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FINAŁ INWESTYCJI W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Ostatnie tygodnie 2014 roku mocno 
zmieniły wygląd naszego miasta. Było to 
możliwe dzięki zakończeniu prac przy 
kilku istotnych inwestycjach drogowych. 
Najbardziej oczekiwaną była z pewnością 
ulica Grota Roweckiego, która udrożniła 
komunikacyjnie centrum miasta.

Choć budowa ulicy Grota Roweckiego 
rozpoczęła się dopiero w połowie tego roku, 
jest to droga z kilkudziesięcioletnią historią. 
Pojawiła się w planach już w latach 60-tych 
XX wieku jako niezbędny element zbiorczy, 
wyprowadzający ruch z budowanych wtedy 
domów na osiedlu Nad Radunią z pominię-
ciem ulicy Grunwaldzkiej. Korki tworzące się 
na ulicy Grunwaldzkiej, które bardzo często 
uniemożliwiały wyjazd z ulicy Matejki i Mic-
kiewicza spowodowały, że w tym roku droga 
istniejąca dotąd przez dziesięciolecia w pla-

nach zagospodarowania, zaczęła wpisywać 
się w krajobraz miasta.

W ramach budowy ul. Grota Roweckie-
go poprawiona została dostępność do wielu 
ważnych obiektów użyteczności publicz-
nej ze Szkołą Podstawową nr 3, basenem, 
zespołem boisk wielofunkcyjnych, a zimą 
lodowiskiem na czele. Podniesione zostało 
również bezpieczeństwo, nie tylko kierowców, 
pieszych i rowerzystów, ale w szczególności 
dzieci dowożonych przez rodziców do szkoły. 
Zadowolone powinny być również osoby 
dojeżdżające do miejskiego parku i centrum 
samochodami, bowiem tuż obok powstał 
duży, mieszczący 95 samochodów parking.

– Biorąc pod uwagę śródmiejski przebieg 
tej ulicy, zastosowaliśmy tu szereg elemen-
tów uspokajania ruchu, łącznie z wykonaną 
z kostki linią rozdziału kierunków ruchu. Przy 
najważniejszych przejściach dla pieszych 
i przejazdach rowerowych podnieśliśmy po-

ziom jezdni, tak aby kierowca musiał zwolnić. 
Wprowadziliśmy tutaj także dosyć ciasne 
ronda – mówi Zastępca Burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego Wojciech Gawkowski. – Ważnym 
elementem poprawiającym bezpieczeństwo 
i zarazem symbolicznie zamykającym in-
westycje, było oświetlenie, które zapaliło się 
w pierwszym tygodniu grudnia.

Całkowity koszt inwestycji to prawie 5,5 
miliona złotych, z czego 2,7 miliona dofi-
nansowane zostało w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap 
II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, 
czyli popularnej „Schetynówki”.

Partnerami finansowymi przedsięwzięcia 
był również Powiat Gdański oraz firma PPUH 
MIZERA S.C.

Zakończenie prac przy ulicy Grota Ro-
weckiego zbiegło się z finiszem remon-
tu ważnej ulicy Obrońców Wybrzeża.  
Ostatnim akordem było tutaj położenie 

czytaj na str. 3
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Lp. Imię i nazwisko Styczeń Luty Marzec
1. Mariusz Badziąg 2 stycznia 2 lutego 2 marca
2. Adam Bodo 5 stycznia 3 lutego 3 marca
3. Magdalena Braun-Moskwa 8 stycznia 5 lutego 5 marca
4. Bartłomiej Chrząszcz 9 stycznia 6 lutego 6 marca
5. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 7 i 27 stycznia 4 lutego 4 marca
6. Ireneusz Czernecki 14 stycznia 11 i 25 lutego 11 marca
7. Grzegorz Gnaciński 12 stycznia 9 lutego 9 marca
8. Piotr Kaliński 13 stycznia 10 lutego 10 marca
9. Jerzy Kłys 15 stycznia 12 lutego 12 marca

10. Marek Kamola 16 stycznia 13 lutego 13 marca
11. Marek Krawyciński 21 stycznia 18 lutego 18 i 25 marca
12. Witold Kulik 19 stycznia 16 lutego 16 marca
13. Hubert Lewandowski 20 stycznia 17 lutego 17 marca
14. Krzysztof Lisowski 22 stycznia 19 lutego 19 marca
15. Marcin Nowakowski 23 stycznia 20 lutego 20 marca
16. Danuta Olech 26 stycznia 23 lutego 23 marca
17. Leszek Parzymies 27 stycznia 24 lutego 24 marca
18. Joanna Rojek-Rybak 28 stycznia 25 lutego 26 marca
19. Jan Sabała 29 stycznia 26 lutego 27 marca
20. Andrzej Ślusarczyk 30 stycznia 27 lutego 30 marca
21. Szymon Zander 30 stycznia 27 lutego 31 marca

HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH MIASTA
Harmonogram dyżurów pełnionych przez radnych miasta w dni robocze oprócz sobót, niedziel 
i świąt w pokoju 11, I p. od 16.00 do 18.00.

WYKAZ UCHWAŁ 
VI KADENCJI RADY MIASTA

XLIX/2014 sesja Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 12 listopada 2014 r. 
1. XLIX/462/2014
Uchwała w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 
rok 2014.  
2. XLIX/463/2014
Uchwała w sprawie uchwalenia Progra-
mu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański 
z organizacjami pozarządowymi na rok 
2015.  
3. XLIX/464/2014
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na rok 2015 dla 
miasta Pruszcz Gdański.  
4. XLIX/465/2014
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2015 dla miasta Pruszcz Gdański. 
5. XLIX/466/2014
Uchwała w sprawie udzielenia Samo-
rządowi Województwa Pomorskiego 
pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej na organizowanie publiczne-
go transportu zbiorowego w zakresie 
kolejowych przewozów pasażerskich 
wykonywanych przez PKP Szybka 
Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 
na odcinku Pruszcz Gdański – Gdańsk – 
Pruszcz Gdański w 2014 r.
6. XLIX/467/2014
Uchwała w sprawie przyjęcia od Mi-
nisterstwa Gospodarki dotacji celowej 
na realizację zadania pt.: Aktualizacja 
inwentaryzacji wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański.
7. XLIX/468/2014
Uchwała w sprawie zaopiniowania 
zweryfikowanego projektu planu aglo-
meracji Gdańsk. 
8. XLIX/469/2014
Uchwała w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej Powiatowi Gdańskie-
mu.  
9. XLIX/470/2014
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie aneksu do porozumienia  
o partnerstwie w sprawie przystąpienia 
wraz z Powiatem Gdańskim do wspólnej 
realizacji zadania pn.: Poprawa bezpie-
czeństwa na drogach Powiatu Gdańskie-
go poprzez modernizację dróg położo-
nych na terenie Powiatu Gdańskiego  
w 2014 r. w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II, 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 
2012 – 2015.
10. XLIX/471/2014
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały 
nr XLV/437/2014 Rady Miasta Pruszcz 

Gdański z dnia 25 czerwca 2014 r.  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej Powiatowi 
Gdańskiemu na wykonanie przebudowy 
skrzyżowania ul. Obrońców Wybrzeża 
– Cichej – Spokojnej w Pruszczu Gdań-
skim oraz uchwały nr XLVIII/455/2014 
Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 24 
września 2014 r. zmieniającej uchwałę  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej Powiatowi 
Gdańskiemu na wykonanie przebudowy 
skrzyżowania ul. Obrońców Wybrze-
ża – Cichej – Spokojnej w Pruszczu 
Gdańskim.

WYKAZ UCHWAŁ 
VII KADENCJI RADY MIASTA
I/2014 sesja Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 1 grudnia 2014 r. 
1. I/1/2014
Uchwała w sprawie przyjęcia regu-
laminu wyborów Przewodniczącego  
i Wiceprzewodniczących Rady Miasta 
Pruszcz Gdański VII kadencji w latach 
2014 – 2018.
2. I/2/2014
Uchwała w sprawie stwierdzenia wy-
boru Przewodniczącego Rady Miasta 
Pruszcz Gdański VII kadencji w latach 
2014 – 2018.
3. I/3/2014
Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru 
dwóch Wiceprzewodniczących Rady 
Miasta Pruszcz Gdański VII kadencji  
w latach 2014 – 2018.

II/2014 sesja Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 3 grudnia 2014 r. 
1. II/4/2014 
Uchwała w sprawie zmiany wielo-
letniej prognozy finansowej Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 
2014 – 2029.
2. II/5/2014
Uchwała w sprawie ustalenia wyso-
kości wynagrodzenia dla Burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.
3. II/6/2014   
Uchwała w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości.
4. II/7/2014   
Uchwała w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od środków 
transportowych.
5. II/8/2014 
Uchwała w sprawie określenia wy-
sokości stawek opłaty targowej oraz 
uregulowania niektórych innych spraw 
związanych z jej poborem.
6. II/9/2014   
Uchwała w sprawie ustalenia składów 
osobowych komisji stałych VII ka-
dencji Rady Miasta Pruszcz Gdański  
w latach 2014 – 2018.
7. II/10/2014 
Uchwała w sprawie powołania Komisji 
Rewizyjnej VII kadencji Rady Miasta 
Pruszcz Gdański w latach 2014 – 2018.
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„MÓJ RYNEK” W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Anna Knoch
Trwają prace związane z budową tar-

gowiska miejskiego przy ul. Polskich 
Kolejarzy w Pruszczu Gdańskim. 

Na targowisku znajdzie się osiemnaście 
parterowych boksów handlowych połączo-
nych zadaszonym pasażem. Przy rynku 
będzie również parking oraz plac zabaw 
dla dzieci. Teren targowiska objęty zosta-
nie monitoringiem. Zakończenie budowy 
planowane jest w 2015 r.  

FINAŁ INWESTYCJI W PRUSZCZU GDAŃSKIM
cd. ze str. 1
nawierzchni asfaltowych i prace wykoń-
czeniowe przy chodnikach na rondzie  
z ul. Cichą i Spokojną.

–  Sprzyjająca pogoda pozwoliła nam 
podjąć prace także przy ostatnim fragmen-
cie ulicy Raciborskiego – mówi Wicesta-
rosta Powiatu Gdańskiego Marian Cichon.  
– W ramach remontu kładziemy nową na-
wierzchnię na mostku przez Kanał Raduni. 
Nie będzie to jednak ciągle tak oczekiwany, 
kompleksowy remont układu drogowego 
Raciborskiego – Grunwaldzka, który ma wy-

konać Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad – mówi Wicestarosta.

W przyszłym roku na drogi w Pruszczu 
Gdańskim wydane zostaną także pieniądze, 
które udało się pozyskać z kolejnej transzy 
„Schetynówki”.

– Pozyskane fundusze pozwolą nam rozpo-
cząć remont ulicy Wojska Polskiego – mówi  
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wró-
bel. – Dodatkowo, za środki które trafiły do 
kasy powiatu, wybudowany zostanie ostatni 
odcinek ulicy Emilii Plater, do ulicy Koper-
nika.

Inwestycja dofinansowana jest ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. 

ul. Grota Roweckiego ul. Obrońców Wybrzeża

Parking przy ul. Grota Roweckiego

Nowo budowane targowisko

ul. Sikorskiego

To nie wszystko. Miasto kończy także 
budowę ulicy Sikorskiego na osiedlu Koma-
rowo, gdzie oddany już został nowoczesny 
i rozległy teren rekreacyjny, zaprojektowany 
wspólnie z mieszkańcami. Kolejną ważną 
wiadomością inwestycyjną w Pruszczu Gdań-
skim jest podpisanie umowy na II, miejski 
etap remontu Kanału Raduni. Remont obej-
mie 1,2 km odcinek miejski od mostu przy  
ul. Raciborskiego do kładki w ciągu ulicy 
Wojska Polskiego. Wykonawcą inwestycji 
będzie firma Skanska. Zakończenie realizacji 
II etapu przebudowy kanału planowane jest 
na listopad 2015 r.
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PROJEKT CRAFTLAND DOBIEGA KOŃCA
Anna Knoch

W tym roku kończy się realizacja pro-
jektu „Craftland – Zachowanie dziedzic-
twa kulturowego Regionu Południowego 
Bałtyku”. W związku z tym, chcielibyśmy 
krótko podsumować to trzyletnie, mię-
dzynarodowe przedsięwzięcie.

W 2011 roku Gmina Miejska Pruszcz 
Gdański w partnerstwie z miastem Silute 
na Litwie i Muzeum Wikingów w Szwecji 
(zastąpionym później przez gminę Vellinge) 
złożyła wniosek o dofinansowanie projektu 
w ramach Programu Współpracy Transgra-

nicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013. 
Udało nam się pozyskać dofinansowanie 
i przez trzy lata prowadziliśmy działania 
zmierzające do zwiększenia atrakcyjno-
ści naszych miast, wypromowania ich na 
arenie międzynarodowej i poszerzenia na-
szej oferty kulturalnej. Dzięki współpracy 
z partnerami udało się nawiązać interesujące 
kontakty międzynarodowe, wymienić się 
doświadczeniami, przełamać stereotypy 
i zaangażować społeczności lokalne w dzia-
łania transgraniczne.

W ciągu trzech lat każdy z partnerów 
zorganizował 3 rodzaje imprez kulturalnych, 

które przyciągnęły 
ok. 13 500 osób zain-
teresowanych histo-
rycznym rzemiosłem, 
muzyką i zawodami 
sportowymi. Wzięliśmy również udział 
w targach turystycznych w Polsce i za gra-
nicą promując zarówno nasz projekt, jak 
i nasze regiony.

Cieszymy się, że w rezultacie projektu 
zrealizowane zostały imprezy na wysokim 
poziomie artystycznym, które zapoczątko-
wały długofalową współpracę z partnerami 
zagranicznymi otwierającą drogę do dal-
szych wspólnych przedsięwzięć.

TURNIEJE MIAST 
W maju 2012 roku mieszkańcy regionów partnerskich mieli okazję 

wziąć udział w eliminacjach do 5-osobowych drużyn, które przez kolejne 
trzy lata miały zmagać się w różnorakich konkurencjach.

Turnieje odbyły się w czerwcu 2012 r.  w Pruszczu Gdańskim, w sierpniu 
2013 r. w Foteviken i w maju 2014 r. w Silute. 

Drużyny z miast partnerskich rywalizowały w takich dyscyplinach jak: 
strzelanie z łuku, rzut zapałką, piłowanie kłody, przeciąganie liny, rozniecanie 
ognia, rzut toporkiem, wyścigi łódką czy dojenie krowy. Zawodnicy musieli 
wykazać się sprawnością fizyczną, sprytem, a także dużym poczuciem humoru. 

Turnieje przyniosły wiele emocji zarówno uczestniczącym w nich druży-
nom, jak również publiczności kibicującej przedstawicielom poszczególnych 
miast. Taka formuła zawodów i rywalizacja w duchu fair play sprzyjała 
integracji uczestników i organizatorów. 

FESTIWALE FOLKU 
I RZEMIOSŁA

Festiwale muzyczne w ramach projektu 
Craftland odbywały się w maju 2012 r. w Si-
lute, w czerwcu 2013 r. w Pruszczu Gdańskim  
i w sierpniu 2014 r. w Szwecji.

Podczas tych wydarzeń rozbrzmiewała przede 
wszystkim muzyka dawna, folkowa i ludowa, ale 
gościliśmy również przedstawicieli innych nurtów 
muzycznych. Nie brakowało też atrakcji towarzyszą-
cych – warsztatów muzycznych, pokazów rzemiosła, 
ptaków drapieżnych i różnego rodzaju prezentacji 
dla dzieci.

JARMARKI RZEMIEŚLNIKÓW 
Pierwszy Jarmark Rzemieślników odbył się w Muzeum 

Wikingów Foteviken w Szwecji we wrześniu 2012 r. W kolej-
nych latach impreza przenosiła się do Silute w maju 2013 r. 
i do Pruszcza Gdańskiego w lipcu 2014 r.   

Do miast partnerskich zjeżdżali się rekonstruktorzy, którzy 
przy historycznych wiatach, namiotach i warsztatach prezentowali 
najróżniejsze rzemiosło. Publiczność mogła zobaczyć z bliska, 
jak wyplata się kosze z korzeni drzew, sieci rybackie, ręcznie 
wytwarza bębny i przedmioty z drewna, odlewa biżuterię, tka 
krajki, czy wytwarza czapki z filcu. Ogromne zainteresowanie 
wzbudzała obróbka bursztynu i stanowiska kowali.  

Dzieci brały udział w warsztatach lepienia z gliny i z wielkim 
entuzjazmem ciskały kapustą z machiny oblężniczej. Potraw przy-
gotowywanych dawnymi metodami i według dawnych przepisów 
można było próbować na wielu stoiskach. W Muzeum Wikingów 
w Szwecji nadal stoi piec do wypału ceramiki wybudowany  na 
zasadach archeologii eksperymentalnej przez rekonstruktorów 
z Pruszcza Gdańskiego. 

WYDARZENIA PROMOCYJNE
W ciągu trzech lat projekt Craftland był promowany 

podczas wielu ciekawych wydarzeń. Naszym celem było 
zaprezentowanie założeń projektu jak największej ilości 
osób, zachęcenie ich do udziału w imprezach przez nas 
organizowanych i nawiązanie kontaktów z osobami i insty-
tucjami zainteresowanymi międzynarodową współpracą 
kulturalną. 

Mieliśmy okazję uczestniczyć w wydarzeniach organizo-
wanych przez Sekretariat Techniczny Programu Południowy 
Bałtyk w Ronneby w październiku 2012 r. i w Gdańsku we 
wrześniu 2013 r.  Prezentowaliśmy się podczas Międzynaro-
dowych Targów Turystycznych w Gdańsku, Poznaniu, Lipsku 
i Wilnie. Dodatkowo wzięliśmy również udział w obchodach 
10-lecia Polski w Unii Europejskiej organizowanych w maju 
2014 r. w Gdańsku i Olsztynie. Za każdym razem stoisko 
projektu Craftland było wyjątkowe – można było posłuchać 
muzyki dawnej, postrzelać z łuku czy lepić z gliny. Cieka-
we stroje rekonstruktorów budziły ogólne zainteresowanie 
zwiedzających. Udział w tego typu wydarzeniach pozwolił 
zaprezentować projekt Craftland szerokiej publiczności.  
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WYDARZENIA W RAMACH PROJEKTU CRAFTLAND
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ZWYCIĘSKIE KADETKI BRYZY PRUSZCZ GDAŃSKI 

Michał Kowalski

W niedzielę (07.12.2014 r.) kadetki Bry-
zy Pruszcz Gdański (2 zespoły – roczniki 
1999 i 2000) wróciły z Żyrardowa, gdzie 
odbywał się XIV Międzynarodowy Turniej 
Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta.

Bryza I Pruszcz Gdański zajęła w nim 
I miejsce, a Bryza II Pruszcz Gdański – IV 
miejsce wśród 8 żeńskich zespołów! To 
bardzo dobry prognostyk. 

Dziewczyny z rocznika 1999 z bilan-
sem 2-1 zajęły II miejsce w swej grupie B 
i awansowały do ½ finału, gdzie zmierzyły 
się z gospodyniami z UKS Trójka Żyrardów 
i wygrały po bardzo zaciętym meczu 42:40. 
W finale o zwycięstwo w turnieju zagra-
ły z grupowymi rywalkami UKS Basket 
Ostrów Wielkopolski i zwyciężyły 55:45, 
pewnie prowadząc od początku do końca.
Najlepszą zawodniczką pośród dziewczyn 
z drużyny Bryzy I wybrano Karolinę Brzo-
zowską. 

Młodsze kadetki z Bryzy II również 
zajęły II miejsce w swej grupie A (z bilan-
sem 2-1), pokonując zespoły ze Szczecina  
i z Osiecznej, ulegając nieznacznie gospo-
dyniom 41:47. W ½ finału trafiły na zespół 

z Ostrowa Wielkopolskiego i  przegrały 
27:38, a w meczu o III miejsce rywali-
zowały ponownie z gospodyniami. Wola 
walki, ambicja, zaciekłość to główne cechy, 
które były widoczne u dziewczyn. Mecz 
zakończył się wynikiem 45:56 dla Żyrar-
dowa, ale młodsze kadetki mogą wracać 
z podniesioną głową razem ze starszymi 
koleżankami. Najlepszą zawodniczką Bry-
zy II wybrano Oliwię Klein. Najbardziej 
wartościową zawodniczką całego turnieju 
została Aleksandra Szadkowska! 

Skład Bryzy I : Aleksandra Szadkowska, 
Oliwia Radoń, Karolina Brzozowska, Karo-
lina Skonka, Wiktoria Darianycz, Katarzyna 
Tomaszewska, Joanna Boneczko, Magda-
lena Bawor, Daria Lewandowska i trenerka 
Magdalena Szymkiewicz. 

Skład Bryzy II : Aleksandra Nankiewicz, 
Magdalena Szymkiewicz, Marta Czerlonko, 
Magdalena Klotzke, Aleksandra Ławniczak, 
Julia Schulte-Noelle, Wiktoria Sztejman, 
Wiktoria Wesołowska, Natalia Ławicka, 
Natalia Siemko, Natalia Nadrowska, Oliwia 
Klein i trener Michał Kowalski.

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
W TAEKWON-DO ITF 2014

Dorota Mazur

W dniu 29 listopada w Gdańsku na Hali 
Sportowej Polskiego Związku Tenisa Stoło-
wego odbyły się kolejne Mistrzostwa Woje-
wództwa Pomorskiego w Taekwon-do ITF. 

W zawodach wystartowali zawodnicy 
z 5 klubów:
• Sportowy Klub Taekwon-do „AN-DO”  
   z Pruszcza Gdańskiego
• Gdański Klub Taekwon-do
• Klub Sportów Walki „NEPTUN” Gdańsk

• Klub Sportowy „TAEKWON” Kolbudy
• Gdyński Klub Sportowy „POSEJDON”

Nasz klub na tej imprezie reprezento-
wała rekordowa liczba zawodników, aż 
150 sportowców w wieku od 3 do 18 lat. 
Zawody rozpoczęły się konkurencjami dla 
najmłodszych. „Tor małego wojownika” 
to tor przeszkód utrudniony elementami 
taekwon-do, który wszyscy sportowcy po-
niżej 12. roku życia zaliczają obowiązkowo. 
Kolejnymi konkurencjami były układy for-
malne, walki i widowiskowa konkurencja 
technik specjalnych.

Ogólna klasyfikacja turnieju:
1. SKT AN-DO Pruszcz Gdański – 28*złoto 
(2), 19*srebro (1), 43*brąz
2. Gdański Klub Taekwon-do – 21*złoto, 
22*srebro, 37*brąz
3. KS Taekwon Kolbudy – 8*złoto, 16*sre-
bro (1), 20*brąz (1)
4. Neptun Gdańsk – 0*złoto, 1*srebro, 
2*brąz
5. GKS Posejdon Gdynia – 0*złoto, 1*sre-
bro, 1*brąz

Zawodniczki Bryzy Pruszcz Gdański

Zawodnicy Sportowego Klubu Taekwon-do „AN-DO” z Pruszcza Gańskiego
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PIERWSZE POWYBORCZE WIZYTY WŁADZ MIASTA
Tuż po wyborach samorządowych 

władze miasta złożyły wizytę Pani Józefie 
Krośnickiej – Ambasador Pruszcza Gdań-
skiego oraz Pani Teresie Świszcz z okazji 
90. rocznicy urodzin.

90. urodziny Pani Teresy Świszcz Wizyta u Pani Józefy Krośnickiej 

JUBILEUSZE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

7 listopada 2014 r. Urząd Stanu Cy-
wilnego gościł pięć małżeństw, które 
obchodziły okrągłą rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego. Państwo Alina 
i Edward Galińscy, Państwo Maria i Zyg-
fryd Linsztet, Państwo Regina i Zygfryd 
Czapiewscy oraz Państwo Irena i Stani-
sław Bielscy świętowali 50-lecie pożycia 
małżeńskiego, a  Państwo Anastazja i Jan 
Śledziewscy – 55-lecie.

Z okazji złotych godów Jubilaci zostali 
uhonorowani Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej jako dowód uznania 
i szacunku za trwałe i szczęśliwe małżeń-
stwo.

Szanowni Jubilaci, w otoczeniu licznej 
rodziny, ze wzruszeniem przeżywali do-
niosłe rocznice zawarcia związku małżeń-

skiego. Z tej wyjątkowej okazji serdeczne 
gratulacje złożył im Burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego Janusz Wróbel i Przewodni-
czący Rady Miasta Stefan Skonieczny, 
jednocześnie życząc małżonkom pomyśl-
ności, radości oraz zdrowia na następne 
lata wspólnego życia. Tradycyjnie Jubilaci 
zostali obdarowani okolicznościowymi 
upominkami, kwiatami i dyplomami.

Państwo Czapiewscy, Państwo Galińscy i Państwo Linsztet Państwo Śledziewscy i Państwo Bielscy 

URODZINY PANI KUNEGUNDY ŁOBEJKO

7 listopada 2014 r., 97. rocznicę urodzin obchodziła mieszkanka 
Pruszcza Gdańskiego – Pani Kunegunda Łobejko.

W tym wyjątkowym dniu nie zabrakło obecności władz miasta. 
Burmistrz Janusz Wróbel oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Ireneusz Czernecki odwiedzili Jubilatkę składając najserdeczniejsze 
życzenia urodzinowe, wręczając prezent, kwiaty i list gratulacyjny.

Z okazji urodzin życzymy Pani Kunegundzie zdrowia, wszelkiej 
pomyślności, a także pogody ducha i zadowolenia.

97. urodziny Pani Kunegundy Łobejko 

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz 
Wróbel oraz Przewodniczący Rady Miasta 
Stefan Skonieczny odbyli rozmowę z Panią 
Józefą Krośnicką. Złożyli również najserdecz-
niejsze życzenia urodzinowe Jubilatce – Pani 

Teresie Świszcz, wręczając prezent, kwiaty 
i list gratulacyjny.

Z okazji odwiedzin oraz urodzin życzy-
my obu Paniom dalszych pogodnych dni 
spędzonych w zdrowiu i szczęściu.
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TEGOROCZNE INWESTYCJE W OBIEKTYWIE

ul. Powstańców Warszawy 

ul. Wybickiego 

ul. Skierki i ul. Chochlika

Park Krainy Polodowcowej Boisko przy Zespole Szkół nr 2

ul. Broniewskiego

ul. 11 Listopada   

Teren sportowo-rekreacyjny na Osiedlu Komarowo „Podwórko z kulturą” przy ul. Grunwaldzkiej

ul. Obrońców Wybrzeża

 


