacji dróg osiedlowych i 
ulic – w tym wspominanej już, przebudowy 
ulicy Powstańców Warszawy i Kochanow-
skiego oraz budowy nowych terenów zielo-
nych. Zależy mi przede wszystkim na nadaniu 
nowego charakteru parkowi w centrum i 
wybudowaniu nowego, dużego parku na 
Osiedlu Wschód. Chciałbym też przyczynić 
się do zrewitalizowania linii kolejowej do 
Kolbud. Wybudować dwa duże parkingi 
Park & Ride. Zainwestować jeszcze więcej 
w kulturę. Otworzyć rekonstrukcję Faktorii 
i stworzyć muzeum miasta…Wybudować 
jeszcze więcej mieszkań komunalnych.

Długo by wymieniać. Jedno jest pewne. 
Będziemy mieli jeszcze więcej do zrobienia, 
niż w dwóch poprzednich kadencjach.

Dziękuję za rozmowę.

Pruszcz Gdański to powód do dumy

Budżet Miasta Pruszcz Gdański 2007 – 2010
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- W latach 2007 – 2010 Pruszcz Gdań-
ski stał się miastem monitorowanym. Na 
terenie miasta uruchomiono 18 punktów 
z kamerami. Są one połączone systemem 
radiowym ze Strażą Miejską i Policją. 
Koszt inwestycji to 700 tysięcy złotych.  W 
tym roku trwają prace nad projektem stacji 
przekaźnikowych, które umożliwią objęcie 
siecią monitoringu także Osiedla Wschód.

- Pruszcz Gdański to jedno z pierwszych 
miast w metropolii, objętych szerokim 
dostępem do bezprzewodowego Internetu, 
czyli do tak zwanych „Hot Spotów”.

Dziś bezprzewodowym Internetem 
objęte jest całe centrum miasta i Międzyna-
rodowy Bałtycki Park Kulturowy z Repliką 
Faktorii Rzymskiej. 

- W Urzędzie Miasta wdrożono w 
2007 roku system elektronicznego obiegu 
dokumentów i zintegrowany system infor-
matyczny. Umożliwił on, oprócz racjonali-
zacji pracy urzędu, zamontowanie dwóch 
infomatów i informatyzację Powiatowej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Cen-
trum Kultury i Sportu. 

- W 2008 roku zakończono budowę 
„Nowego Centrum” miasta, które otrzy-
mało główną nagrodę Stowarzyszenia 
Urbanistów Polskich w kategorii „Nowa 
Przestrzeń Publiczna”. W latach 2008 
– 2010 Nowe Centrum zostało połączone 
z dworcem kolejowym oraz sąsiadującym 
z nim miejskim parkiem.

- Jednym z największych sukcesów 
ostatnich lat było przejęcie przez Miasto 
Pruszcz Gdański udziałów w Szybkiej 
Kolei Miejskiej. Kosztem miliona złotych 
udało się zwiększyć, do kilkudziesięciu, 
kursowanie kolejek SKM.  Co roku miasto 
płaci też 100 tysięcy złotych na finansowa-
nie kolejek.

- Kadencja 2007 – 2010 była wyjątkową, 
jeżeli chodzi o przydziały na mieszkania 
komunalne. Było ich aż 117. W większości 
lokatorzy przenieśli się do nowych lokali, 
pozyskanych w ramach akcji „mieszkania 
za grunty”.

- W kadencji  powstały cztery boiska ze 
sztuczną nawierzchnią.

- W latach 2007 – 2010 Urząd Miasta 
Pruszcz Gdański pozyskał 43 735 080 zł 
z funduszy Unii Europejskiej. To oznacza, 
że na jednego mieszkańca miasta przy-
padło 1681 złotych. 28 290 000 złotych to 
kwota przeznaczona ze środków unijnych 
na inwestycje drogowe. Kolejne ponad 
pięć milionów to fundusze pozyskane ze 
środków krajowych.

- W 2009 roku Miasto Pruszcz Gdański 
rozpoczęło przygotowania do najwięk-

szej inwestycji w mieście, czyli budowy 
Obwodnicy, która ruszyła w marcu 2010 
roku. Kosztem  ponad 58 milionów wybu-
dowana zostanie 2,5 kilometrowa droga z 
wiaduktem nad torami i przebudową mostu 
na rzece Raduni.

- Od 2007 roku udało się zbudować lub 
całkowicie zmodernizować kilkanaście 
placów zabaw dla dzieci. Zbudowano też, 
pierwszą w Trójmieście, ścieżkę fitness, 
szlak kajakowy i jedyny w Polsce północ-
nej, tor BMX. 

- Przez trzy lata zbudowano ponad 300 
miejsc parkingowych. Powstał też nowo-
czesny szalet miejski i  psi park.

- W ciągu czterech lat Miasto Pruszcz 
Gdański przeprowadziło kilkanaście ak-
cji profilaktyki zdrowotnej. Szczepienia 
przeciwko rakowi szyjki macicy, bezpłatne 
badania mammograficzne, rentgenowskie, 
badania cytologiczne.

- W 2009 roku wymieniono większość 
mebli we wszystkich pruszczańskich pla-
cówkach oświatowych.

- Od 31 grudnia 2006 do listopada  
2010 r. w Pruszczu Gdańskim przybyło  
2 544 mieszkańców. 

Inwestycje drogowe 
2007 – 2010:
ul. Batorego
ul. Beniowskiego
ul. Bogusławskiego 
ul. Bohaterów Monte Cassino (w toku)
ul. Cechowa 
ul. Chodkiewicza 
ul. Czarnieckiego 19/27, 55/59, 63/73
ul. Czołgistów 

Inwestycje 2007 - 2010
ul. Cyprysowa
ul. Dąbrowskiego
ul. Dobrowolskiego
ul. Domeyki
ul. Dywizjonu 303
ul. Emilii Plater
ul. Fantazego 
ul. Grabowskiego 
ul. Grota Roweckiego
ul. Hallera
ul. Heweliusza 
ul. Horsztyńskiego 
ul. Hryniewieckiego 
ul. Jana z Kolna
ul. Janka Wiśniewskiego 
ul. Karpińskiego 
ul. Kazimierza Wielkiego
ul. Kilińskiego 
ul. Kochanowskiego 
ul. Kochanowskiego 84/90 
ul. Komunalna 
ul. Konarskiego
ul. Konopnickiej, od Nad Radunią, do 
ścieżki rowerowej 
ul. Kopernika 
ul. Kopernika 29/35 
ul. Kordeckiego 
ul. Kupiecka 
ul. Lotnicza
ul. 1 Maja 
ul. 3 Maja
ul. 24 Marca 
ul. Mickiewicza, od Nad Radunią do ścież-
ki rowerowej 
ul. Międzyrzeckiego 
ul. Milenijna
ul. Młodzieżowa 
ul. Nałkowskiej 

Ulica Emilii Plater
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ul. Narutowicza (w toku) 
ul. Niepodległości
ul. Norwida 7/11 
ul. Obrońców Pokoju
ul. Obrońców Wybrzeża 4/6
Obwodnica Pruszcza Gdańskiego:  
(w toku)
- budowa węzła ul. Grunwaldzka/Prze-
mysłowa
- budowa ul. Przemysłowej
- budowa wiaduktu nad torami kolejowymi
- budowa skrzyżowania z ul. Obrońców 
Westerplatte i ronda na ul. Kopernika
- budowa ulicy wzdłuż granicy miasta
ul. Paderewskiego 
ul. Piastowska 
ul. Plac Wolności 
ul. Podkomorzego 
ul. Pogodna
ul. Raciborskiego (w toku) 
ul. Reymonta 15/17 
ul. Rogozińskiego 

ul. Romera 
ul. Rzewuskiego 
ul. Sportowa 
ul. Strzeleckiego
ul. Sucharskiego (w toku) 
ul. Św. Wojciecha 
ul. Tczewska 
ul. Traugutta
ul. Wyspiańskiego 3/9, 8/18, 27/33, 35/41, 
50/54, 56/66, 68/78
ul. Zastawna - dojazd do firmy Impuls
ul. Zastawna -  rondo
ul. Żeromskiego 
ul. Żuławska 
ul. Żwirki i Wigury 1
Parkingi w centrum 
Parking przy SP nr 4 na ul. Obrońców 
Westerplatte

Chodniki :
Centrum
ul. Dworcowa

ul. Gałczyńskiego
ul. Kasprowicza
ul. Krótka
ul. Nowowiejskiego
ul. Obrońców Westerplatte
ul. Piastowska 
Połączenie Al. Księdza Waląga z Parkiem 
Miejskim (w toku)
ul. Sikorskiego

Ścieżki rowerowe:
Centrum
ul. Domeyki
ul. Emilii Plater
ul. Grota Roweckiego
ul. Grunwaldzka
ul. Kopernika
ul. Sportowa
ul. Strzeleckiego
Szlak Bursztynowy
ul. Tczewska
ul. Zastawna

Tereny zielone:
ul. Gałczyńskiego / Korzeniowskiego
ul.  Kasprowicza (w toku) 
Plac  Św. Wojciecha
ul. Powstańców Warszawy  (w toku)

Bezpieczeństwo:
Monitoring miasta

Infrastruktura:
Centrum – mała architektura,  tereny 
zielone
Dwa mostki nad Kanałem Raduni 
Przepust na potoku Rotmanka
Szalet miejski
Odwodnienie terenu Faktorii
Oświetlenie ul. Kasprowicza
Sieć wodociągowa przy LPP
Kanalizacja sanitarna:
- ul. Grunwaldzka – Zastawna 
- ul. Malinowskiego 
- ul. Sidły
- ul.  Skalskiego

Kanalizacja deszczowa: 
- ul. Bohaterów Monte Cassino 
- przy CH Arbat 
- ul. Skierki
- ul. Rogozińskiego
Sieć wodociągowo – kanalizacyjna na Os. 
Strzeleckiego
Kompleksowy remont i adaptacja budynku 
przy Krótkiej 4 
Termomodernizacja budynku MOPS
Dofinansowanie termomodernizacji  bu-
dynków wspólnot mieszkaniowych
Bieżące remonty substancji komunalnych 

Osiedle Strzeleckiego

Podpory obwodnicy Pruszcza Gdańskiego
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Sport:
Tor BMX
Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy 
ZS nr 4
Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy 
ZS nr 2
Boisko wielofunkcyjne w Parku Kultu-
rowym
„Orlik” przy SP nr 3
Szlak kajakowy na Rzece Raduni
Ścieżka fitness przy SP nr 3
Zaplecze sanitarne CKiS

Ochrona zabytków:
Kompleksowy remont biblioteki z 1755 
roku
Rewitalizacja zespołu pałacowego, daw-
nego majątku Russotschin:
- rewitalizacja budynku Wozowni
- remont dawnego pałacu
Remont domku przy ulicy Grunwaldzkiej 25A
Dofinansowanie remontów dwóch zabyt-
kowych obiektów sakralnych

Rozbudowa budynku CKiS

Replika Faktorii z czasów rzymskich

Elewacja Przedszkola nr 3

Oświata:
Kompleksowa wymiana mebli we wszyst-
kich szkołach w gestii Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański
Modernizacja szatni basenu przy SP nr 3
Elewacja SP nr 3
Monitoring i modernizacja parkietu sali 
gimnastycznej ZS nr 4
Przedszkole nr 3 - modernizacja toalet i 
hallu
Przedszkole Bajeczka – rozdzielnia elek-
tryczna
Termomodernizacja dachu hali sportowej 
ZSO nr  1
Termomodernizacja dachu przedszkola 
publicznego nr 3
Termomodernizacja dachu ZS nr 4
Szatnie ZS nr 2
Wymiana stolarki okiennej w SP nr 3, ZS 
nr 2, ZS nr 4
2 halle SP nr 3
Modernizacja toalet ZS nr 2

Elewacja i dach SP nr 4
Przedszkole nr 3 termomodernizacja
ZS0 nr 1 modernizacja kuchni
Przedszkole nr 3, Bajeczka – węzeł CO, 
remont hallu, termomodernizacja dachu

Kultura:
Obiekty wielofunkcyjne w Parku Kulturo-
wym
Amfiteatr w Parku Kulturowym
Dojazd i parkingi do Parku Kulturowego
Kompleksowy remont nowej siedziby biblio-
teki pedagogicznej
Rozbudowa budynku CKiS (w toku)
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Jeszcze cztery lata temu mówiło 
się, że Pruszcz Gdański jest miejscem, 
w którym wiele się dzieje, ale nie na 
niwie dużej kultury. Dwa lata temu 
władze miasta postanowiły powołać 
nową jednostkę, skupiającą kulturę 
i sport. CKiS rozpoczął swoją dzia-
łalności 1 grudnia 2008 roku. O tym, 
co zmieniło się po powołaniu CKiS, 
rozmawiamy z Ryszardem Świlskim, 
Zastępcą Burmistrza Pruszcza do 
Spraw Społecznych.

- Dwa lata to wystarczająco dużo 
czasu na to, żeby w pełni podsumować 
zmiany, jakie zaszły w pruszczań-
skiej kulturze. Dziś śmiało możemy 
powiedzieć, że ostatnie dwa lata to 
kulturalna, nowa jakość w 25 tysięcz-
nym mieście. Co sprawiło, że jesteśmy 
świadkami tak znaczącej przemiany?

- Już na początku kadencji zapowia-
dałem, że kadencja 2007 – 2010 będzie 
czasem znaczących zmian w dziedzi-
nach kultury i sportu w naszym mieście. 
Dotychczasowa formuła, polegająca na 
utrzymywaniu w jednym obiekcie dwóch 
podmiotów, czyli Miejskiego Domu 
Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji, zdecydowanie się wyczerpała. 
Zmiany były konieczne i wymagające 

zupełnie nowej wizji. Odpowiedniej do 
nowych potrzeb naszego miasta. Nowy 
podmiot, łączący dwie dziedziny: kulturę 
i sport, rozpoczął działalność  1 grudnia 
2008 roku. Zadawano sobie pytanie czy 
to połączenie jest celowe. Czy w tych 
dwóch obszarach działalności coś się 
zmieni. Po miesiącu organizacji, pełną 
parą ruszyła działalność instytucji i z każ-
dym miesiącem jej działania, okazywało 
się, że była to trafna decyzja.

- Trafna, ponieważ…
Rozpoczęła się ciężka praca, która 

przyniosła wejście naszego miasta w 
orbitę najlepszej jakościowo kultury. Na 
takim poziomie, o jakim mogliśmy dotąd 
jedynie marzyć. CKiS nawiązało kontak-
ty z różnymi instytucjami kultury, nie 
tylko z województwa Pomorskiego. Po-
zwoliło to na stałą współpracę i obecność 
w Pruszczu Gdańskim trzech teatrów: Te-
atru Wybrzeże i Teatru Szekspirowskiego 
z Gdańska oraz Teatru im. Aleksandra 
Sewruka z Elbląga. Nawiązano także 
stałą współpracę z gdańską Akademią 
Muzyczną im. Stanisława Moniuszki. 
Najważniejszymi wydarzeniami w ka-
lendarzu kulturalnym organizowanymi 
przez CKiS są nadal tradycyjne Dni 
Pruszcza Gdańskiego, które zyskały 

nowe oblicze. Pojawiła się też zupełnie 
nowa jakość, czyli Scena Letnia Teatru 
Wybrzeże, Letnia Scena Muzyczna oraz 
Dziecięca Scena Letnia. Te przedsięwzię-
cia po dwóch latach swego istnienia mają 
ogromne grono fanów i odbiorców, które 
stale się powiększa. 

Zmodyfikowane Dni Pruszcza przy-
ciągają obecnie corocznie ponad dwa-
dzieścia tysięcy widzów. To zasługa 
wysokiego poziomu gatunkowego. Na 
Dniach Pruszcza w 2009 r. z wielkich 
gwiazd jakie mieliśmy możliwość gościć 
warto wymienić duet Lipnicka/Porter 
oraz Voo Voo i Haydamaki. W 2010 r. 
podczas Dni Pruszcza na scenie wystąpili 
m.in. Lech Janerka, Budka Suflera, Papa 
D., Stachursky. Publiczność bawili także 
artyści i wykonawcy znani z telewizji:  
Mariusz Pudzianowski, Maciej Wisław-
ski. Myślę, że te nazwiska mówią same 
za siebie.

- Zmodernizowane, ale wpisane w 
tradycje. A co z tą „nową jakością”, 
wspominaną przez Pana Burmistrza?

- Ta nowa jakość, to przede wszystkim 
bezprecedensowy pomysł Sceny Letniej 
Teatru Wybrzeże, funkcjonującej corocz-
nie w każdy sobotni wieczór, począwszy 
od ostatniego weekendu czerwca, a skoń-

Pruszczańska rewolucja kulturalna
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czywszy na ostatniej sobocie sierpnia. 
Scena działa w przepięknym plenerze 
Amfiteatru Międzynarodowego Bałty-

ckiego Parku Kulturowego Faktoria. Jest 
to wydarzenie jedyne w skali całego kra-
ju, gdzie Teatr przenosi swoją działalność 
(kompletną produkcję przedstawień) w 
plener. Pierwszy sezon Sceny Letniej 
Teatru Wybrzeże miał miejsce w 2009 
r. Wystawiono wtedy 9 przedstawień, na 
które składały się: Fado, Rechot Brechta, 
All Inclusive, Piosenki Anny German, 
Tajemnicza Irma Vep. 2010 r. to drugi 
sezon Sceny Letniej Teatru Wybrzeże. 
Wystawiono 10 przedstawień: Tajemni-
cza Irma Vep, Fatum, Dar z nieba, Zawi-
sza Czarny, Intymne lęki. We wszystkich 
tych sztukach występowała czołówka 
aktorów teatru, co bez wątpienia przyczy-
niło się do nadkompletów publiczności 
podczas większości przedstawień. W 
tym miejscu należy wspomnieć o nie-
dzielnych spotkaniach muzycznych, w 

ramach których w 2009 r. odbyło się 10 
koncertów w tym m.in. Lipali i Lao Che. 
W 2010 r. niedzielne spotkania muzyczne 
przemianowane zostały na Letnią Scenę 
Muzyczną. W sumie odbyło się 30 kon-
certów. Wystąpili m.in.: Waglewski Fisz 

Emade, Janusz Radek, Spięty, Biff, Gaba 
Kulka, Jan Ptaszyn Wróblewski, Ptaky, 
Osjan, Arka Noego, Czerwony Tulipan, 

Buldog i  Kult . 
CKiS podjęło tak-
że stałą współ-
pracę z gdańskim 
Teatrem Szekspi-
rowskim, wraz z 
którym organizo-
wane są Szekspi-
rowskie Regio-
nalia. Jednym z 
najciekawszych 
działań CKiS z 
dziedziny Kultury 
w 2010 roku był 
cykl 11 koncertów 
fortepianowych:  
C H O P I N  n a 

CHOPINA 34 w roku Chopinowskim. 
- Imponujące...
- To za duże sło-

wo. Ja bym powie-
dział, że budujące, 
jak wiele, można 
zdziałać dzięki sy-
stematyczności  i 
ciężkiej pracy. Przez 
ponad 2 miesiące, na 
terenie amfiteatru, 
spędziliśmy łącznie 
27 dni. Z wyliczeń 
wynika, że ekipa 
CKIS przepracowa-
ła około 300 godzin, 
co daje ponad 37 
dni roboczych. Zre-
alizowano 53 wydarzenia, w tym: 21 
spektakli teatralnych, 30 koncertów oraz 

2 kabaretony. 27 
razy montowali i 
rozmontowywali 
sprzęt nagłośnie-
niowy i oświetle-
niowy, około 40 
razy podnosili i 
opuszczali dach 
sceny. Przy re-
alizacji wszyst-
kich występów, 
łącznie pociąg-
nięto niemal 40 
kilometrów kab-
li. W 2010 roku 
wszystkie wspo-
mniane atrakcje 

kulturalne podziwiało 21 tysięcy widzów. 
Najcenniejszym dla mnie, jako koordy-
natora tych wszystkich zdarzeń, było 
pozytywne zaskoczenie artystów przy-
jeżdżających do Pruszcza. Zaskoczenie 
pięknym miejscem, w pełni profesjonal-

nym zapleczem technicznym i fachową, 
pomocną obsługą.

- Takie przedsięwzięcie wymagało 
chyba bardzo wielu inwestycji.

- Oczywiście! Wybudowaliśmy i zaraz 
potem rozbudowywaliśmy amfiteatr. Ku-
piliśmy scenę i sprzęt sceniczny. Dzięki 
temu z każdym rokiem koszty techniczne 
obsługi imprez zmniejszają się, a środki 
można przeznaczać na poszerzenie oferty 
artystycznej. Artyści i akustycy zadając 
pierwsze pytanie: „skąd sprzęt i scena?”, 
dowiadując się, że są własnością miasta 
nie mogą wyjść z podziwu i traktują nas 
jako bardzo rzetelnego partnera w przed-
sięwzięciu. Ponadto nagłośnienie nie słu-
ży tylko przez dwa miesiące pleneru. Ten 
system liniowy jest na tyle uniwersalny, 
że w „okrojonej” konfiguracji służy nam 
do obsługi jesiennych koncertów w sali 
CKiS. 

To właśnie na niej odbywają się 

wyjątkowe koncerty akustyczne. Przed-
stawienia dla najmłodszych i występy 
kabaretów. Ciekawym projektem jest 
tak zwany Klub podróżnika, łączący w 
sobie ideę bezpośredniego spotkania ze 
sławnym podróżnikiem oraz wystawę 
fotografii. Poza  projektami weekendo-
wymi,  w  CKiS  od poniedziałku do 
czwartku,  prowadzone są sekcje arty-
styczne oraz sportowe dla dzieci i mło-
dzieży. Centrum oferuje naukę malowa-
nia, rysunku, rękodzieła, gry na pianinie 
i  gitarze. Największą frekwencją cieszy 
się Domowe Przedszkole, które jest po-
łączeniem gier i zabaw przedszkolnych 
z fakultatywną rytmiką i plastyką. Jest 
też miejscem spotkań dla młodych mam 
mieszkających w Pruszczu i okolicach. 
Zajęcia w Centrum Kultury i Sportu są  
prowadzone przez najlepszych instruk-
torów w naszym regionie i odbywają się 
rano oraz popołudniami.

- Kolejną zmianą w pruszczańskiej 
kulturze jest z pewnością rozbudowa 
siedziby CKiS… 

Koncert na scenie muzycznej

Scena letnia Teatru Wybrzeże

Inauguracja sceny letniej
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- Rozbudowa trwa od początku maja. 
Pierwszym etapem prac było wyburze-
nie tarasu i pomieszczeń znajdujących 
się pod nim, czyli siedziby byłego 
MOSiR. Kolejnym, budowa żelbeto-
wej konstrukcji parteru, gdzie znajdą 
się pomieszczenia gospodarcze, biura 
i magazyny. Zakończył się już montaż 
konstrukcji stalowej. W następnej ko-
lejności wykonane zostanie zadaszenie 
– konstrukcja drewniana oraz montaż 
elewacji szklanej. Najcięższe prace 
mają się zakończyć w ciągu dwóch 
tygodni. Wówczas budynek z zewnątrz 
nabierze swego docelowego kształtu. 

W tym miejscu warto wspomnieć, że 
całkiem niedawno wybudowaliśmy 
też nowoczesne zaplecze socjalne dla 
naszych sportowców.

- W ten sposób płynnie przeszliśmy 
od zagadnień związanych ze sferą 
duchową, do zajęć sportowych.

- Przez ostatnie dwa lata utrzymali-
śmy i rozwinęliśmy działania wszystkich 
sekcji sportowych, które funkcjonowały 
przy w/w instytucjach. Są to następujące 
sekcje: piłki nożnej, piłki siatkowej, 
rugby, szachowa, brydża sportowego, 
judo, modelarska, tenisowa, piłki ko-
szykowej, tańca break dance.

Oprócz nich, w okresie istnienia CKiS, 
powstały nowe:

- w marcu 2009 roku – sekcja sportowa 
psich zaprzęgów prowadzona przez dwu-
krotnego mistrza świata i trzykrotnego 
mistrza europy w tej dyscyplinie Igora 
Tracza,

- w marcu 2009 roku – sekcja cheer-
leaderek,

- w marcu 2010 roku – sekcja wspi-
naczkowa,

- w kwietniu 2010 roku – sekcja piłki 

stołowej („piłkarzyków”),
- w maju 2010 roku – sekcja kaja-

kowa.
W planach jest utworzenie kolej-

nych sekcji. Już od stycznia 2011 roku 
rozpocznie działalność sekcja nordic 
walking.

Obecnie we wszystkich sekcjach 
CKiS sport uprawia ponad 550 osób. 
Zajęcia z nimi prowadzi 28 trenerów i 
instruktorów.

Zawodnicy zrzeszeni w w/w sekcjach 
biorą udział w zawodach organizowa-
nych w kraju i za granicą. 

Także Centrum Kultury i Sportu 
jest organizatorem 
wielu imprez spor-
towych,  zarówno 
rangi krajowej, jak 
i lokalnej.

Do najbardziej 
prestiżowych należą 
następujące impre-
zy:

- Puchar Polski w 
zawodach rowero-
wych BMX,

- Puchar Polski 
w sprincie psich za-
przęgów,

- Eliminacje do 
Mistrzostw Świata w poławianiu bur-
sztynu,

- Maraton Fitness&Dance,
- Turniej tańca break dance Pal Par-

kiet,
- zawody mode-

larskie i latawcowe, 
- Festiwal Bry-

dżowy o  Puchar 
Burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

W dniach 6-7 li-
stopada 2010 r., po 
raz pierwszy, od-
będzie się impreza 
sportowa o zasię-
gu  eu rope j sk im. 
Będzie to Puchar 
Europy w sporcie 
psich zaprzęgów.

Centrum Kultury 
i Sportu nie zapomina także o sportow-
cach amatorach i młodzieży szkolnej, 
organizując dla nich kilkadziesiąt róż-
norodnego rodzaju imprez i zawodów 
sportowych.

Spośród nich do najbardziej popular-

nych należy zaliczyć np.:
- Amatorską Halową Ligę Piłki Noż-

nej, 
- Grand Prix Pruszcza Gdańskiego  

w tenisie,
- Grand Prix Pruszcza Gdańskiego  

w tenisie stołowym,
- biegi przełajowe w ramach akcji 

Polska Biega,
-  ha lowe zawody modelarsk ie  

w rzutkach,
- zawody latawcowe,
- zawody kajakowe,
- sztafetowe biegi dla uczniów szkół.
Szczególnie dużo imprez rekreacyj-

nych i sportowych organizowanych jest 
w okresie ferii zimowych, wakacji oraz w 
czasie Dni Pruszcza Gdańskiego. 

Z obiektów Centrum Kultury i Sportu 
korzystają także sportowcy różnych klu-
bów sportowych. 

Na bieżni stadionu regularnie trenuje 
3-krotny Mistrz Świata w sprincie psich 
zaprzęgów Igor Tracz z klubu Amberdog 
Gdańsk. Na naszym boisku swoje mecze 
rozgrywają rugbiści Rugby Club Czarni 
Pruszcz Gdański i piłkarze Miejskiego 
Klubu Sportowego Czarni Pruszcz Gdań-
ski. W 2010 roku na naszym boisku tre-
nowali także piłkarze z ekstraklasy (Śląsk 
Wrocław) oraz piłkarki z 2. Bundesligi 
(Victoria Gersten).

 
Nadchodzący 2011 rok ma być rów-

nie intensywny i bogaty w wydarzenia 
kulturalne i sportowe. Centrum planuje 

uruchomienie nowych sekcji kultural-
nych i sportowych. Stałe imprezy ple-
nerowe będą zyskiwały nowe oblicze, a 
planowane nowe obiecuję, że zaskoczą 
mieszkańców...

Dziękuję za rozmowę!

Dni Pruszcza 2010

Zawody na torze BMX


