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Nowy budżet Miasta Pruszcz Gdański
118 milionów złotych dochodu. Pra-

wie 50 milionów złotych na oświatę,  
25,5 miliona na inwestycje. Miasto 
Pruszcz Gdański ma kolejny do-
bry budżet.

Mimo zmian w programowaniu unij-
nym, zmianach w rozdziale środków 
i zakończeniu w mieście największych 
inwestycji, udało się nam stworzyć kolejny 
proinwestycyjny budżet. Przyszłoroczne 
wydatki wyniosą 119 818 212 złotych. 

Na inwestycje przeznaczyliśmy  
25 564 030 złotych. W 2016 roku czeka 
nas kompleksowy remont ulicy Kocha-
nowskiego. Powiat przy naszej pomocy 
finansowej wyremontuje fragment ulicy 
Korzeniowskiego. Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad rozpocznie 
w partnerstwie ze Starostwem Powia-
towym i miastem remont skrzyżowania 
ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką. 
Początek roku to także dokończenie 
remontu ulicy Wojska Polskiego do 
ulicy Obrońców Wybrzeża. W drugiej 
połowie roku rozpoczniemy prace przy 
układzie drogowym ul. Olszewskiego 
i ul. Wróblewskiego. Wiele osób ucie-
szy się z pewnością z remontu parkingu 
przy komendzie policji. To najważniej-
sze duże drogowe inwestycje miejskie. 
Mam nadzieję, że powstałe w ciągu roku 
oszczędności pozwolą nam zrobić jeszcze 
kolejne. Nie zabraknie także drobniej-
szych prac.

Miasto to nie tylko drogi. Dobiega 
końca projekt planu zagospodarowania 
ulicy Krótkiej oraz projekt przebudowy 
dawnego dworu rodziny Wiedemann przy 
ulicy Krótkiej 6. Miasto podpisało także 
umowę na projekt remontu budynku przy 
ulicy Wojska Polskiego 44. 

W przyszłym roku kontynuowane będą 
dofinansowania remontów elewacji dla 
wspólnot mieszkaniowych. To zadanie 
cieszy się rosnącym zainteresowaniem 
Mieszkańców. Dla wielu istotną będzie 
informacja o projekcie kolejnego budyn-

ku wielorodzinnego, realizowanym przez 
TBS. Nowa inwestycja Towarzystwa 
stanie w niedalekiej przyszłości w są-
siedztwie Parku Krainy Polodowcowej. 
Półtora miliona złotych kosztować będzie 
oczekiwane przez Pruszczan kino, które 

powstanie w Centrum Kultury i Spor-
tu w Pruszczu Gdańskim. W ostatnich 
dniach miasto podpisało także umowę 
z kolejnym wykonawcą na zadaszenie 
amfiteatru. 

2016 rok w Pruszczu Gdańskim będzie 
czasem oświaty. Edukacja sporo zyska za 
sprawą zgłoszonych i przegłosowanych 
przez mieszkańców projektów Budżetu 
Obywatelskiego 2016. Mam wielką na-
dzieję, że uda się nam pozyskać rządowe 
pieniądze na budowę kolejnego żłobka. 
Jeśli tak by się stało, w mieście powstanie 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  druga 
taka placówka, tym razem na Osiedlu 
Bursztynowym. Ogółem miejskie wy-
datki na oświatę w 2016 roku wyniosą  
47 557 438 złotych. 34 242 350 złotych 

kosztować będzie utrzymanie szkół i pu-
blicznego przedszkola. Oprócz utrzyma-
nia placówek edukacyjnych, miejskie 
wydatki na oświatę wyniosą dodatkowo 
ponad 13 milionów złotych. Na wycho-
wanie przedszkolne w ramach dotacji 
dla jednostek niepublicznych mamy  
8 548 555 zł. Dotacja na niepubliczne 
żłobki wynosi 194 400 złotych. 

Dotacja dla biblioteki wynosi 581 200 
złotych. Na zadania z zakresu kultury 
fizycznej i sportu miasto przeznaczyło 
450 000 złotych. Pieniądze te przeka-
zane zostaną organizacjom pożytku pu-
blicznego. Dla przykładu Środowiskowy 
Dom Samopomocy otrzyma od miasta  
204 000 złotych, a na świadczenie specja-
listycznych usług opiekuńczych dla dzie-
ci z autyzmem planuje się przeznaczyć  
88 tysięcy złotych. 70 tysięcy zło-
tych przeznaczone zostanie na granty 
z zakresu działalności osób w wieku 
emerytalnym. Tutaj szczególną rolę 
odegra z pewnością Uniwersytet Trze-
ciego Wieku.

Naszą specjalnością są niewielkie, nie-
ustanne zmiany, sprawiające, że żyjemy 
w coraz bardziej przyjaznym otoczeniu. 
Nie inaczej będzie i w roku 2016. Wielu 
mieszkańców Osiedla Bursztynowego 
z pewnością czeka na projekt terenu 
sportowo-rekreacyjnego. Z Budżetu 
Obywatelskiego zrealizowana zostanie 
tam także jedna z górek saneczkowych. 
Staramy się o dofinansowanie na kolejny 
etap rozbudowy parku w centrum miasta. 

W mieście pojawią się kolejne ele-
menty małej architektury. Nowe ławki 
i stojaki na rowery. W dwóch miejscach 
stanie także nowa sygnalizacja świetlna. 
Bezpieczniej będzie przy ulicy Kaspro-
wicza, nieopodal Zespołu Szkół nr 4 
i przy ulicy Cichej.

Specjalizujemy się w programach pro-
filaktycznych. Będziemy kontynuować 
stałe badania mammograficzne. Seniorzy 
będą mogli szczepić się na grypę. Nadal 
inwestować będziemy w profilaktykę 
wirusa HPV. 
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L.p. Imię i nazwisko Grudzień Styczeń Luty

1. Mariusz Badziąg 1 grudnia 4 stycznia 1 lutego

2. Adam Bodo 3 grudnia 5 stycznia 2 lutego

3. Magdalena Braun-Moskwa 4 grudnia 7 stycznia 4 lutego

4. Bartłomiej Chrząszcz 7 grudnia 8 stycznia 5 lutego

5. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 2 grudnia 13 stycznia 3 i 24 lutego

6. Ireneusz Czernecki 9 i 30 grudnia 20 stycznia 10 lutego

7. Grzegorz Gnaciński 8 grudnia 14 stycznia 8 lutego

8. Piotr Kaliński 10 grudnia 15 stycznia 9 lutego

9. Marek Kamola 11 grudnia 18 stycznia 11 lutego

10. Jerzy Kłys 14 grudnia 19 stycznia 12 lutego

11. Marek Krawyciński 16 i 23 grudnia 27 stycznia 17 lutego

12. Witold Kulik 15 grudnia 21 stycznia 15 lutego

13. Hubert Lewandowski 17 grudnia 22 stycznia 16 lutego

14. Krzysztof Lisowski 18 grudnia 25 stycznia 18 lutego

15. Marcin Nowakowski 21 grudnia 26 stycznia 19 lutego

16. Danuta Olech 22 grudnia 28 stycznia 22 lutego

17. Leszek Parzymies 23 grudnia 29 stycznia 23 lutego

18. Joanna Rojek-Rybak 24 grudnia 27 stycznia 25 lutego

19. Jan Sabała 28 grudnia 20 stycznia 26 lutego

20. Andrzej Ślusarczyk 29 grudnia 13 stycznia 24 lutego

21. Szymon Zander 31 grudnia 29 stycznia 29 lutego

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 
VII KADENCJI RADY MIASTA
X nadzwyczajna sesja Rady Miasta 
Pruszcz Gdański z dnia 8 lipca 2015 r. 
X/81/2015 
Uchwała w sprawie  zmiany  wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na lata 2015 – 2029.

XI zwyczajna sesja Rady Miasta 
Pruszcz Gdański z dnia 26 sierpnia 
2015 r. 
XI/82/2015 
Uchwała w sprawie  zmiany  wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na lata 2015 – 2029.
XI/83/2015 
Uchwała w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 
rok 2015.
XI/84/2015 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy.
XI/85/2015 
Uchwała w sprawie przyjęcia „Progra-
mu szczepień profilaktycznych prze-
ciwko grypie osób od 65 roku życia  
w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”.
XI/86/2015 
Uchwała w sprawie ustalenia stawek 
opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego 
pasa drogowego.
XI/87/2015 
Uchwała w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej przez Powiat Gdański 
Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański 
(przebudowa  ul. Jana Kochanowskiego  
w Pruszczu Gdańskim).
XI/88/2015 
Uchwała w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Powiatowi Gdań-
skiemu (budowa układu drogowego  
ul. Józefa Korzeniowskiego w Pruszczu 
Gdańskim).
XI/89/2015 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Re-
gulaminu wyborów ławników do  Sądu 
Okręgowego w Gdańsku, Sądu Okręgo-
wego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych w Gdańsku, Sądu Rejonowe-
go Gdańsk – Południe w Gdańsku, Sądu 
Rejonowego Gdańsk – Południe z zakresu 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  
w Gdańsku na okres kadencji w latach 
2016 – 2019.
XI/90/2015 
Uchwała w sprawie stwierdzenia wy-
boru ławników do Sądu Okręgowego 
w  Gdańsku, Sądu Okręgowego z zakresu 

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
w Gdańsku, Sądu Rejonowego Gdańsk – 
Południe w Gdańsku, Sądu Rejonowego 
Gdańsk – Południe z zakresu prawa pracy  
i ubezpieczeń społecznych w Gdańsku.

XII nadzwyczajna sesja Rady Miasta 
Pruszcz Gdański z dnia 24 września 
2015 r. 
XII/91/2015 
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na lata 2015 – 2029.
XII/92/2015 
Uchwała w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 
rok 2015.
XII/93/2015 
Uchwała w sprawie zawarcia poro-
zumienia pomiędzy Gminą Miejską 
Pruszcz Gdański, Powiatem Gdańskim 
i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych  
i Autostrad Oddział w Gdańsku w sprawie 
przebudowy skrzyżowania drogi krajowej 
nr 91 w Pruszczu Gdańskim w obrębie 
ulic: Grunwaldzkiej, Raciborskiego  
i Wojska Polskiego.
XII/94/2015 
Uchwała w sprawie upoważnienia Bur-
mistrza Pruszcza Gdańskiego do zawar-

cia umowy partnerskiej oraz złożenia 
wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie 
realizacji zadania pod nazwą „Uzupełnie-
nie walorów przyrodniczych Pruszcza 
Gdańskiego poprzez wprowadzenie 
bioróżnorodności w Parku Miejskim. 
Etap II” ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 
– 2020.

XIII zwyczajna sesja Rady Miasta 
Pruszcz Gdański z dnia 28 paździer-
nika 2015 r. 
XIII/95/2015 
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na lata 2015 – 2029.
XIII/96/2015
Uchwała w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 
rok 2015.
XIII/97/2015
Uchwała w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości. 
XIII/98/2015
Uchwała w sprawie określenia wysokości 
stawek opłaty targowej oraz uregulowania 
niektórych innych spraw związanych z jej 
poborem. u
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XIII/99/2015
Uchwała w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych.
XIII/100/2015
Uchwała w sprawie uchwalenia Progra-
mu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański 
z organizacjami pozarządowymi na rok 
2016.
XIII/101/2015
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2016 dla miasta 
Pruszcz Gdański.
XIII/102/2015
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2016 dla miasta Pruszcz Gdański.
XIII/103/2015
Uchwała w sprawie przyjęcia progra-
mu polityki zdrowotnej pn.: „Program 
szczepień profilaktycznych przeciwko 
wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na 
lata 2016 – 2018 realizowany w Gminie 
Miejskiej Pruszcz Gdański”.
XIII/104/2015
Uchwała w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta 
Pruszcz Gdański „Pole – duże”.
XIII/105/2015
Uchwała w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego miasta 
Pruszcz Gdański dla działek nr 451/2, 
19/17 obr. 13. 
XIII/106/2015
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie darowizny na rzecz Powiatu 
Gdańskiego prawa własności działki  
nr 7/34 o pow. 2 632 m2 w obrębie 5, 
położonej przy ul. Prof. Mariana Raci-
borskiego w Pruszczu Gdańskim z prze-
znaczeniem na cele publiczne.
XIII/107/2015
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie darowizny na rzecz Powiatu 
Gdańskiego prawa własności działki  
nr 30 o pow. 1 381 m2  w obrębie 5, położo-
nej przy ul. Prof. Mariana Raciborskiego  
w Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem 
na cel publiczny.
XIII/108/2015
Uchwała w sprawie przystąpienia do za-
inicjowanego przez Komisję Europejską 
ruchu europejskiego na rzecz zrównowa-
żonego wykorzystania energii.
XIII/109/2015
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Gdańskiemu.
XIII/110/2015
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej przez Powiat Gdański Gminie 
Miejskiej Pruszcz Gdański.

XIII/111/2015
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi 
złożonej przez mieszkankę Pruszcza 
Gdańskiego dotyczącej złego stanu wia-
ty przystankowej oraz braku reakcji ze 
strony Burmistrza Pruszcza Gdańskiego 
w przedmiotowej sprawie.
XIII/112/2015
Uchwała w sprawie wyrażenia woli zmia-
ny Umowy Prezydenta Miasta Gdańska 
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie 
realizacji projektu „Ochrona wód Zato-
ki Gdańskiej – budowa i modernizacja 
systemu odprowadzania wód opadowych 
w Gdańsku”, zawartej pomiędzy Gminą 
Miasta Gdańska a Gminą Miejską Pruszcz 
Gdański.
XIII/113/2015
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na podpisanie przez Gminę Miejską 
Pruszcz Gdański, aneksu do porozumienia  
z dnia 29 czerwca 2015 r. nr S.031.7.2015 
zawartego z Komendą Wojewódzką Po-
licji w Gdańsku przy udziale Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszczu Gdań-
skim, dotyczącego przekazania środ-
ków pieniężnych na Fundusz Wsparcia 
Policji w celu wykonania dokumentacji 
projektowej budowy budynku PDOZ  
i adaptacji poddasza na pomieszczenia 
biurowe w budynku Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszczu Gdańskim.

u
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wyNiki GłosowaNia Na zadaNia w raMacH budżetu obywatelskieGo 2016
Halina Baranowska

Zakończył się ostatni etap prac nad 
Budżetem Obywatelskim na rok 2016. 
Poniżej publikujemy zestawienie za-
dań wybranych przez mieszkańców 
w głosowaniu. Zadania te zostały ujęte 
w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański na rok 2016.

W głosowaniu wzięło udział  3524 
mieszkańców, którzy oddali 22107 ocen 
punktowych, w tym na:
1) „zadania małe” – 10251 ocen punk-
towych,
2) „zadania duże” – 11856 ocen punkto-
wych.

Z formularza online skorzystało 2640 
osób. 

Z urny wyborczej wybrano 1471 kart 
do głosowania, w tym na:
• „zadania małe” – 559 kart, 
• „zadania duże” – 912 kart.

Korespondencyjnie głosowały 4 osoby 
(8 kart do głosowania).

Na ogólną liczbę otrzymanych kart 
stwierdzono 62 karty z głosami nieważ-
nymi z uwagi na niezgodności z zasadami 
głosowania na Budżet Obywatelski (w tym 
13 kart z głosami nieważnymi na „zadania 
małe” i 49 kart z głosami nieważnymi na 
„zadania duże”).

Po wprowadzeniu do systemu informa-
tycznego otrzymanych kart w postaci pa-
pierowej, dokonano weryfikacji numerów 
PESEL osób głosujących pod względem 
zgodności ich uprawnień do udziału w gło-
sowaniu na Budżet Obywatelski miasta 
Pruszcz Gdański.

Wśród głosów ważnych złożonych 
w formie papierowej 29 głosów nie zostało 
uwzględnionych z powodu nieprawidło-
wego oznaczenia zadań liczbą punktów.

Biorąc pod uwagę liczby otrzymanych 
punktów przez poszczególne zadania i kwo-

W związku z faktem braku kwoty 20 000 zł  na realizację zadania małego pn. „Zagospo-
darowanie wewnątrzszkolnego terenu zielonego – patio przy Zespole Szkół nr 4, ul. Kaspro-
wicza 16 w Pruszczu Gdańskim” proponuje się warunkowe wykonanie zadania w przypadku 
uzyskania oszczędności przy realizacji wyżej punktowanych zadań.

Serdecznie dziękujmy za liczny udział w realizacji tego obywatelskiego projektu, który 
służy dalszemu umacnianiu więzi między samorządem a mieszkańcami w zakresie realizacji 
zadań na rzecz naszej małej ojczyzny.

„Zadania małe”

Lp Nazwa zadania Wartość szacunkowa 
zadania [zł]

1 Toaleta publiczna (szalet publiczny). 80 000

2 Cyfrowy Pruszcz Gdański. do 20 000

3 Przesadzenie 12 dębów przeznaczonych na wycinkę. 50 000

4
Budowa Fit Parku – otwartej siłowni zewnętrznej na terenie zieleni 
przy MOPS w Pruszczu Gdańskim dla podopiecznych DDP, dzieci 
i młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz mieszkańców 
naszego miasta.

30 000

5 Kompleks sportowo-rekreacyjny – elementy fitness parku (park fitness). 80 000

6
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Pruszczu 
Gdańskim przy ulicy Cichej w pobliżu ulicy Cyprysowej w celu pod-
niesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

80 000

7 Zagospodarowanie wewnątrzszkolnego terenu zielonego – patio przy 
Zespole Szkół nr 4, ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim. 60 000

RAZEM 400 000

„Zadania duże”

Lp Nazwa zadania Wartość szacunkowa 
zadania [zł]

1
Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę  
5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zaba-
wowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią.

800 000

2 Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, 
ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne. 800 000

RAZEM 1 600 000

Pruszczańskie witraże laNdMaNNa w rejestrze zabytków
Bartosz Gondek

Dzieła Theo Landmanna – dwa witra-
że w kościele Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy w Pruszczu Gdańskim, trafiły do 
Rejestru Zabytków Ruchomych Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Podczas prac konserwatorskich proboszcz 
parafii Ks. Andrzej Żebrowski zauważył, że 
witraże, znajdujące się od zawsze w bocznych 
oknach chóru, posiadają sygnatury. Okaza-
ło się, że ich autorem jest Theo Landmann. 
Tropem samego dzieła, jak i ich autora ru-
szyli pruszczańscy historycy Bartosz Gondek 
i Marek Kozłow.

Okazało się, że Theo 
Landmann był w chwili 
powstania dzieła mło-
dym artystą gdańskim, 
dopiero torującym sobie 
drogę i pozycję pośród 
artystów witrażystów. 
Witraże w budującym 
się właśnie pierwszym 
kościele katolickim 
w Pruszczu były jednym 
z jego pierwszych zleceń. 
Niedługo po ukończeniu 
pruszczańskich witraży 
Landmann opuścił Gdańsk i udał się do za-

chodnich Niemiec, gdzie rozwijał 
swoją pasję pod okiem znanych 
witrażystów i mozaikarzy tego 
okresu. Z czasem sam Landmann 
stał się jednym z najważniejszych 
artystów kraju. Tematy swoich 
dzieł w naturalny sposób wiąza-
ły się z sacrum, gdyż to właśnie 
kościoły są naturalnym miejscem 
dla tej formy artystycznej. Istnie-
jące od kilku lat Archiwum Theo 
i Ruth (jego małżonki) Landmann 
skatalogowało dotychczas nie-
malże 400 dzieł artysty. Z czego 

zaledwie kilka można podziwiać w Polsce.

ty przeznaczone na realizację Budżetu Oby-
watelskiego w roku 2016 (2 000 000 zł, 
w tym 400 000 zł na zadania małe i 1 600 

000 zł na zadania duże), w budżecie Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016 
ujęte zostały wymienione poniżej zadania.
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FiNał reMoNtu kaNału i ważNej „scHetyNówki”

Bartosz Gondek

Wraz ze zbliżaniem się końca roku 
finalizowane są ostatnie, ważne inwestycje 
miejskie. W listopadzie zakończył się dru-
gi etap przebudowy Kanału Raduni, do 
grudnia mają także dobiec końca prace 
przy rondzie łączącym ul. Emilii Plater 
z ul. Kopernika. Realizowane są również 

ostatnie działania związane z przebudową 
ul. Wojska Polskiego.

Prace związane z przebudową Kanału 
Raduni realizowane były na odcinku od 
ulicy Raciborskiego do kładki dla pieszych 
w ciągu ul. Wojska Polskiego. Przebudo-
wa polegała na rozebraniu istniejących 
umocnień i zbudowaniu nowych, remoncie 
przyczółków mostów i kładek. Wykonane 

Nowy zeGar w ceNtruM Miasta

Kanał Raduni Przebudowa ul. Wojska Polskiego

Nowy zegar 
został zamonto-
wany na skrzyżo-
waniu ulic Chopina 
i Grunwaldzkiej 
w Pruszczu Gdań-
skim.

– Jego serce sta-
nowi zabytkowy me-
chanizm zegarowy 
z dwudziestolecia 
międzywojennego 
– mówi Wojciech 
Gawkowski, Za-
stępca Burmistrza 
Pruszcza Gdańskie-

go. – Stary zegar wahadłowy zamknięty został w no-
woczesnej obudowie nawiązującej plastyką do przyszłej 
aranżacji sąsiadującego z nim placu.

Kilkudziesięcioletni mechanizm przeszedł kompletny 
remont w wyspecjalizowanym warsztacie. Pochodzi 
najprawdopodobniej z nieistniejącego dziś budynku 
szkolnego lub dworca.

rodziNy zaMieszkały w NowyM tbs 
– wkrótce PlaNy NastęPNeGo!

Nowy budynek TBS

Nowy budynek TBS został oficjalnie otwarty i przekazany do 
użytkowania. Nowoczesny blok na 35 mieszkań, w tym 17 lokali 
komunalnych, sfinansowany został ze środków, którymi dyspono-
wał TBS, bez zaciągania zobowiązań.

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel zapowiada, że 
dobra kondycja podmiotu, należącego w całości do miasta, pozwoli 
na rozpoczęcie już wkrótce prac przy projekcie kolejnego budynku. 
Tym razem we wschodniej części miasta.

Nowy zegar

wizyta studeNtów z euroPy wscHodNiej
3 listopada z wizytą do Urzędu Miasta przyjechała grupa studentów 

z Ukrainy, Rosji i Białorusi. 
Młodzież odbywa staże studyjne w ramach programu Study Tours to 

Poland. Wizyty służą poznaniu naszego kraju i doświadczeń w zakresie 
transformacji ustrojowej, sukcesów i porażek polskiej demokracji.

Podczas spotkania Burmistrz Janusz Wróbel przedstawił m.in. historię 
Pruszcza Gdańskiego, jego rozwoju oraz nowe inwestycje. Po wstępnym 
wykładzie odpowiedział również na liczne pytania studentów.

Po spotkaniu młodzież miała okazję zwiedzić z przewodnikiem zrekon-
struowaną Faktorię Handlową.

Wizyta studentów ze wschodu

zostały także nowe barierki na prawym 
brzegu kanału. Przy kościele na Wojska 
Polskiego pojawiło się zejście do kanału, 
wykonane z kostki i kamiennych krawęż-
ników. Schodki wykonane zostały także 
przy budynku prokuratury. Całość prac 
kosztowała ponad 18 mln złotych.

Kończy się także prowadzony przez 
miasto pierwszy etap remontu ulicy Woj-
ska Polskiego, od ulicy Raciborskiego do 

Obrońców Pokoju. Jeżeli 
warunki pogodowe pozwolą, 
do końca roku zrealizowany 
zostanie także drugi etap re-
montu – od siedziby Powiatu 
Gdańskiego do ulicy Obroń-
ców Wybrzeża.

W grudniu Starostwo Po-
wiatowe zakończy prace przy 
budowie ronda włączające-
go ulicę Emilii Plater w uli-
cę Kopernika w Pruszczu 
Gdańskim. 
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styPeNdia burMistrza wręczoNe

Wyróżnieni stypendyści 

Burmistrz Pruszcza Janusz Wróbel 
wręczył stypendia przyznane na I semestr 
roku szkolnego 2015/2016. Stypendium 
otrzymało 90 uczniów według następu-
jących kategorii:
• za wyniki w nauce na poziomie gimna-

zjalnym: 46 osób,
• za wyniki w nauce na poziomie ponad-

gimnazjalnym: 20 osób,
• za osiągnięcia sportowe na poziomie 

gimnazjalnym: 16 osób,
• za osiągnięcia sportowe na poziomie 

ponadgimnazjalnym: 8 osób.
Przedstawiamy listę osób, którym bur-

mistrz przyznał stypendia finansowane 
z Funduszu Burmistrza w ramach lokalne-
go programu wspierania edukacji w formie 
stypendiów za wybitne wyniki w nauce lub 
osiągnięcia sportowe dla uczniów będących 
stałymi mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego 
na I semestr roku szkolnego 2015/2016.
1. Uczniowie szkół gimnazjalnych: 
1. Bilicka Aleksandra,
2. Bodnar Magdalena,
3. Borsuk Adam,
4. Deszczyński Wiktor,
5. Filipczuk Wojciech,
6. Grubba Jan,
7. Gwizdowski Mikołaj,
8. Hasiuk Karolina,
9. Heyducka Oliwia,
10. Idźkowska Patrycja,
11. Janczewska Aleksandra,
12. Kalinowska Aleksandra,
13. Kasak Miłosz,
14. Kasprzyk Martyna,
15. Kaszubowska Aleksandra,
16. Kołacz Weronika,
17. Kruk Justyna,
18. Łangowska Julia,
19. Łangowska Patrycja,
20. Łapińska Aleksandra,
21. Łepkowski Krzysztof,
22. Madejski Artur,
23. Marcinkowski Piotr,

24. Maruszewska Daria,
25. Mączewski Jan,
26. Miryn Paulina,
27. Niedziela Barbara,
28. Nogaj-Brzeska Magdalena,
29. Nowaczyk Martyna,
30. Nowak Klaudia,
31. Patalon Julia,
32. Patyk Julia,
33. Przybysz Zofia,
34. Radecka Michalina,
35. Robaczewski Jakub,
36. Rogowska Monika,
37. Rudaś Marta,
38. Rudaś Zuzanna,
39. Rutkowska Agata,
40. Rutkowski Paweł,
41. Rybak Olga,
42. Szafrański Krzysztof,
43. Szurman Samuel,
44. Śliwa Anna,
45. Urbaniak Dominika,
46. Wierzbicka Agnieszka,
47. Artichowicz Wiktoria,
48. Borsuk Aleksandra,
49. Cichoń Martyna,
50. Czerwiński Przemysław,
51. Długozima Bartłomiej,
52. Gołuński Michał,
53. Kraska Weronika,
54. Lewandowski Dawid,
55. Nankiewicz Aleksandra,
56. Parada Olaf,

57. Reszka Adrian,
58. Szadkowska Aleksandra,
59. Śliwiński Paweł,
60. Świercz Filip,
61. Żurawska Nikola;
2. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1. Beyrowska Aleksandra,
2. Bobrowski Wojciech,
3. Boroń Paulina,
4. Czarnecka Daria,
5. Dumin Arkadiusz,
6. Figoń Mateusz,
7. Gebler Szymon,
8. Kasprzyk Dominika,
9. Kiedrowska Dagmara,
10. Knopik Aleksandra,
11. Kopiec Alicja,
12. Krzysztoforski Dominik,
13. Orzechowska Karolina,
14. Podsiadło Izabela,
15. Poterska Karolina,
16. Sarnowski Michał,
17. Sieniawska Dominika,
18. Sledz Paweł,
19. Solska Klaudia,
20. Wolf Oliwier,
21. Bojarski Jakub,
22. Iwanowska Nikola,
23. Karnath Jakub,
24. Kuba Patrycja,
25. Szlak Łukasz,
26. Śledziewski Roland,
27. Śliwińska Agnieszka,
28. Tchórzewski Cezary.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

obcHody 70-lecia istNieNia zesPołu szkół Nr 2
6 listopada 2015 r. był szczególnym 

dniem dla dyrektora, nauczycieli, pra-
cowników obsługi, uczniów, rodziców 
oraz mieszkańców Pruszcza Gdańskie-
go i okolic. Mogli bowiem uczestniczyć 
w obchodach 70-lecia istnienia szkoły  
nr 2, które stały się okazją do wspomnień 
oraz złożenia wyrazów szacunku i uznania 
ludziom, którzy od 1945 roku pracowali 
na dobry wizerunek placówki.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. 
w Kościele Parafialnym pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. 
Następnie wszyscy uczestnicy udali się do 
szkoły, gdzie zostali serdecznie przywitani 
przez panią dyrektor Urszulę Niklas.

Absolwenci i byli pracownicy szkoły mo-
gli obejrzeć sale lekcyjne, przejrzeć kroniki 
szkolne, a także zobaczyć, jak zmienił się 
budynek szkoły w ostatnich latach. Duże zain-
teresowanie wzbudziły wystawy: zdjęć, prac 
plastycznych uczniów 
i absolwentów, a także 
fotografie z działalności 
kółek zainteresowań. 
Uroczystość zorganizo-
wana z okazji 70. rocz-
nicy powstania szkoły 
była wspaniałą okazją 
do spotkań po latach dla 
wielu byłych pracowni-
ków szkoły i absolwen-

Uroczystość jubileuszowa w Zespole Szkół nr 2 (źródło: Naszemiasto.pl)

tów, którzy mieli możliwość odwiedzenia 
placówki, w której zdobywali wykształcenie.      

Źródło: http://zs2-pruszcz-gda.edupage.
org/news/#35
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Bartosz Gondek

Miasto Pruszcz Gdański w czołówce „teraz Polska”

To naprawdę dobra wiadomość. Miasto 
Pruszcz Gdański kolejny raz znalazło się 
wśród pięciu najlepszych gmin miejskich 
tegorocznej, XIII edycji rankingu Zrówno-
ważonego Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego „Teraz Polska”. Zajęliśmy 
czwarte miejsce!

– To dla nas wielkie wyróżnienie, ponie-
waż Ranking Zrównoważonego Rozwoju 
„Teraz Polska” jest jednym z najbardziej 
miarodajnych i niezależnych narzędzi oceny 
pracy wszystkich samorządów w naszym 
kraju – mówi Burmistrz Pruszcza Gdań-
skiego Janusz Wróbel.

W rankingu branych jest pod uwagę  
16 wskaźników, obejmujących trzy obsza-
ry rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz 
ochronę środowiska. Powstaje on w oparciu 

o dane pozyskane z Głównego Urzędu 
Statystycznego i obejmuje swym zakresem 
wszystkie gminy miejskie, miejsko-wiej-
skie, wiejskie i miasta na prawach powiatu. 

– Znalezienie się Pruszcza Gdańskiego 
w pierwszej piątce gmin miejskich odno-
towujemy z wielkim uznaniem – mówi 
Krzysztof Przybył, Prezes Zarządu Fun-
dacji Polskiego Godła Promocyjnego – to 
znak że samorząd należy do grona najlepiej 
rozwiniętych w Polsce.

Kolejnym wyróżnieniem, jakie spotka-
ło Pruszcz Gdański, było przyznanie mu 
nagrody Ministra Środowiska w katego-
rii „Ekoinwestycje 2015” na Pomorzu. 
Nagrodę otrzymała kryta pływalnia przy 
Zespole Szkół nr 4. Takie samo wyróżnienie 
otrzymał między innymi zespół nowocze-
snych biurowców Olivia Gate – Olivia 
Business Centre.

obcHody Święta NiePodleGłoŚci w NaszyM MieŚcie
11 listopada mieszkańcy Pruszcza 

Gdańskiego i powiatu gdańskiego świę-
towali Dzień Niepodległości.  

Po oficjalnych uroczystościach, pro-
wadzonych przez oficerów i żołnierzy 
49. Bazy Lotniczej, odbyła się okoliczno-
ściowa rekonstrukcja osadzona w realiach 
I Wojny Światowej, w wykonaniu grupy 
Gloria Victoria.

rada seNiora Miasta Pruszcz Gdański
Przy Radzie Miasta Pruszcz Gdań-

ski powstanie już wkrótce Rada Seniora 
Miasta Pruszcz Gdański. W urzędzie 
trwają prace nad projektem uchwały, 
który zostanie przedstawiony do konsul-
tacji społecznych.

– Zadaniem Rady Seniora będzie 
opiniowanie projektów uchwał doty-

czących tej grupy wiekowej i animo-
wanie działań na jej korzyść – mówi 
Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz 
Gdański Małgorzata Czarnecka-Sza-
frańska. – Bezpośrednie prace nad 
statutem rady rozpoczęliśmy kilka mie-
sięcy temu, ale zarys pomysłu narodził 
się już dawno.

Rada Seniora Miasta Pruszcz Gdański 
jest konsekwencją wieloletnich wspólnych 
działań burmistrza, radnych oraz środowisk 
i organizacji zrzeszających seniorów. Człon-
kowie Rady Miasta od lat działają  między 
innymi w stowarzyszeniu „Solidarni”, Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku i współpracują 
z szeregiem innych organizacji, które zrze-
szają osoby 50+.
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Katarzyna Moszczyńska

coroczNy bal seNiora już za NaMi!

W czwartek, 22 października w hali 
ZSO nr 1 odbył się Bal Seniora organizo-
wany przez Burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego.

Ponad 200 osób przybyło, by bawić się 
w rytm muzyki lat 80 i 90 przygotowanej 
przez Andrzeja Ślusarczyka.

Burmistrz Janusz Wróbel z radością roz-
począł bal, życząc wszyst-
kim zgromadzonym udanej 
zabawy. Zebranych gości 
uroczyście przywitali rów-
nież: Przewodnicząca Rady 
Miasta Małgorzata Czar-
necka-Szafrańska, Starosta 
Gdański Stefan Skonieczny 
oraz Przewodniczący Rady 
Powiatu Piotr Ołowski.

Jak co roku, głównym 
punktem programu był wy-

bór Królowej i Króla Balu. Wyróż-
niona została Pani Wanda Urbaniak 
oraz Pan Henryk Strzelec. Parę 
zwycięzców oficjalnie ukorono-
wano i wręczono im upominki.

Cały bal przebiegł po-
myślnie w atmosferze tańców 
i śpiewu. Już dziś zapraszamy 
na przyszłą edycję wspania-
łej zabawy!

Magdalena Pycka

sPotkaNie PartNerskie w HoFHeiM

We wrześniu z wizytą do partnerskie-
go miasta Hofheim am Taunus przy-
była grupa przedstawicieli Pruszcza 
Gdańskiego. Wśród osób uczestniczą-
cych w wyjeździe znalazły się władze 
miasta, radni, członkowie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, uczniowie, nauczyciele 
oraz mieszkańcy.

Tematem przewodnim spotkania part-
nerskiego była pozycja gospodarcza miasta 
i funkcjonowanie w silnym otoczeniu eko-
nomicznym. Celem wizyty była wymiana 
dobrych praktyk oraz doświadczeń, a także 
analiza możliwości przeniesienia najlep-
szych rozwiązań na grunt polski.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania 
w Urzędzie Miasta, gdzie wszyscy zgro-
madzeni zostali przywitani przez Zastępcę 

Burmistrzyni Wolfganga Winklera i Prze-
wodniczącą Stowarzyszenia na Rzecz Part-
nerstwa Miast Ingrid Bender. 

Kolejnego dnia uczestnicy wyjazdu mieli 
okazję zwiedzić zakład Polar Mohr – wio-
dącego na świecie producenta maszyn do 
cięcia papieru oraz poznać uwarunkowania 
decydujące o przewadze konkurencyjnej 
i działania podejmowane w celu utrzymania 
wysokiej pozycji na rynku. 

Wizyta w dwóch szkołach Elisabethen-
schule i Main-Taunus-Schule zainicjowała 
dyskusję o planach na przyszłą współpra-
cę między szkołami w Hofheim i Prusz-
czu Gdańskim.

Podczas spotkania w Niemieckim Insty-
tucie Kultury Polskiej w Darmstadt przed-
stawiony został zakres jego działalności, 
a także sposób realizacji nadrzędnego celu, 
polegającego na pogłębianiu wzajemnej 
wiedzy o kulturze obu narodów. 

Duże wrażenie na wszystkich uczestni-
kach wyjazdu zrobiło zwiedzanie lotniska 
we Frankfurcie – jednego z największych 
portów lotniczych w Europie. Była to dobra 
okazja, żeby zobaczyć jak funkcjonuje 
lotnisko, które obsługuje 60 mln pasażerów 
rocznie i jest największym pracodawcą re-
gionu.

Mieszkańcy Hofheim gościli prusz-
czan w swoich domach, dzięki czemu 
wizyta u naszego niemieckiego partnera 
była czasem wzajemnego poznawania 
się i nawiązywania relacji pomiędzy 
mieszkańcami obu miast. Był to też czas 
intensywnych działań, które przyczyniły 
się do przybliżenia kultury, języka i oby-
czajów obu narodów. W przyszłym roku 
z rewizytą do naszego miasta przyjedzie 
kilkudziesięcioosobowa grupa przedsta-
wicieli miasta Hofheim.

Uczestnicy spotkania partnerskiego w Hofheim am Taunus 
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Bartosz Gondek

Nowy rok akadeMicki i ćwierć wieku FuNdacji

Kilkuset gości, życzenia, podziękowa-
nia i owacje. Na początku października 
w Auli ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim 
odbyła się inauguracja roku akademic-
kiego 2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, połączona z jubileuszem 25-le-
cia Fundacji Pomocy Społecznej im.  
J. Beaumont. 

Na uroczystość przybyło kilkudziesięciu 
znamienitych gości, w tym: Członek Zarządu 
Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, 
Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego Józef 
Arno Włodarski, Starosta Powiatu Gdańskiego 
Stefan Skonieczny i Zastępca Burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego Jerzy Kulka. Po ofi-
cjalnych przemówieniach, podziękowaniach 
i gratulacjach przyszedł czas na przyjęcie do 

społeczności akademickiej grona 86 nowych 
studentów. O oprawę muzyczną uroczystości 
zadbał zespół wokalny Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni.

Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Be-
aumont założona w 1990 roku, zawdzięcza 
swoje istnienie założycielom: Halinie Szumiło, 

Jubileusz 25-lecia Fundacji J. Beaumont 

Leokadii Kopińskiej, Marii Zawiskiej, ks. Sta-
nisławowi Ładzie i Bogusławowi Zareckiemu. 
Obecnie fundacja niesie pomoc rodzinom 
wielodzietnym, niepełnym, osobom starszym 
i niepełnosprawnym. Podejmuje takie działania 
jak: organizowanie świątecznej pomocy żyw-
nościowej dla rodzin wielodzietnych, finan-

sowanie i organizowanie letniego 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
z rodzin wielodzietnych, połączone 
z rozwijaniem talentów i umiejętno-
ści, prowadzi od 2003 roku Centrum 
Porad Obywatelskich. Od 2008 roku 
przy fundacji działa filia Gdańskiego 
Uniwersytetu III Wieku w Pruszczu 
Gdańskim. Co roku z wykładów 
i zajęć warsztatowych korzysta oko-
ło 200 osób powyżej 50 roku życia.

Magdalena Pycka

dzień białej laski

21 października 2015 r. w Pruszczu 
Gdańskim odbyły się obchody związane 
z Międzynarodowym Dniem Białej Laski.

W uroczystości, obok Aleksandry Ro-
manowskiej – Prezesa Koła Powiatowego 
Polskiego Związku Niewidomych w Prusz-
czu Gdańskim oraz osób zrzeszonych 
w tym kole, uczestniczyło liczne grono 
zaproszonych gości, m.in. Ewa Redzimska 

– Prezes Okręgu Pomorskiego Pol-
skiego Związku Niewidomych, Jerzy 
Kulka – Zastępca Burmistrza Prusz-
cza Gdańskiego, Stefan Skonieczny 
– Starosta Gdański oraz Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska – Przewodni-
cząca Rady Miasta Pruszcz Gdański.

Dzień ten jest okazją do przypo-
mnienia, że w społeczeństwie funkcjo-
nują osoby niewidome i słabowidzące, 
a także zwrócenia uwagi na nurtujące 
ich codzienne problemy.

Obchody Dnia Białej Laski

Magdalena Pycka

jubileusz 10-lecia istNieNia stowarzyszeNia Na rzecz 
eMerytów i reNcistów Powiatu GdańskieGo „solidarNi”

29 października odbyła się uroczystość 
jubileuszowa 10-lecia istnienia Stowarzy-
szenia na Rzecz Emerytów i Rencistów 
Powiatu Gdańskiego „SOLIDARNI”. 

W auli ZSO nr 1 spotkało się liczne 
grono osób, wśród których nie 
zabrakło Członka Zarządu Woje-
wództwa Pomorskiego Ryszarda 
Świlskiego, Starosty Powiatu 
Gdańskiego Stefana Skonieczne-
go, Burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego Janusza Wróbla, Wójt 
Gminy Pruszcz Gdański Mag-
daleny Kołodziejczak, Przewod-
niczącej Rady Miasta Małgorzaty 
Czarneckiej-Szafrańskiej, Hono-
rowego Prezesa Stowarzyszenia 
Janiny Kawczyńskiej-Olczyk, 

przedstawicieli pruszczańskich instytucji 
oraz członków i miłośników stowarzysze-
nia. Uroczystość uświetnił występ Pawła 
Zagańczyka, lidera zespołu Zagan Acoustic 
oraz chóru naszego miasta. Po oficjalnej 
części, w której podziękowaniom i gra-
tulacjom nie było końca, przyszedł czas 

na poczęstunek i miłe rozmowy wśród 
zgromadzonych gości.                         

Stowarzyszenie na Rzecz Emerytów 
i Rencistów Powiatu Gdańskiego „SOLI-
DARNI” w Pruszczu Gdańskim powstało 
w maju 2005 roku z inicjatywy Janiny 
Kawczyńskiej-Olczyk. Stowarzyszenie za 
najważniejszy cel postawiło sobie integrację 
środowiska emerytów i rencistów oraz osób 
niepełnosprawnych z terenu całego powiatu 
gdańskiego. Realizowane działania mają 
na celu integrację społeczności seniorów 
przez: wspólne wyjazdy, spotkania, pre-
lekcje, warsztaty plastyczne, zajęcia o cha-
rakterze rehabilitacyjnym i edukacyjnym, 
działalność informacyjną, pomoc w spra-
wach trudnych życiowo, propagowanie idei 
wzajemnej współpracy w tym zapobieganiu 
alienacji i wykluczeniu społecznemu.

Uroczystość jubileuszowa 10-lecia istnienia Stowarzyszenia 
„Solidarni”
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Pruszczańscy jubilaci 

jubileusz 50-lecia 
zawarcia związku 
MałżeńskieGo

We wrześniu i październiku złoty jubileusz 50-lecia 
zawarcia związku małżeńskiego obchodziły dwie pary – 
Państwo Annelora i Wiktor Świtek oraz Państwo Gabryela 
i Bogumił Fijał. 

Z tej okazji obie pary zostały uhonorowane medalami 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, które w imieniu Prezydenta wręczył Jubilatom 
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Ten wzru-
szający moment małżeństwa przeżyły w otoczeniu licznej 
rodziny, a obecne na uroczystości władze miasta pogratulo-
wały jubilatom, przekazując jednocześnie wyrazy uznania 
i życzenia pomyślności na dalsze lata wspólnego życia. 

Państwo Gabryela i Bogumił Fijał

Państwo Annelora i Wiktor Świtek

95. urodziny Pani Janiny Wesołowskiej

97. urodziny Pana Eugeniusza Duran 90. urodziny Pana Mieczysława Drywy

95. urodziny Pani Salomei Łobejko

90. urodziny Pani Czesławy Polito 

W ostatnich kilku miesiącach wyjątkowe rocznice urodzin obcho-
dzili mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego – Pani Janina Wesołowska 
(95 lat), Pani Salomea Łobejko (95 lat), Pani Czesława Polito (90 lat), 
Pan Eugeniusz Duran (97 lat) oraz Pan Mieczysław Drywa (90 lat). 

Z tej okazji przedstawiciele władz miasta odwiedzili Jubilatów, aby 
złożyć im najserdeczniejsze życzenia, a także wręczyć prezenty, kwiaty 
i listy gratulacyjne. Urodziny są doskonałą okazją do bezpośredniej 
rozmowy z mieszkańcami i poznania bardzo ciekawych ludzkich historii. 

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz przekazujemy serdeczne 
życzenia kolejnych pięknych lat spędzonych w zdrowiu i radości.
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Pruszcz Gdański PotęGą w taekwoN-do itF
Anna Misztal

28 listopada 2015 roku w hali sporto-
wo-widowiskowej ZSO nr 1 w Pruszczu 
Gdańskim odbyły się kolejne Mistrzostwa 
Województwa Pomorskiego w Taekwon-
-do ITF. 

W zawodach wystartowało 5 klubów:
• Gdański Klub Taekwon-do,
• Klub Sportowy Taekwon Kolbudy,
• Klub Sportowy Neptun Gdańsk,
• Gdyński Klub Sportowy Posejdon,
• gospodarze imprezy Sportowy Klub 
Taekwon-do AN-DO. 
Zawody zgromadziły rekordową ilość 

390 zawodników, a klub z Pruszcza Gdań-
skiego wystawił aż 190 młodych taekwon-
dzistow.

Zgodnie z harmonogramem imprezy 
pierwsza cześć to starty najmłodszych 
w wieku od 3 do 11 lat w konkurencjach: 
sprawnościowy Tor Małego Wojownika 
i techniczne układy. Ta cześć rozpoczęła 
się uroczystym otwarciem, którego do-
konał przedstawiciel Urzędu Miasta Pan 
Radosław Gucwa. 

Druga cześć dnia to rywalizacja li-
cencjonowanych zawodników w wieku 
12 – 18 lat w konkurencjach układów, 
technik specjalnych i walk. Wszystkie 
pojedynki były pełne emocji, sportowej 
rywalizacji i na naprawdę znakomitym 
poziomie. Cieszy fakt, że z roku na rok 
ta dyscyplina sportowa ma coraz wię-
cej pasjonatów.

Na zakończenie zawodów podsumo-
wano klasyfikację medalową, w której 
Sportowy Klub Taekwon-do AN-DO jako 
gospodarz zdeklasował rywali, zajmu-
jąc pierwsze miejsce i zdobywając 130 
medali, w tym 38 złotych, 30 srebrnych 
i 62 brązowe.

Pozostałe kluby w klasyfikacji to:
II miejsce –  Gdański Klub Taekwon-do, 
III miejsce – Klub Sportowy Ta-
ekwon Kolbudy,
IV miejsce – Klub Sportowy Nep-
tun Gdańsk,
V miejsce – Gdyński Klub Sportowy Po-
sejdon.

Zawodnicy rywalizujący w Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w Taekown-do

zaPoMNiaNe Pruszczańskie cMeNtarze 
Bartosz Gondek

„Stary” przy ulicy Spokojnej i „Nowy” 
przy ulicy Cichej. Te dwie nekropo-
lie funkcjonują powszechnie 
w świadomości współczesnych 
mieszkańców Pruszcza Gdań-
skiego. Listopad to dobry mo-
ment, aby przypomnieć także 
te cmentarze, o których powo-
li zapominamy.

– Pruszcz jest jak Warszawa. 
To jedno wielkie cmentarzysko 
– mawiają niektórzy mieszkań-
cy naszego miasta, śledzący od 
dziesięcioleci prace archeologów 
w Pruszczu Gdańskim. Faktycznie 
– mające 2000 lat miejsca pochów-
ku dawnych mieszkańców tych 
ziem odkrywane były na obszarze 
w zasadzie całego centrum mia-

sta – od cukrowni do ulicy Nowowiejskiego 
i Zastawnej. Oprócz nich mamy jednak kilka 
znacznie młodszych, zapomnianych cmen-
tarzy, których historia zaczyna być powoli 

tak samo odległa, jak tych 
sprzed dwóch tysiącleci. 

Niewielki skwerek ze 
szpalerem starych drzew 
i teren zielony, pomiędzy 
ulicami Wita Stwosza 
i Grota Roweckiego to 
dawny cmentarz katolic-
ki, zlikwidowany kilkana-
ście lat temu. Do założenia 
w 1961 roku cmentarza 
przy ulicy Spokojnej, był 
to podstawowy powojenny 
cmentarz Pruszcza Gdań-
skiego. Wielu mieszkań-
ców miasta kojarzy go 
jako miejsce pochówku 

najbliższych, którzy po likwidacji nekropolii 
przeniesieni zostali na cmentarz komunalny 
albo zabrani przez rodziny do indywidual-
nych mogił. Dziś oprócz reliktów ogrodzenia, 
szpaleru drzew i samotnego krzyża, przypo-
minającego o historii tego miejsca, niewiele tu 
pozostało. Szkoda, bo nekropolia w centrum 
miasta ściśle związana jest z powrotem po 
330 latach katolicyzmu do naszego miasta. 

cd. na str. 12Krzyż upamiętniający cmentarz 
przy ul. Wita Stwosza

Kwatera lotnicza na cmentarzu komunalnym
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zaPoMNiaNe Pruszczańskie cMeNtarze 
cd. ze str. 11

Cmentarz stworzony został na potrzeby 
parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
w Pruszczu Gdańskim. Katolicka wspólnota 
w Pruszczu Gdańskim i okolicach liczyła na 
początku XX wieku około 2000 dusz, co było 
wówczas całkiem pokaźną liczbą. Pierwsza 
katolicka msza od przejęcia w XVI wieku 
świątyni przy Wojska Polskiego przez prote-
stantów, odbyła się w niedzielę 20 lutego 1921 
roku w komunalnej sali sportowej. Konsekracja 
nowej świątyni miała miejsce w kwietniu 1924 
roku. Po 330 latach do Pruszcza powróciła 
katolicka parafia. 

Kolejnym krokiem było założenie cmen-
tarza. W tym celu zakupiono od fabrykanta 
Georga Jahra parcelę pod pochówki. Władze 
gminy wyraziły na to zgodę 26 maja 1926 roku. 

Działkę, położoną obok dawnego „jeziora 
trzcinowego”, nabyło towarzystwo budowy 
kościoła, reprezentowane przez Josefa Niese 
i nauczyciela Felixa Sorau. Pieniądze na za-
kup nieruchomości pochodziły z pożyczki, 
udzielonej przez Jana Wiesse. Poświęcenie 
nekropolii nastąpiło 14 kwietnia 1927 roku. 
Cmentarz urządzany był nieprzerwanie do 
wybuchu wojny. W 1937 roku wymurowano 
słupy i zamontowano ozdobną bramę, a dwa lata 
później zamontowano pompę. W pierwszych 
powojennych miesiącach na cmentarzu cho-

wano Niemców, Polaków i tutejszych. Potem 
pierwszych pruszczańskich lotników i najstar-
szych nowych mieszkańców, którym przyszło 
umrzeć na nowej ziemi. 

Rola nekropolii zmalała w 1961 roku, kiedy 
to przy ulicy Spokojnej utworzono nowy cmen-
tarz komunalny. Mimo że nie był to teren para-
fialny, pruszczanom udało się umieścić na nim 

krzyż, który poświęcił, wraz 
miejscem pod dom pogrze-
bowy, ksiądz Józef Waląg. 
Miało to miejsce w 1962 
roku, podczas pierwszego 
pogrzebu. Krzyż wykona-
li pracownicy Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej. Stawiano 
go nocą. Możemy oglądać 
go po dziś dzień. Na tym 
cmentarzu w 1997 roku 
pochowano księdza Józefa 
Waląga. Tutaj leżą też prusz-
czańscy lotnicy. Ci, którzy 
stracili życie w wypadkach 
podczas służby i ci, którzy 
dożyli sędziwego wieku na 
emeryturze. Wnikliwe oko znajdzie tutaj nawet 
grób nieznanego żołnierza, ekshumowanego 
z wojennej mogiły. Znaleźli tu swoje ostateczne 
miejsce nie tyko wojskowi, ale także wszyscy 
inni mieszkańcy miasta, tworzący przez ostatnie 
70 lat naszą lokalną historię. 

Niedaleko starego cmentarza przy ulicy 
Spokojnej, tuż obok Cmentarza Żołnierzy 
Radzieckich, na którym w 1947 roku znala-
zło miejsce spoczynku prawie 2000 żołnie-
rzy poległych w walkach o Pruszcz Gdański 

i okolice – przy ulicy 
Zastawnej – znajdu-
je się najmniej znana 
nekropolia Pruszcza 
Gdańskiego. Jest nią 
położony w malow-
niczym zakolu Ra-
duni XIX-wieczny 
cmentarz na którym 
pochowano ofiary 
wielkiej epidemii 
cholery, grasującej 
w Gdańsku i okoli-
cach w 1831 roku. 
Obok uczęszczanego 
szlaku pieszego, znaj-
duje się tutaj otoczona 

płotem, prywatna posesja, na której pochowano 
zmarłych na cholerę mieszkańców Pruszcza 
Gdańskiego, Rusocina, Wojanowa, Cieplewa 
i Łęgowa. Zarys dawnego cmentarza odnaj-
dujemy jeszcze na XX-wiecznych mapach. 

Oto co na temat cmentarza i epidemii poda-
je, wydana pierwotnie w 1913 roku, Kronika 
Wsi Pruszcz w Powiecie Gdańskie Wyżyny, 

autorstwa Wilhelma Hoffmana: „Pod koniec 
maja 1831 Pruszcz nawiedziła cholera. Od lipca 
do września zmarło na nią 38 osób. Dziwnym 
sposobem pruszczańska wieś parafialna ucho-
wała się od tej choroby całkowicie nietknięta. 
Aby pochować tak wiele ciał, założono na 
wzgórzu na łące kościelnej za śluzą specjalny 
cmentarz choleryczny, na którym złożono ciała 
80 osób wyznania ewangelickiego z Pruszcza, 
Cieplewa i Wojanowa. Konsekwencją epidemii 
było wybudowanie w mieście nowoczesnego 
szpitala, którego budynek stoi do dziś przy 
ul. Grunwaldzkiej 25. Po wieloletnich pery-
petiach i walce o szpital z Zarządem Prowin-
cji w Gdańsku, placówkę otwarto 11 lutego 
1894 roku. Ordynatorem szpitala został doktor 
Hugo Wiedemann.

Skoro jesteśmy przy XIX-wiecznej, wielce 
zasłużonej dla naszego miasta rodzinie Wiede-
mann, nie sposób nie wspomnieć o ostatniej 
z zanikających w świadomości nekropolii – 
cmentarza ewangelickiego przy parafii Pod-
wyższenia Krzyża Świętego na ulicy Wojska 
Polskiego. Cmentarz, którego pozostałości 
pamiętają jeszcze dzisiejsi pięćdziesięciolatko-
wie, funkcjonował przy kościele od zawsze. Bez 
wątpienia to właśnie tutaj pochowane zostały 
całe pokolenia pruszczan. Od średniowiecza 
po czasy nowożytne. Pochowano tu między 
innymi w 1901 roku dr Hermanna Wiedemanna, 
którego pogrzeb zgromadził niezliczone tłumy 
lokalnej ludności. Dziś o przeszłości tego miej-
sca przypomina nam tylko brama cmentarna 
pochodząca z 1648 roku oraz fragment czarnej 
płyty nagrobnej pruskiego weterana wojennego, 
znajdujący się w ogródku sąsiadującej przez uli-
cę, XVIII-wiecznej pastorówki – dziś biblioteki.

Grób Ks. Prałata Józefa Waląga

Brama cmentarna przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego


