
wieœci

INFORMACJE URZÊDU MIASTA
NR 36/111                                      lipiec 2015 r.                                   ISSN 1508-0269                                  BEZPŁATNY

ZDROWIE, KULTURA I PRZEDSZKOLA
Nowoczesne drogi i infrastruktura ko-

munalna oraz atrakcyjne lokalizacje osie-
dli i nowych inwestycji to nie wszystko, 
co wpływa na poprawę komfortu życia 
mieszkańców. Niezwykle ważne są także 
sprawy społeczne, oświatowe i kultural-
ne, które są priorytetem rozwoju Prusz-
cza Gdańskiego. Rozmawiamy o nich 
z Jerzym Kulką, Zastępcą Burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego odpowiedzialnym 
za sprawy społeczne.

– Słuchając opinii dochodzących spoza 
Pruszcza Gdańskiego, można odnieść 
wrażenie, że jesteśmy dosyć kultural-
nym miastem?

– Jestem przekonany, że nie „dosyć”, 
ale „bardzo”. Nasza całoroczna oferta 
kulturalna to pewnego rodzaju model, 
przenoszony od pewnego czasu do siebie 
przez inne samorządy. Najwięcej pozytyw-
nych emocji wzbudza oczywiście Faktoria 
Kultury i Letnia Scena Teatru Wybrzeże, 
której kolejny sezon zainaugurowaliśmy 
właśnie w amfiteatrze. Nasze koncerty 
i przedstawienia wzbudzają uznanie rów-
nież w Trójmieście, przyciągając regularnie 
komplet publiczności i coraz większą liczbę 
sponsorów. Dziękujemy, bo to pozwala 
nam z roku na rok poprawiać i rozwijać 
naszą ofertę. To samo dotyczy niedawnych 
Dni Miasta, które dzięki coraz większemu 
udziałowi partnerów, mogły gościć eks-
traklasę gwiazd – między innymi Dodę 
i moim zdaniem prawdziwy hit – Electric 
Light Orchestrę. Skoro jesteśmy przy kul-
turalnym Pruszczu Gdańskim to proszę nie 
zapominać o Faktorii Historii. Właśnie nie-
dawno miały miejsce dwa duże wydarzenia 
historyczno-rekonstrukcyjne – Wehikuł 
Czasu i Jarmark Rzemieślników. Za chwilę 
odbędą się urodziny Faktorii. Mamy wie-
le ciekawych propozycji dla miłośników 
Faktorii aż do grudnia. Jest jeszcze nasza 
historyczna biblioteka, w której regularnie 
odbywają się spotkania z czołówką pol-
skich aktorów i pisarzy oraz wydarzenia 
historyczne. Niektóre z nich – takie jak 
trwająca właśnie wystawa o przedwojennej 

mieszkance miasta Ilse Scheutzow, mają 
charakter prawie naukowy, uzupełniając 
naszą wiedzę o mieście.

– Wiedza to nie tylko kultura.
– Z punktu widzenia samorządu to także 

oświata. Nieustannie modernizujemy nasze 
placówki oświatowe. Poważniejsze remonty 
trwają właśnie teraz – w wakacje. W tym 

roku najbardziej spektakularnym jest bez wąt-
pienia wymiana nawierzchni w hali sporto-
wo-widowiskowej przy Zespole Szkół nr 1. 
Zagospodarowujemy także dawne szkolne 
mieszkania na pomieszczenia dydaktyczne. 
Przygotowujemy się również do kolejnej 
edycji programu profilaktycznego w  kie-
runku zapobiegania HPV, w którym bie-
rze udział większość uczennic gimnazjów 
i liceum. Programy profilaktyczne dotyczą 
nie tylko uczniów. Prowadzimy także cykl 
szczepień przeciwko grypie dla osób 65+, 
który zainaugurujemy jesienią 2015 r. Skoro 
jesteśmy przy tematach oświatowych, należy 
bezwzględnie wspomnieć o strategicznie waż-
nych sprawach, związanych z przedszkolami 
i opieką żłobkową. Budowa publicznego 
żłobka okazała się strzałem w przysłowiową 
„dziesiątkę”. Z tego powodu planujemy bu-
dowę kolejnego, który będzie zlokalizowany 
na Osiedlu Bursztynowym. 

– Z tego co mi wiadomo, to niejedyna 
nowość, dotycząca najmłodszych?

– Od września 2016 roku za każde  
dziecko, które trafi do naszych przed-

szkoli rodzic zapłaci 1 zł za każ-
dą godzinę ponadwymiarową. Koszt 
będzie wyglądał następująco – co-
dziennie dziecko będzie korzystało  
z 5 bezpłatnych godzin, a za następne 
godziny zapłacą rodzice. Jeśli będzie to  
dodatkowych 5 godzin dziennie to rodzic 
zapłaci w sumie 5 zł za dzień, w tygodniu 
będzie to 25 zł, a miesięcznie 100 zł. Dodat-
kowo rodzic zapłaci tylko za wyżywienie 
dziecka w przedszkolu. Miasto dopłaci do 
każdego miejskiego dziecka pozostałą kwo-
tę w formie dotacji. Będzie to bardzo duża 
oszczędność dla rodziców przedszkolaków, 
którzy obecnie płacą po kilkaset złotych 
miesięcznie za przedszkole. Już od wrze-
śnia 2015 roku dyrektorzy przedszkoli będą 
informować rodziców o zmianach, które 
będą obowiązywać od września 2016 roku. 
Obecnie podejmujemy prace organizacyjne 
związane z przystosowaniem przedszkoli 
zgodnie z ustawą o systemie oświaty. To nie 
wszystko. Nowy basen przy Zespole Szkół  
nr 4 stał się kolejną wizytówką sportową 
miasta, z której korzystają już uczniowie 
naszych szkół. Zgodnie z wieloletnią prusz-
czańską tradycją z zajęć sfinansowanych 
w całości przez miasto korzystają również 
dzieci z klas I-III szkół podstawowych. 
W programie nauczania najmłodszych 
uczniów, zgodnie zresztą z podstawą pro-
gramową nauczania zintegrowanego, nie 
ma wydzielonych zajęć z wychowania 
fizycznego. W tradycyjnych szkołach te 
zajęcia prowadzą nauczyciele nauczania 
zintegrowanego. W naszych szkołach 
zajęcia dla dzieciaków odbywają się na 
basenie pod opieką wyspecjalizowanej 
kadry nauczycieli wychowania fizyczne-
go. Do każdej klasy przydzielonych jest 
dwóch nauczycieli. Taki model sprawdza 
się doskonale, a efektem jest umiejętność 
pływania wszystkich uczniów, którzy 
uczestniczą w zajęciach na basenie. Cały 
czas będziemy też rozwijać infrastrukturę 
sportową, przeznaczoną dla najmłodszych. 
Mam nadzieję, że nowe place zabaw dla 
dzieci, ucieszą nie tylko maluchów, ale 
i rodziców.
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L.p. Imię i nazwisko Lipiec Sierpień Wrzesień

1. Mariusz Badziąg 2 lipca 3 sierpnia 1 września 

2. Adam Bodo 3 lipca 4 sierpnia 3 września 

3. Magdalena Braun-Moskwa 6 lipca 6 sierpnia 4 września 

4. Bartłomiej Chrząszcz 7 lipca 7 sierpnia 7 września 

5. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 1 i 29 lipca 5 sierpnia 2 i 23 września 

6. Ireneusz Czernecki 8 i 31 lipca 12 sierpnia 9 i 30 września 

7. Grzegorz Gnaciński 23 lipca 10 sierpnia 24 września 

8. Piotr Kaliński 9 lipca 11 sierpnia 8 września 

9. Marek Kamola 10 lipca 13 sierpnia 10 września 

10. Jerzy Kłys 13 lipca 14 sierpnia 11 września 

11. Marek Krawyciński 15 i 22 lipca 19 i 26 sierpnia 16 września 

12. Witold Kulik 14 lipca 17 sierpnia 14 września 

13. Hubert Lewandowski 16 lipca 18 sierpnia 15 września 

14. Krzysztof Lisowski 17 lipca 20 sierpnia 17 września 

15. Marcin Nowakowski 20 lipca 21 sierpnia 18 września 

16. Danuta Olech 21 lipca 24 sierpnia 21 września 

17. Leszek Parzymies 23 lipca 25 sierpnia 22 września 

18. Joanna Rojek-Rybak 24 lipca 26 sierpnia 24 września 

19. Jan Sabała 27 lipca 27 sierpnia 25 września 

20. Andrzej Ślusarczyk 28 lipca 28 sierpnia 28 września 

21. Szymon Zander 30 lipca 31 sierpnia 29 września 

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
IX zwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 24 czerwca 2015 r. 
IX/63/2015 
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na lata 2015 – 2029.
IX/64/2015 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia przez 
Radę Miasta Pruszcz Gdański rocznego 
sprawozdania finansowego za rok 2014 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Pruszczu Gdańskim – instytucji 
kultury.
IX/65/2015 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański za rok 2014 wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2014.
IX/66/2015 
Uchwała w sprawie absolutorium dla Bur-
mistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2014.
IX/67/2015 
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na lata 2015 – 2029.
IX/68/2015 
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gmi-
ny Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2015.
IX/69/2015 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Gminę Miejską Pruszcz 
Gdański porozumienia z Komendą Powia-
tową Policji w Pruszczu Gdańskim, przy 
udziale Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Gdańsku, dotyczącego przekazania 
środków pieniężnych na Fundusz Wspar-
cia Policji w celu wykonania dokumen-
tacji projektowej przebudowy budynku 
Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu 
Gdańskim.
IX/70/2015 
Uchwała w sprawie powołania zespołu 
opiniującego zgłoszonych kandydatów 
na ławników do sądów powszechnych na 
okres kadencji w latach 2016 – 2019. 
IX/71/2015 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w przetargu nieograniczonym 
działek niezabudowanych nr 189/14  
o pow. 860 m2, nr  189/15 o pow. 626 m2 

i nr 189/16 o pow. 651 m2 w obrębie 12, 
stanowiących własność Gminy Miej-
skiej Pruszcz Gdański, położonych przy  
ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim. 
IX/72/2015 
Uchwała w sprawie wyrażenia  zgody na 
sprzedaż w przetargu nieograniczonym 
działek niezabudowanych nr 67/16 o pow. 
170 m2 i nr 67/17 o pow. 370 m2 w obrębie 
13, stanowiących własność Gminy Miej-
skiej Pruszcz Gdański, położonych przy  
ul. Ogrodowej w Pruszczu Gdańskim.
IX/73/2015 
Uchwała w sprawie ustalenia zasad ob-
ciążania nieruchomości Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański służebnościami grunto-
wymi lub służebnością przesyłu.
IX/74/2015 
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy 
(cd. Kazimierza Deyny).
IX/75/2015 
Uchwała w sprawie wyrażenia  zgody 
na zawarcie ugody administracyjnej po-
między Gminą Miejską Pruszcz Gdański  

a Województwem Pomorskim dotyczącej 
wysokości odszkodowania za nierucho-
mości przejęte na rzecz Województwa 
Pomorskiego, w trybie ustawy o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych.
IX/76/2015 
Uchwała w sprawie zaliczenia ul. Wojska 
Polskiego, ul. Jana Kochanowskiego oraz 
ul. Powstańców Warszawy (na odcinku 
od ronda z ul. Fryderyka Chopina do 
ul. Obrońców Westerplatte) w Pruszczu 
Gdańskim do kategorii dróg gminnych  
i ustalenia ich przebiegu.
IX/77/2015 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia regu-
laminu przyznawania i rozliczania dotacji 
na zadania związane z modernizacją źródeł 
energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański.
IX/78/2015 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie pomocy rzeczowej przez Gminę 
Miejską Pruszcz Gdański Samorządowi 
Województwa Pomorskiego, w postaci 
wykonania dokumentacji projektowej  
pn.: „Projekt przejścia dla pieszych  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226  
– ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim”.
IX/79/2015 
Uchwała w sprawie akceptacji wprowa-
dzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej 
na liniach, których organizatorem jest 
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
IX/80/2015 
Uchwała w sprawie zmiany składu osobo-
wego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
Rady Miasta Pruszcz Gdański VII kadencji 
w latach 2014 – 2018.

ODBIÓR ELEKTRO-
ODPADÓW Z DOMU

W trosce o komfort mieszkańców 
naszego miasta podejmowane są róż-
nego rodzaju działania zmierzające do 
ulepszenia systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. W wyniku 
prowadzonych w ostatnim czasie roz-
mów Organizacja Odzysku Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego Elek-
troEko zaoferowała bezpłatny odbiór 
dużych elektroodpadów z domu.

Oferta skierowana jest do mieszkańców 
Pruszcza Gdańskiego i dotyczy odbioru 
takich odpadów jak: pralki, suszarki do 
ubrań, zmywarki, lodówki, zamrażarki, ku-
chenki elektryczne, telewizory o przekątnej 
ekranu przekraczającej 24 cale. Wystarczy 
zadzwonić na infolinię tel. 2222 333 00 lub 
wypełnić formularz dostępny na stronie 
internetowej www.elektrosmieci.pl. Przy 
okazji odbioru wielkogabarytowych sprzę-
tów mogą zostać zabrane również drobne 
elektroodpady, w tym zużyte świetlówki. 

Małgorzata Skuza
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BUDŻET OBYWATELSKI 2016
Mirosław Mizera

Oficjalne otwarcie wyremontowanej ulicy Powstańców Warszawy

Zakończył się etap składania przez 
mieszkańców Pruszcza Gdańskiego pro-
pozycji inwestycji i zadań do budżetu oby-
watelskiego na rok 2016.

W okresie od dnia 18 maja do dnia 29 
czerwca 2015 r. wpłynęły 43 wnioski. Wszyst-
kie wnioski zostały pozytywnie sprawdzone 
pod względem formalnym (w tym 27 wnio-
sków na „zadania małe” i 18 wniosków na 

„zadania duże”), a następnie zostały skierowa-
ne  do weryfikacji przez Komisję ds. Budżetu 
Obywatelskiego Rady Miasta Pruszcz Gdański.

Łączna oszacowana przez wnioskodawców 
kwota proponowanych zadań opiewa na kwotę 
12 491 460 zł, w tym: 1 606 460 zł  to wartość  
sumaryczna dla  zadań  nieprzekraczających 
kwoty 80  000 zł  i 10 885 000 zł dla zadań 
nieprzekraczających kwoty 800 000 zł.

Wszystkie zgłoszone wnioski zostały za-
mieszczone na stronie internetowej urzędu 

MAMY NOWOCZESNĄ I BEZPIECZNĄ ULICĘ POWSTAŃCÓW WARSZAWY
Bartosz Gondek

W 12 miesięcy jedna z najważniejszych 
ulic Pruszcza Gdańskiego – Powstańców 
Warszawy, prowadząca między innymi na 
giełdę, zmieniła całkowicie swoje oblicze.

– Znając wagę konieczności przebudowy 
tego fragmentu drogi nr 227, od początku 
mojej pracy w Zarządzie Województwa 
Pomorskiego, remont ulicy Powstańców 
Warszawy, będącej częścią drogi woje-
wódzkiej nr 227, był dla mnie absolutnym 
priorytetem – mówi Wicemarszałek Ryszard 
Świlski. – Wojewódzkie środki na remont 
ulicy Powstańców Warszawy pochodziły 

z Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007 – 2013.

– Środki na remont wyasygnowało tak-
że Miasto Pruszcz Gdański – uzupełnia 
Burmistrz Janusz Wróbel. – Udział miasta 
w inwestycji będzie wynosić według uchwa-
ły do 4 700 000 złotych. Konkretną kwotę 
będziemy znali po rozliczeniu projektu. 

Swój wkład w inwestycje ma także Sta-
rostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim. 
– Uzupełnieniem układu drogowego Po-
wstańców Warszawy jest zmodernizowana 
przez nas ulica Emilii Plater, którą w tym 
roku podłączymy do ulicy Kopernika, two-

rząc nowy układ komuni-
kacyjny we wschodniej 
części Pruszcza Gdań-
skiego – dodaje Starosta 
Powiatu Gdańskiego Ste-
fan Skonieczny.

Tak jak zakładano, in-
westycję wykonano w nie-
cały rok. Przypomnijmy 
– roboty rozpoczęto  
25 czerwca 2014 r., a za-
kończono rok później – 29 
maja. W ramach umowy 

przebudowano odcinek drogi wojewódzkiej 
nr 227 od ronda ul. Chopina i ul. Kopernika 
(droga wojewódzka nr 226) do skrzyżowania 
z ul. Szkolną w Roszkowie. Długość prze-
budowanego odcinka drogi wynosi 2,3 km, 
a wartość robót budowlanych to ok. 14,3 
mln zł. W ramach zadania przebudowano 
starą jezdnię, uzupełniając ją o nowy frag-
ment, wybudowano nowe rondo przy ulicy 
Emilii Plater, zbudowano dodatkowe pasy 
dla pojazdów skręcających w lewo, azyle 
dla pieszych, zatoki autobusowe, ścieżki 
rowerowe, nową kanalizację deszczową, 
oświetlenie, nową infrastrukturę techniczną.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom 
osiągnięto poprawę bezpieczeństwa zarówno 
drogi, jak i otoczenia na całym obszarze 
planowanego przedsięwzięcia, wzmocnie-
nie konstrukcji jezdni, poprawę komfortu 
i warunków bezpieczeństwa ruchu samocho-
dowego, pieszych i rowerzystów. Ponadto 
dzięki inwestycji zapewniono wymagania 
w zakresie ochrony środowiska wodnego 
i przyrodniczego, uporządkowano i popra-
wiono estetykę oraz warunki akustyczne 
terenów, a także kompleksowo odwodniono 
pas drogowy.

w zakładce „Mieszkaniec / Budżet obywatelski 
/ Budżet obywatelski 2016 / Lista zgłoszo-
nych wniosków”.

Opublikowanie propozycji listy zadań, 
zweryfikowanych i zatwierdzonych przez 
Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego, nastąpi 
pod koniec sierpnia 2015 r.

Dziękujemy mieszkańcom za liczny udział 
w pierwszym etapie prac nad budżetem oby-
watelskim na rok 2016 oraz gorąco zachęca-
my do udziału w dalszych etapach tworzenia 
budżetu obywatelskiego.

ZABYTKOWY MUR DO REMONTU
Bartosz Gondek

Powiat Gdański przygotowuje doku-
mentację, niezbędną do remontu jedne-
go z najbardziej charakterystycznych 
obiektów ulicy Grunwaldzkiej w Prusz-
czu Gdańskim – zabytkowego, meta-
lowo-ceglanego muru, oddzielającego 
od ulicy budynek NZOZ przy ulicy 
Grunwaldzkiej 25, czyli dawny szpital 
Dr Wiedemanna.

– Ceglany mur dawnego szpitala, który 
zdobi ten fragment ulicy Grunwaldzkiej 
jest w fatalnym stanie. Planujemy wyre-
montować go jeszcze w tym roku, zacho-
wując obecny wygląd. Jesteśmy już po 

rozmowach z Burmistrzem Pruszcza Gdań-
skiego. Teraz rozpoczynamy uzgodnienia 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków 
– mówi Wicestarosta Powiatu Gdańskiego 
Marian Cichon. Przy okazji remontu Zarząd 
Powiatu przewiduje uzupełnienie muru 
o brakujące fragmenty tak, aby zamknął on 
dziedziniec przed obiektem. Planowane jest 
także ponowne zamontowanie nieistnieją-
cej dziś bramy, której forma nawiązywać 
będzie do plastyki muru.

Budynek przy ulicy Grunwaldzkiej 25 
uroczyście otwarto 1 lutego 1894 roku. 
Na cześć jego założyciela, dr Hermana 
Wiedemanna, jednego z najbardziej za-
służonych mieszkańców miasta, placówkę 

nazwano „Wiedemanns Krankenhaus”. 
Lekarzem naczelnym został jego syn Hugo 
Wiedemann. W zasadzie przez cały czas 
swojego funkcjonowania szpital pełnił 
funkcję obiektu, w którym świadczono 
usługi opieki zdrowotnej. Dziś znajdują 
się w nim specjalistyczne przychodnie.

 

Zabytkowy mur przy ul. Grunwaldzkiej
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DNI PRUSZCZA 2015 

Od lewego górnego rogu: święto Bazy Lotniczej, pokaz sprzętu bojowego, zawody w wyciskaniu sztangi, wesołe miasteczko, półmaraton rolkarski, 
koncert Dody, pokaz kulturystyczny, koncert Electric Light Orchestra
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JARMARK RZEMIEŚLNIKÓW

FAKTORIA KULTURY

Od lewego górnego rogu: konny turniej rycerski, stoisko szmuklerskie, stoisko gier dawnych, warsztaty garncarskie, stoisko biżuterii historycznej, 
koncert Lao Che, koncert Bokka, spektakl teatralny „Akt Równoległy”, teatrzyk dla dzieci „Czerwony Kapturek”
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ILSE SCHEUTZOW – PIERWSZA DAMA ŻYCIA KULTURALNEGO 
W PRZEDWOJENNYM PRUSZCZU

Katarzyna Moszczyńska

Burmistrz Janusz Wróbel i Przewodniczący Rady Powiatu Piotr 
Ołowski

26 czerwca w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej rozpoczęła 
się wystawa pt. „Ilse Scheutzow – pierwsza dama życia kulturalnego 
w przedwojennym Pruszczu”. Wernisaż przyciągnął pełną salę gości, 
w tym Janusza Wróbla, Burmistrza Pruszcza Gdańskiego oraz Piotra 
Ołowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu.

Wystawa została opracowana przez dwóch pruszczańskich historyków 
– Marka Kozłow i Bartosza Gondka na podstawie materiałów z rodzinnego 
archiwum rodziny Scheutzow, udostępnionych przez wnuka Ilse – pana 
Alexandra Scheutzow. Zebrane wiadomości w znacznej części pozwoliły 
na wypełnienie luki w historii międzywojennej Pruszcza Gdańskiego. To 
już trzecia taka wystawa w bibliotece, która pozwala poszerzyć wiedzę 
o przeszłości naszego miasta.

WEHIKUŁ CZASU JUŻ ZA NAMI
Katarzyna Moszczyńska

W sobotę, 27 czerwca na terenie Faktorii odbyła się długo 
oczekiwana impreza – Wehikuł Czasu. Dzięki rekonstrukcjom 
wydarzenie przeniosło uczestników w czasy różnych epok, 
stając się jednocześnie znakomitą lekcją żywej historii.

Atrakcje przyciągnęły zwiedzających, którzy mogli przyglądać 
się między innymi nowożytnym pokazom musztry, turniejom 
średniowiecznych rycerzy oraz posłuchać gawęd historycznych. 
Do Faktorii przyjechali także najlepsi łucznicy tradycyjni z ca-
łego Pomorza. Na najmłodszych czekały zabawy plebejskie oraz 
tańce celtyckie.

Turniej rycerski

POKAZY KONNE, MACHINA OBLĘŻNICZA, ŚREDNIOWIECZNY 
PLAC ZABAW I SETKI ZWIEDZAJĄCYCH W PARKU KULTUROWYM

W niedzielę, 5 lipca 2015 roku miała 
miejsce druga edycja Jarmarku Rze-
mieślników. Jest to kontynuacja imprezy, 
która odbywała się w ramach projektu 
„Craftland”. W tym roku organizatorzy 
zadbali o szereg atrakcji, ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzin z dziećmi.

W Parku Kulturowym pojawiła się 
wierna replika łodzi wikingów, machina 
oblężnicza oraz wiele barwnych stoisk 
prezentujących wyroby rzemieślników. 

– Druga edycja Jarmarku Rzemieślni-
ków to wraz z Wehikułem Czasu najwięk-
sza impreza rekonstrukcyjna na Faktorii  
– mówi Radosław Gucwa, Kierownik Re-

feratu Współpracy 
i Promocji z Urzędu 
Miasta Pruszcz Gdań-
ski. – Już wkrótce za-
praszamy na kolejne, 
ciekawe imprezy hi-
storyczne, czyli uro-
dziny Faktorii oraz  
Festiwal Kapusty.

– Największą 
atrakcją Jarmarku 
były pokazy kon-
nych walk rycer-
skich z elementami 
walk turniejowych 
w wykonaniu Xsią-

żęcej Drużyny Rycerskiej – mówi Anna 
Knoch z Urzędu Miasta Pruszcz Gdański. 
– Przygotowanie imprezy trwało kilka 
miesięcy. Pogoda dopisała, dzięki czemu 
wydarzenie cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem. 

Bezpośrednio po Jarmarku Marszałek 
Województwa Pomorskiego Ryszard Świl-
ski dokonał uroczystego otwarcia Faktorii 
Kultury, zapraszając jednocześnie na kon-
cert grupy Lao Che.

Marszałek Ryszard Świlski otwiera Faktorię 
Kultury

Jarmark rzemieślników

Bartosz Gondek
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UROCZYSTA SESJA RADY MIASTA 
Katarzyna Moszczyńska

Z okazji Dni Pruszcza Gdańskiego  
12 czerwca 2015 r. odbyła się VIII Uro-
czysta Sesja Rady Miasta.

Po otwarciu obrad i przywitaniu gości 
przez Przewodniczącą Rady Małgorzatę 
Czarnecką-Szafrańską oraz Burmistrza 
Miasta Janusza Wróbla, nastąpiło wręczenie 
nagród finalistom konkursów, które odbyły 
się w ostatnim czasie w naszym mieście.

Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu 
„Pruszcz zatrzymany w kadrze”. W tym 

roku przyznano 2 nagrody główne oraz po  
2 nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego 
miejsca. Wyróżnionych zostało 10 prac. 
Fotografie charakteryzowały się bardzo 
wysokim poziomem artystycznym, orygi-
nalnością oraz różnorodnością tematyki. 
Wszystkim laureatom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy wielu inspiracji w uwiecz-
nianiu uroku naszego miasta w kadrze.

Nagrodzeni zostali także laureaci kon-
kursów plastycznych organizowanych 
przez Szkołę Podstawową nr 3 oraz kon-

kursu organizowanego przez Katolickie 
Szkoły Niepubliczne.

Po wręczeniu licznych nagród Bur-
mistrz Miasta Janusz Wróbel podzię-
kował Zuzannie i Marii Marjakovym 
za aktywny udział w uroczystościach 
związanych z 70. rocznicą zakończenia 
II Wojny Światowej w Hofheim, a także 
pogratulował reprezentantowi Pruszcza 
Gdańskiego Mieczysławowi Fijał – Mi-
strzowi Polski i Wicemistrzowi Świata 
w kulturystyce m.in. ponownego zdobycia 
tytułu Mistrza Polski NAC w kategorii 
Men Body One.

WYJĄTKOWE URODZINY MIESZ-
KAŃCÓW PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 

Wręczanie nagród przez Burmistrza i Przewodniczącą Rady Miasta Nagrodzeni uczniowie 

W czerwcu i lipcu 90. rocznice urodzin obchodzili miesz-
kańcy Pruszcza Gdańskiego – Pani Waleria Kasprzyk, Pani 
Janina Jagiełka oraz Pan Antoni Cwaliński. 

Z tej okazji przedstawiciele władz miasta odwiedzili Jubila-
tów, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia, wręczyć prezenty, 
kwiaty i listy gratulacyjne.

Pani Walerii, Pani Janinie i Panu Antoniemu pragniemy 
złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha 
i wszelkiej pomyślności!

90. urodziny Pana Antoniego Cwalińskiego90. urodziny Pani Walerii Kasprzyk

90. urodziny Pani Janiny Jagiełki
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