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PRUSZCZ GDAŃSKI – CZAS GWAŁTOWNYCH ZMIAN
Dobiega końca kolejna kadencja sa-

morządowa. Lata 2011 – 2014 były dla 
Pruszcza Gdańskiego okresem bezpre-
cedensowych, gwałtownych zmian, które 
przekształciły Nasze Miasto w nowoczesne 
i atrakcyjne miejsce do życia. O współcze-
snym Pruszczu w kontekście mijającej 
kadencji, rozmawiamy z Burmistrzem 
Pruszcza Gdańskiego Januszem Wróblem.

– Bartosz Gondek: Jeszcze dekadę temu 
Pruszcz Gdański był zakorkowanym mia-
stem z dziurawymi drogami, bez terenów 
rekreacyjnych i zdefiniowanego centrum. 
Pełne komórek i zniszczonych, często nie 
remontowanych od wojny, elewacji. Dziś 
Pruszcz to jedna z wizytówek wojewódz-
twa. Jak ważna dla miasta była mijająca 
kadencja i co udało się w niej zrobić?

 – Janusz Wróbel: Ostatnie cztery lata 
upłynęły nam bardzo pracowicie. Dzięki 
stworzeniu nowego układu drogowego, po 
naszym mieście jeździ się dużo lepiej, niż 
kilka lat temu. Powstała nowa obwodnica 
i wiadukt. Wybudowaliśmy ul. Podmiejską, 
PCK i Kasprowicza. Wyremontowaliśmy dro-
gę krajową. Wszystkie te inwestycje złożyły 
się na nowy układ drogowy, dzięki któremu 
Pruszcz stał się zdecydowanie bardziej prze-
jezdny. Mijające cztery lata to także ponad 
czterdzieści przebudowanych dróg lokalnych. 
Trudno znaleźć jakiekolwiek miasto w Polsce, 
w którym infrastruktura drogowa podlega tak 
gwałtownym przeobrażeniom. Cztery lata 
inwestycji to jednak nie tylko drogi. Przy 
Zespole Szkół nr 1 zbudowaliśmy superno-
woczesny zespół boisk spełniający normy 
FIFA. Mamy „Białego Orlika” – lodowisko 
przy SP nr 3, jak również zupełnie nowe tereny 
sportowo-rekreacyjne i place zabaw przy 
szkołach oraz osiedlach mieszkaniowych. 
Ruszyły prace przy jednej z najważniejszych 
inwestycji ostatnich miesięcy, realizowanych 
we wschodniej części miasta. Park Krainy 
Polodowcowej to świetny przykład wspólnego 
działania władz samorządowych, mieszkań-
ców oraz organizacji pozarządowych. Powstał 
projekt, który łączy rekreację z edukacją i wa-
lorami krajobrazowymi. W latach 2011 – 2014 
w Pruszczu Gdańskim powstało 21 nowych 
fragmentów dróg rowerowych o długości 15 
kilometrów. Kolejne ścieżki powstają właśnie 

przy ulicy Powstańców Warszawy, Grota Ro-
weckiego i Broniewskiego. Większość dróg 
rowerowych w Pruszczu Gdańskim wykonana 
jest z barwionej masy bitumicznej i oddzielona 
od traktów pieszych. Już wkrótce będziemy 
mogli wybrać się na zakupy do nowoczesnego 
targowiska, powstającego naprzeciw dworca 
PKP. To obok modernizacji peronów, jeden 
z elementów rewitalizacji otoczenia dworca. 

Bardzo ważnym elementem rozwoju miasta są 
inwestycje w oświatę. W latach 2011 – 2014 
została wykonana między innymi termomo-
dernizacja przedszkola samorządowego, Ze-
społu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 4.  Przy 
„Dużej Czwórce” budowany jest obecnie 
nowoczesny basen z zapleczem rekreacyjnym, 
a przy Zespole Szkół nr 2 powstaje zespół 
nowoczesnych boisk. Mamy nowy żłobek. To 
była naprawdę dobra decyzja, dlatego w no-
wej kadencji zamierzam pójść za ciosem, 
tworząc kolejne miejsca dla pruszczańskich 

maluchów. Co roku, podczas wakacji, nasze 
placówki oświatowe zamieniają się w wielkie 
place budowy. Remontujemy i modernizujemy 
sale, budujemy nowe węzły sanitarne i mo-
dernizujemy wyposażenie. Aby przekonać się 
o skali naszych działań, wystarczy zobaczyć, 
ile zmieniło się w „Małej Czwórce” przy ulicy 
Obrońców Westerplatte.

– Bartosz Gondek: O tym, że Pruszcz 
Gdański stawiany jest za wzór wśród sa-
morządów decydują jednak nie tylko in-
westycje.

– Janusz Wróbel: Nowoczesny Pruszcz 
to miasto kompaktowe. Jeździ się po nim 
dobrze zarówno samochodem, jak i rowe-
rem. Zapewniamy kompletną ofertę kultu-
ralną. Animujemy działania nowoczesnego 
Centrum Kultury i Sportu, funkcjonującego 
w zmodernizowanej siedzibie. Mamy rozległy 
park kulturowy – Faktorię. Tutaj znajduje się 
amfiteatr, w którym co roku gościmy naj-
większe muzyczne gwiazdy i spektakle Teatru 
Wybrzeże. Tylko w tym sezonie, przez dwa 
miesiące, bawiło się w nim 20 tysięcy osób. 
Letnia scena to obecnie hit kulturalny w skali 
metropolii, zaliczany do pierwszej ligi letnich 
atrakcji urlopowych, podobnie jak Faktoria 
Handlowa, której rekonstrukcję otworzyliśmy 
w 2011 roku. Bardzo ciekawie rozwija się 
też Orkiestra Miasta Pruszcz Gdański. Nie 
ukrywam, że wiążę z nią duże nadzieje. Od lat 
jednym z najważniejszych priorytetów jest dla 
mnie pozyskiwanie atrakcyjnych inwestorów. 
Z tego powodu także w tej kadencji rozbudo-
wywaliśmy infrastrukturę na terenie Bałtyckiej 
Strefy Inwestycyjnej. Współpraca z dużymi 

2 000 000 zł – ZDECYDUJ, NA CO JE WYDAĆ!
Na początku października do Państwa domów dostarczona zostanie broszura 

dotycząca Budżetu Obywatelskiego. 
Broszura wraz z kartami do głosowania zawiera listę projektów, na które mogą Państwo 

oddać swój głos. Głosowanie odbędzie się w dniach od 13 do 24 października 2014 r. Głosu-
jemy online za pośrednictwem strony internetowej miasta www.pruszcz-gdanski.pl (zakładka 
Mieszkaniec / Budżet Obywatelski 2015 / Głosowanie) i w tradycyjnej formie: pocztą 
na adres urzędu (w tym przypadku liczy się data stempla pocztowego) lub wrzucając 
kartę do specjalnej urny w siedzibie Urzędu Miasta. Każdy mieszkaniec głosuje tylko 
raz. Po raz pierwszy swój głos mogą oddać szesnastoletni pruszczanie. 

Budżet Obywatelski to narzędzie, dające mieszkańcom możliwość bezpośredniego 
wpływu na kierunek rozwoju Pruszcza Gdańskiego. Wybierając projekty, decydują 
Państwo o naszej wspólnej przyszłości!
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Lp. Imię i Dzień miesiąca
1. Mariusz Badziąg 2 października, 3 listopada
2. Adam Bodo 3 października, 4 listopada
3. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 6 października, 6 listopada
4. Ireneusz Czernecki 1 i 29 października, 5 listopada
5. Piotr Kaliński 7 października, 7 listopada
6. Jerzy Kłys 9 października, 10 listopada
7. Marek Krawyciński 8 października, 12 listopada
8. Witold Kulik 10 października, 13 listopada
9. Krzysztof Lisowski 13 października, 14 listopada
10. Jan Malek 14 października
11. Dobrawa Morzyńska 16 października
12. Marcin Nowakowski 17 października
13. Danuta Olech 20 października
14. Leszek Parzymies 21 października
15. Zygmunt Patyna 23 października
16. Stefan Skonieczny 15 i 22 października
17. Helena Szymańska 24 października
18. Andrzej Ślusarczyk 27 października
19. Roman Trembacz 28 października
20. Ewa Tuz 30 października
21. Cyprian Wieczorkowski 31 października

HARMONOGRAM DYŻURÓW 
RADNYCH MIASTA
w październiku i listopadzie 2014 r. w dni robocze oprócz sobót, niedziel 
i świąt, pokój 11 (I p.) od 16.00 do 18.00.

nazwisko

WYKAZ  UCHWAŁ VI KADENCJI RADY MIASTA
XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz Gdański
1. XLVI/438/2014 z dnia 6 lipca 2014 r.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 
na rok 2014.
2. XLVI/439/2014 z dnia 6 lipca 2014 r.
Uchwała w sprawie udzielenia ekspektatywy na podwyższenie kapi-
tału zakładowego „Towarzystwa Budownictwa Społecznego – ABK”  
Sp. z o. o. w Pruszczu  Gdańskim.
XLVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz Gdański
1. XLVII/440/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2014 – 2029.
2. XLVII/441/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 
na rok 2014.
3. XLVII/442/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
4. XLVII/443/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
Uchwała w sprawie powierzenia Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego 
uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat za korzystanie 
z krytej pływalni, będącej w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim.
5. XLVII/444/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie  
pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w formie 
dotacji celowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przezna-
czeniem na realizację projektu pn.: „Rozbudowa istniejącego układu 
drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z  Pruszcza Gdańskiego”.
XLVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz Gdański
1. XLVIII/445/2014 z dnia 24 września 2014 r.
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2014 – 2029.
2. XLVIII/446/2014 z dnia 24 września 2014 r.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 
na rok 2014.
3. XLVIII/447/2014 z dnia 24 września 2014 r.
Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Za-
bytkami Miasta Pruszcz Gdański na lata 2014 – 2018”.
4. XLVIII/448/2014 z dnia 24 września 2014 r.
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Ko-
munikacyjnego Zatoki Gdańskiej.
5. XLVIII/449/2014 z dnia 24 września 2014 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieograniczonego działki niezabudowanej nr 10/150 o pow. 788 m2 
w obrębie 16, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, 
położonej przy ul. Generała Stanisława Skalskiego w Pruszczu Gdańskim.
6. XLVIII/450/2014 z dnia 24 września 2014 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej 
nieruchomości lokalowej nr 6 wraz z udziałem wynoszącym 1075/10000 
części w nieruchomości wspólnej, w skład której wchodzą części 
wspólne budynku i urządzenia niesłużące do wyłącznego użytku 
właścicieli lokali oraz prawo własności działki nr 57/18 obr. 7 o pow. 
250 m2 położonej przy ul. Krótkiej 12 w Pruszczu Gdańskim.
7. XLVIII/451/2014 z dnia 24 września 2014 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej 
nieruchomości lokalowej nr 5 wraz z udziałem wynoszącym 1961/10000 
części w nieruchomości wspólnej, w skład której wchodzą części 
wspólne budynku i urządzenia niesłużące do wyłącznego użytku 
właścicieli lokali oraz prawo własności działki nr 57/18 obr. 7 o pow. 
250 m2 położonej przy ul. Krótkiej 12 w Pruszczu Gdańskim.
8. XLVIII/452/2014 z dnia 24 września 2014 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9 
lat w drodze przetargu osiemnastu boksów handlowych po 20,18 m2 
każdy, w pawilonie handlowym znajdującym się na działce oznaczonej 
ewidencyjnie nr 10/148 w obrębie 16, stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański, położonej przy ul. Polskich Kolejarzy 
w Pruszczu Gdańskim.

9. XLVIII/453/2014 z dnia 24 września 2014 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby prawnej 
prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości oznaczonej jako 
działka nr 39 o pow. ok. 250 m2 w obrębie 12, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, położonej przy ul. Adama Mickiewicza w Pruszczu 
Gdańskim, z przeznaczeniem na cele komunikacyjne.
10. XLVIII/454/2014 z dnia 24 września 2014 r.
Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta 
Gdańska a Gminą Miejską Pruszcz Gdański dotyczącego zagospo-
darowania przez Gminę Miasta Gdańska odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie 
ich termicznego przetwarzania i zobowiązania do zawarcia porozu-
mienia międzygminnego.
11. XLVIII/455/2014 z dnia 24 września 2014 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej Powiatowi Gdańskiemu na wykonanie prze-
budowy skrzyżowania ul. Obrońców Wybrzeża – Cichej – Spokojnej 
w Pruszczu Gdańskim.
12. XLVIII/456/2014 z dnia 24 września 2014 r.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gdań-
skiemu.
13. XLVIII/457/2014 z dnia 24 września 2014 r.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat 
Gdański Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański.
14. XLVIII/458/2014 z dnia 24 września 2014 r.
Uchwała w sprawie ustanowienia pomników przyrody w mieście 
Pruszcz Gdański.
15. XLVIII/459/2014 z dnia 24 września 2014 r.
Uchwała w sprawie udzielenia służebności przesyłu nieruchomości 
gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 34 w obrębie 10, 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rzecz 
spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Gdańsku.
16. XLVIII/460/2014 z dnia 24 września 2014 r.
Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu 
Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim na rok 2014.
17. XLVIII/461/2014 z dnia 24 września 2014 r.
Uchwała zmieniająca w sprawie określenia dochodów, które mogą 
być gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych.
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PRUSZCZ GDAŃSKI BĘDZIE MIAŁ WŁASNĄ LINIĘ AUTOBUSOWĄ

Już niedługo zwiększy się liczba połączeń 
autobusów komunikacji miejskiej. Miasto 
Pruszcz Gdański planuje też utworzenie 
wewnętrznej linii autobusowej. Takie prze-
łomowe decyzje zapadły na posiedzeniu 
Komisji Gospodarki Komunalnej Rady 
Miasta Pruszcz Gdański.

Zwiększenie częstotliwości kursowania 
miejskich autobusów z Gdańska do Pruszcza 
Gdańskiego i na odwrót oraz wewnętrzna, 
miejska linia autobusowa były przez lata po-
stulatami, podnoszonymi przez mieszkańców 
Pruszcza Gdańskiego. Wewnętrzna linia i do-
datkowe kursy pojawiły się w zgłoszonych 
projektach obywatelskich, w których nie mo-
gły być ujęte, ze względu na ich wieloletni 
charakter. 

– Problem leżał od zawsze w zbyt małej 
liczbie tak zwanych „wozokilometrów”, które 
przydzielane nam były przez gdański ZTM. 
Po miesiącach negocjacji, ZTM zgodził się 
na przyznanie nam dodatkowego limitu, za 
który będziemy musieli dodatkowo zapłacić. 

To umożliwi jednak zwiększenie częstotliwo-
ści kursowania autobusów na trasie Pruszcz 
– Gdańsk i Gdańsk – Pruszcz – mówi Prze-
wodniczący Rady Miasta Stefan Skonieczny.  
– Planujemy zwiększenie ilości kursów linii 
205 z zajazdem na Rondo Kaszubskie, zwięk-
szenie ilości kursów linii 207 w godzinach 
rannych i popołudniowych oraz zwiększe-
nie ilości kursów linii 200 z rozważeniem 
możliwości skierowania linii ze wschodniej 
części Pruszcza Gdańskiego przez obwodnicę 
Pruszcza Gdańskiego do Gdańska. W planach 
jest także dodatkowy kurs linii N5.

– To nie koniec. Chcemy także zwięk-
szyć dostęp do komunikacji zbiorowej miesz-
kańców osiedla położonego pomiędzy ulicą 
Kopernika i ulicą Kasprowicza oraz ułatwić 
dojazd do Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Ka-
sprowicza – dodaje radny Ireneusz Czernecki

– Nie chcemy już opierać wewnętrznej 
komunikacji miejskiej tylko na ZTM. Po-
stanowiliśmy, że w nowym roku powstanie 
niezależna linia wewnątrzmiejska, która kur-
sowałaby z częstotliwością co najmniej raz na 
godzinę. Dzięki niej można będzie dojechać 

Bartosz Gondek z Komarowa przez Powstańców Warszawy, 
Gałczyńskiego, Kasprowicza, Obrońców 
Westerplatte, Chopina, Dworcową, Łukasie-
wicza, Batalionów Chłopskich, Grunwaldzką, 
Obrońców Wybrzeża, Raciborskiego, Wojska 
Polskiego, Chopina i Skalskiego – mówi Prze-
wodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej 
Małgorzata Czarnecka Szafrańska. – To pierw-
sza propozycja trasy, którą będziemy chcieli, 
przed ogłoszeniem przetargu, skonsultować 
z mieszkańcami. Nowa linia ma ułatwić dotar-
cie do centrum miasta, cmentarzy oraz węzłów 
przesiadkowych i PKP. 

Ze względu na specyfikę wewnętrznej linii, 
oferta skierowana zostanie nie tylko do ZTM-u, 
ale także do innych przewoźników regionalnych.

W centrum Pruszcza Gdańskiego pojawił 
się też biletomat. Montaż niepozornego urzą-
dzenia okazał się być jednym z trudniejszych 
zadań inwestycyjnych w ciągu ostatnich kilku 
lat. Powodem był długi czas oczekiwania 
na urządzenie oraz konieczność wykonania 
projektu budowlanego, który musiał być za-
twierdzony między innymi przez Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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podmiotami, które zainwestowały w Pruszczu 
owocuje kolejnymi, robiącymi wrażenie inwe-
stycjami, takimi jak choćby rozbudowa centrum 
logistycznego LPP, dzięki której w Pruszczu 
pojawiło się kilkaset kolejnych miejsc pracy. 
Rosnąca liczba miejsc pracy to nowi mieszkań-
cy. Inwestujemy też, w interesie naszych miesz-
kańców, w nowe lokale mieszkalne. Tylko w tej 
kadencji przybyło 27 nowych lokali w TBS. 
Właśnie trwa budowa kolejnego bloku na 35 
mieszkań. Nowi mieszkańcy wprowadzają się 
do 17 nowych lokali komunalnych. Młodszych 
mieszkańców ucieszy z pewnością budowa 
przy ul. Grunwaldzkiej restauracji McDonald’s. 
Pruszcz ma być miejscem, gdzie dobrze żyje się 
niezależnie od wieku, dlatego nadal będziemy 
rozbudowywać ofertę, skierowaną do seniorów. 
Karta Seniora, dalsze inwestycje w Uniwersytet 
III Wieku, nowe programy profilaktyczne. To 
wszystko na pewno przed nami. Seniorzy to 
bardzo ważna i aktywna grupa, pracująca na 
rzecz tożsamości miasta. Budowanie lokalnej 
świadomości to kolejny ważny punkt, nad 
którym zamierzam się mocniej skupić w nad-
chodzących czterech latach. Troska o zabytki, 
których mamy niewiele w naszym mieście 
– to prace restauratorskie przy ul. Krótkiej 6 
i Wojska Polskiego 44.  Zebranie relacji od naj-
starszych mieszkańców naszego miasta o jego 
historii oraz dalsze opracowywanie i odkrywa-
nie historii naszego miasta. Historii niezwykle 
barwnej, z której możemy być bardzo dumni. 
Dziedzictwo, ale zarazem przyszłość Pruszcza 
to także cukrownia i jej najbliższe okolice. Mam 
nadzieję, że Krajowa Spółka Cukrowa, z którą 
prowadzimy od lat rozmowy, przekonując jej 
zarząd do decyzji leżących w interesie miasta, 
znajdzie wreszcie właściwą drogę do rozwią-
zania problemu przyszłości tego miejsca. My, 

nie czekając na ten moment, przygotowujemy 
się do uporządkowania i modernizacji rejonu 
ulicy Krótkiej. To właśnie w tym miejscu, 
znajdowało się XIX-wieczne centrum miasta. 
Czas nadać temu obszarowi miasta z powrotem 
należny mu status, pozostawiając przy okazji 
urokliwy charakter. 

– Bartosz Gondek: Ciągle jesteśmy ma-
łym, 28-tysięcznym miastem z określonym, 
około 100 milionowym budżetem. Jak udaje 
się Panu to wszystko zrealizować?

– Janusz Wróbel: Jesteśmy pomorskim 
liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych. W latach 2011 – 2014 dochody mia-
sta z tego tytułu wyniosły ponad 50 mln zł, 
z czego aż 39 mln zł pozyskaliśmy z Unii 
Europejskiej. Skutecznie pozyskujemy tak-
że środki z programów ministerialnych. To 
sprawia, że Nasze Miasto dysponuje jednym 
z większych budżetów inwestycyjnych, co 
zauważane jest przez niezależnych ekspertów. 
Wydatki inwestycyjne w latach 2011 – 2014 
to przeszło 152 miliony złotych. Najwięcej, 
bo aż 91 mln zł wydaliśmy w tym czasie na 
drogi, kolejne miejsce zajmuje oświata (po-
nad 23 mln zł) i gospodarka mieszkaniowa 
(ponad 12 mln zł). W interesie mieszkańców 
podejmujemy także wieloletnią współpracę 
inwestycyjną z innymi podmiotami: Gene-
ralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, 
Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego i Powiatem Gdańskim. Efektem 
tego są wyremontowane drogi – Grunwaldzka, 
Gałczyńskiego, Obrońców Westerplatte czy 
Raciborskiego oraz właśnie modernizowane 
Powstańców Warszawy i Obrońców Wybrzeża. 
Jedną z najważniejszych powiatowych inwe-
stycji w Pruszczu jest remont Kanału Raduni. 
Kolejna kadencja to także dokończenie remontu 
ulicy Raciborskiego wraz z długo oczekiwaną 

przebudową mostu na Raduni. Chciałbym 
zaznaczyć, że kilka dni temu Rada Powiatu 
i Rada Miasta podjęły uchwały o współfi-
nansowaniu planowanych na przyszły rok 
inwestycji – przebudowy ul. Wojska Polskiego 
i dokończenia budowy ul. E. Plater. Kończymy 
również projekt techniczny przebudowy ul. 
Korzeniowskiego, która wreszcie doczeka 
się modernizacji.

– Bartosz Gondek: Nowoczesne centrum 
i kolejne realizowane w mieście inwestycje 
potrzebują odpowiedniej ochrony. Bezpie-
czeństwo to także ważny postulat miesz-
kańców.

– Janusz Wróbel: W tym celu na terenie 
miasta działa nowoczesny system monitoringu. 
W różnych częściach miasta zamontowano  
7 nadajników systemu Hot Spot. Tylko w tym 
roku powstały trzy takie miejsca. Zabudo-
wywanie leżących nad miastem górnych ta-
rasów sprawia, że coraz ważniejszy staje się 
zagadnienie wód opadowych. Z tego powodu 
intensywnie inwestujemy w nowe zbiorni-
ki retencyjne.

– Bartosz Gondek: Jak miałby wyglądać 
Pruszcz Gdański za kolejne cztery lata? 

– Janusz Wróbel: Będziemy mieszkać 
w mieście parków, terenów rekreacyjnych, 
obiektów sportowych i ścieżek rowerowych. 
W miejscu, w którym blisko jest do sklepu, 
ośrodka zdrowia i które oferuje wysokiej kla-
sy, kompletną ofertę kulturalną. W mieście 
nastawionym i na seniorów, i na młodych. 
Otwartym na nowych mieszkańców. Ofe-
rującym atrakcyjne miejsca pracy. Pruszcz 
Gdański to miejsce, w którym żyją niezwykle 
aktywni  i dynamiczni mieszkańcy. To honor, 
zobowiązanie i satysfakcja pracować dla naszej 
małej społeczności.

Wysłuchał Bartosz Gondek
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MODERNIZUJEMY „MAŁĄ CZWÓRKĘ”

Wiele zmieniło się podczas wakacji 
w najmniejszej publicznej szkole pod-
stawowej w Pruszczu Gdańskim, czyli 
tak zwanej „Małej Czwórce”, 
położonej przy ulicy Obroń-
ców Westerplatte.

– Chcielibyśmy, aby w nie-
dalekiej przyszłości w „Małej 
Czwórce” znalazły miejsce 
wszystkie maluchy, uczęszczają-
ce do Zespołu Szkół nr 4 – mówi 
Karolina Mik, kierownik Refe-
ratu Oświaty, Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta Pruszcz Gdań-
ski. – W tym roku dostosowali-
śmy do potrzeb najmłodszych,  

Bartosz Gondek 5 i 6-letnich podopiecznych dwie łazienki. 
W trosce o bezpieczeństwo, przenieśli-
śmy też wyjście z frontu na bok placówki 
i zbudowaliśmy chodnik, wychodzący na 
niewielki parking.

Karolina Mik – kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu UM oraz Tadeusz Zimodro – dyrektor ZS nr 4

Prace kosztowały 50 tysięcy złotych. 
Kolejne, w ramach których miasto zmo-
dernizuje między innymi następne łazienki, 
planowane są na wakacje przyszłego roku.

ROZPOCZĘLIŚMY PRACE PRZY PARKU KRAINY POLODOWCOWEJ!
Bartosz Gondek

Burmistrz Janusz Wróbel i prezes firmy Tym Bud Waldemar 
Tymoszewski

W połowie września ruszy-
ły prace przy budowie Parku 
Krainy Polodowcowej, jednej 
z najważniejszych inwestycji 
ostatnich miesięcy, realizowa-
nych we wschodniej części mia-
sta Pruszcz Gdański.

– Park Krainy Polodowcowej 
w Pruszczu Gdańskim to najlep-
szy przykład wspólnego działania 
władz samorządowych, miesz-
kańców oraz organizacji poza-
rządowych – w tym przypadku 

Stowarzyszenia Przyjaciół Pruszcza i Oko-
licznych Gmin – mówi Burmistrz Pruszcza 

Gdańskiego Janusz Wróbel. – Stworzyliśmy 
jeden z najciekawszych projektów ostatnich 
lat, który łączy rekreację z edukacją i walo-
rami krajobrazowymi.

Budowa parku, odtwarzającego pierwotną 
szatę roślinną terenów okalających miasto, 
realizowana będzie przez dwie lokalne firmy: 
Tymbud i Markom. Na terenie o powierzchni 
2,5 ha zasadzonych zostanie 300 drzew,  
7 tysięcy bylin i 12 tysięcy krzewów. Alejki 
oświetlane będą przez latarnie LED. W parku 
znajdą się nowoczesne ławki, nietypowe 
elementy zabawowo-rekreacyjne, miejsce 
na wystawy plenerowe, a także podesty 
i stojaki rowerowe.

DROGOWO I REKREACYJNIE NA WSCHODZIE

Wschodnia część Pruszcza Gdańskie-
go to obecnie miejsce wielkich inwestycji. 
Oprócz budowy basenu i Parku Krainy 
Polodowcowej trwa tu także przebudo-
wa  ulicy Powstańców Warszawy oraz 
remont ulicy Sikorskiego i ostatnie prace 

przy terenie rekreacyjnym na Osiedlu 
Komarowo. 

Urząd Marszałkowski, przy wsparciu 
Miasta Pruszcz Gdański, rozbudowu-
je układ drogowy drogi wojewódzkiej  
nr 227, czyli ulicę Powstańców Warszawy. 
Wykonawcą robót jest firma Eurovia Polska, 

a kwota brutto inwestycji wynosi  
13 733 868,15 zł.

– Prace przy ulicy Powstańców 
Warszawy rozpoczęły się pod ko-
niec czerwca. Planujemy zakoń-
czyć je w kwietniu przyszłego roku 
– mówi Ryszard Świlski, członek 
Zarządu Województwa Pomorskie-
go. – Jej realizacja daje mi osobistą 
satysfakcję, ponieważ zabiegałem 
o nią jeszcze jako Zastępca Burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego. 

Bartosz Gondek Obecnie trwają roboty rozbiórkowe, 
wykonywana jest przebudowa sieci kana-
lizacyjnej, deszczowej, sanitarnej, wodo-
ciągowej i elektrycznej. Trwa układanie 
krawężnika wraz z realizacją podbudowy 
pod przyszłe chodniki. Wykonawca przy-
gotowuje się też do pierwszych prac przy 
budowie nowej nawierzchni drogi. Jeżeli 
zima nie zaskoczy, prace prowadzone będą 
nieprzerwanie aż do ukończenia inwestycji. 

Na osiedlu Komarowo trwają intensywne 
prace przy ulicy Sikorskiego, prowadzącej 
na osiedle wojskowe oraz do bocznej bramy 
jednostki wojskowej. Tuż obok powstaje 
kosztem miliona złotych rozległy teren 
rekreacyjny z dwoma dużymi boiskami ze 
sztuczną nawierzchnią oraz infrastrukturą  
rekreacyjno-zabawową. Teren współpro-
jektowali mieszkańcy Komarowa.

Ryszard Świlski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
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PODSUMOWANIE FAKTORII KULTURY 2014

Lato w Pruszczu Gdańskim upłynęło 
pod znakiem słońca i innych wielkich 
gwiazd. Scena Muzyczna jak co roku 
zachwyciła ilością znakomitych arty-
stów. Program był bogaty i zróżnicowa-
ny. Najbardziej wyczekiwaną artystką 
była Brodka, która wystąpiła 20 lipca. 
Na koncercie zjawiły się tłumy fanów 
piosenkarki. Podobnym powodzeniem 
cieszyły się pozostałe koncerty, na któ-
rych wystąpili: Gaba Kulka & Capella 
Gedanensis, Renata Przemyk, Ewa Bem 
i Tomasz Steńczyk. Tego lata nie zabra-
kło również wyśmienitych zespołów. 
Strzałem w dziesiątkę okazał się występ 
zespołu Kaliber 44, który przyciągnął 
fanów hip hopu z całego Trójmiasta. 
Przepełnionymi dobrą energią wystę-
pami okazały się koncerty takich grup, 
jak: Pod Budą, Domowe Melodie, Zagan 
Acoustic oraz The Ostprausters.

 Nie zabrakło również dźwięków 
muzyki poważnej. Piątkowe koncerty 
współorganizowane przez Orkiestrę 
Symfoniczną Filharmonii Bałtyckiej 
przyciągnęły miłośników muzyki kla-
sycznej i nie tylko. Na licznie przybyłych 
widzów czekały cztery programy: „Go-
rące rytmy ze świata”, „Kraina tanga”, 
„Przeboje muzyki musicalowej i ope-
retkowej” oraz „Muzyka klezmerska”. 
W cyklu wydarzeń Faktorii Kultury 
wystąpiła również Orkiestra Miasta 
Pruszcz Gdański w programach: „Opera 
na wesoło”i „Poezja Ernesta Brylla”.

Scena Teatralna to przede wszystkim 
doskonałe sztuki Teatru Wybrzeże. Pu-
bliczność miała okazję obejrzeć takie 
spektakle jak: „Intymne lęki”, „Will-
kommen w Zoppotach”, „Faza Delta”, 
„Wielka Improwizacja”, „skrzynk@
pandory” czy „Seans”. Ponadto 16 sierp-
nia odbyła się premiera sztuki Dereka 
Benfielda „Akt Równoległy” w reżyserii 
Jarosława Tumidajskiego. Pełna gagów 
i niespodziewanych zwrotów akcji ko-
media pojawiła się dwukrotnie podczas 
Faktorii Kultury i za każdym razem 
zgromadziła setki widzów.

Na Scenie Dziecięcej tego lata wystą-
pili aktorzy Teatru Miniatura w przed-
stawieniach „Afrykańska Przygoda” 
oraz „Tam i tu”. Mali widzowie zosta-
li zaproszeni na scenę, gdzie zasiedli 

wygodnie na miękkich poduszkach. 
Teatr Miniatura przygotował również 
dla najmłodszej publiczności perfor-
matywne czytanie rozmaitych książek: 
„Kret sam na scenie”, „Kto pocieszy 
Maciupka”, „Różowe życie”, „Jak dwie 
krople wody”. Spotkaniom towarzy-
szyło stoisko Wydawnictwa „EneDu-
eRabe” z wartościowymi książkami dla 
najmłodszych. Na zakończenie sezonu 
teatr wystawił spektakl „Czerwony Kap-
turek”, który przyciągnął rekordowe 
ilości widzów.

Zwieńczeniem  Faktorii Kultury 2014 
był występ kabaretów Hrabi oraz Limo.  
Ulewny deszcz nie przestraszył miłośni-
ków dobrego humoru, którzy tłumnie 
wypełnili amfiteatr. Tłumy mieszkańców 
Pruszcza oraz gdańszczan przybyły, by 
pod parasolem obejrzeć jedne z najlep-
szych formacji kabaretowych w Polsce. 
Rekordowa frekwencja w strugach desz-
czu była bardzo miłym zaskoczeniem 
dla artystów i organizatorów.

Poza rozmaitymi wydarzeniami ar-
tystycznymi, na terenie Międzynarodo-
wego Bałtyckiego Parku Kulturowego 
Faktoria odbyło się kilka imprez towa-
rzyszących. Należy zaliczyć do nich XVI 
Zjazd Kaszubów oraz Jarmark Rzemieśl-
ników zorganizowany w ramach projektu 
„Craftland – Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Regionu Południowego 
Bałtyku”. Na scenie dla dzieci wystą-
pił Teatr Niewielki ze spektaklem pt. 
„Pomorskie Legendy”. Koncert Kapeli 
ze Wsi Warszawa zgromadził tłumy 
nie tylko najwierniejszych słuchaczy. 
Folkowa, nietuzinkowa muzyka ocza-
rowała publiczność. Na zakończenie 
pełnego atrakcji dnia odbył się pokaz 
„bursztynowego fireshow”.

Sporym zainteresowaniem cieszył się 
koncert charytatywny, zorganizowany 
przy współpracy z Fundacją „Podaruj 
Mi Życie”. Występ Dariusza S. Wójcika, 
zatytułowany „Co nam zostało z tam-
tych lat”, składał się z najpiękniejszych 
utworów Mieczysława Fogga. 

Łącznie wydarzenia tegorocznego 
cyklu Faktoria Kultury obejrzało ponad 
21 tys. widzów. Zapraszamy ponownie 
za rok!

Coroczne wydarzenia artystyczne, odbywające się latem na terenie Międzynarodowego Bałtyckie-
go Parku Kulturowego Faktoria, zyskały ogromną sympatię i grono stałych fanów. Przedstawienia 
i koncerty realizowane w ramach „Faktorii Kultury” mają na celu promowanie sztuki, dostarczanie 
widzom rozrywki oraz zaprezentowanie najnowszych trendów w muzyce i teatrze. Bogaty repertuar, 
trafny dobór artystów i sprawna organizacja stały się wizytówką Pruszcza Gdańskiego. Pomysłowa 
i unikatowa impreza co roku przyciąga publiczność z całego Trójmiasta.



 6 Wieœci PRUSZCZA  2014.

MIESZKAŃCY HOFHEIM Z WIZYTĄ W NASZYM MIEŚCIE
Magdalena Pycka

Na początku września Pruszcz Gdań-
ski odwiedziła kilkudziesięcioosobowa 
delegacja przedstawicieli naszego mia-
sta partnerskiego Hofheim am Taunus. 
Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani 
Burmistrz Hofheim Gisela Stang, Prze-
wodniczący Stowarzyszenia na Rzecz 
Partnerstwa Miast Jörg Bastian oraz 
członkowie stowarzyszenia i mieszkańcy 
miasta Hofheim.

Wizyta zorganizowana została w ramach 
programu partnerskiego, który zakłada co-
roczne spotkania w celu omówienia szcze-
gółów wspólnie realizowanych projektów, 
angażujących różne grupy społeczne. Jest 
to świetna okazja nie tylko do nawiązania 
relacji i podtrzymania kontaktu między 
mieszkańcami obu miast, ale także do 
poznania kultury, historii i obyczajów oraz 
wymiany doświadczeń. 

Aby umilić gościom czas i przybliżyć 
nieco nasz region zaplanowano atrakcyjny 
program wizyty, w którym dla każde-
go znalazło się coś ciekawego. Oprócz 

oficjalnych spotkań, na których poru-
szonych zostało wiele ważnych kwestii 
dotyczących współpracy, zorganizowano 
także wizytę w Ośrodku Rehabilitacyjno-
-Edukacyjno-Wychowawczym, udział 
w otwarciu wystawy „Papież Wolności” 
poświęconej Janowi Pawłowi II oraz 
zwiedzanie Pruszcza Gdańskiego. Z wiel-
kim podziwem goście poznawali nasze 
miasto – Faktorię, nowoczesne centrum 
oraz ciekawe zabytki. Na terenie Faktorii 
z radością wzięli udział w grach histo-
rycznych, pokazie sokolniczym, mieli 
również okazję nauczyć się strzelania 
z łuku.

Oczywiście nie zabrakło także trochę 
bardziej odległych wycieczek, których 
celem było ukazanie piękna naszego re-
gionu. Tym razem zorganizowano wyjazd 
do Gdańska oraz na Półwysep Helski, 
by pokazać najważniejsze zabytki grodu 
nad Motławą oraz atrakcje nadmorskiej 
miejscowości. Dużą niespodzianką był 
udział w próbie generalnej do koncertu 
z udziałem Maestro Jerzego Maksymiuka 

w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Kon-
cert ten wywarł na gościach ogromne wra-
żenie, a uczestniczący w nim melomani 
z zachwytem będą go wspominać przez 
długi czas. W tym miejscu składamy 
serdeczne podziękowania dyrektorowi 
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej prof. 
Romanowi Peruckiemu za umożliwienie 
udziału w tak wspaniałym wydarzeniu.

Ważnym punktem programu wizyty 
delegacji niemieckiej w Pruszczu Gdań-
skim było otwarcie wystawy plenerowej 
„Hofheim am Taunus – miejsce niezwy-
kłe”. To wydarzenie uświetnił swoim 
występem Paweł Zagańczyk, który zagrał 
na akordeonie, nadając w ten sposób 
podniosły charakter uroczystości. 

Przypomnijmy, że Pruszcz Gdański 
i Hofheim am Taunus zawarły umowę 
o partnerstwie w 2012 roku. Podpisanie 
dokumentu było oficjalnym przypieczę-
towaniem współpracy, która rozwijała się 
od 2008 roku. Dotychczas z partnerskiej 
wymiany skorzystało po obu stronach już 
ponad 200 osób.

NAJPIĘKNIEJSZE OGRODY DZIAŁKOWE, DZIAŁKI, POSESJE I BALKONY 

Anna Mrówka

W okresie letnim odbyły się miejskie konkursy, w których 
mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego mogli pokazać swoje ogródki, 
posesje czy balkony komisji konkursowej, która nagrodziła naj-
ładniejsze z nich.

W konkursach: „Rodzinny Ogród Działkowy roku 2014 oraz Działka 
roku 2014” i „Najpiękniejsza posesja, najpiękniejszy balkon Pruszcza 
Gdańskiego w 2014 roku” wzięło udział kilkadziesiąt osób. Poniżej 
przedstawiamy wykaz nagrodzonych laureatów w obydwu konkursach.
W kategorii „Rodzinny Ogród Działkowy 2014”:
I nagroda – ROD Nad Radunią
I nagroda – ROD im. Kraszewskiego
III nagroda – ROD im. Jana Kochanowskiego
Wyróżnienie – ROD im. Żwirki i Wigury
Wyróżnienie – ROD Cukrownik

W kategorii „Działka 2014 r”:
ROD im. Józefa Kraszewskiego:
I nagroda  – działka nr 298, Alfons i Irena Żmuda
II nagroda – działka nr 171, Zbigniew Martyniak

Otwarcie wystawy „Hofheim am Taunus – 
miejsce niezwykłe” 

Spacer po Gdańsku Zwiedzanie Faktorii

II nagroda – działka nr 285, Grażyna Bukowska
III nagroda – działka nr 133, Henryka Mazur
III nagroda – działka nr 317, Andrzej i Krystyna Bącela
Wyróżnienia:
1. działka nr 149, Jan Bieliński
2. działka nr 75, Henryka Czaja
ROD Żwirki i Wigury:
I nagroda  – działka nr 120, Zbigniew Bućko
II nagroda – działka nr 112, Henryk Dąbrowski
II nagroda – działka nr 30, Anna Wyrobek
III nagroda – działka nr 205, Andrzej Kasperczak
III nagroda – działka nr 9, Ryszard Walczyk
Wyróżnienia:
1. działka nr 154, Elżbieta Kopczyńska
2. działka nr 54, Marcin Graban
3. działka nr 68, Stanisław Samuś

ROD Nad Radunią:
I nagroda – działka nr 53, Zdzisław Grochala
II nagroda – działka nr 76, Józef Roszak
III nagroda – działka nr 114, Bronisław Jeremiejczyk u
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MAMY ZAPROSZENIA 
NA BAL SENIORA

W Biurze Rady Miasta Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański można już odbierać 
zaproszenia na doroczny Bal Seniora.

– Serdecznie zapraszam wszystkich 
młodych duchem, którzy mają ochotę na 
świetną zabawę – mówi Burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego Janusz Wróbel. – Bal odbędzie 
się 23 października 2014 roku w godzinach 
17.30 – 22.00 w hali sportowej ZSO nr 1 
przy ulicy Niemcewicza 1. 

Imprezę, mającą charakter koszyczkowy, 
poprowadzi Andrzej Ślusarczyk

JUBILEUSZE MIESZKAŃCÓW PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

90. urodziny Pani Janiny Popieniuk

90. urodziny Pani Heleny Pawlik 90. urodziny Pani Władysławy Machnikowskiej

96. urodziny Pana Eugeniusza Duran

90. urodziny Pani Cecylii Żuber 90. urodziny Pana Jana Piernickiego

90. urodziny Pana Edwarda Cichosz

90. urodziny Pani Joanny Haras

NAJPIĘKNIEJSZE OGRODY DZIAŁKOWE, DZIAŁKI, POSESJE I BALKONY Wyróżnienia:
1. działka nr 28, Alicja Drewek
2. działka nr 81, Jan Kornacki
3. działka nr 140, Mikołaj Laszkiewicz
ROD im. Jana Kochanowskiego:
I nagroda – działka nr 126, Przemysław Kolatorski
II nagroda – działka nr 93, Jan Gulan
III nagroda – działka nr 112, Andrzej Werkmiller
Wyróżnienia:
1. działka nr 119, Marzena Stachowicz
2. działka nr 133, Zenona Lewczuk
ROD Cukrownik:
I nagroda  – działka nr 27, Stefan Oziabło
II nagroda – działka nr 53, Janina i Adam Zając
III nagroda – działka nr 12, Gizela i Henryk Makuch
Wyróżnienia:
1. działka nr 35, Anita i Sławomir Zaranek
2. działka nr 81, Elżbieta Karwacka

W konkursie „Najpiękniejsza posesja, najpiękniej-
szy balkon Pruszcza Gdańskiego w 2014 roku”:
I miejsce: Barbara Mirecka, balkon w bloku przy ul. 
Kossaka 2B/4

I miejsce: Henryk Budziński, posesja przy ul. Zastawnej 15
II miejsce: Romana i Jan Łabęccy, posesja przy ul. Św. Wojciecha 11
II miejsce: Piotr Lewandowski, posesja przy ul. Obrońców Pokoju 46a/1
II miejsce: Eugenia Frydrych, posesja przy ul. Gen. Józefa Bema 29
Wyróżnienia:
1. Jarosław Barcikowski, balkon w bloku przy ul. Obrońców 
Pokoju 17/41
2. Grażyna Bobek, balkon w bloku przy ul. Obrońców Pokoju 17/43
3. Anna Bednarska, balkon w bloku przy ul. Obrońców Pokoju 17/38
4. Henryk Miklaszewicz, balkon w bloku przy ul. Obrońców 
Pokoju 17/45

5. Janina Kościelak bal-
kon przy ul. Tysiąclecia 
4/42
6. Genowefa Rozenkie-
wicz, balkon i posesja przy  
ul. Obrońców Wybrzeża 
10/26
7. Maria Pacewska, bal-
kon i posesja przy ul. Ci-
chej 3/25

Raz jeszcze serdecz-
nie gratulujemy wszyst-
kim Laureatom!

u



 8 Wieœci PRUSZCZA  2014.

Wydawca: Gmina Miejska Pruszcz Gdański.
Redaktor Naczelny: Bartosz Gondek
Sekretarz Redakcji: Magdalena Pycka
Fotografie: M. Pycka, A. Knoch, B. Schafernaker, N. Bielawska, 
A. Pokusa, M. Siwowski, B. Gondek, R. Gucwa
Nakład: 6 000 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. Gazety Tczewskiej 1, tel. 58 531-57-30 
e-mail: bok@zgdruk.eu

HISTORIA AEROKLUBU GDAŃSKIEGO
Bartosz Gondek

W tym roku obchodzimy 85-lecie po-
wstania Aeroklubu Gdańskiego, działają-
cego od lat siedemdziesiątych XX wieku na 
lotnisku w Pruszczu Gdańskim. 

Pierwsze samoloty pojawiły się na zie-
mi gdańskiej już w 1910 roku. Wtedy to na 
pierwszym gdańskim lądowisku, położonym 
na  stoczniowej dziś wyspie Ostrów, odbył się 
pierwszy Gdański Tydzień Lotniczy. W tłumie 
osób, przyglądających się w czerwcowym 
słońcu pokazom lotniczym, nie zabrakło kadry 
naukowej i studentów otwartej zaledwie sześć 
lat wcześniej, Technische Hochschule Danzig, 
na której rychło pojawiły się tematy związane 
z lotnictwem. W 1910 roku podję-
to tu studia z zakresu siły nośniej 
i teorii śmigieł. Wkrótce tematami 
lotniczymi zajmowały się już dwa 
instytuty. Od 1923 roku na terenie 
uczelni działała niemiecka grupa 
lotniczo-projektowa, zajmująca się 
budową i eksploatacją szybowców, 
a od drugiej połowy lat 20-tych 
także samolotów. Kadra naukowa 
i studenci, działający w tak zwanej 
Akaflieg, byli z jednym tylko wyjąt-
kiem nazistami, zaangażowanymi 
w działalność antypolską. 

W tej sytuacji naturalnym było zakładanie 
przez Polaków związanych z uczelnią, wła-
snych sekcji samolotowych. Pierwsza powstała 
w 1925 roku. 12 lipca 1929 roku, w obecności 
delegata Związku Aeroklubów Akademickich 
Karola Trzewińskiego, postanowiono założyć 
Akademicki Aeroklub Gdański na teryto-
rium Wolnego Miasta Gdańska. Pierwszym 
prezesem został Kazimierz Dzwonowski, 
a wkrótce potem Rudolf Płoszek. W 1931 roku 
AAG liczył już 56 członków. Posiadał dwa 
szkolne samoloty Harniot i jeden nowoczesny 
PZL5. Latający akademicy nie mogli jednak 
korzystać z lotnisk położonych na terenie 
Wolnego Miasta Gdańska. Odmowę korzy-
stania, zwłaszcza z lotniska we Wrzeszczu, 
tłumaczono jego zbyt dużym obciążeniem, 
co oczywiście było nieprawdą. W związku 
z tym Polacy z Wolnego Miasta zmuszeni byli 
przenieść się najpierw na lotnisko Morskiego 
Dywizjonu Lotniczego w Pucku, a od połowy 
lat 30. XX wieku, na specjalnie wybudowane 
do celów sportowych i komunikacyjnych, 
nowe lądowisko w Rumi. 

Początkowo działała tylko sekcja samoloto-
wa, następnie szybowcowa, prowadzona przez 
Ryszarda Dyrgałłę, Wiktora Leję i Zbigniewa 
Siedleckiego, korzystająca z dodatkowych 
szybowisk w Gostomiu i Wielkim Kacku, oraz 
sekcja modelarska w Gimnazjum Polskim. 
W roku 1934 Michał Offierski na szybowcu 

CW-III ustanowił lotem na czole burzy 2 re-
kordy Polski: w długości przelotu i wysokości 
lotu. W 1935 roku zorganizował I Zlot do 
Morza, imprezę powtarzaną corocznie z okazji 
Dni Morza.

W sierpniu 1939 roku kadrę techniczną 
i pilotów zmobilizowano jako uzupełnienie 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Część 
pilotów aeroklubu walczyła w szeregach pol-
skiego lotnictwa na zachodzie. Powojenna 
reaktywacja sportowego latania na Pomorzu 
nastąpiła już we wrześniu 1945 roku, kiedy 
to, znowu na Politechnice Gdańskiej, zało-
żono  Akademickie Koło Lotnicze. W marcu 
1946 roku reaktywowano Aeroklub Gdański, 
powołując 3 sekcje: samolotową, szybowco-

wą i modelarską. Pierwsze samoloty, PO-2 
i Piper-Cub pochodziły z demobilu. Począt-
kowo korzystano z lotniska Strzebielino koło 
Wejherowa. W roku 1947 aeroklub przeniósł 
się do Wrzeszcza.  W 1950 roku, na samolocie 
Css13, uciekło do Szwecji dwóch pilotów: 
Tomir i Przemysław Bałut. Konsekwencją 
ucieczki do Szwecji było zawieszenie lotów 
samolotowych; sprzęt przeniesiono na lotnisko 
w Strzebielinie, gdzie kontynuowano tylko 
działalność szybowcową i modelarską. 

W roku 1952 AG włączono do Ligi Przy-
jaciół Żołnierza, następnie reaktywowano 
01.04.1957 r. Powstała wówczas sekcja spa-
dochronowa, prowadzona przez Ireneusza 
Zapaśnika. W roku 1957 AG zorganizował 
Spadochronowe Mistrzostwa Polski, od 1960 
coroczne Zawody Spadochronowe o Puchar 
Zatoki Gdańskiej. W 1973 AG przeniósł się na 
wojskowe lotnisko w Pruszczu Gdańskim. Po-
czątkowo miała to być tymczasowa lokalizacja, 
do czasu zapewnienia samolotom sportowym 
możliwości korzystania z Rębiechowa. Cieka-
wostką jest, że władze organizacji domagały się  
wstrzymania zabudowy lotniska Wrzeszcz do 
czasu zapewnienia Aeroklubowi Gdańskiemu 
i Lotniczemu Zespołowi Usług Gospodarczych 
obiektu zastępczego wraz z zapleczem han-
garowo-warsztatowym i szkoleniowym, do 
czego jednak nie doszło. 

Z biegiem czasu przydzielono aeroklubowi 
w Pruszczu Gdańskim niewielki teren i po-

zwolono zbudować hangar, zalecając korzy-
stanie z pola wzlotów położonego na terenach 
udostępnionych przez wojsko. Przenosiny 
i początek działalności były bardzo kłopotliwe. 
Początkowo hangary zastępowały namioty. 
Codziennie przed lotami członkowie aero-
klubu musieli montować szybowce, a po ich 
zakończeniu – demontować je. Każdej wiosny 
nakładano, a jesienią zdejmowano hangarowe 
poszycia. Paliwo i spadochrony każdorazo-
wo dowożono z Wrzeszcza. Mechanicy, in-
struktorzy i piloci korzystali z barakowozów. 
Pruszczańskie lotnisko miało jednak pewną 
niezwykle istotną zaletę. Stwarzało korzyst-
niejsze warunki termiczne do lotów szybow-
cowych, na które bryza oddziaływała w dużo 
mniejszym stopniu. Te korzystniejsze warunki 
termiczne umożliwiły zdobycie wielu złotych 

odznak szybowcowych i diamen-
tów oraz wykonywanie długich 
przelotów. W 1976 roku powstał 
magazyn paliw. Pozwolono także 
korzystać lotnikom – amatorom 
ze starego, drewnianego hangaru. 
Rok później wojsko zafundowało 
aeroklubowi porządny, murowany 
hangar z zapleczem warsztatowym, 
który stanowi podstawę działalno-
ści organizacji do dziś. Intensywnie 
uzupełniano też braki w sprzęcie 
latającym. 

W roku 1978 szkoliło się w Pruszczu 45 
pilotów samolotowych i 86 szybowcowych 
oraz skakało 56 skoczków. W roku 1979 po-
wstała pod kierunkiem Marka Szafrańskiego 
sekcja lotniowa, w 1988 –  sekcja balonowa. 
W 1994 roku AG wspólnie z  Międzynarodo-
wymi Targami Gdańskimi zorganizował Air 
Show Gdańsk na lotnisku w Rębiechowie. 
Od roku 1998 rozpoczęto organizację corocz-
nych pikników lotniczych. Obecnie Aeroklub 
Gdański liczy około 100 członków i kilkaset 
osób wspomagających działalność. Dysponuje 
4 własnymi samolotami i 15 szybowcami. 
Oprócz własnych samolotów, flota powietrzna 
AG to także kilkadziesiąt maszyn, także uży-
wanych w działalności statutowej organizacji. 
Obecnie działa sześć sekcji: samolotowa, 
szybowcowa, spadochronowa, balonowa, 
motolotniowa i modelarska. 

Aeroklub kupił w tym roku, po raz pierw-
szy od kilkunastu lat, pierwszy wyczynowy 
szybowiec – niemiecki DG 100. Posiada też 
bardzo nowoczesną wyciągarkę, pozwalającą 
na wyciągnięcie szybowca na wysokość 1000 
metrów. W ubiegłym roku nalot na samolotach 
wynosił ponad 3000 godzin. To rekordowy 
wynik w historii całego aeroklubu! To tak-
że największy ośrodek szkolenia lotniczego 
w północnej Polsce. Rocznie w Pruszczu koń-
czy z sukcesem szkolenie kilkunastu pilotów 
samolotowych i ponad 20 szybowcowych.


