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Bartosz Gondek

Pudelsi, Ryszard Rynkowski i Gol-
den Life – oto gwiazdy najbliższych 
Dni Pruszcza. Tegoroczne obchody Dni 
Pruszcza odbędą się wyjątkowo w pierw-
szy, a nie drugi weekend czerwca. – Nie 
chcielibyśmy, aby nasza coroczna impreza 
kolidowała z Mistrzostwami Euro 2012 
– mówi Zastępca Burmistrza ds. Społecz-
nych, Jerzy Kulka.

W sobotę dla mieszkańców zagra 
Golden Life oraz Pudelsi. Koncerty 
przeplatane będą występami teatru ognia.  
W niedzielę czekają na nas kolejne 
atrakcje – konkurencje sportowe dla ca-
łych rodzin oraz pokaz taneczny sekcji 
breakdance Young Flava, która powstała  
w Pruszczu Gdańskim na terenie Centrum 
Kultury i Sportu i reprezentuje barwy 
Pruszcza Gdańskiego na zawodach tanecz-
nych w całej Polsce. Gwiazdą wieczoru 
będzie Ryszard Rynkowski.

Dni Pruszcza to nie tylko koncerty. 
Tradycyjnie już możemy spodziewać się 
wesołego miasteczka, szerokiej oferty ga-
stronomicznej i pokazu sztucznych ogni, 
który zakończy pierwszy dzień imprezy. 

ATRAKCJE DNI PRUSZCZA 2012

2 czerwca 2012 r. na 
terenie Faktorii w Pruszczu 
Gdańskim odbędzie się Tur-
niej Miast w ramach projek-
tu „Craftland  – Zachowanie 
dziedzictwa kulturowego 
Regionu Południowego Bałtyku” współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Południowy Bałtyk 2007 – 2013.

Projekt Craftland to międzynarodowe 
przedsięwzięcie mające na celu zinten-
syfikowanie dialogu międzykulturowego  

MIĘDZYNARODOWY  TURNIEJ  MIAST
Anna Knoch i zaangażowanie społeczności lokalnych  

w działania transgraniczne.
Turniej Miast to pierwsza odsłona projektu 

w naszym mieście. Wezmą w nim udział 
reprezentanci Litwy z miejscowości Silute  
i Szwedzi z Muzeum Foteviken, jak również 
5-osobowa drużyna z Pruszcza Gdańskiego.

Impreza  czerwcowa poprzedzona zosta-
nie eliminacjami, które odbędą się 3 maja 
2012 r. w godzinach 14.00 – 16.00 na terenie 
parku przy ulicy Mickiewicza. 

Obchody święta miasta

Zapraszamy wszystkich pełnoletnich 
mieszkańców Pruszcza Gdańskiego do 
spróbowania swoich sił w strzelaniu z łuku, 
„rzucie zapałką” i jeździe na rowerach sta-
cjonarnych. Zapisy rozpoczniemy o godzi-
nie 14.00. Zwycięzcy będą reprezentować 
Pruszcz podczas Turnieju Miast 2 czerwca. 
Dodatkowe konkurencje, w których zmierzą 
się zawodnicy to poławianie bursztynu, piło-
wanie kłody i przeciąganie liny. 

 Koncert z okazji Dni Pruszcza 2011

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

HARMONOGRAM DYŻURÓW  RADNYCH MIASTA

W 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 RADY MIASTA

1. XV/174/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumie-
nia z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie nawiązania Partnerstwa 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z Gminą Pruszcz Gdański  
w celu realizacji projektu pn.: „Kolejowa Obwodnica Metropolii 
– Pruszcz Gdański, Goszyn”.

nazwisko

Od przyszłego roku drastycznie wzro-
śnie opłata od posiadania psa. Na ulgi 
mogą liczyć tylko właściciele zwierząt, 
którzy poddadzą się wymogom nowej 
ustawy o przeciwdziałaniu bezdomności 
zwierząt. 

29 lutego Rada Miasta Pruszcz Gdań-
ski podjęła uchwałę, w której przyjęła 
ustawowy program opieki nad bezdom-
nymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański.

W programie określone zostały me-
chanizmy, które zachęcić mają miesz-
kańców do elektronicznego znakowania 
psów. Od przyszłego roku opłata od po-
siadania psa ma drastycznie wzrosnąć –  
z 33 do około 100 złotych rocznie. Oso-
by, które wszczepią psu elektroniczny 
identyfikator, zapłacą 40% stawki pod-
stawowej, natomiast właściciele psów, 
którzy zdecydują się je zaczipować i wy-
sterylizować lub wykastrować, zapłacą 
tylko 10% stawki podstawowej. 

Przypominamy, że każdy posiadacz 
psa ma obowiązek zarejestrowania zwie-
rzęcia i opłacania należnego podatku. 
Przez ostatnie lata mieszkańcy mogli 
czipować psy na koszt gminy. Miasto 

PSY W MIEŚCIE PO NOWEMU
prowadziło kampanię zachęcającą do 
elektronicznego znakowania psów. 
Wszystko po to, aby w przypadku kiedy 
pies zabłąka się, szybko i łatwo  ustalić 
jego właściciela. Od tego roku usługa 
czipowania  jest już odpłatna. W gabine-
cie weterynaryjnym czipowanie kosztuje 
około 80 zł. W Pruszczu  około 850  psów 
posiada odpowiednie identyfikatory. 
Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta w Pruszczu Gdańskim szacuje, 
że niezaczipowanych, a co najgorsze, 
niezarejestrowanych jest drugie tyle 
czworonogów. 

Nowy program nakłada na gminę 
obowiązek odławiania i przekazywa-
nia do schroniska bezpańskich psów.  
Z informacji uzyskanych przez Referat 
Gospodarki Komunalnej wynika, że na 
terenie Pruszcza Gdańskiego bezpań-
skich psów jest niewiele. Informacje od 
mieszkańców o błąkających się psach 
najczęściej dotyczą zwierząt, które 
posiadają właścicieli, a po mieście 
błąkają się albo dlatego, że uciekły 
ze źle zabezpieczonej nieruchomości, 
albo ich beztroscy właściciele po pro-
stu wypuścili je, aby sobie pobiegały. 
Pamiętajmy, że pies poza nieruchomo-

ścią musi być prowadzony w kagańcu 
i na smyczy.

Od stycznia na terenie naszego miasta 
funkcjonuje specjalny kojec, w którym 
możliwe jest przetrzymanie zwierzaka 
do czasu, aż potwierdzi się, że nikt go 
nie szuka. Dopiero wtedy psa przekazuje 
się do schroniska. Tam każdy pies zo-
stanie zaczipowany i wysterylizowany. 
Schronisko zobowiązane jest także do 
poszukiwania nowych właścicieli dla 
przyjętych psów. 

XV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz Gdański

Sesja Rady Miasta
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FAKTORIA W PRUSZCZU GDAŃSKIM 
INWESTYCJĄ TURYSTYCZNĄ ROKU!

NOWE KSIĄŻKI O PRUSZCZU GDAŃSKIM

Rekonstrukcja Faktorii Handlo-
wej z czasów rzymskich w Pruszczu 
Gdańskim zdobyła na jubileuszowych 
XV Gdańskich Targach Turystycznych 
pierwsze miejsce w kategorii Inwesty-
cja Turystyczna Roku. O skali sukcesu 
świadczy fakt, że na drugim miejscu 
znalazła się nowa marina żeglarska  
w Sopocie. 

– To bardzo wielkie wyróżnienie. 
W ubiegłym roku w Województwie 
Pomorskim oddano bowiem do użytku 

Bibliografia literatury naukowej doty-
czącej Pruszcza Gdańskiego wzbogaci się 
o kolejne niezwykle wartościowe pozycje. 
Bez przesady można powiedzieć, że jest to 
historyczne wydarzenie w skali nie tylko 
miasta, ale także całego powiatu.

Od trzech miesięcy trwają prace edy-
torskie nad wydaniem trzech obszernych 
materiałów dotyczących historii Pruszcza  
i Powiatu Gdańskiego. W ramach konkursu 
„Powiat Gdański. Historie mało znane”, 
ukaże się praca Jana Hlebowicza, traktu-
jąca o historii Parafii Najświętszej Marii 
Panny Nieustającej Pomocy i jej sławnym 
proboszczu – idolu partyzantów AK, księ-

Bartosz Gondek wiele niezwykle 
spektakularnych 
obiektów, zwięk-
szających atrak-
cyjność turystycz-
ną regionu – mówi 
Burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego, 
Janusz  Wróbe l . 
– Poza tym, miło 
jest przyjąć taką 
nagrodę  na  im -
prezie, na której 

dzu Józefie Walągu. Wartością pracy jest 
zbudowanie jej na materiałach pochodzą-
cych z kroniki oraz źródeł parafialnych.  

Kolejną przygotowywaną aktualnie 
publikacją z cyklu „Powiat Gdański. Hi-
storie mało znane”, będzie praca Tomasza 
Jagielskiego „Wróblewo – 700 lat historii 
wsi żuławskiej”. Obie prace wydane 
zostaną dzięki partnerstwu z Powiatem 
Gdańskim.

Prawdziwym hitem edytorskim będzie 
oczekiwany od dziesięcioleci reprint  
„Kroniki wsi Pruszcz” Wilhelma Hof-
fmanna. Wydana w 1913 roku książka 
jest jednym z podstawowych źródeł do-
tyczących historii miasta, jednak do tej 
pory korzystać z niej mogło wąskie grono 

zainteresowanych. Ze względu na niewiel-
ką dostępność oraz niemieckojęzyczne 
wydanie, treści zebrane przez Hoffmana 
– dawnego wójta okręgu Pruszcz, często 
cytowane były całymi akapitami, bez 
podawana faktycznego źródła. „Kronika 
wsi Pruszcz” wydana zostanie nakładem 
Miasta Pruszcz Gdański w 2012 roku. 

Prace przygotowawcze, dotyczące 
wszystkich publikacji, prowadzone są 
przez Powiatową i Miejską Bibliotekę 
Publiczną, Miasto Pruszcz Gdański oraz 
Powiat Gdański wraz ze specjalistycznym 
wydawnictwem Maszoperia Literacka. 
Wydawnictwo ze swojej strony zobowią-
zało się do redakcji, korekty prac i uzupeł-
nienia ich biogramami oraz ilustracjami. 

Bartosz Gondek

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego odbiera nagrodę

obecni jesteśmy od lat, ob-
serwując jej stały rozwój. 

Gdańskie  Targi  Tury -
styczne to jedna z trzech 
największych imprez tego 
typu w Polsce. W ubiegłym 
roku odwiedziło je ponad 
10 tysięcy gości z kraju  
i zagranicy. Swoje stoiska 
prezentowało zaś  ponad 
300 wystawców. Tegorocz-
ne s ta tystyki  są  jeszcze 
lepsze. Głównie za sprawą 
specjalnego projektu po-
święconego Mistrzostwom 
Europy  w Pi łce  Nożne j 
EURO 2012.

Nagroda za pierwsze miejsce w kategorii Inwestycja Turystyczna Roku
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WIZYTA MŁODZIEŻY Z UKRAINY, ROSJI 
I MOŁDAWII W PRUSZCZU GDAŃSKIM

W marcu gościliśmy w Urzędzie 
Miasta 11 osób z Ukrainy, Rosji i Moł-
dawii, które przyjechały do Polski w ra-
mach programu Study Tours to Poland.

Do programu Study Tours to Poland 
młodzież zapraszana jest od 2004 roku. 
Przedsięwzięcie jest dofinansowane 
przez Polsko-Amerykańską Fundację 
Wolności, a realizowane przez Fundację 
„Borussia” i Kolegium Europy Wschod-
niej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 
Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku 
od początku pełni rolę operatora pro-
gramu. 

Celem wizyt studyjnych jest podzie-
lenie się z przyszłymi liderami społecz-
nymi i politycznymi z Ukrainy, Rosji, 
Mołdawii i Białorusi polskimi doświad-
czeniami przemian społeczno-ustrojo-
wych po 1989 r., a także przybliżenie 
historii, kultury i współczesności kraju. 
Słowem, goście poznają Polskę nieja-
ko „w pigułce” po to, by stać się jej 
dobrymi przyjaciółmi i ambasadorami  
w swoich krajach. 

Program trwa 12 dni i przewiduje wy-
kłady, spotkania, prezentacje, dyskusje 
i rozmowy z ikonami „Solidarności”, 
jak Lech Wałęsa, Bogdan Borusewicz 
czy Jerzy Borowczak, a także wizyty 

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego 
informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2012 
roku osoby mające trwałe lub okre-
sowe trudności w komunikowaniu się  
i wymagające w związku z tym wsparcia  
w kontaktach z organami administracji 
publicznej, przy załatwianiu spraw 
w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański 
mogą korzystać z pomocy poprzez 
wykorzystanie środków wspierających 
komunikowanie się, w szczególności: 

1. poczty elektronicznej, 
2. faksu,
3. komunikatora internetowego dostęp-
nego ze strony internetowej miasta, 
4. usługi tłumacza języka migowego.

Spotkanie Burmistrza z młodzieżą z Ukrainy, Rosji i Mołdawii

na trójmiejskich uniwersytetach, w or-
ganizacjach pozarządowych, flagowych 
ośrodkach kulturowo-turystycznych ta-
kich jak Faktoria w Pruszczu Gdańskim 
czy muzeum zamkowe w Malborku. 
Nasi goście mają niepowtarzalną okazję 
poznania Polski i jej mieszkańców po-
przez bezpośrednie kontakty, dotykając 
przeróżnych sfer życia społecznego, 
kulturalnego i politycznego kraju. 

Młodzież odwiedziła Pruszcz Gdań-
ski,  by w praktyce przekonać się, 
jak działa system samorządowy, jak 
na lokalnym poziomie są wykorzy-
stywane pieniądze unijne na rozwój 
infrastruktury. Ważnym aspektem jest 
sposób wybierania lokalnych władz  
i funkcjonowanie administracji samo-
rządowej. 

OBSŁUGA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI 
W KOMUNIKOWANIU SIĘ

W celu uzyskania w/w pomocy osoba 
uprawniona winna zgłosić taką potrzebę 
w dowolnej formie (np. pisemnie, za po-

mocą komunikatora, za pomocą e-maila, 
telefonicznie przy pomocy osoby trze-
ciej, za pomocą faksu itp.) co najmniej 
na 3 dni robocze przed przewidzianym 
kontaktem i jednocześnie wskazać wy-
braną metodę komunikowania się: 

a) na adres: 
Urząd Miasta Pruszcz Gdański 
ul. Grunwaldzka 20 
83-000 Pruszcz Gdański 
b) za pomocą komunikatora interneto-
wego (GG: 42343071) 
c) na adres e-mail: sekretariat@pruszcz-
-gdanski.pl 
d) telefonicznie na nr:58 775 99 
e) faksem na nr: 58 682 34 51
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Podczas gdy luty minął pod znakiem ferii i bogatej oferty 
zajęć dla dzieci i młodzieży, w marcu i kwietniu Faktoria tętniła 
życiem „szkolnym” – promowana w miesiącach zimowych ofer-
ta edukacyjna przypadła do gustu nauczycielom pruszczańskich 
i trójmiejskich szkół. Odbyło się niemal 50 lekcji muzealnych, 
przy czym lekcja w Faktorii to nie tylko szkolne 45 minut, 
ale również zwiedzanie ekspozycji muzealnej, rekonstrukcji 
domostw i warsztatów bursztyniarza i kowala.

Wiosna to również czas na przygotowania do sezonu tury-
stycznego, czyli promocja i przygotowywanie festynów histo-
rycznych, które planowane są na miesiące letnie. 

ZAJĘCIA NA FAKTORII

Z przyjemnością informujemy, iż już od 3 kwietnia do 
Państwa dyspozycji oddana została nowa kasa biletowa. 
Budynek znajduje się na terenie osady, co za tym idzie 
wszelkie niedogodności związane z dotychczasową loka-
lizacją zostały zażegnane.

NOWA KASA BILETOWA

Nowa kasa biletowa

W dniach 21 – 22 marca 2012 roku rekonstruktorzy  
z Faktorii wzięli udział w XIX Międzynarodowych Targach 
Bursztynu Amberif 2012. Jest to prestiżowy, wyjątkowy  
w skali światowej zlot bursztynników i jubilerów. Podczas 
targów, corocznie wybierany jest przez kapitułę Bursztyn-
nik Roku. Tegoroczne targi otworzył Marszałek Senatu 
Bogdan Borusewicz.

Jako miejsce propagujące dziedzictwo kulturowe Szlaku 
Bursztynowego i samego bursztynu uzupełniliśmy halę 
wystawową o naszą rekonstrukcję warsztatu bursztynnika 
sprzed 2000 lat. Zarówno wystawcy, goście, jak i kupują-
cy żywo zainteresowani byli naszym stoiskiem. Chętnie 
odwiedzali nas również goście z zagranicy, m.in. z Kana-
dy, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Rosji  i Wielkiej 
Brytanii.

AMBERIF 2012

Faktoria na Targach Bursztynu Amberif

24 marca 2012 roku odbył się wiosenny festyn historycz-
ny pod nazwą „Równonoc Wiosenna”. Celem imprezy była 
prezentacja obrzędów i wierzeń związanych z wiosennym 
odrodzeniem dawnych mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. 
Ponadto w programie przewidziane były atrakcje dla dzieci 
w postaci zabawy z edukacją. Dodatkową atrakcją dla ro-
dzin było oddane do ich dyspozycji ognisko, przy którym 
mogły zorganizować piknik. Festyn trwał od godziny 11:00 
do 17:00.

RÓWNONOC 
WIOSENNA

Atrakcje dla dzieci podczas festynu
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Jacek Swis

Wiosenna ziemia oddaje ciekawe przedmioty, związane z historią 
Pruszcza Gdańskiego. Tym razem jest to świetnie zachowana kamion-
kowa butelka po Cherry, pochodząca z około 1890 roku.

-  Butelka po Cherry Brandy, pochodzi ze znanej amsterdamskiej 
fabryki Hermanna Stibbego. O tym, że był to nie byle jaki trunek, 
świadczy fakt, że pokazywano go na Wystawie Światowej w Londy-
nie – mówi archeolog Agnieszka Ruta, kierownik działu rekonstrukcji 
historycznych na Faktorii.

Butelkę znaleźli robotnicy, pracujący w niewielkim wykopie  
w okolicach ulicy Mickiewicza. Widząc, że może mieć wartość histo-
ryczną, przekazali ją w ręce pracowników Faktorii.

- To bardzo ładny przykład poszanowania dziedzictwa kulturowego 
Pruszcza Gdańskiego – kontynuuje Agnieszka Ruta. Pruszcz to bo-
wiem ciekawy teren dla archeologii. Nie tylko tej rzymskiej, ale także 
nieco bardziej współczesnej.

Butelkę, wraz ze skanami znajdujących się niegdyś na niej etykietek, 
będziemy mogli już niedługo zobaczyć w pruszczańskiej bibliotece.

Bartosz Gondek

WIEKOWA BUTELKA 
PO WIŚNIÓWCE

Na Faktorii w Pruszczu Gdańskim zagościła wiosna. W Radu-
ni słychać żaby. Do swojej zagrody powrócił Koziołek Piotruś. 
Mamy też nową uprząż do naszej repliki rzymskiego wozu.  
Teraz brakuje już tylko wołów.

Kto pamięta z ubiegłego sezonu na Faktorii Koziołka Piotrusia, 
może się przy kolejnym spotkaniu z sympatycznym zwierzakiem 
bardzo poważnie zdziwić. Małe koźlątko przez zimę zmężniało. 

Teraz naszych gości 
radośnie wita całkiem 
przystojny capek.  
Kto wie, może powoli 
przychodzi czas, aby 
nasz kawaler zaczął 
rozglądać się za zało-
żeniem rodziny?

N i e d a l e k o  o d 
zagrody koziołka,  
w wozowni, możemy 

zobaczyć zupełnie nową uprząż, która umożliwia za-
przęgnięcie do naszego rzymskiego wozu transportowe-
go pary wołów. Podstawowym elementem uprzęży jest 
jarzmo, czyli  poprzeczna belka zespolona na sztywno  
z dyszlem, które jest wsparte na kłębie zwierząt.  
Jarzmo wykonane było z jednego kawałka drewna, któ-
ry po niewielkiej obróbce odpowiadał wielkości kłębu. 
Było ono wyściełane skórą lub grubym filcem w miej-
scu styku jarzma z ciałem wołu. Na górnej krawędzi 
jarzma były przymocowane cztery przelotowe kółka, 
przez które przechodziły lejce. Do spodniej płaszczyzny 
jarzma przymocowane były dwa pasy, spinane każdy 
oddzielnie, zapinane pod szyją wołów (stabilizacja 
jarzma na kłębie zwierząt). Do tychże pasów przymo-
cowane były stalowe kółka, z których wyprowadzone 

były łańcu-
c h y  l u b 
gruba lina 
zaczepiona 
na orczycy.  
W  s k ł a d 
u p r z ę ż y 
w c h o d z i ł 
j e s z c z e 
szeroki pas 
nagrzbiet-
n i k o w y , 

spinany z górą jarzma (zapobiegał zsuwaniu się całej 
uprzęży na głowę podczas cofania). Ostatnim elemen-
tem są kantary z wędzidłami, które były konieczne  gdy 
woźnica siedział na wozie. W przypadku gdy szedł on 
u boku zwierząt, nie były one konieczne, wystarczyło, 
że trzymał zwierzę na postronku za kantar. System 
uprzęży jarzmowej był wykorzystywany do ciężkich 
prac polowych.

 Aby możliwie jak najbardziej oddać historyczny 
charakter uprzęży, zrezygnowano z użycia narzędzi 
mechanicznych . Do szycia ręcznego użyto szpagatu 
lnianego, zakonserwowanego woskiem pszczelim. 
Wszystkie elementy skórzane łączono metodą szycia 
dwuigłowego. Przy zszywaniu skóry i filcu stosowano 
szew owsiany. Brzegów skóry nie polerowano i nie 
liniowano krawędzi. Otwory na trzpienie sprzączek 
miały być rozcinane. W żadnym wypadku nie stoso-
wano innej technologii.

WIOSENNE NOWOŚCI 
NA FAKTORII

Bartosz Gondek,  Agata Kruszlińska

Koziołek Piotruś

Wozownia
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FUNDUSZE NA NAGRODY DLA POLICJI
Miasto Pruszcz Gdański przekazało Komendzie Wojewódzkiej 

Policji środki na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w ściganiu 
sprawców kradzieży i niszczenia mienia komunalnego oraz sprawców 
nielegalnego składowania odpadów na terenach należących do miasta.

To już tradycja, że Rada Miasta oraz Burmistrz nagradza policjan-

tów, którzy w szczególny i odczuwalny sposób przyczynili się do 
poprawy bezpieczeństwa i porządku w Pruszczu Gdańskim. W latach 
2004 – 2011 nagrodzonych w ten sposób zostało 84 policjantów, którzy 
wykryli lub złapali na gorącym uczynku 80 sprawców kradzieży lub 
dewastacji mienia komunalnego.

URODZINY 
PANI AMBASADOR 
PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

W marcu Pani Józefa Krośnicka, Ambasador Pruszcza 
Gdańskiego, hucznie obchodziła 98 urodziny. Pani Józefa 
Krośnicka to absolutne zjawisko. Niesamowicie zasłużona 
dla Pruszcza Gdańskiego. Nadal aktywna i niezwykle opi-
niotwórcza. Całkowicie oddana miejscu, w którym żyje. 
Wszystkiego najlepszego!!! 

POZNAJEMY BIBLIOTEKĘ
Uczniowie klasy „0” ze Szkoły Podstawowej Nr 4  

w Pruszczu Gdańskim to bardzo dziarskie maluchy. Zerówko-
wicze odwiedzili bibliotekę mimo, iż mają do niej daleko, bo  
muszą przyjść z drugiego końca miasta. Maluchy zapoznały 
się z zasadami zapisu, działami biblioteki oraz księgozbiorem 
wypożyczalni dla dzieci. Najwięcej emocji wzbudziło oczy-
wiście myszkowanie wśród kolorowych książek.

W LIPCU STARTUJĄ NAJDŁUŻSZE POLSKIE REGATY

Przedszkolaki w bibliotece

Sailbook Cup 2011

Szanowna Jubilatka

prawdziwych morskich regat, które odbywały się u nas od czasów 
przedwojennych, do początku lat 90. W ubiegłym roku w regatach 
wystartowało sześć jachtów. 

Celem regat jest rozpowszechnienie żeglarstwa morskiego wśród 
jak największej liczby załóg turystycznych. Warto podkreślić, że orga-
nizacja imprezy jest zajęciem prawdziwie karkołomnym, w dodatku 
finansowanym z prywatnej kieszeni organizatorów.

Partnerem regat jest Polski Klub Morski, który w tym roku obchodzi 
90-lecie swojego istnienia.

28 lipca startują najdłuższe polskie regaty „Sailbook Cup”. Żeglarze, 
wypływający z Gdańska, muszą pokonać ponad 500 mil morskich, 
opływając Gotlandię i zawijając do słynnego normańskiego portu Visby.

Organizatorem regat jest mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego, kapitan 
Jacek Zieliński. Jacek Zieliński żegluje od 13 lat. Morskim żeglar-
stwem regatowym zajmuje się od kliku lat. W ubiegłym roku wygrał, 
jako pierwszy Polak, niezwykle prestiżowe regaty o Puchar Kruzensz-
terna. Jacek Zieliński prowadzi też portal żeglarski „Sailbook.pl”.

Regaty „Sailbook Cup” to próba przywrócenia polskiej tradycji 
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Miasto Pruszcz Gdański to jeden  
z najmniejszych samorządów trójmiejskiej 
metropolii. Wystarczy jednak przeczesać 
katalogi muzealne, aby stwierdzić, że ży-
jemy w miejscu wyjątkowym. W Muzeum 
Archeologicznym znajdują się tysiące 
skarbów związanych z bursztynowym 
dziedzictwem naszego miasta. Najciekaw-
sze możemy zobaczyć od ubiegłego roku  
w Faktorii. W muzeum we Fromborku 
natrafimy na płytę nagrobną kapłana, który 
tam zakończył żywot. Wcześniej jednak 
jego losy splecione były z naszym miastem. 
Pamiątki związane ze smutnym epizodem 
historii naszego miasta znajdziemy też w 
Muzeum Stutthof. W warszawskim Muzeum 
Narodowym od lat więziony jest z kolei w 
depozycie XVI-wieczny antwerpski ołtarz, 
będący niezwykle cennym przedstawicie-
lem północnoeuropejskiej sztuki późnego 
średniowiecza. 

Sztandar od myśliwców
O ołtarzu mówi cały Pruszcz. Mało kto 

jednak pamięta, że w tym samym gmachu 
przy Al. Jerozolimskich przechowywany jest 
kolejny ciekawy artefakt, ważny dla historii 
naszego miasta. Pod numerem inwenta-
rzowym 35965 kryje się w sąsiadującym z 
„Narodowym” Muzeum Wojska Polskiego, 
sztandar pułkowy 25 Pułku Lotnictwa My-
śliwskiego, który stacjonował na tutejszym 
lotnisku. Niedawno obchodziliśmy kolejną 
rocznicę jego nadania. Miało to bowiem 
miejsce 24 marca 1960 roku,  przy okazji ob-
chodów wyzwolenia Pruszcza. Skoro jeste-
śmy przy rocznicach, to warto wspomnieć, 
że w przyszłym roku będziemy obchodzić 
60-lecie pojawienia się w naszym mieście 
samolotów odrzutowych. 25 Pułk Lotnictwa 
Myśliwskiego, formowany od 1951 roku na 
słupskim lotnisku w Redzikowie, wylądował 
w Pruszczu Gdańskim dokładnie 17 – 20 
sierpnia 1953 roku. Wraz z macierzystym 
28 PLM ze Słupska, stanowił wówczas część 
10 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego. Od 
samego początku Pułk był przygotowany 
do eksploatacji samolotów myśliwskich  
z napędem turboodrzutowym. Początkowo 
były to: MiG-15, Lim-1, MiG-15 bis, Lim-
2. Pułk otrzymał także na stan nowoczesne 

RAMBO Z PRUSZCZA W WARSZAWSKIM 
MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

Bartosz Gondek brała udział w interwencji w Czechosłowa-
cji. Po przebazowaniu się w sierpniu 1968 
na lotnisko Hradec Kralove załogi pułku 
wykonywały loty łącznikowe i transpor-
towe na rzecz 2 Armii Wojska Polskiego.  
W polskich zbiorach muzealnych znajduje 
się kilka Mi2, które mają za sobą wojskowy 
„staż” w Pruszczu Gdańskim. Najciekawszy 
muzealny śmigłowiec z naszego miasta 
posiada jednak znowu Muzeum Wojska Pol-
skiego w Warszawie. Stojący tam Mi-24D to 
prawdziwa maszyna z filmu „Rambo”. Na 
ekspozycję MWP trafił zaś prosto z Pruszcza 
Gdańskiego.

– Śmigłowiec przyjechał z godłem jed-
nostki. Piloci oraz żołnierze, latający na nim, 
opowiedzieli nam jego historię. Uczestniczył 
on w walkach w Afganistanie w 1979 roku. 
Później został przekazany naszym siłom, 
gdzie otrzymał nr 013. Jak wynika z relacji 
techników jednostki, dwa śmigłowce ozna-
czone numerami 012 i 013 w czasie służby 
uległy uszkodzeniom. Prezentowany tu eg-
zemplarz jest jakby połączeniem, montażem 
tych dwóch maszyn – opowiada Mirosław 
Zientarzewski z Muzeum Wojska Polskiego.

Kto wie? Może ktoś z czytelników chciał-
by podzielić się wspomnieniami związanymi 
z 25 Pułkiem Lotnictwa Myśliwskiego albo 
rozformowanym niedawno, 49 Pułkiem 
Śmigłowców Bojowych? Na historie i relacje 
czekamy pod adresem: rzecznik@pruszcz-
-gdanski.pl

myśliwce Lim-5 i Lim-5 P, a do szkole-
nia pilotów SB Lim-1/2. Pod koniec lat 
pięćdziesiątych 25 PLM został włączony 
do nowego korpusu obrony powietrznej  
z dowództwem w Bydgoszczy. Niedługo 
potem Ministerstwo Obrony Narodowej 
uznało, że lotnisko w Pruszczu idealnie 
nadaje się do stacjonowania tu nowego 
rodzaju broni – śmigłowców. W 1966 roku  
postanowiono, że 25 PLM zostanie rozfor-
mowany. Jego sztandar przekazano zaś do 
Muzeum Wojska Polskiego.

Srebrne odrzutowce opuściły Pruszcz 
Gdański. Chyba na zawsze, bo dziś żaden 
samolot tego typu nie byłby w stanie tu 
wylądować. Powodem jest fatalny stan 
betonowego pasa startowego.

Czas wiropłatów
Miejsce odrzutowców zajęły śmigłow-

ce z 49 Pułku Śmigłowców Bojowych, 
który liczył sobie wówczas etatowo 657 
wojskowych i 20 pracowników cywilnych. 
Organizowanie struktur nowego pułku za-
kończono jeszcze przed końcem 1967 roku, 
a obowiązki dowódcy pełnił ppłk pil. Hen-
ryk Bajor, który poprzednio był dowódcą 25 
Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. 2 maja 1968 
zakończono proces formowania jednostki i 
rozpoczęto szkolenie operacyjne. Dzień ten 
uznaje się za oficjalną datę powstania 49 
pułku. Mało kto wie, że zaraz po zakończe-
niu szkolenia, jesienią 1968 roku, jednostka 

Śmigłowiec Mi-24D


