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Rada  Mias ta  Pruszcz  Gdański 
upoważni ła  29 lu tego 2012 roku 
Burmistrza Janusza Wróbla do pod-
pisania dokumentu partnerstwa miast 
pomiędzy Miastem Pruszcz Gdań-
ski a niemieckim Hofheim am Tau-
nus. Dokument zostanie podpisany  
25 kwietnia w Niemczech. 

Hofheim, położone zaledwie kil-
kanaście kilometrów od Frankfurtu 
nad Menem, liczy sobie ponad 40 000 
mieszkańców. Podobnie jak Pruszcz 
Gdański jest częścią dużej aglome-
racji. Hofheim i Pruszcz łączą podo-
bieństwa społeczne, kulturalne i histo-
ryczne. Oba miasta z dumą podkreślają  
wspólne, rzymskie dziedzictwo. Mamy 
zbliżone problemy infrastrukturalne  
i rozwojowe. 

Zawarcie dokumentu partnerstwa 
to oficjalne przypieczętowanie współ-
pracy, która rozwijała się od 2009 
roku.  Pracujemy razem nie tylko 
na płaszczyźnie samorządowej, ale 

także szkolnej. Uczniowie ZSO nr 1 
wspólnie z młodzieżą z Hofheim re-
alizują projekty edukacyjne. Młodzież 
niemiecka gości w naszych domach  
i odwrotnie. 

Partnerstwo z Hofheim zaowo-

cowało stworzeniem rozbudowanej 
sieci międzynarodowych kontaktów. 
Młodzież z Pruszcza uczestniczy już 
w innych programach partnerskich, 
realizowanych przez Hofheim, wraz  
z historycznym, burgundzkim miastem 
Chinon oraz brytyjskim Tiverton. 

Współpraca z Hofheim to jednak nie 
tylko szkoły. Niedawno odbyła się tam 
wystawa fotograficzna, na której były 
prezentowane zdjęcia Jacka Świsa. To 
początek szerszej współpracy kultu-
ralnej, którą zamierzamy rozciągnąć 
na innych artystów i twórców, którzy 
chcieliby zaprezentować się także  
w Europie. Wraz z Hofheim planujemy 
uruchomić absolutnie otwartą wymia-
nę prac malarskich, warsztaty muzycz-
ne, czy program zajęć plastycznych dla 
uzdolnionej młodzieży.

Wspólne projekty to nie jedyny 

powód, dla którego warto odwiedzić 
Hofheim am Taunus. Jest to bowiem 
niezwykłe miejsce na ziemi. Położo-
ne na skraju zalesionego masywu gór 
Taunus, z wyjątkowo klimatycznym 
Starym Miastem, pełnym sklepów i ka-
wiarni. Działa tutaj wspaniały teatr let-
ni oraz odbywają się koncerty muzyki 
klasycznej. W miejskiej hali odbywają 
się przedstawienia teatralne, kabareto-
we i koncerty. Hofheim jest również 
gospodarzem wielu plenerowych fe-
stiwali, które przyciągają tysiące ludzi  
z okolic. Miasto posiada także Muzeum 
Miejskie zbudowane na fundamencie 
XVIII-wiecznego zabytkowego gospo-
darstwa, gdzie podziwiać można stałą 
kolekcję lokalnej historii oraz cztery 
nowe wystawy rocznie. Jest tu też park 
wodny, przyciągający prawie 500 000 
gości rocznie oraz pole golfowe. 

PRUSZCZ GDAŃSKI PODPISUJE UMOWĘ 
PARTNERSKĄ Z HOFHEIM AM TAUNUS

Wizyta w Hofheim

Hofheim am Taunus



 2 Wieœci PRUSZCZA  2012.

Lp. Imię i Dzień miesiąca
1. Mariusz Badziąg 2 kwietnia, 2 maja, 1 czerwca
2. Adam Bodo 3 kwietnia, 4 maja, 4 czerwca
3. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 5 kwietnia, 7 maja, 5 czerwca
4. Ireneusz Czernecki 4 i 25 kwietnia, 9 maja, 6 czerwca
5. Piotr Kaliński 6 kwietnia, 8 maja, 8 czerwca
6. Jerzy Kłys 10 kwietnia, 10 maja, 11 czerwca
7. Marek Krawyciński 11 kwietnia, 16 i 30 maja, 13 czerwca
8. Witold Kulik 12 kwietnia, 11 maja, 12 czerwca
9. Krzysztof Lisowski 13 kwietnia, 14 maja, 14 czerwca
10. Jan Malek 16 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca
11. Dobrawa Morzyńska 17 kwietnia, 17 maja, 18 czerwca
12. Marcin Nowakowski 19 kwietnia, 18 maja, 19 czerwca
13. Danuta Olech 20 kwietnia, 21 maja, 21 czerwca
14. Leszek Parzymies 23 kwietnia, 22 maja, 22 czerwca
15. Zygmunt Patyna 24 kwietnia, 24 maja, 25 czerwca
16. Stefan Skonieczny 28 marca, 18 kwietnia, 23 maja, 20 i 27 czerwca
17. Helena Szymańska 25 kwietnia, 25 maja, 26 czerwca
18. Andrzej Ślusarczyk 26 marca, 26 kwietnia, 28 maja, 26 czerwca
19. Roman Trembacz 27 marca, 27 kwietnia, 29 maja, 27 czerwca
20. Ewa Tuz 29 marca, 27 kwietnia, 30 maja, 28 czerwca
21. Cyprian Wieczorkowski 30 marca, 30 kwietnia, 31 maja, 29 czerwca

HARMONOGRAM DYŻURÓW  RADNYCH MIASTA
W marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2012 r. w dni robocze oprócz sobót, niedziel i świąt  
w pokoju 11, I p. od 16.00 do 18.00

WYKAZ  UCHWAŁ   
VI  KADENCJA R.M.
XIV zwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz 
Gdański
1. XIV/151/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański na lata 2012 – 2025. 
2. XIV/152/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  budżetu 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2012.
3. XIV/153/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumie-
nia o współpracy pomiędzy niemieckim Miastem 
Hofheim am Taunus a Miastem Pruszcz Gdański.
4. XIV/154/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie zmian w umowach spółek: Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego – ABK spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, Pruszczańskie 
Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. XIV/155/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański 
porozumienia z Komendą Powiatową Policji 
w Pruszczu Gdańskim przy udziale Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, dotyczącego 
przekazania środków pieniężnych na Fundusz 
Wsparcia Policji na nagrody za osiągnięcia  
w służbie w ściganiu sprawców czynów kradzieży 
i niszczenia mienia komunalnego oraz sprawców 
nielegalnego składowania odpadów na terenach 
miejskich w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański.
6. XIV/156/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Pruszczu Gdańskim.
7. XIV/157/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie od osoby prawnej – Polskiego Związku 
Działkowców prawa użytkowania wieczystego 
działki nr 9/42  o pow. 589 m2  w obrębie 21, po-
łożonej przy ul. Tczewskiej w Pruszczu Gdańskim, 
z przeznaczeniem na cele drogowe.
8. XIV/158/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego działki 
niezabudowanej nr 664/1 o pow. 119 m2 w obrębie 
10, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański, położonej przy ul. Azaliowej w Pruszczu 
Gdańskim, z przeznaczeniem pod kontenerową 
stację transformatorową.
9. XIV/159/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody 
na sprzedaż w przetargu nieograniczonym działki 
niezabudowanej nr 4/60 o pow. 371 m2 w obrębie 
7, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański, położonej przy ul. Gdańskiej w Pruszczu 
Gdańskim.
10. XIV/160/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody 
na zbycie w drodze bezprzetargowej gruntu sta-
nowiącego własność Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański, oznaczonego jako działka nr 144/2   
o pow. 164 m2 w obrębie 9, położonego w Pruszczu 
Gdańskim przy ul. Kordiana na rzecz właściciela 
działki nr 145/1.
11. XIV/161/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody 
na wydzierżawienie na okres dziewięciu lat,  

w drodze przetargu nieograniczonego części dzia-
łek niezabudowanych nr 45, nr 46, nr 47, nr 48  
i nr 49/1 o łącznej pow. ok. 4 000 m2 w obrębie 10, 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański, położonych w okolicy ul. Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego i Jana Kasprowicza  
w Pruszczu Gdańskim, z przeznaczeniem na cele 
sportowo-rekreacyjne.
12. XIV/162/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na 
sprzedaż w przetargu nieograniczonym działek nie-
zabudowanych nr 11/5 o pow. 1 498 m2, nr  11/25  
o pow. 1 496 m2 i nr 11/27 o pow. 55 m2 w obrębie 7, 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański, położonych przy ul. Przemysłowej  
w Pruszczu Gdańskim.
13. XIV/163/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw nowo 
powstałym ulicom w Pruszczu Gdańskim.
14. XIV/164/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miejską 
Pruszcz Gdański, działek niezabudowanych,  
tj. działek położonych przy ul. Fryderyka Chopina 
nr 69/18 o pow. 196 m2, nr 69/37 o pow. 945 m2, 
nr 69/49 o pow. 838 m2, nr 69/51 o pow. 918 m2  
w obrębie 7, działki położonej przy ul. Prof. 
Mariana Raciborskiego nr 18/3 o pow. 2 566 m2  
w obrębie 5 w Pruszczu Gdańskim, stanowiących 
własność Skarbu Państwa.
15. XIV/165/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż 108/1000 udziału w działce nr 127/6  
o pow. 14 m2, w obrębie 10,  położonej przy  
ul. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim 
należącego do Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 
na rzecz Województwa Pomorskiego z przezna-
czeniem na cele drogowe.
16. XIV/166/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków do miejskich urządzeń 
kanalizacyjnych, obowiązujących na terenie miasta 
Pruszcza Gdańskiego.
17. XIV/167/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2012.
18. XIV/168/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Osiedle 
Nad Radunią i rejon Faktorii Handlowej”.
19. XIV/169/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. 
Kasprowicza – zmiana”.
20. XIV/170/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę  
nr IX/114/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zaliczenia  
ul. Wojska Polskiego, ul. Jana Kochanowskiego oraz  
ul. Powstańców Warszawy (na odcinku od ronda 
z ul. Fryderyka Chopina do ul. Obrońców Wester-
platte) w Pruszczu Gdańskim do kategorii dróg 
gminnych i ustalenia ich przebiegu.
21. XIV/171/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumie-
nia z Powiatem Gdańskim na powierzenie Gminie 
Miejskiej Pruszcz Gdański zadań z zakresu letniego 
i zimowego utrzymania dróg powiatowych.
22. XIV/172/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański.
23. XIV/173/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz 
Gdański na 2012 rok.

nazwisko
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Gmina Miejska Pruszcz Gdański pod-
pisała umowę na dofinansowanie projektu 
pn. „Craftland – Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Regionu Południowego Bałty-
ku” w ramach Programu Współpracy Trans- 
granicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.

W styczniu gościliśmy w Pruszczu 
Gdańskim partnerów projektu – reprezen-
tantów Litwy z miejscowości Silute oraz 
Szwedów z Muzeum Foteviken, w którym 

KOLEJNY MIĘDZYNARODOWY PROJEKT 
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

znajduje się zrekonstruowana 
osada Wikingów. 

Na pierwszym spotkaniu part-
nerskim omawiano plan dzia-
łań na następne trzy lata, gdyż 
taki jest okres trwania projektu. 
Naszym celem jest zintensyfi-
kowanie dialogu kulturalnego 
i zaangażowanie społeczności 
lokalnych w działania transgra-
niczne, jak również zwiększenie 
atrakcyjności naszego regionu. 

W ramach projektu w każdej 
miejscowości odbędzie się jedno 
wydarzenie – w maju Festiwal Fol-
ku i Rzemiosła w Silute, 2 czerwca 
Turniej Miast na terenie Faktorii  
w Pruszczu Gdańskim, a we wrze-
śniu Festiwal Market w Szwecji, na 

którym królować będzie rzemiosło z różnych 
okresów historycznych. Każda z tych imprez 
będzie zmieniała organizatora i miejsce  
w kolejnych latach. Będzie to świetna okazja, 
żeby poznać dziedzictwo kulturowe naszych 
partnerów, jak również zaprezentować własne 
osiągnięcia i wymienić się doświadczeniami. 

Spotkanie partnerskie w Pruszczu Gdańskim

Podpisanie umowy partnerskiej

We wszystkich szkołach podstawo-
wych w Pruszczu Gdańskim odbywają 
się bezpłatne zajęcia dla dzieci klas 
I-III w ramach realizacji projektu pn. 
”Indywidualizacja procesu nauczania  
i  wychowania uczniów klas  I - I I I  
w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”.

Prowadzone są  m.in. zajęcia logope-
dyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia 
rozwijające zainteresowania dzieci (te-
atralne, wokalne, plastyczne).

W projekcie  bierze udział  608 
uczniów. Łącznie we wszystkich szko-
łach stworzono 146 grup. Przeprowa-
dzonych zostanie 4 788 godzin zajęć 
dodatkowych. Zajęcia będą odbywały 
się do końca czerwca 2012 r. Całkowite 
koszty projektu wynoszą  412 503 zło-
tych. Całość pokrywa Unia Europejska 
i budżet państwa.

Projekt współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Eu-

ropejskiego Funduszu 
Społecznego, priorytet 
IX Rozwój kształcenia 
i  kompetencji  w re-
gionach, działanie 9.1. 
Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jako-
ści usług edukacyjnych 
świadczonych w syste-
mie oświaty, poddziała-
nie 9.1.2. Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej 
jakości usług eduka-
cyjnych świadczonych  
w systemie oświaty.

Projekt jest w 85 % dofinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Anna Knoch

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA 
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Patrycja Grochowska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie 
uzdolnionych plastycznie w ZS nr 4.
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ZIMA NA WESOŁO W CENTRUM KULTURY I SPORTU 
Dominika Dowgiert

O d  3 0  s t y c z n i a  d o  1 0  l u t e g o  
w Centrum Kultury i Sportu odbywała 
się seria warsztatów artystycznych  
i zajęć sportowych przygotowanych na 
ferie zimowe. W ramach zajęć każde 
dziecko z Pruszcza Gdańskiego mogło 
w ciekawy i twórczy sposób spędzić 
czas wolny od szkoły. Zajęcia w CKiS 
cieszyły się ogromną popularnością  
i zainteresowaniem dzieci z całego Trój-
miasta. W tym roku z oferty Centrum 
skorzystało łącznie ponad 200 dzieci  
w różnym wieku.

Jak co roku Centrum Kultury i Spor-
tu przygotowało interesujące i jedyne  
w swoim rodzaju zajęcia, które odby-
wały się przez 10 dni roboczych ferii 
zimowych. 

W t y m  r o k u  C K i S  j a k o 
pierwszy ośrodek z Pruszcza 
zaprosił do siebie instrukto-
rów Piany Mydlanej. Warsz-
taty Piany Mydlanej polegają  
na  udos tępn ien iu  dz iec iom 
p ó ł p r o d u k t ó w  d o  w y k o n a -
nia indywidualnego mydełka.  
W t r a k c i e  z a j ę ć  w  P r u s z -
c z u  m o g l i ś m y  z a o b s e r w o -
wać jak piękne i  różnorod -
ne mydełka wychodziły spod 
r ąk  uczes tn ików.  Nadawa -
nie mydełku unikatowego wyglądu  
i zapachu motywowało dzieciaki do 
twórczej ekspresji i zabawy. 

Kolejną atrakcją był wyjazd do 
PGE Areny w Gdańsku, która uzna-
wana jest za najpiękniejszy stadion  
w Polsce.  Za symboliczną opłatę 
dzieci zostały oprowadzone po obiek-
cie, poznały historię grającego tam 
klubu oraz mogły zadawać przewod-
nikowi nurtujące je pytania. Grupa  
z Pruszcza obejrzała szatnie gości  

i pod okiem przewodnika 
weszła na płytę boiska. 
Największą atrakcją, bu-
dzącą uśmiechy na twa-
rzach małych i  dużych 
kibiców, było zwiedzanie 
loży vipowskiej, w której 
każdy poczuł atmosferę 
zbliżających się wielkich 
czerwcowych wydarzeń 
Euro 2012. 

Miłośnicy sztuk pla-
stycznych wzięli udział  
w warsztatach z japońskiej kaligrafii. 
W trakcie zajęć dzieci poznały staro-
dawny japoński alfabet oraz nauczyły 
się pisać pełne zdania w języku ja-
pońskim. 

 Miesiąc luty rozpoczął  s ię  od 

p r z e d s t a w i e n i e  „ P a n  Tw a r d o w -
ski” na podstawie szkolnej lektury.  
W trakcie przedstawienia można było 
usłyszeć hejnał krakowski, zobaczyć 
tradycyjne stroje szlacheckie oraz śle-
dzić humorystycznie potraktowane losy 

głównego bohatera. Przed-
stawienie było jednocześnie 
oficjalnym zamknięciem dzie-
sięciu dni zajęć w pruszczań-
skim CKiS. 

Z i m a  d o b i e g a  k o ń c a ,  
a wrażenia  ze  znakomite j 
zabawy pozostały. Centrum 
Kultury i Sportu swoją rze-
telną i  interesującą ofertą 
d l a  d z i e c i  z y s k u j e  s o b i e 
grono stałych, młodych by-
walców oraz cieszy się  za-
ufaniem  rodziców.

mie pracownicy CKiS 
przygotowali wyjazd na 
ściankę wspinaczkową, 
gdzie dzieci miały oka-
zję nauczyć się zasad 
bezpiecznej wspinaczki 
pod okiem doświadczo-
nego instruktora. 

Cykl zajęć przygo-
towanych w ramach fe-
r i i  zamknęło ognisko  
z  k i e ł b a s k a m i  o r a z 

warsztatów z nauki podstaw rzeźby, 
na których  uczestnicy poznali zasady 
poprawnego rzeźbienia oraz wykonali 
własne prace w glinie, na podstawie 
obserwacji ludzkiej sylwetki. 

W ramach ferii  odbyły się trzy 
turnieje sportowe: koszykówki, siat-
kówki oraz turniej dart. Każde spo-
tkanie gromadziło imponującą liczbę 
drużyn, które rywalizowały odważnie 
i uczciwie o drobne nagrody. „Ruch 
to zdrowie” pamiętając o tej maksy-

Warsztaty Piany Mydlanej

Warsztaty z japońskiej kaligrafii

Warsztaty rzeźbiarskie

Zajęcia na ściance wspinaczkowej
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W czasie ferii zimowych, na terenie 
Faktorii odbyło się 6 zorganizowanych 
wydarzeń dla dzieci i młodzieży szkolnej: 
trzykrotnie „Poszukiwanie Skarbu Księż-
niczki” oraz jednokrotnie: „Graj i Tańcz”, 
„Zostań Legionistą” i „Sztuka Naskalna  
i Lepienie Garnków”. Wszystkie zajęcia miały 
charakter zabaw połączonych z edukacją.

 
„Poszukiwanie Skarbu Księżniczki” 

Gra terenowa,  będąca połącze -
niem podchodów z konkursem wiedzy  
o Faktorii i życiu Gotów. Odbywała się 
na terenie całego obiektu. Uczestnicy po 
ok. 10 minutowej opowieści o Gotach, 
osadzie i szlaku bursztynowym odwie-

FERIE ZIMOWE NA TERENIE FAKTORII 
Grzegorz Haasa

dzili 6 miejsc na terenie Faktorii, gdzie 
aby uzyskać kolejną wskazówkę o za-
ginionym skarbie, musieli wykazać się 
wcześniej zdobytą wiedzą, która została 
poszerzona i wzbogacona o umiejętności 
praktyczne. Po odnalezieniu i omówie-
niu skarbu, uczestnikom wyświetlany 
był film edukacyjny. Jednorazowo, 
zajęcia trwały około 2,5 godziny.

„Graj i Tańcz” 
Były to warsztaty 

z gier historycznych 
i dawnego tańca, za-
jęcia prowadzili do-
świadczeni wielolet-
nią działalnością re-
konstruktorzy z Gru-
py Truso z Elbląga. 
W zajęciach udział 
wzięli zarówno pod-

opieczni, jak i sami opiekuno-
wie. Poza grami, prezentowane 
były także dawne zabawki  
i formy rozrywki plebejskiej sprzed 
1000 lat. Czas trwania: 4,5 godziny.

 
„Zostań Legionistą”

Warsztaty z fechtunku i musztry le-
gionów rzymskich, poprowadzone przez 
rekonstruktora, należącego do Grupy 
Radnyna, wieloletniego uczestnika 
ruchu odtwórstwa militariów wieków 

dobnych zajęć. Czas trwania: 
około 3 godzin.

 
„Sztuka Naskalna i Lepienie 
Garnków”

Zajęcia plastyczne oraz 
edukacyjne. Uczestnicy samo-
dzielnie wykonywali malowi-
dła, wzorując się na prezen-
towanych w postaci slajdów 
fotografiach oraz bazując na 
wiedzy zdobytej podczas krót-

Zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej

Uczestnicy gry terenowej

Gry historyczne

Warsztaty z fechtunku i musztry

Zajęcia plastyczne i edukacyjne

kiej pogadanki. W kolejnej części zajęć, 
uczestnicy wykonywali naczynia glinia-
ne, nie używając koła garncarskiego. 
Wzorami były prezentowane repliki 
naczyń wykopanych na terenie Pruszcza 
Gdańskiego. W technikę lepienia wta-
jemniczali rekonstruktorzy z Faktorii. 
Czas trwania: ok. 3 godzin.

 

We wszys tk ich 
warsztatach zorga-
nizowanych w okre-
sie ferii udział wzię-
ło około 350 uczest-
ników. Wszystkie 
zajęcia pomimo sil-
nych mrozów od-
były się i cieszyły 
się sporą popular-
nością.

średnich. Na zakończenie zajęć odby-
ło się wspólne ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. Warsztaty stanowiły swego 
rodzaju wprowadzenie do cyklu po-

Dodatkowych informacji udziela: 
Grzegorz Haasa
Faktoria Handlowa, tel. 58 325 25 05,
58 682 22 06
e-mail: rekonstrukcje@pruszcz-gdanski.pl
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Jacek Swis

ZNK remontuje i odświeża
Pruszczański Zakład Nieruchomości Komunalnych 

pozyskał środki z budżetu miasta na ocieplenie części 
elewacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Obrońców 
Westerplatte 5A.

Koszt modernizacji to 170 tysięcy złotych. Dodatkowe 
30 tysięcy wydane zostanie na modernizację dwóch sys-
temów grzewczych w mieszkaniach ZNK z węglowych 
na gazowe. 

Tegoroczne remonty bieżące miejskiej substancji 
mieszkaniowej, należącej do ZNK, będą kosztować  
535 000 złotych. 

Spotkanie Przedsiębiorców w Faktorii

Sukces Białego Orlika
Pod koniec lutego zakończyliśmy sezon na „Białym Orli-

ku”, czyli miejskim lodowisku, położonym na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 3 przy ulicy Jana Matejki.

To już naprawdę koniec. Agregat na „Białym Orliku” został 
wyłączony. Przez 48 dni pracy tafli przewinęło się przez nią 
ponad 10 tysięcy użytkowników. Sprzedaliśmy ponad osiem 
tysięcy biletów, które pomogły miastu w poważny sposób 
utrzymać lodowisko. Przypomnijmy, że koszt powstania 
obiektu zamknął się kwotą 900 tys. zł. Jedna trzecia środków 
pochodziła z Ministerstwa Sportu.

Już dziś, dziękując pracownikom szkoły i CKiS za napraw-
dę ciężką pracę przy utrzymaniu w ruchu „Białego Orlika”, 
zapraszamy wszystkich na inaugurację pruszczańskiej śli-
zgawki w grudniu tego roku!

Spotkanie Przedsiębiorców 2012
Ponad setka przedstawicieli pruszczańskiego biznesu po-

jawiła się pod koniec stycznia na terenie Faktorii. 
Podczas corocznego Spotkania Przedsiębiorców Burmistrz 

Janusz Wróbel podsumował ubiegły rok, przedstawił plany 
inwestycyjne na najbliższe12 miesięcy i zaproponował współ-
pracę w zakresie biznesowego wykorzystania potencjału 
rekonstrukcji Faktorii Handlowej.

Mamy kojec dla psów
Referat Gospodarki Komunalnej zainstalował na terenie 
CKiS specjalny kojec dla biegających bez opieki psów, 
odławianych na ulicach miasta. 
– Będą tu trafiać wszystkie psy odłowione na terenie 
miasta. Będą pod naszą opieką przez tydzień. Dopiero 
potem będziemy je wysyłać do schroniska. Chodzi nam  
o ułatwienie odnalezienia zaginionego czworonoga 
przez jego właścicieli – mówi Mariola Barzał, Kierow-
nik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański. Sygnały o biegających po mieście, 
bezpańskich psach można zgłaszać do referatu Gospo-
darki Komunalnej lub do Straży Miejskiej.

W następnym numerze „Wieści Pruszcza” zamieszczone 
zostaną nowe uregulowania dotyczące posiadania psów  
w Pruszczu Gdańskim.

Trzeciego maja, do miasta Chinon wyjeżdża grupa 
młodzieży z Pruszcza Gdańskiego. Chinon to niewielkie, 
ośmiotysięczne miasto położone nad rzeką Vienne. Jest to  
z pewnością miejsce wyjątkowe. Choćby z powodu potężnego 
zamku, zbudowanego tu w 954 roku, w miejscu rzymskiego 
Castrum. W XII wieku Chinon było główną rezydencją Hen-
ryka II. Zamek był również siedzibą Karola VII, słynnego  
XV wiecznego następcy francuskiego tronu. Z fortecą zwią-
zana jest także słynna Joanna d’Arc. 

W tak historycznym kontekście uczniowie naszych szkół 
zaprezentują swój projekt na temat mobilności we współcze-
snej Europie. Do Pruszcza Gdańskiego powrócą po dziesięciu 
dniach pobytu we Francji.

Pruszczańskie lodowisko

Młodzież z Pruszcza jedzie do Chinon

Powierzchnia reklamowa 
do wynajęcia! 

Zakład Nieruchomości Komunalnych oferuje wy-
najem atrakcyjnych ścian przy najbardziej uczęszcza-
nych ulicach Pruszcza Gdańskiego pod powierzchnie 
reklamowe.

Stawka za m2 miejskiej ściany to tylko 25,47 zł.  
Do wynajęcia są cztery ściany. Więcej informacji udzieli 
zainteresowanym Pani Agnieszka Krysińska z ZNK,  
tel. 609 565 609. 
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Goście z Kaliningradu

Jubilaci
W dniu 24 lutego jubileusz 55-lecia małżeństwa obchodzili 

państwo Halina i Adolf Kalisz, mieszkańcy Pruszcza Gdańskie-
go. Gospodarze miasta mieli zaszczyt powtórnie uczestniczyć  
w uroczystości na cześć długoletniego pożycia małżeńskiego Państwa 
Kalisz. Poprzednia uroczystość odbyła się 5 lat temu i z tej okazji Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał jubilatom medale za trwałe  
i szczęśliwe małżeństwo.

Laureaci stypendiów Burmistrza

Uczestnicy zawodów Pu-
charu Polski Taekwon-do

Goście z Kaliningradu odwiedzili 
Faktorię

Przedstawiciele samorządów z Obwodu Kaliningradz-
kiego przyjechali z wizytą do Pruszcza Gdańskiego. Na 
miejscu odwiedzili znaną, również w tamtych rejonach, 
Faktorię Rzymską. Wzmożone zainteresowanie Rosjan to 
duża zasługa planowanych na czerwiec zmian w małym 
ruchu granicznym. To bardzo ważna szansa do rozwoju 
turystyki i biznesu.

Puchar Polski Taekwon-do w Prusz-
czu Gdańskim

Kilkuset sportowców z całej Polski, trenujących Taekwon-
-do, spotkało się w weekend w hali ZSO nr 1 na zawodach 
Pucharu Polski Taekwon-do ITF Seniorów, Młodzieżowców 
i Juniorów.

W imprezie wystartowało 130 zawodników w kategorii 
senior, reprezentujących 19 klubów z całej Polski, w kate-
gorii wiekowej junior do 
zawodów przystąpiło 77 
zawodników z 18 klubów. 

Sportowy Klub Ta-
e k w o n - d o  A N - D O 
w Pruszczu Gdańskim 
zdobył w kategorii SE-
NIOR 3 brązowe meda-
le: Anna Misztal – brąz  
w kategorii walk +70 kg  
i w kategorii układy stopni 
mistrzowskich III dan, 
Dorota Mazur – brąz  
w kategorii układy stopni 
mistrzowskich III dan.  
W grupie wiekowej JU-
NIOR AN-DO zdobyło 
4 medale: Karol Janik – 
złoto w kategorii układów 
stopni uczniowskich, Natalia Michoń – złoto w kategorii 
układów stopni uczniowskich, Anastazja Andrynowska  – 
srebro w kategorii układów stopni uczniowskich, Paulina 
Kocan – brąz w kategorii walk -50 kg. 

Warto zaznaczyć, że zawodnicy startujący w kategorii 
wiekowej junior są jeszcze juniorami młodszymi, a już na-
wiązują wyrównaną walkę z kolegami starszymi od siebie 
(junior 17,18 lat, junior młodszy to 14,15,16 lat).

Jubilaci w Urzędzie Stanu Cywilnego

Burmistrz przyznał kolejne stypendia
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel przyznał stypendia 

za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów będących 
stałymi mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego.

Stypendia, w wysokości 100 lub 150 zł miesięcznie, przyznane 
zostały za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów 
będących stałymi mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego na okres II 
semestru roku szkolnego 2011/2012. Otrzymało je 14 osób.
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W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła 
w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r.  
o zmianie ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach oraz nie-
których innych ustaw. Polska dołącza 
do europejskiego standardu zagospo-
darowania odpadów komunalnych, 
czyli tych powstających w naszych 
gospodarstwach domowych.

Najpóźniej od 1 lipca 2013 r. 
gminy przejmą odpowiedzialność  
za gospodarkę odpadami. To gmina 
ustali stawkę opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, a także 
termin, częstotliwość i tryb jej uisz-
czania. Opłatę mieszkańcy wnosić 

REWOLUCJA ŚMIECIOWA

Wydawca: Gmina Miejska Pruszcz Gdański.
Redaktor Naczelny: Bartosz Gondek
Fotografie: Jacek Swis - Silistra Studio, CKiS
Nakład: 4 000 egz.

wieœci

Adres Redakcji: 83-000 Pruszcz Gdański, 
ul. Grunwaldzka 20, tel. 58 775-99-21, 
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl
Skład i Druk: Zakłady Graficzne Sp. z o. o. Tczew, 
ul. Kwiatowa 11, tel. 58 531-57-30, e-mail: druk@zgdruk.eu

Małgorzata Skuza będą do gminy. Odpady od mieszkań-
ców odbierać będzie przedsiębiorca 
wyłoniony przez gminę w drodze prze-
targu. 

Ustawa wprowadziła obowiązek 
osiągnięcia określonych poziomów 
odzysku. W związku z powyższym 
na terenie gminy koniecznością jest 
wprowadzenie systemu zbiórki dual-
nej tzn. dwupojemnikowej polegającej 
na segregacji odpadów mokrych i su-
chych do oddzielnych pojemników już 
na poziomie gospodarstw domowych. 
Odpady mokre to odpady ulegające 
biodegradacji (np.: resztki żywności, 
zabrudzony papier, trawa, liście, ro-
śliny). Odpady suche to pozostałe od-
pady (np.: opakowania z resztkami je-

dzenia, opakowania po kosmetykach, 
pampersy, odpady wielomateriałowe).

Dodatkowo będziemy mieli obo-
wiązek selektywnego zbierania szkła, 
makulatury i opakowań z tworzyw 
sztucznych. W tym celu poza punkta-
mi już istniejącymi utworzone będą 
kolejne punkty selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych w taki 
sposób, aby  zapewnić łatwy dostęp do 
nich wszystkim mieszkańcom Prusz-
cza Gdańskiego. Dla tego, kto pra-
widłowo będzie segregował odpady 
opłata będzie niższa. Opłaca się więc 
segregować odpady. Nadzór nad pra-
widłowym zagospodarowaniem odpa-
dów przez odbierającego sprawować 
będzie gmina.


