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DYNAMICZNY POCZĄTEK KADENCJI
Jak minęło pierwsze pół roku kadencji 

samorządu miasta Pruszcz Gdański. Co 
udało się już zrobić? Co czeka nas w naj-
bliższym czasie? O nowej infrastrukturze 
i kulturze w mieście rozmawiamy z Bur-
mistrzem Januszem Wróblem.

– Jakie było pierwsze pół roku kolejnej 
kadencji Pana Burmistrza?

– To było bardzo intensywne pół roku. 
Duże miejskie inwestycje – basen przy Ze-
spole Szkół nr 4 i otwarta niedawno hala tar-
gowa „Mój Rynek”. Remonty w szkołach, 
nowe place zabaw. Ostatnie prace przy uli-
cy Grota Roweckiego oraz przygotowania 
do kolejnej „schetynówki”. Nowe projekty  
– w tym Wojska Polskiego 44 i Krótka 6. 
Rozbudowa amfiteatru i przygotowania do 
Faktorii Kultury, Faktorii Historii czy Dni 
Pruszcza. Przygotowania do remontu pod-
łogi w hali widowiskowo-sportowej przy 
ZSO nr 1, realizacja „małych projektów”  
w ramach budżetu obywatelskiego 2015.

– Tegoroczna „Schetynówka” to nie je-
dyna inwestycja za zewnętrzne pieniądze, 
jaką uda się wykonać na terenie miasta.

– W 2015 roku będzie ich naprawdę dużo. 
Warto przy okazji dodać, że są to w większo-
ści bardzo duże inwestycje. Dofinansowana 
była budowa wspomnianych wcześniej: ba-
senu i hali targowej. Na ukończeniu znajduje 
się jedna z największych inwestycji ostat-
nich lat, czyli ulica Powstańców Warszawy, 
realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódz-
kich. Fatalna droga o standardach sprzed 
półwiecza, zamieniła się w nowoczesną  
i bezpieczną miejską ulicę z pełną infra-
strukturą. Nie mogę się także doczekać po-
łączenia ulicy Emilii Plater z Kopernika.  
W ten sposób stworzy nam się nowy, miejski 
układ drogowy, oparty o trzy osie – obwod-
nicę miasta, ulice Kopernika i Kasprowicza 
oraz właśnie ulicę Powstańców Warszawy. 
Wszystkie nowoczesne i wyremontowane  
w ciągu ostatnich kilku lat. Trwa realizowa-
ny ze środków zewnętrznych remont Kanału 
Raduni. Pod koniec ubiegłego roku zakoń-
czyły się prace przy ostatnim fragmencie uli-
cy Raciborskiego i rondzie na ulicy Cichej, 
Spokojnej i Obrońców Wybrzeża. To inwe-
stycje prowadzone nakładem starostwa.

– W tym roku udało się namówić po-
wiat gdański także do partycypowania  
w Faktorii Kultury.

– Cały letni cykl Faktorii Kultury po-
wstaje przy współudziale mecenasów – Saur 
Neptun Gdańsk i teraz także Starostwa Po-
wiatowego. Dzięki 60 tysiącom pozyska-
nym z powiatu możliwe będzie poszerzenie 

repertuaru o regularne i bardzo profesjonalne 
przedstawienia dla dzieci. Wysoki poziom 
tych produkcji zapewni Teatr Wybrzeże.

– Już wkrótce przed nami Dni Miasta  
i właśnie Faktoria Kultury…

– Faktoria Kultury, ale także Faktoria 
Historii, czyli cykl spektakularnych wy-
darzeń rekonstrukcyjnych i historycznych  
o skali metropolitalnej. Na przełomie czerwca  
i lipca – Wehikuł Czasu i Jarmark Rzemieśl-
ników. Jesienią Festiwal Kapusty, a pomię-
dzy – machiny oblężnicze, rzymskie legio-
ny i wiele innych atrakcji. Faktoria to także 
coraz bardziej ścisła współpraca z Muzeum 
Archeologicznym, dzięki której już teraz 
prowadzone są niezwykle ciekawe wykłady 
dla szkół. Liczę na to, że nowych wspólnych 
przedsięwzięć będzie już wkrótce więcej. 
Cykl plenerowych imprez kulturalnych 
otworzą Dni Pruszcza, które odbędą się już 
zaraz: 13 – 14 czerwca. Cieszę się, że udało 
się nam kolejny raz pozyskać zagraniczną 
gwiazdę, podnoszącą rangę święta miasta. 
Tym razem jest to kultowa brytyjska grupa 
Electric Light Orchestra. Podkreślić warto 
bardzo duże zaangażowanie żołnierzy 49. 
Bazy Lotniczej, na których zawsze może-
my liczyć. Święto bazy wypada 13 czerwca. 
Wśród wielu atrakcji będą pokazy akrobacji 

samolotowej i loty śmigłowcami na niskich 
pułapach. 

Wydarzenia to nie tylko kultura. Coraz 
więcej osób bierze udział w naszych im-
prezach rekreacyjno-sportowych – biegach 
i przejazdach rowerowych. Wielkim wzię-
ciem cieszą się także urządzenia gimnastycz-
ne, które pojawiły się już w całym mieście. 
Zwiększa się z dnia na dzień liczba osób ak-
tywnie korzystających z Parku Krainy Polo-
dowcowej. Mieszkańcy Pruszcza prowadzą 
aktywny tryb życia, korzystając z przestrzeni 
miejskiej. Koniecznie należy podkreślić, że 
stało się to możliwe między innymi dzięki 
pracy coraz prężniej działających w naszym 
mieście organizacji pozarządowych. Jedną 
z wiodących jest na pewno Uniwersytet III 
Wieku Filia w Pruszczu Gdańskim, który 
w ramach zajęć aktywizuje kilkaset osób  
w wieku 50+.

– Jak wygląda plan zajęć Pana Burmi-
strza na najbliższe tygodnie?

– Niezmiennie intensywnie. Przygotowu-
jemy się do najważniejszego spośród tego-
rocznych remontów dróg – kompleksowej 
przebudowy ulicy Wojska Polskiego. Prace 
przy Kanale Raduni dają ku temu wspaniałą 
okazję. Poza tym – budżet obywatelski. Fi-
nalizujemy realizację „małych projektów” 
budżetu 2015. Korzystają z nich już miesz-
kańcy. Pracujemy nad projektami dwóch 
„dużych” zadań – budowy sali kinowej  
w Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu 
Gdańskim oraz otwartego basenu przy rze-
ce Raduni. Ten projekt jest już bardzo za-
awansowany. Postanowiliśmy go doinwe-
stować ponad kwotę zakładaną w projekcie.  
W efekcie powstanie nowoczesny obiekt  
z zapleczem zawierającym między innymi 
sanitariaty. 

Omawianie budżetu obywatelskiego to 
dobry moment, aby przypomnieć, że można 
już składać projekty na rok 2016, do czego 
serdecznie zachęcam.

Kolejnym zagadnieniem, nad którym 
pracujemy, jest wewnętrzna miejska komu-
nikacja. Od początku roku udało się nam po-
zyskać dodatkowe „wozokilometry”. Dzięki 
temu poprawie uległy rozkłady jazdy ZTM. 
Zmodyfikowaliśmy także kursowanie we-
wnętrznej linii „1”, czyli pruszczańskiego 
busika. Kolejne nowe elementy wewnętrznej 
komunikacji w Pruszczu Gdańskim mamy 
nadzieję wprowadzić jesienią. 

Rozmawiał: Bartosz Gondek



 2 Wieœci PRUSZCZA  2015.

L.p. Imię i nazwisko Czerwiec Lipiec Sierpień

1. Mariusz Badziąg 1 czerwca 2 lipca 3 sierpnia

2. Adam Bodo 2 czerwca 3 lipca 4 sierpnia

3. Magdalena Braun-Moskwa 5 czerwca 6 lipca 6 sierpnia

4. Bartłomiej Chrząszcz 8 czerwca 7 lipca 7 sierpnia

5. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 3 i 25 czerwca 1 i 29 lipca 5 sierpnia

6. Ireneusz Czernecki 10 czerwca 8 i 31 lipca 12 sierpnia

7. Grzegorz Gnaciński 9 czerwca 23 lipca 10 sierpnia

8. Piotr Kaliński 11 czerwca 9 lipca 11 sierpnia

9. Marek Kamola 12 czerwca 10 lipca 13 sierpnia

10. Jerzy Kłys 15 czerwca 13 lipca 14 sierpnia

11. Marek Krawyciński 17 czerwca 15 i 22 lipca 19 i 26 sierpnia

12. Witold Kulik 16 czerwca 14 lipca 17 sierpnia

13. Hubert Lewandowski 18 czerwca 16 lipca 18 sierpnia

14. Krzysztof Lisowski 19 czerwca 17 lipca 20 sierpnia

15. Marcin Nowakowski 22 czerwca 20 lipca 21 sierpnia

16. Danuta Olech 23 czerwca 21 lipca 24 sierpnia

17. Leszek Parzymies 24 czerwca 23 lipca 25 sierpnia

18. Joanna Rojek-Rybak 25 czerwca 24 lipca 26 sierpnia

19. Jan Sabała 26 czerwca 27 lipca 27 sierpnia

20. Andrzej Ślusarczyk 29 czerwca 28 lipca 28 sierpnia

21. Szymon Zander 30 czerwca 30 lipca 31 sierpnia

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
V zwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 25 lutego 2015 r. 
V/20/2015 
Uchwała w sprawie  zmiany  wieloletniej progno-
zy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 
na lata 2015 – 2029.
V/21/2015
Uchwała w sprawie zmiany  budżetu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2015.
V/22/2015
Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty 
skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inka-
senta oraz określenia wysokości wynagrodzenia 
za inkaso.
V/23/2015
Uchwała w sprawie określenia kryteriów oraz 
przyznania im liczby punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowa-
dzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański.
V/24/2015
Uchwała w sprawie powierzenia Burmistrzowi 
Pruszcza Gdańskiego uprawnień do stanowienia 
o wysokości cen i opłat za korzystanie z krytej 
pływalni przy Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu 
Gdańskim.
V/25/2015
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udziele-
nie pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla Wo-
jewództwa Pomorskiego, z przeznaczeniem na 
działalność bieżącą Teatru Wybrzeże w Gdańsku.
V/26/2015
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budow-
lane przy zabytku wpisanym do rejestru w roku 
budżetowym 2015.
V/27/2015
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż w drodze przetargu nieograniczonego działki 
niezabudowanej nr 3/21 o pow. 817 m2 w obrę-
bie 17, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański, położonej przy ul. Emilii Plater 
w Pruszczu Gdańskim.
V/28/2015
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieograniczonego działki nie-
zabudowanej nr 28/13 o pow. 12 042 m2 w ob-
rębie 5, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański, położonej w pobliżu ul. Prof. 
Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim.
V/29/2015
Uchwała w sprawie wyrażenia  zgody na sprze-
daż w przetargu nieograniczonym działek nieza-
budowanych nr 450/1 o pow. 115 m2, nr  450/2  
o pow. 114 m2, nr  450/3 o pow. 113 m2 i nr 450/4 
o pow. 105 m2 w obrębie 13, stanowiących wła-
sność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położo-
nych przy ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim.
V/30/2015
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż w drodze przetargu nieograniczonego działki  
nr 30 o pow. 1 381 m2 w obrębie 5, stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po-
łożonej w pobliżu ul. Prof. Mariana Raciborskie-
go w Pruszczu Gdańskim.
V/31/2015
Uchwała w sprawie wyrażenia  zgody na nabycie 
przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański od Skarbu 
Państwa działki nr 13/12  o pow. 17 m2 w obrębie 
14, położonej w pobliżu ul. Zastawnej w Prusz-
czu Gdańskim.
V/32/2015
Uchwała w sprawie  wyrażenia  zgody na przy-

jęcie od Skarbu Państwa – Ministerstwa Obrony 
Narodowej – Rejonowego Zarządu Infrastruktury 
w Gdyni przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański 
darowizny, której przedmiotem będą nierucho-
mości niezabudowane, oznaczone w ewidencji 
jako działki nr 1/160, nr 1/162, nr 1/158, nr 1/163 
o łącznej powierzchni 9 747 m2 w obrębie 22  
w Pruszczu Gdańskim.
V/33/2015
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały  
nr XXXVI/345/2009 Rady Miasta Pruszcz Gdań-
ski z dnia 2 września 2009 r. w sprawie określenia 
zasad wydzierżawiania oraz użyczania nierucho-
mości należących do gminnego zasobu nierucho-
mości.
V/34/2015
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbioro-
we zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadza-
nie ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyj-
nych, obowiązujących na terenie miasta Pruszcza 
Gdańskiego.
V/35/2015
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miej-
skiej Pruszcz Gdański  na rok 2015.
V/36/2015
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzie-
lenie pomocy finansowej przez Gminę Miejską 
Pruszcz Gdański w formie dotacji celowej Samo-
rządowi Województwa Pomorskiego, z przezna-
czeniem na wykonanie dokumentacji projektowej 
pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 – 
ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim”.
V/37/2015
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 
XXXVI/348/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański 
z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wyraże-
nia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez 

Gminę Miejską Pruszcz Gdański w formie dotacji 
celowej Samorządowi Województwa Pomorskie-
go, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: 
„Rozbudowa istniejącego układu drogowego 
– wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza 
Gdańskiego”.
V/38/2015
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 
XXXII/310/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.   
w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska 
Miejskiego „Mój Rynek” w Pruszczu Gdańskim.
V/39/2015
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdań-
ski na 2015 rok.
V/40/2015
Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miej-
skiej Pruszcz Gdański do projektu mającego na 
celu realizację Przedsięwzięcia Strategicznego 
Województwa Pomorskiego pod nazwą „Pomor-
skie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodo-
wym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) na 
terenie Pruszcza Gdańskiego”.

VI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 25 marca 2015 r.
VI/41/2015 
Uchwała w sprawie  zmiany  wieloletniej progno-
zy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 
na lata 2015 – 2029.
VI/42/2015 
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2015.
VI/43/2015 
Uchwała w sprawie zasad udzielania pomo-
cy finansowej w remontach elewacji budyn-
ków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych 
w Pruszczu Gdańskim, w których Gmina Miejska 
Pruszcz Gdański posiada swój udział. u
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MOC ATRAKCJI PODCZAS DNI PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
Bartosz Gondek
 Już za chwilę XXVI Dni Pruszcza Gdań-

skiego. 13 i 14 czerwca czekają nas prawdzi-
we hity, w tym kolejny koncert zagranicznej 
gwiazdy. Będzie nią tym razem słynny zespół 
Electric Light Orchestra.

Ubiegłoroczne, jubileuszowe XXV Dni 
Pruszcza były w pewien sposób wyjątkowe. 
Po raz pierwszy na dniach miasta pojawiła się 
zagraniczna gwiazda światowego formatu. Był 
nią Ray Wilson. 

– Chcielibyśmy, aby na Dniach Pruszcza 
pojawiała się międzynarodowa gwiazda. 
Tak będzie i w tym roku. 14 czerwca wie-
czorem wystąpi słynny zespół Electric 
Light Orchestra – mówi Burmistrz Miasta 
Pruszcz Gdański Janusz Wróbel.

ELO to niekwestionowani giganci świa-
towego rocka. Brytyjska grupa koncertuje 
od lat siedemdziesiątych XX wieku. Jej 
muzyka zaliczana jest do gatunku rocka 
progresywnego. Mimo że od założenia 
zespołu minęło 40 lat, ich brzmienie na-
dal nawiązuje wprost do beatlesowskiej 
stylistyki, wzbogaconej o doświadczenia 
Moody Blues. ELO wykorzystuje szerokie 
i nietypowe dla rocka instrumentarium, miedzy 
innymi instrumenty smyczkowe jako wiodące. 
W latach siedemdziesiątych zespół zaliczany 
był do czołowych grup rockowych i zdobył 
olbrzymią popularność. Do największych 

przebojów ELO należały: „10538 Overtu-
re”, „Can’t Get It Out of My Head”, „Evil 
Woman, „Strange Magic, „Telephone Line, 
Livin’ Thing”, „Shine a Little Love”, „Roc-
k’n’roll is King”, „Hold On Tight”, „Honest 
Man”, „Here is The News” oraz cover piosenki 
Chucka Berry „Roll Over Beethoven”. Przed 
ELO na scenie zaśpiewa gwiazda, na którą 
wielu mieszkańców naszego miasta czeka od 
bardzo długiego czasu. Ma 31 lat, pochodzi 

z Ciechanowa i mimo młodego wieku jest 
od dawna kultowym zjawiskiem medialnym. 
Mowa oczywiście o Dodzie Rabczewskiej, 
która zaprezentuje nam repertuar z nowej, 
trzeciej już płyty pod tytułem „Riotka”.

Doda zyskała popularność, występując 
z zespołem Virgin. Do jej największych hitów 
należą „Dżaga”, „Szansa” i „Nie daj się”. 
Doda wydała dwa solowe albumy studyj-
ne „Diamond Bitch” i „7 pokus głównych”. 
Dzień wcześniej, w sobotni wieczór wystąpi 
hip-hopowy skład Jeden Osiem L i rockowy 
zespół Püdelsi. 

– Dni Pruszcza to czas, kiedy każdy po-
winien znaleźć dla siebie coś ciekawego, stąd 

taki a nie inny dobór wykonawców – mówi 
Janusz Wróbel. Dni Pruszcza to nie tylko 
gwiazdy. Nie zabraknie wesołego miastecz-
ka i dziesiątek atrakcji. Wśród nich będą 
pokazy kulturystyczne, rekonstrukcyjne 
i sportowe, atrakcje dla dzieci i coś specjal-
nego – piknik lotniczy z okazji święta 49. 
Bazy Lotniczej. Dziś wiemy, że największą 
atrakcją imprezy będą specjalne loty poka-
zowe, wykonywane przez pruszczańskie 
śmigłowce oraz gości – zespół pokazowy 
Wojsk Powietrznych „Orlik” z Radomia. 
Oprócz sprzętu latającego gościom bazy 
udostępniony będzie ciężki sprzęt bojowy 
z 16. Pomorskiej Dywizji Zmotoryzowanej 
z Elbląga. Będzie także dużo atrakcji dla 

dzieci, w tym symulator Mi 24. Nie zabraknie 
wojskowej grochówki, a dla amatorów sportu, 
wojsko przygotowało bieg o Puchar Dowódcy 
Jednostki. 

VII zwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 12 maja 2015 r.
VII/44/2015 
Uchwała w sprawie  zmiany  wieloletniej progno-
zy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 
na lata 2015 – 2029.
VII/45/2015 
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2015.
VII/46/2015 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański porozu-
mienia z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu 
Gdańskim przy udziale Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku, dotyczącego przekazania 
środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Poli-
cji na nagrody za osiągnięcia w służbie w zakresie 
ścigania sprawców czynów kradzieży, niszczenia 
mienia, naruszenia porządku publicznego oraz 
prewencji kryminalnej skutkującej poprawą bez-
pieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański.
VII/47/2015 
Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących budżetu obywatelskie-
go na rok 2016.
VII/48/2015 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej 
Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.
VII/49/2015 
Uchwała w sprawie określenia formatu elektro-
nicznych wzorów deklaracji i informacji na po-
datek od nieruchomości, podatek rolny i podatek 
leśny dla osób fizycznych i osób prawnych oraz 
warunków i trybu ich składania za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej.
VII/50/2015 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określe-
nia kryteriów oraz przyznania im liczby punktów 

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską 
Pruszcz Gdański.
VII/51/2015 
Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwar-
tego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert 
na realizację zadania publicznego polegającego 
na zapewnieniu możliwości korzystania z wy-
chowania przedszkolnego w niepublicznych 
przedszkolach i niepublicznych innych formach 
wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej 
Pruszcz Gdański.
VII/52/2015 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udziele-
nie pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla Wo-
jewództwa Pomorskiego, z przeznaczeniem na 
działalność bieżącą Teatru Wybrzeże w Gdańsku.
VII/53/2015 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
od osoby prawnej przez Gminę Miejską Pruszcz 
Gdański prawa użytkowania wieczystego działki 
nr 1/60 o pow. 1 656 m2 w obrębie 13, położonej 
przy ul. Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdań-
skim, z przeznaczeniem na cele drogowe.
VII/54/2015 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu ograniczonego części dział-
ki niezabudowanej nr 121/4 o pow. ok.  125 m2  

w obrębie 11, stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański, położonej w pobliżu  
ul. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim,  
z przeznaczeniem pod kontenerową stację trans-
formatorową.
VII/55/2015 
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. 
Ignacego Domeyki”.

VII/56/2015 
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Pruszcz Gdański dla działki  
nr 25/41, obr. 5.
VII/57/2015 
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Pruszcz Gdański dla działek  
nr 25/9, 25/10, obr. 5.
VII/58/2015 
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Pruszcz Gdański dla fragmentu 
działki nr 28/14, obr. 5.
VII/59/2015 
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Pole – 
małe”.
VII/60/2015 
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon  
ul. Armii Krajowej”.
VII/61/2015 
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej 
przez mieszkańca na Burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego.
VII/62/2015 
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej 
przez rodziców uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Pruszczu Gdańskim na Dyrektora Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim,  
ul. Jana Matejki 1.

Zeszłoroczny koncert Raya Wilsona i Genessis Classic

u
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FAKTORIA HISTORII – NIEZWYKŁE WYDARZENIA REKONSTRUKCYJNE 
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

5 LIPCA – II JARMARK RZEMIEŚLNIKÓW W PRUSZCZU GDAŃSKIM

W sobotę 27 czerwca w Faktorii w Prusz-
czu Gdańskim odbędzie się wyjątkowa im-
preza. Dzięki udziałowi rekonstruktorów 
z różnych epok oraz konferencji popular-
nonaukowej, zwiedzający dowiedzą się, jak 
zmieniały się militaria na przestrzeni wieków.

Wehikuł Czasu to cykliczna impreza przy-
bliżająca historię militarną Europy Środkowo-
-Wschodniej. Pierwsze trzy edycje odbyły 
się w Twierdzy Wisłoujście. W 2015 roku 
rekonstruktorzy i młodzi naukowcy przeniosą 
się na rekonstrukcję Faktorii z okresu wpływów 
rzymskich w Pruszczu Gdańskim. Na imprezie 
pojawi się kilkanaście grup rekonstrukcyjnych 
z całego kraju.

Rekonstrukcja historyczna to obecnie bar-
dzo popularne hobby. Niewiele jest okresów 
historycznych, które nie znalazły swych mi-
łośników – rekonstruktorów. To właśnie oni 
będą ukazywać historię na Faktorii w Prusz-
czu Gdańskim.

– Na majdanie osady staną obozy historycz-
ne. Każdy zwiedzający będzie mógł przymie-
rzyć średniowieczną zbroję lub zaciągnąć się 

do floty kaperskiej – mówi Rzecznik Burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego Bartosz Gondek. 
– Oprócz tego rekonstruktorzy poszczegól-
nych epok będą prezentować swój sprzęt oraz 
umiejętności. Zdradzę tylko, że będzie głośno 
– zarówno od wystrzałów z muszkietów, jak 
i uderzeń broni białej.

W wydarzeniu wezmą udział także m.in. Pi-
rat Daniel z Motławy, Łucznicy Zatoki Puckiej, 
Tajemna Grupa Najemna czy konny husarz 
z rekonstruującej epokę szlachecką Chorągwi 
Jakuba Wejhera.

– Zwiedzający będą mogli przyglądać się 
nowożytnym pokazom musztry, turniejom śre-
dniowiecznych rycerzy oraz posłuchać gawęd 
historycznych. To jednak nie wszystko, jedna 
z grup przedstawi... sąd na dawnym okręcie – 
mówi Maciej Flis, rekonstruktor i współorgani-
zator imprezy. – By pokazać historię dawnych 
wieków dokładniej, na Faktorii odbędzie się też 
konferencja popularnonaukowa poświęcona 
militarnej historii Pomorza. Na miejscu nie 
zabraknie też kramów z tradycyjnym jedze-
niem i kwasem chlebowym.

– Jednym z najciekawszych elementów 
Wehikułu Czasu będą pełnokontaktowe walki 
rycerskie. Będą to zmagania w ringu na za-
sadach sportowych. Często mówi się o tego 
typu imprezach „rycerskie MMA”. Trzeba 
przyznać, że adrenalina oraz dynamika walk 
jest olbrzymia. Powstały kluby walki oraz 
narodowe reprezentacje. W tym roku Mi-
strzostwa Świata odbyły się w Malborku. 
Rycerska Kadra Polski sięgnęła po 6 złotych,  
3 srebrne i 1 brązowy medal, zajmując pierw-
sze miejsce w klasyfikacji generalnej. Również 
w Pruszczu rycerze nie będą sobie żałowali 
ciosów. Do Faktorii przyjadą najlepsi rycerze 
z całej północnej Polski, w tym złoci medaliści 
mistrzostw świata. 

– Przygotowaliśmy dzienny turniej rycerski 
na zasadach sportowych, na który zaprosi-
liśmy najlepszych zawodników z Pomorza 
i okolic – opowiada Piotr Celej z Oliwskiej 
Drużyny Najemnej Inogici – wieczorem na-
tomiast rycerze wejdą do ringu, gdzie zmierzą 
się w walce na rundy niczym bokserzy czy 
zawodnicy MMA.

W niedzielę, 5 lipca 2015 r. zapraszamy 
do Międzynarodowego Bałtyckiego Parku 
Kulturowego w Pruszczu Gdańskim na 
drugi już Jarmark Rzemieślników. 

Impreza odbyła się po raz pierwszy w ze-
szłym roku w ramach międzynarodowego 
projektu Craftland. Ze względu na jej duży 
sukces i ogromne zainteresowanie zwiedza-
jących, organizatorzy postanowili w tym roku 
ponownie zaprosić rzemieślników i odtwórców 
historycznych, którzy przygotują dla widzów 
bardzo bogaty program atrakcji. 

Na odwiedzających nas w tym dniu gości 
czekają m.in. pokazy dawnego rzemiosła, 
pokazy walk czy turniej gier historycznych. 
– mówi Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Ja-
nusz Wróbel. – Chcemy, aby odwiedzający 
naszą imprezę wzięli w niej aktywny udział, 

stąd liczne warsztaty – zarówno dla dzieci 
jak i dorosłych.

Podczas festynu zobaczymy odtwórców epoki 
średniowiecza, zarówno tego wczesnego (IX – 
XII w.), jak i późnego (XIII – XV w.). Niezwykłą 
atrakcją będą pokazy konne w uzbrojeniu 
z końca XIV wieku. Możemy spodziewać 
się wielkich emocji podczas najazdów na ko-
pie. Wczesne średniowiecze reprezentowane 
będzie między innymi przez drużynę Wilki 
z Kwidzyna, która przyjedzie do Pruszcza 
z 11-metrową repliką łodzi wikińskiej.

Pokazy konne w wykonaniu późnośre-
dniowiecznych rycerzy Xiążęcej Drużyny 
z Mazowsza, jednych z najlepszych w kraju, 
oraz pokazy wojów wczesnośredniowiecznych 
stanowić będą z pewnością główny punkt 
programu – dodaje Radosław Gucwa z Urzę-
du Miasta Pruszcz Gdański. – W tym roku 

w ramach Jarmarku Rzemieślników stawiamy 
nacisk na rzemiosło wojenne, choć nie zabrak-
nie średniowiecznych profesji związanych 
z życiem codziennym. O wszystkich atrakcjach 
informować będziemy na naszym profilu: fa-
cebook.com/Jarmark.Rzemieslnikow.Pruszcz.

Warsztaty tkactwa, garncarstwa, kowalstwa, 
wyrabiania biżuterii i wiele innych czekać będą 
na mieszkańców Pruszcza przez cały czas 
trwania imprezy, czyli od 12.00 aż do 20.00. 
Dla dzieci przygotowany zostanie średnio-
wieczny plac zabaw, gdzie spróbują swoich 
sił w konkursach, takich jak: przeciąganie liny, 
wyścigi w workach czy na wieloosobowych 
„nartach”, rzut podkową, zapałką i kamieniem. 
Ponadto w specjalnej zbrojowni będzie można 
przymierzyć pancerze i hełmy, obejrzeć broń 
– miecze, topory, włócznie i tarcze.

27 CZERWCA – WEHIKUŁ CZASU: PIRACI, RYCERZE, RZYMIANIE, WOJSKA NAPOLEOŃSKIE 
I SZLACHTA

Wehikuł Czasu i II Jarmark Rzemieślników to najważniejsze, ale nie jedyne interesujące wydarzenia, odbywające się w Pruszczu Gdańskim 
w ramach Faktorii Historii: 25 lipca to urodziny Faktorii, 1 sierpnia odbędzie się pokaz ptaków, 6 września – Festiwal Kapusty, 19 września 
poświęcony jest dziecięcym warsztatom „Kasztanowy Rzymski Legion”. W październiku planujemy filmowe weekendy dla dzieci i rodziców, 
28 listopada – Andrzejki dla dzieci, a 5 i 6 grudnia IV Jarmark Bożonarodzeniowy.
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POROZUMIENIE MIASTO 
– POWIAT PODPISANE

Bartosz Gondek

Burmistrz Pruszcza Gdań-
skiego Janusz Wróbel podpisał 
ze Starostą Powiatu Gdańskiego 
Stefanem Skoniecznym porozu-
mienie w sprawie współpracy 
międzysamorządowej na lata 
2015 – 2018.

Wśród podstawowych ustaleń 
zawartych w porozumieniu znaj-
dują się wspólne inwestycje po-
wiatu gdańskiego i miasta Pruszcz 
Gdański, wspólne opracowanie 
strategii rozwoju powiatu gdań-
skiego z uwzględnieniem strategii 

miasta oraz dofinansowanie w wysokości 60 000 złotych na or-
ganizację Faktorii Kultury, a także środki na współfinansowanie 
wozu bojowego dla OSP Pruszcz Gdański.

Powiat Gdański zadeklarował także udział w budowie ścieżki 
pieszo-rowerowej w rejonie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogól-
nokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz kolejne inwestycje 
drogowe. Porozumienia o współpracy, zawierające wspólne in-
westycje, powiat gdański podpisał także z innymi samorządami 
leżącymi w przynależnych mu granicach administracyjnych.

ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU 
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Małgorzata Skuza 

Przypominamy, że mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego 
oddania zużytego sprzętu do sklepu przy zakupie nowego (np. 
kupując nowy telewizor możemy zostawić stary) lub do Gmin-
nego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(GPSZOK) przy ul. Kupieckiej w Pruszczu Gdańskim. 

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie sygnałami 
o przywożeniu przez mieszkańców do GPSZOK zdekomple-
towanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego np. samej 
obudowy po lodówce informujemy, że taki odpad w GPSZOK 
nie jest przyjmowany.

Przypominamy, że demontaż zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego poza zakładem przetwarzania jest zabroniony. 
Zgodnie z art. 70 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro-
nicznym: „Kto, wbrew przepisowi art. 5, przeprowadza demontaż 
zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania, podlega karze 
grzywny w wysokości od 2.000 zł do 100.000 zł.”. Użytkownik 
sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych ma obowiązek 
oddania zużytego sprzętu wyłącznie podmiotowi zbierającemu 
zużyty sprzęt. Karze grzywny podlega również osoba, która nie 
oddaje takiego sprzętu uprawnionemu podmiotowi lub umieszcza 
go łącznie z innymi odpadami. Wykaz podmiotów zbierających 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny znajduje się na stronie 
www.rzseie.gios.gov.pl.

HARMONOGRAM FAKTORII KULTURY 2015  
Zapraszamy na cotygodniowe spotkania z kulturą i rozrywką 

w ramach Faktorii Kultury 2015. Koncerty, kabareton, piątkowe 
spotkania z muzyką klasyczną realizowane we współpracy z Polską 
Filharmonią Bałtycką im. Fryderyka Chopina, sobotnie wieczory 
ze Sceną Letnią Teatru Wybrzeże oraz Dziecięca Scena Teatru 
Wybrzeże to propozycje, z których na pewno każdy wybierze coś 
odpowiedniego dla siebie. Serdecznie zapraszamy!

Mecenasem całego tegorocznego cyklu Faktorii Kultury jest 
Saur Neptun Gdańsk S.A.

Tydzień 1 Faktorii Kultury 2015
04 lipca (21:00) – Scena Letnia Teatru Wybrzeże
05 lipca (14:00) – Dziecięca Scena Teatru Wybrzeże / Lekcja 
Niegrzeczności: Czerwony Kapturek
05 lipca (20:00) – Koncert / Lao Che

Tydzień 2 FK ’15 
10 lipca (19:00) – Filharmonia Bałtycka / Pieśni Chopina 
11 lipca (21:00) – Scena Letnia Teatru Wybrzeże 
12 lipca (14:00) – Dziecięca Scena Teatru Wybrzeże / Lekcja 
Niegrzeczności: Łysol i Strusia 
12 lipca (20:00) – Koncert / Bokka 

Tydzień 3 FK ’15 
18 lipca (21:00) – Scena Letnia Teatru Wybrzeże 
19 lipca (14:00) – Dziecięca Scena Teatru Wybrzeże / Lekcja 
Niegrzeczności: Opowieści z ulicy Broca 
19 lipca (20:00) – Koncert / Margaret  

Tydzień 4 FK ’15 
24 lipca (19:00) – Filharmonia Bałtycka / Szlagiery nie tylko  
z Wiednia 
25 lipca (21:00) – Scena Letnia Teatru Wybrzeże 
26 lipca (14:00) – Dziecięca Scena Teatru Wybrzeże / Lekcja 
Niegrzeczności: Emil ze Smalandii 
26 lipca (20:00) – Koncert / Jamal

Tydzień 5 FK ’15 
01 sierpnia (20:00) – Scena Letnia 
Teatru Wybrzeże 
02 sierpnia (14:00) – Dziecięca 
Scena Teatru Wybrzeże / Lekcja Niegrzeczności: Sposób na 
Alcybiadesa 
02 sierpnia (20:00) – Koncert / Orkiestra Miasta Pruszcz 
Gdański

Tydzień 6 FK ’15 
07 sierpnia (19:00) – Filharmonia Bałtycka / Mistrz Oboju 
08 sierpnia (20:00) – Scena Letnia Teatru Wybrzeże 
09 sierpnia (14:00) – Dziecięca Scena Teatru Wybrzeże / Lek-
cja Niegrzeczności: O dwóch takich, co ukradli księżyc 
09 sierpnia (20:00) – Koncert / Mela Koteluk

Tydzień 7 FK ’15 
15 sierpnia (20:00) – Scena Letnia Teatru Wybrzeże 
16 sierpnia (14:00) – Dziecięca Scena Teatru Wybrzeże / Lek-
cja Niegrzeczności: Kopciuszek (bajka obuwnicza) 
16 sierpnia (20:00) – Koncert / Skubas

Tydzień 8 FK ’15 
21 sierpnia (19:00) – Filharmonia Bałtycka / Przy dźwiękach 
harfy i fletu 
22 sierpnia (20:00) – Scena Letnia Teatru Wybrzeże 
23 sierpnia (20:00) – Koncert / Krystyna Prońko

Tydzień 9 FK ’15 
29 sierpnia (19:00) – Kabareton / Mariusz Kałamaga, Tomasz 
Jachimek, Kabaret 44-200, Kabaret 4 Fala 
30 sierpnia (14:00) – „Cytawa Festwial – koncert Lipali oraz 
The Analogs 
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MIESZKAŃCY PRUSZCZA GDAŃSKIEGO WSPÓŁTWORZĄ  
BUDŻET OBYWATELSKI NA 2016 ROK

Halina Baranowska, 
Katarzyna Moszczyńska

Ruszyła druga edycja budżetu obywa-
telskiego dla miasta Pruszcz Gdański na 
2016 rok. 

Mieszkańcy będą mogli rozdysponować 
2 000 000 zł na zgłaszane inicjatywy w za-
kresie inwestycji miejskich. W stosunku do 
roku poprzedniego zostały zwiększone progi 
kwotowe zadań małych i dużych. W związ-
ku z dużym zainteresowaniem mieszkańców 
projektami budżetu obywatelskiego na 2015 
rok postanowiono zwiększyć krąg osób upraw-
nionych do udziału w konsultacjach, mowa 
tutaj o mieszkańcach Pruszcza Gdańskiego, 
którzy nie posiadają stałego zameldowania, 
ale mieszkają w naszym mieście i chcą uczest-
niczyć w jego dalszym rozwoju.

W dniu 12 maja 2015 r. Rada Miasta Pruszcz 
Gdański uchwałą nr VII/47/2015 postanowiła 
przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące 
budżetu obywatelskiego na 2016 rok.

Przedmiotem tegorocznych konsultacji będą 
propozycje jednorocznych „zadań małych”, 
o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 
kwoty 80 000 zł, które stanowią 20% całości 
budżetu i „zadań dużych” o wartości jednost-
kowej nieprzekraczającej kwoty 800 000 zł, 

stanowiących 80% budżetu (należących do 
kompetencji gminy).

W dniu 18 maja  2015 r. rozpoczął się 
I etap konsultacji, w którym mieszkańcy mogą 
składać propozycje zadań inwestycyjnych do 
realizacji. Po jego zakończeniu złożone pro-
jekty zadań do budżetu obywatelskiego będą 
podlegać weryfikacji formalnej i merytorycznej 
przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego.

W celu poznania preferencji i oczekiwań 
mieszkańców naszego miasta w zakresie in-
westycji miejskich oraz prowadzenia dialogu 
w zakresie tworzenia budżetu obywatelskiego 
serdecznie zapraszam mieszkańców Pruszcza 
Gdańskiego od 16 roku życia do udziału w jego 
współtworzeniu, aby zwiększyć wpływ miesz-
kańców na rozwój naszego miasta.

Zachęcamy Państwa do korzystania na 
każdym etapie konsultacji z elektronicznej 
platformy on-line budżetu obywatelskiego 
2016, dostępnej na stronie www.pruszcz-
-gdanski.pl w zakładce Mieszkaniec/Budżet 
Obywatelski/Budżet Obywatelski 2016, gdzie 
znajdziecie Państwo  bieżące informacje, akty 
prawne, harmonogram budżetu i formularze 
on-line pozwalające na składanie projektów 
i późniejsze głosowanie.

Przypominamy, że Miasto Pruszcz Gdański 
przystąpiło do realizacji zadań ujętych w pierw-
szej edycji budżetu obywatelskiego 2015.

Prace rozpoczęły się zamontowaniem 
prowadnic rowerowych na wiadukcie przy 
ulicy Przemysłowej. To małe przedsięwzięcie 
znacznie ułatwiło poruszanie się rowerzystom. 

Kolejna inwestycja w ramach małych 
projektów obywatelskich 2015 pojawiła się 
na przecięciu ścieżek z centrum do dworca 
i wzdłuż rzeki Raduni. Kosztujący 70 000 
złotych park piknikowy składa się z pięciu 
stanowisk – ław, stołów i grilla oraz specjalnie 
wydzielonego miejsca na ognisko. Zamon-
towane zostały śmietniki, popielnik, miejsce 
na rowery i niewielki plac zabaw dla dzieci. 

Nieopodal parku piknikowego, przy pętli 
autobusowej i rzece Raduni znajduje się no-
woczesna ścieżka zdrowia. Realizacja tego 
przedsięwzięcia kosztowała 50 000 złotych.

Do parku piknikowego, ścieżki zdrowia 
i prowadnic rowerowych, dołączył chodnik 
na ulicy Wyczółkowskiego oraz ławki, kosze, 
a także stojaki rowerowe w różnych częściach 
Pruszcza Gdańskiego.

22 000 złotych kosztował psi park, po-
łożony przy ulicy Balladyny. W zakres prac 
wchodziło ogrodzenie terenu, zamontowanie 
ławek, poiwa dla psów oraz urządzeń m.in. 
równoważni, tunelu i poręczy do skoków. 

MAMUT I OTWARCIE TARGOWISKA
Bartosz Gondek

28 maja ruszył w Pruszczu Gdań-
skim „Mój Rynek”, czyli oczekiwa-
ne, nowoczesne targowisko miejskie, 
położone tuż przy dworcu PKP, po 
wschodniej części miasta.

– Modernizacja targowiska przy ulicy 
Kolejarzy Polskich to jeden z elementów 
prowadzonej przez miasto rewitaliza-

cji terenów wokół dworca PKP – mówi 
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz 
Wróbel. – Bez takich inwestycji zmiana 
wizerunku tego miejsca byłaby niemoż-
liwa.

Na nowo zagospodarowanym terenie 
powstała nowoczesna hala, w której miejsce 
znalazło 18 boksów, każdy o powierzchni 
około 20 metrów. Jest także obszerny par-
king. Teren objęty został monitoringiem. 

Całość prac kosztowała  
3 850 000 złotych. Milion 
złotych pochodzi ze środ-
ków Unii Europejskiej.

Kolejna nowość, jaka 
pojawiła się w mieście, 
to nietypowa zjeżdżalnia 
„Mamut”, jaka stanęła 
w Parku Krainy Polodow-
cowej, a która cieszy się od 
samego początku dużym 
zainteresowaniem wśród 
mieszkańców miasta.

„Mój Rynek” w Pruszczu Gdańskim

Widok hali targowej w środku

Nowa zjeżdżalnia w Parku Krainy Polodowcowej

Inwestycja dofinansowana jest ze środków 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.
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Chodnik przy ul. Wyczółkowskiego

Prowadnice rowerowe na wiadukcie Park piknikowy nad Radunią

Ścieżka zdrowia nieopodal dworca PKP Miejsca do chwilowego odpoczynku

Park dla psów w pobliżu Parku Krainy Polodowcowej 

Mini plac zabaw przy parku piknikowym Stojaki rowerowe
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MIEJSKIE KONKURSY W 2015 ROKU
Anna Mrówka

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Ja-
nusz Wróbel oraz Radni Rady Miasta 
Pruszcz Gdański informują, że w czerwcu 
odbędą się miejskie zielone konkursy: 
„Rodzinny Ogród Działkowy roku”, 
„Działka roku” oraz „Najpiękniejsza 
posesja, najpiękniejszy balkon Prusz-
cza Gdańskiego”.

Konkurs „Rodzinny Ogród Działkowy 
roku” oraz „Działka roku” przeznaczo-
ny jest dla wszystkich, którzy uprawiają 
swoje ogródki działkowe w Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych na terenie Pruszcza 
Gdańskiego. Oceniane są zarówno dział-
ki rekreacyjne jak i owocowo-warzywne. 
Komisja konkursowa podczas oceny bierze 
pod uwagę zagospodarowanie części pro-
dukcyjnej bądź rekreacyjnej w zależności 
od typu działki. Oceniany jest zarówno 
porządek i czystość na działce, jak i stan 
altany. Brane pod uwagę jest również, czy 
prawidłowo prowadzona jest pryzma kom-
postowa, a także racjonalne wykorzystanie 
terenu. Ważna jest również prawidłowo 
prowadzona gospodarka odpadami. Ko-
misja konkursowa zwraca także uwagę na 

stan i utrzymanie trawnika oraz na małą 
architekturę na działce tj. płotki, murki, 
pergole, oczka wodne czy domki i budki dla 
ptaków. Celem konkursu jest promowanie 
ekologii oraz pozytywne kształtowanie 
postaw mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. 
Urządzanie i utrzymywanie zadrzewień, 
zakrzewień oraz produkcja własnych eko-
logicznych produktów to przedsięwzięcia, 
dzięki którym mieszkańcy rozwijają i pro-
mują zasadę zrównoważonego rozwoju.

Konkurs „Najpiękniejsza posesja, naj-

piękniejszy balkon Pruszcza Gdańskiego” 
skierowany jest do indywidualnych osób bę-
dących właścicielami pięknie zagospodaro-
wanych przydomowych posesji w domkach 
jednorodzinnych oraz balkonów w blokach. 

Celem konkursu jest również propagowa-
nie działań proekologicznych. Urządzanie 
i utrzymywanie zadrzewień, zakrzewień, 
a także terenów zielonych we własnym 
zakresie podnosi estetykę najbliższego 
otoczenia i wpływa na wizerunek całego 
miasta. Komisja konkursowa przydzielając 
nagrody rzeczowe bierze pod uwagę kom-
pozycję zieleni, zawarte w niej elementy 
małej architektury, różnorodność nasadzeń 
krzewów i drzew oraz kolorystykę roślin.

Zachęcamy mieszkańców naszego miasta 
do wzięcia udziału w konkursach. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 58 775 99 31 lub na stro-
nie internetowej www.pruszcz-gdanski.pl.

Terminy przyjmowania zgłoszeń do kon-
kursu:

22 czerwca 2015 r. – konkurs „Naj-
piękniejsza posesja, najpiękniejszy balkon 
Pruszcza Gdańskiego”.

25 czerwca 2015 r. – konkurs „Rodzin-
ny Ogród Działkowy” roku oraz „Dział-
ka roku”.

WYRÓŻNIENIE DLA 
ZAGAN ACOUSTIC

Trzynastu wykonawców wzięło udział 
w Konkursie Muzyki Folkowej – Nowa 
Tradycja organizowanym przez Program 
II Polskiego Radia w dniach 13 – 17 maja.

Zagan Acoustic podczas 18. Festiwalu Folko-
wego Polskiego Radia „Nowa Tradycja” 

RELACJA Z NOCY MUZEÓW W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Radosław Gucwa

16 maja odbyła się kolejna edycja 
Nocy Muzeów w Pruszczu Gdańskim. 
W ramach akcji można było odwiedzić 
Faktorię Handlową, Kościół Podwyż-
szenia Krzyża Świętego oraz Powia-
tową i Miejską Bibliotekę Publiczną.

O sukcesie Nocy Muzeów świadczyły 
tłumy pruszczan i turystów, którzy wzięli 
udział w przygotowanych przez organi-
zatorów atrakcjach. Na Faktorii oglądać 

można było nie tylko stałe ekspozycje, 
ale również wystawę narzędzi tortur 
w Hali Targowej, postrzelać z łuku czy 
biesiadować przy ognisku.

W bibliotece miała miejsce wystawa 
niezwykłych i unikatowych pamiątek 
rodziny Weynów, a wśród nich m.in. 
album ukazujący pruską szkołę lotni-
czą, zdjęcia z I Wojny Światowej oraz 
stare pocztówki.

Już dziś zapraszamy na kolejną edycję 
Nocy Muzeów w Pruszczu Gdańskim!

Noc Muzeów w Pruszczu Gdańskim

Pruszczański zespół Zagan Acoustic 
w składzie: Paweł Zagańczyk – akordeon, 
Joachim Łuczak – skrzypce, Andrzej Woj-
ciechowski – klarnet, Jarosław Stokowski 
– kontrabas, otrzymał WYRÓŻNIENIE za 
kunszt wykonawczy na XVIII Konkursie 
Muzyki Folkowej Polskiego Radia.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!
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MŁODZI OLIMPIJCZYCY W URZĘDZIE MIASTA
Bartosz Gondek

Pruszczańscy finaliści i laureaci wojewódzkich 
olimpiad gimnazjalnych spotkali się wczoraj 
w sali posiedzeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański 
z Burmistrzem Januszem Wróblem i Przewod-
niczącą Rady Miasta Małgorzatą Czarnecką-
-Szafrańską.

Celem spotkania była wymiana poglądów na 
temat tego, co zrobić, aby zwiększyć liczbę uczniów 
ze szkół naszego miasta, biorących udział w olim-
piadach i konkursach. Uczniowie otrzymali także 
okolicznościowe upominki. Finaliści wojewódzkich olimpiad gimnazjalnych

POMPON Z PRUSZCZA GDAŃSKIEGO WPISANY DO KSIĘGI 
REKORDÓW GUINESSA

Bartosz Gondek

Uczniowie Katolickich Szkół Niepu-
blicznych w Pruszczu Gdańskim pobili 
Rekord Guinessa. Wpis zawierający 
informacje o pomponie znalazł się na 
stronie Guinness World Records.

Przypomnijmy: pompon, wykonany 
przez uczniów KSN z włóczki, o wymia-
rach podanych poniżej, podczas uroczy-
stego finału w piątek 30 stycznia 2015 r. 
został zważony i zmierzony komisyjnie 
przez naszych ekspertów: Pana Leszka 
Wronę – geodetę z Firmy HORYZONT 
z Pruszcza Gdańskiego, Panią Sylwię 
Narkowicz – blogerkę OCZAMIMA-
MY.PL oraz Pana Bartosza Gondka – 
rzecznika prasowego Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański.
Wysokość: 229 cm (poprzedni rekord 
z 2010 r. z Irlandii – 121 cm)
Średnica: 339 cm (poprzedni rekord 
z 2010 r. z Irlandii –325 cm)
Obwód: 867 cm
Waga: 240 kg 

Tworzenie pompona rozpoczęto  
11 października 2014 r. Przedsięwzięcie 
trwało kilka miesięcy. Działało przy nim 
pół setki osób, głównie uczniów KSN, 

najczęściej po lekcjach, na zajęciach 
świetlicowych. Od początku projektu 
autorzy zakładali, aby oprócz radości 
jaką daje bicie rekordu, spożytkować 
tak wielką ilość włóczki, którą otrzyma-
no od sponsorów i rodziców, w dobrym 
celu, dzieląc się naszą radością tworzenia 
z ludźmi o wielkim sercu.

Społeczność KSN od dłuższego czasu 
wspiera dzieci będące pod opieką gdań-
skiego domowego Hospicjum Pomorze 
Dzieciom. Z włóczki, z której zrobiony 
był pompon wykonano przepiękne, ko-
lorowe, wygodne pufy. Siedziska uszyła 
Pani Halinka, pracownica szkoły.

Darczyńców, którzy do skarbony ho-
spicjum, umieszczonej w szkole, wrzucą 
kwotę min. 150 zł, uczniowie obdarzą 
jedną z puf. Uwaga! Ilość puf jest ogra-
niczona!

PRZEDSZKOLIADA W PRUSZCZU
Grzegorz Borzych 

W Przedszkoliadzie Tour 2015 w Prusz-
czu Gdańskim wzięło udział 105 przedszko-
laków z przedszkoli z Pruszcza Gdańskiego, 
Tczewa i Straszyna. Podczas imprezy dzieci 
nie tylko aktywnie spędzały czas, ale poznały 
także zasady zdrowego odżywiania.

Najmłodsi czynnie uczestniczyli w zabawie 
i dyscyplinach sportowych. W zmaganiach na-
szych przedszkolaków wspomagała Mistrzyni 
Świata i Europy oraz medalistka olimpijska 
w skoku o tyczce Pani Anna Rogowska, która 
z uśmiechem poprowadziła rozgrzewkę i do-
pingowała dzieci na stacji sztafetowej.

Mali sportowcy dzielnie uczestniczyli w za-
wodach pod okiem zawodników klubu „Czar-
ni” Pruszcz Gdański oraz studentów AWFiS 

w Gdańsku. Stacją spoczynkową zaopiekowali 
się harcerze z 31 PDH „Via Ambra” plus.

Zmagania małych zawodników mogli ob-
serwować obecni na hali sportowej przedsta-
wiciele władz lokalnych 
z Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański na czele z Prze-
wodniczącą Rady Miasta 
Małgorzatą Czarnecką-
-Szafrańską. Partnerem 
akcji były również kluby 
Lechia Gdańsk i Trefl 
Sopot. 

Dzieci za swoją dziel-
ną, sportową postawę 
zostały obdarowane 
medalami, dyplomami 
oraz nagrodami. Przed 

uroczystym wręczeniem medali, Pani Anna 
zaprezentowała naszym dzielnym bohate-
rom swój złoty medal, pewnie u niejednego 
przedszkolaka zrodziła się chęć posiadania 
tak cennego medalu w przyszłości.

Uczestnicy Przedszkoliady w Pruszczu Gdańskim
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70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA
 II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej to szczególny 
czas dla wszystkich Polaków. Z tej okazji na Placu Jana Pawła II 
w Pruszczu Gdańskim odbyła się  podniosła uroczystość, w której 
wzięło udział wojsko, młodzież, kombatanci, mieszkańcy miasta 
i powiatu oraz politycy i samorządowcy.

Uroczystości na Placu Jana Pawła II

WIZYTA STUDENTÓW Z EUROPY WSCHODNIEJ
Katarzyna Moszczyńska

14 kwietnia z wizytą do Pruszcza 
Gdańskiego już po raz kolejny przyje-
chała grupa studentów z Ukrainy, Rosji 
i Białorusi. 

Młodzież odbywa staże studyjne w ra-
mach programu Study Tours to Poland. 
Wizyty służą poznaniu naszego kraju i wy-
mianie doświadczeń w zakresie demokra-
tycznych i wolnorynkowych przemian, 
budowania państwa prawa, wzmacniania 

JUBILEUSZ 50-LECIA 
ZAWARCIA ZWIĄZKU 
MAŁŻEŃSKIEGO

26 marca 2015 r. oraz 15 maja 2015 r. 
w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyły 
się uroczyste rocznice 50-lecia za-
warcia związku małżeńskiego przez 
Marię i Franciszka Malec, Jadwigę 
i Jana Burkiewicz oraz Zofię i Wa-
cława Samcik.

Uroczystości poprowadziła Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Róża 
Lademann-Błochowiak, podkreślając jak 
wyjątkowo ważne jest stworzenie trwałej 
i szczęśliwej rodziny.

Wszystkie pary obchodziły złote gody 
i z tej okazji zostały uhonorowane me-
dalami Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Władze miasta pogratulowały jubilatom, 
przekazując jednocześnie wyrazy uzna-
nia i życzenia pomyślności na dalsze 
lata wspólnego życia. Jubilaci otrzymali 
kwiaty, dyplomy oraz upominki.

Świadkami ceremonii byli również 
członkowie rodzin i najbliżsi, którzy 
wspólnie z Parami Małżeńskimi prze-
żywali emocje sprzed 50 lat.

Państwo Maria i Franciszek Malec oraz Jadwiga i Jan Burkiewicz

Państwo Zofia i Wacław Samcik

Wizyta studentów w Urzędzie Miasta

społeczności lokalnych 
i inicjatyw obywatelskich.

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, któ-
rzy najbardziej byli zainteresowani budże-
tem obywatelskim i kampanią wyborczą.

Po spotkaniu delegacja wybrała się na Fak-
torię Handlową, gdzie zwiedziła całą osadę 
i Międzynarodowy Bałtycki Park Kulturowy.
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WYJĄTKOWE URODZINY MIESZKAŃCÓW PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 
W ostatnim czasie wyjątkowe rocznice 

urodzin obchodzili mieszkańcy Pruszcza 
Gdańskiego – Pani Józefa Krośnicka (101 
lat), Pan Józef Michalak (100 lat), Pani 
Aniela Gulczyńska (98 lat), Pan Józef 
Makowski (96 lat), Pani Zofia Buczkow-

ska (95 lat), Pani Helena Strzedzińska 
(90 lat), Pani Irena Lech (90 lat), Pani 
Rozalia Gudyka (90 lat), Pan Stanisław 
Skrzypek (90 lat) i Pan Jan Szymański 
(90 lat).

Z okazji urodzin życzymy Jubilatom ko-
lejnych, pięknych lat spędzonych w zdrowiu 
i radości. Niech pogoda ducha i optymizm 
nigdy ich nie opuszczają, a chwile spędzone 
w gronie najbliższych upływają w atmos-
ferze miłości i wsparcia!

101. urodziny Pani Józefy Krośnickiej 100. urodziny Pana Józefa Michalak

90. urodziny Pana Stanisława Skrzypek

95. urodziny Pani Zofii Buczkowskiej

96. urodziny Pana Józefa Makowskiego

90. urodziny Pani Heleny Strzedzińskiej 90. urodziny Pani Ireny Lech

90. urodziny Pani Rozalii Gudyka

98. urodziny Pani Anieli Gulczyńskiej

90. urodziny Pana Jana Szymańskiego



 12 Wieœci PRUSZCZA  2015.

Wydawca: Gmina Miejska Pruszcz Gdański.
Redaktor Naczelny: Bartosz Gondek
Sekretarz Redakcji: Magdalena Pycka
Fotografie: M. Pycka, K. Moszczyńska, A. Knoch 
M. Siwowski, B. Gondek, R. Gucwa, Kris Arts-Trabi
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

ILSE SCHEUTZOW – PIERWSZA DAMA ŻYCIA KULTURALNEGO 
PRZEDWOJENNEGO PRUSZCZA

Bartosz Gondek, Marek Kozłow 

Czasami bez wielkich, tragicznych wyda-
rzeń, nie byłoby tych mniejszych, znacznie 
radośniejszych. Bez Wielkiej Wojny roku 
1914 nie byłoby w Pruszczu Gdańskim 
całkiem dobrej jakościowo kultury, a Ilse 
Scheutzow nie zaśpiewałaby nigdy w Wal-
doper Zoppot.

Ilse, choć posługiwała się językiem niemiec-
kim, była rodowitą pomorzanką. Jej rodzina 
żyła tu od pokoleń. Dziadek ze strony matki, 
Julius Thur urodził się w roku 1838 w Sielsku 
koło Łobza. Przez 12 lat był zawodowym 
muzykiem orkiestry wojskowej. Potem osiadł 
w Toruniu. Na starych zdjęciach widzimy go 
w dobrze skrojonym mundurze kolejowym. 
Tata Ilse, Rudolf Deick był urzędnikiem pocz-
towym w Tczewie i Gdańsku. Pocztowiec był 
wtedy, prawdziwą zawodową elitą. Pracowni-
cy cesarskiej poczty trzymali się razem. Nic 
więc dziwnego, że to dzięki ojcu Ilse poznała 
swojego późniejszego męża, dobrze zapo-
wiadającego się urzędnika pocztowego Kurta 
Scheutzow, przysłanego około roku 1910 do 
Gdańska w celu odbycia tu służby wojskowej 
w koszarach w Nowym Porcie.

Zaraz po ślubie, który miał miejsce w roku 
1913, młoda para przeniosła się do Kruszwi-
cy. Trzy lata później Kurt otrzymał awans na 
asystenta pocztowego w miejscowości Praust. 
Posada była bardzo atrakcyjna. Pruszcz, choć 
mały, był wówczas ważnym węzłem pocztowo-
-komunikacyjnym, położonym tuż obok lubia-
nego przez małżonków Gdańska. Charakter 
pracy Kurta czynił go zaś de facto zastępcą na-
czelnika tutejszej poczty. Ilse trafiła do Pruszcza 
na wiosnę 1916 roku. Pierwsze miesiące pobytu 
nie były łatwe. Wojna zabrała na front prawie 
wszystkich mężczyzn w wieku poborowym. 
Wkrótce także męża Ilse. Ustało dynamiczne 
dotąd życie gospodarcze i towarzyskie. Kobiety 
zajęły się  swoimi rodzinami, wyczekując z utę-
sknieniem i nadzieją na wiadomości z frontu. 
Atmosfera nie sprzyjała aktywnemu życiu 
towarzyskiemu i kulturalnemu. Nic dziwnego, 
że pozostawiona samotna, w ciąży z pierwszym 
dzieckiem, Ilse Scheutzow przebywała więcej 
w Gdańsku, u rodziny przy Englischer Damm 
(Angielska Grobla) 28.

Dopiero po długich tygodniach została 
w mieście nad Radunią nieco dłużej. Przy 
okazji nawiązując pierwsze bliższe przyjaźnie. 
Od samego początku starała się wykorzystać 

swoje wykształcenie muzyczne, by dzielić się 
nim z otoczeniem. W roku 1918 mąż Ilse Kurt 
wrócił z wojny i podjął ponownie pracę w urzę-
dzie pocztowym przy Bahnhofstraße (budynek 
przy ul. Dworcowej 4). W życie wkroczyła sta-
bilizacja. 10.09.1920 roku przyszło w Pruszczu 
na świat drugie dziecko państwa Scheutzow, 
syn Peter, a dwa lata później, 29.07.1922 roku 
rodzina powiększyła się o córkę Ingrid. Ilse sku-
tecznie godziła coraz większą ilość obowiązków 

związanych z wychowaniem dzieci i dbaniem 
o dom z coraz intensywniejszymi relacjami 
towarzyskimi. Jej talenty artystyczne spotykały 
się z coraz większym zainteresowaniem. Prośby 
o występy miały początkowo charakter kame-
ralny. Z czasem pani Ilse zaczęła przekonywać 
swoje znajome do bardziej zorganizowanych 
form artystycznych. 

Dla Pruszcza była to sytuacja zupełnie nowa. 
Do tej pory życie kulturalne ograniczało się 
do sporadycznych występów amatorskich, 
przy okazji kwest dobroczynnych. A od czasu 
zakończenia działania Funduszu Budowy La-
zaretu w Pruszczu, aktywność kulturalna nie 
odnotowała żadnych ważniejszych wydarzeń. 
Może poza mało znanym epizodem założenia 
tu męskiego chóru.

Pierwsze występy grupy miały miejsce jesz-
cze w roku 1919. Na przełomie lat 1919/1920 
grupa wokół pani Ilse była już na tyle aktywna, 
że postanawiła ona zawiązać Towarzystwo 
Muzyczne Pruszcz „Musikalische Vereinigung 

Praust”. Dokładna data powstania towarzystwa 
nie jest znana. Nieformalną sceną Towarzystwa 
Śpiewaczego Pruszcz stał się Hotel Kresin, 
znany także jako hotel Kucks. Odbywały się 
tam niemalże wszystkie próby i występy sto-
warzyszenia na terenie Pruszcza. Sukces tych 
przedstawień spowodował coraz większe zain-
teresowanie mieszkańców czynnym udziałem 
w pracach Towarzystwa Muzycznego. Występy, 
ograniczające się początkowo do występów 
chórków oraz solistów przy akompaniamencie 
pianina, coraz dynamiczniej przeradzały się 
w drobne, a później rozbudowane inscenizacje 
teatralne. Ilse Scheuzow pozyskała do swojego 
zespołu członków zasłużonych rodzin prusz-
czańskich. Należeli do nich między innymi: 
Klara Chill – żona przedsiębiorcy budowlanego 
Alfreda Chill oraz jej córki, małżeństwo to po-
darowało działkę pod budowę kościoła katolic-
kiego Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy 
ulicy Chopina, czy Hadwig Pietsch – żona miej-
scowego lekarza. W życiu towarzystwa bierze 
także udział Dorothea Zindel oraz członkowie 
takich rodzin, jak: Domröse, Eichmann, Gronau, 
Kallweit (Kalweit), Kindler, Krause, Kucks, Lo-
renz, Lüdtke, Mohring, Ortmann, Pahlke, Prohl, 
Reutel, Schneller, Walinski, Weidgen, Weigle, 
Willer. Trupa śpiewaczo-teatralna rozrosła się 
do kilkudziesięciu aktywnych członków. Dla 
miasteczka, liczącego 3000 mieszkańców, jest 
to rozmiar iście imponujący. 

Pani Ilse szybko doczekała się określenia 
„Klubmama”. Dbała o wszystko, wybierała 
repertuar, była też autorką pomysłów na na-
stępne przedstawienia. Doskonale znała grupę. 
Rozpisywała role uwzględniając możliwości 
każdego z występujących. Troszczyła się rów-
nież o prezencję sceniczną. Mało która grupa 
amatorska tamtych czasów występowała na 
scenie w tak dużej ilości strojów odpowiednich 
do przesłania tematu koncertu czy przedstawie-
nia. Towarzystwo zamieniło się w całkowicie 
profesjonalny zespół, który stał się dla Ilse prze-
pustką do wielkiego świata prawdziwej sceny.

O tym, jak rozwijało się towarzystwo 
i jak bawili się Pruszczanie w latach 20. XX 
wieku, a także jak potoczyły się losy Ilse, 
będzie można dowiedzieć się na wystawie: 
Ilse Scheutzow – Pierwsza Dama życia kultu-
ralnego przedwojennego Pruszcza. Wernisaż 
wystawy odbędzie się w piątek, 26 czerwca, 
o godzinie 17.30 w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim. 


