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Pruszcz Gdański 2017 – dobry budżet zrównoważonego miasta
Bartosz Gondek

6 1570 lat Biblioteki3 Inwestycje współfinansowane 
ze środków zewnętrznych

Budżet Miasta Pruszcz Gdański 
to 141 milionów złotych. Ponad  
23 miliony przeznaczone zosta-

ną na inwestycje. To porównywalnie lub 
więcej do miast dwa razy większych od 
28,5-tysięcznego Pruszcza Gdańskiego.

– W 2017 roku planujemy wybudować 
kolejny fragment ulicy Strzeleckiego, 
która finalnie połączy Osiedle Bursz-
tynowe i ulicę Racibor-
skiego z drogą krajową nr 
91. Kolejnymi ważnymi 
zadaniami będą: realiza-
cja układu ulic Olszew-
skiego i Wróblewskiego 
oraz prace na osiedlu 
w okolicy ul. Jaśmino-
wej. Przy ul. Olszew-
skiego i Wróblewskiego 
powstanie między inny-
mi jeden z dwóch plano-
wanych na przyszły rok 
zbiorników retencyjnych 
– mówi Burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego Janusz 
Wróbel. – Rok 2017 to 
także poważne nakłady 
na inwestycje techniczne i kubaturowe. 
Najważniejszymi i najbardziej spektaku-
larnymi będą: renowacja dworu przy ulicy 
Krótkiej 6 i rozpoczęta już budowa kina 
przy Centrum Kultury i Sportu.

Ważną inwestycją będzie początek 
remontu ulicy Zastawnej, realizowany 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ro-

werzyści czekają niecierpliwie na dwa 
mostki na Kanale Raduni. W przyszłym 
roku miasto urządzi także plażę w miejscu 
tradycyjnego kąpieliska na rzece Raduni. 
W centrum pojawi się kolejny podziemny 
punkt odbioru odpadów. To kolejny krok 
w kierunku estetyzacji centrum.

Nie zabraknie inwestycji w oświatę. Zmo-
dernizowane zostaną pomieszczenia w Szkole 

Podstawowej nr 3. Miasto ogłosi przetarg 
na drugą salę gimnastyczną przy tej samej 
placówce oświatowej. W okolicach Zespołu 
Szkół nr 2 zmodernizowany zostanie także 
ogólnodostępny plac zabaw i boisko.

Niezmiennie najważniejszym projek-
tem kulturalnym pozostanie ciągle wzbo-
gacana Faktoria Kultury. 

Rok 2017 w Pruszczu Gdańskim to rok 
księdza Józefa Waląga. Z tej okazji Urząd 
Miasta zaplanował wydanie książki, która 
przybliży nam wojenne dokonania niezwy-
kłego, pruszczańskiego prałata.

To oczywiście tylko niewielka część 
inwestycji i zadań, jakie czekają nas 
w Pruszczu Gdańskim w 2017 roku. 
Dzięki inwestycjom w przemyślany, 

systematyczny rozwój 
miasta, Pruszcz Gdań-
ski zajął szóste miejsce 
w ogólnopolskim ran-
kingu „Jednostek Sa-
morządu Terytorialnego 
Zrównoważonego Roz-
woju” w 2016 roku. Ran-
king Zrównoważonego 
Rozwoju JST przygoto-
wywany jest pod kierun-
kiem prof. Eugeniusza 
Sobczaka z Wydziału 
Administracji i Nauk 
Społecznych Politechni-
ki Warszawskiej, w opar-
ciu o analizę szesnastu 
wskaźników. Oceniane 

są m.in. wydatki inwestycyjne na głowę 
mieszkańca, liczba podmiotów gospodar-
czych, liczba osób pracujących i bezrobot-
nych, wykształcenie mieszkańców i inne 
czynniki decydujące o zrównoważonym 
rozwoju. To jedna z najbardziej presti-
żowych, corocznych nagród przyznawa-
nych samorządom.

Jubileusz 55-lecia 
MKS Czarni
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L.p. Imię i nazwisko Styczeń Luty Marzec

1. Mariusz Badziąg 2 stycznia 1 lutego 1 marca

2. Adam Bodo 3 stycznia 2 lutego 2 marca

3. Magdalena Braun-Moskwa 5 stycznia 3 lutego 3 marca

4. Bartłomiej Chrząszcz 9 stycznia 6 lutego 6 marca

5. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 4 stycznia 1 i 22 lutego 1 i 31 marca

6. Ireneusz Czernecki 11 stycznia 8 lutego 8 i 29 marca

7. Grzegorz Gnaciński 10 stycznia 7 lutego 7 marca

8. Piotr Kaliński 12 stycznia 9 lutego 9 marca

9. Marek Kamola 13 stycznia 10 lutego 10 marca

10. Jerzy Kłys 16 stycznia 13 lutego 13 marca

11. Marek Krawyciński 18 i 25 stycznia 15 lutego 15 i 22 marca

12. Witold Kulik 17 stycznia 14 lutego 14 marca

13. Hubert Lewandowski 19 stycznia 16 lutego 16 marca

14. Krzysztof Lisowski 20 stycznia 17 lutego 17 marca

15. Marcin Nowakowski 23 stycznia 20 lutego 20 marca

16. Danuta Olech 24 stycznia 21 lutego 21 marca

17. Leszek Parzymies 25 stycznia 22 lutego 23 marca

18. Joanna Rojek-Rybak 26 stycznia 23 lutego 24 marca

19. Jan Sabała 27 stycznia 24 lutego 27 marca

20. Andrzej Ślusarczyk 30 stycznia 27 lutego 28 marca

21. Szymon Zander 31 stycznia 28 lutego 30 marca

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

Wykaz uchwał VII kadencji 
Rady Miasta
XXV nadzwyczajna sesja Rady Miasta 
Pruszcz Gdański z dnia 30 września 
2016 r. 
1. XXV/221/2016
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2029.
2. XXV/222/2016
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowa-
nia propozycji planu aglomeracji Gdańsk.

XXVI zwyczajna sesja Rady Miasta 
Pruszcz Gdański z dnia 12 października 
2016 r.
1. XXVI/223/2016
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gmi-
ny Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016.
2. XXVI/224/2016
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2029.
3. XXVI/225/2016
Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty 
podatków stanowiących dochody budżetu 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański instru-
mentem płatniczym.
4. XXVI/226/2016
Uchwała w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości.
5. XXVI/227/2016
Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty 
targowej, określenia wysokości stawek 
opłaty targowej oraz uregulowania nie-
których innych spraw związanych z jej 
poborem.
6. XXVI/228/2016
Uchwała w sprawie ustalenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji dotyczą-
cych podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego, składanych 
przez osoby fizyczne i prawne w okolicz-
nościach uzasadniających powstanie lub 
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub 
zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na 
wysokość opodatkowania w danym roku.
7. XXVI/229/2016
Uchwała w sprawie ustanowienia roku 
2017 Rokiem Księdza Józefa Waląga.
8. XXVI/230/2016
Uchwała w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z or-
ganizacjami pozarządowymi na rok 2017.
9. XXVI/231/2016
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii na rok 2017 dla miasta Pruszcz 
Gdański.

10. XXVI/232/2016
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie w drodze bezprzetargowej gruntu 
stanowiącego własność Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański, oznaczonego jako dział-
ka nr 82/10  o pow. 5 m2, w obrębie 16, po-
łożonego przy ul. Powstańców Warszawy 
w Pruszczu Gdańskim na rzecz właścicieli 
działki nr 122/4.
11. XXVI/233/2016
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie od osoby prawnej przez Gminę 
Miejską Pruszcz Gdański prawa użytkowa-
nia wieczystego cz. działki nr 444 o pow. 
ok. 115 m2, w obrębie 13, położonej przy  
ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdań-
skim z przeznaczeniem na cele drogowe.
12. XXVI/234/2016
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie w drodze darowizny od Gminy 
Pruszcz Gdański przez Gminę Miejską 
Pruszcz Gdański prawa własności działki 
nr 115 o pow. 3 600 m2 w obrębie Juszko-
wo, położonej w Gminie Pruszcz Gdański 
z przeznaczeniem na cmentarz.
13. XXVI/235/2016
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie od osoby fizycznej przez Gminę 
Miejską Pruszcz Gdański prawa własności 
działek nr 15/3 o pow. 3 385 m2 w obrębie 

14 i nr 17/2 o pow. 5 226 m2 w obrębie 
14, położonych w pobliżu ul. Zastawnej  
w Pruszczu Gdańskim.
14. XXVI/236/2016
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie pomocy finansowej na pokry-
cie kosztów wypłaconych odszkodowań 
przez Województwo Pomorskie w ramach 
realizacji zadania pn.: „Budowa ronda na 
skrzyżowaniu ulic Emilii Plater, Mikołaja 
Kopernika i Elizy Orzeszkowej wraz  
z budową kanalizacji deszczowej i urzą-
dzeń odwadniających, przebudową sieci 
wodociągowej, oświetlenia i sieci elektro-
energetycznej i telefonicznej”.
15. XXVI/237/2016
Uchwała w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Pruszcz Gdański dla działek 
nr 451/2, 19/17, obr. 13.
16. XXVI/238/2016
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Miasta 
Pruszcz Gdański.
17. XXVI/239/2016
Uchwała w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Pruszcz 
Gdański dla działki nr 523/2, obr. 12.
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Na początku października w Urzędzie 
Miasta Pruszcz Gdański, w obecno-
ści Burmistrza Pruszcza Gdańskie-

go Janusza Wróbla oraz Członka Zarządu 
Województwa Pomorskiego Ryszarda Świl-
skiego, podpisano umowę dotyczącą rozbu-
dowy drogi wojewódzkiej nr 226.

Umowa pomiędzy Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich w Gdańsku i firmą Strabag Sp. 
z o.o., dotyczy rozbudowy drogi wojewódz-
kiej nr 226 na odcinkach wę-
zeł „Rusocin” autostrady A1 
– Pruszcz Gdański i Pruszcz 
Gdański – Przejazdowo.

Wartość umowy podpi-
sanej z wykonawcą robót 
wynosi niemal 38 mln zł. 
85 procent tej kwoty tj. 32,2 
mln zł to dofinansowanie 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 – 
2020, Osi Priorytetowej 9. 
Mobilność, Działania 9.3. 
Regionalna infrastruktu-
ry drogowa. Decyzję o dofinansowaniu 
projektu podjął Zarząd Województwa Po-
morskiego w kwietniu br. Inwestycja jest re-
alizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj 
na podstawie szczegółowo opisanych przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
wytycznych, przekazanych wykonawcom 
na etapie przetargu. Zgodnie z harmonogra-
mem przedstawionym przez wykonawcę 
projektu i robót budowlanych planowany 
termin rozpoczęcia prac to czerwiec 2017 
roku. Po zmodernizowanej drodze kierowcy 
pojadą rok później – w czerwcu 2018 roku.

Umowa na rozbudowę drogi nr 226 podpisana

Nasze miasto zajęło 6 miejsce 
w ogólnopolskim rankingu 
„Jednostek Samorządu Teryto-

rialnego Zrównoważonego Rozwoju”.
Ranking Zrównoważonego Rozwoju 

JST przygotowywany jest pod kierun-
kiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wy-
działu Administracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej, w oparciu 
o analizę szesnastu wskaźników. Oce-
niane były m.in.: wydatki inwestycyjne 
na głowę mieszkańca, liczba podmiotów 
gospodarczych, liczba osób pracują-
cych oraz bezrobotnych, wykształcenie 

Pruszcz Gdański wyróżniony!
Adam Moczulski

mieszkańców i inne czynniki decydujące 
o zrównoważonym rozwoju.

Gminy oceniane były w czterech ka-
tegoriach: miasta na prawach powiatu, 
gmina miejska, gmina miejsko-wiejska, 
gmina wiejska. Wyniki rankingu zostały 
zaprezentowane podczas konferencji 
„Zrównoważony rozwój społeczno-go-
spodarczy jednostek samorządu tery-
torialnego”, która odbyła się w Sejmie 
14 listopada. Wyróżnienie dla Pruszcza 
Gdańskiego w kategorii „gmina miej-
ska” odebrała Sekretarz Miasta Pani 
Halina Baranowska.

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi 
wojewódzkiej nr 226 na odcinkach: węzeł 
„Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański 
(odcinek A) i Pruszcz Gdański – Prze-
jazdowo (odcinek B) o łącznej długości 
ok. 9,3 km. Odcinek A obejmuje zakres 
od węzła „Rusocin” autostrady A1 w cią-
gu ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim 
do skrzyżowania z drogą krajową nr 91 
(długość ok. 2 km). Odcinek B obejmuje 

zakres od skrzyżowania z ul. Przemysłową 
w Pruszczu Gdańskim (tzw. obwodnicą 
Pruszcza Gdańskiego) do węzła „Gdańsk 
Wschód” Południowej Obwodnicy Gdańska 
(długość ok. 7,3 km). Odcinek A przebie-
ga na terenie miasta Pruszcz Gdański (ul. 
Zastawna), natomiast odcinek B prowadzi 
przez tereny wiejskie, przecinając miejsco-
wości: Rokitnica, Mokry Dwór, Wiślina 
i Dziewięć Włók.

Rozbudowa istniejącego układu drogo-
wego będzie polegała m.in. na poprawie 
parametrów technicznych drogi do klasy 

G wraz z poprawą bezpieczeństwa i wa-
runków ruchu drogowego, w szczególności 
na: zwiększeniu nośności drogi do 115 
kN/oś, ujednoliceniu przekroju poprzecz-
nego jezdni w przekroju drogowym do 
7,0 m; korekcie nienormatywnych łuków 
poziomych i pionowych; przebudowie 
skrzyżowań z drogami podporządkowa-
nymi; przebudowie chodników, dróg ro-
werowych lub ciągów pieszo-rowerowych 

wraz z niezbędnymi obiekta-
mi inżynierskimi, budowie 
nowych zatok autobusowych, 
wykonaniu elementów uspo-
kojenia ruchu drogowego 
w tym azylów dla pieszych, 
odgięć toru jazdy, przebudo-
wie oraz budowie obiektów 
mostowych w miejscowości 
Mokry Dwór na rzece Mo-
tława i rzece Czarna Łacha 
oraz przebudowie i budowie 
przepustów, przebudowie 
pozostałych obiektów bu-
dowlanych, obiektów małej 

architektury, zjazdów, zapewnieniu po-
prawnego odwodnienia drogi, w tym prze-
budowie lub budowie rowów drogowych, 
budowie kanalizacji deszczowej, przebu-
dowie i budowie oświetlenia drogowego 
na terenach zabudowanych oraz miejscach 
wymaganych przepisami i miejscach gdzie 
wynika to z bezpieczeństwa uczestników 
ruchu, przebudowie przejazdu kolejowe-
go w Pruszczu Gdańskim, przebudowie 
kolidującego uzbrojenia podziemnego 
i naziemnego.

Podpisanie umowy na rozbudowę drogi 226
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Remont kościoła zakończony 
Bartosz Gondek

Pruszcz Gdański może się już chwalić 
jedynymi na wybrzeżu, pieczołowicie 
odtworzonymi dekoracjami wieży 

kościelnej, czyli maswerkami.
Maswerk to dekoracyjny, geometryczny 

wzór architektoniczny występujący między 
innymi jako dekoracja ścian, murów, wimperg 
czy blend. Pierwszy maswerk pojawił się około 
1230 roku w Reims. 

– Pozostałości maswerków na wieży ko-
ścioła w Pruszczu Gdańskim były na tyle duże, 
że podjęliśmy decyzje, aby je odtworzyć, a nie 
tylko zabezpieczyć – powiedziała Agnieszka 
Kowalska, Pomorski Wojewódzki Konser-
wator Zabytków w Gdańsku. – Najbliższy Wieża kościoła z odtworzonymi maswerkami

Inwestycje współf inansowane ze środków zewnętrznych 
Katarzyna Kopeć

Gmina Miejska Pruszcz Gdań-
ski każdego roku znaczną część 
swojego budżetu przeznacza na 

inwestycje. Niektóre z nich realizowane 
są m.in. dzięki funduszom krajowym. 
W tym roku miasto skorzysta z dofinan-
sowania przebudowy ulicy Kochanow-
skiego oraz oddanego do użytku boiska 
przy Zespole Szkół nr 4. 

Zakończono przebudowę ulicy Kocha-
nowskiego, która stanowi główną drogę 
przelotową przez Osiedle Wschód. Inwe-
stycja współfinansowana jest w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej 2016 – 2019”.

Łącznie przebudowano 1312 mb od uli-
cy Lotniczej do rowu granicznego wzdłuż  

ul. Szkolnej. Dla poprawy bezpieczeństwa 
umieszczono oznakowania miejsc posto-
ju autobusów, jak również zamontowano 
dwanaście progów zwalniających w formie 
„poduszek berlińskich”, dwa lustra popra-
wiające widoczność, wybudowano trzy 
wyniesione skrzyżowania oraz dwadzieścia 
pięć miejsc postojowych, w tym trzy dla 
osób niepełnosprawnych.

Koszt zadania wyniósł 5 882 454,98 zł, 
z czego 2 532 050 zł pochodziło ze środków 
krajowych, natomiast 2 300 000 zł z Powia-
tu Gdańskiego.

W październiku swój finał miała 
również budowa boiska wielofunkcyj-
nego i bieżni na terenie ZS nr 4 przy 

ul. Kasprowicza 16. Wystąpiono o wy-
płatę dofinansowania przez Ministra 
Sportu i Turystyki ze środków Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) 
w ramach Programu Modernizacji In-
frastruktury Sportowej w wysokości  
50 % kosztów inwestycji.

Prace polegały w szczególności na 
rozbiórce istniejącej nawierzchni asfalto-
wej oraz budowie nowego boiska wielo-
funkcyjnego z nowoczesną nawierzchnią, 
a także budowie bieżni prostej o długości 
80 mb, chodników i opasek, oświetlenia, 
piłkochwytów. Zadbano o przyległy teren 
zielony oraz wyposażono obiekt.

Stan nawierzchni ul. Kochanowskiego przed realizacją

Stan boiska przed realizacją         

Ul. Kochanowskiego  po przebudowie

Boisko wielofunkcyjne po przebudowie

tak okazały, odtworzony maswerk znajduje 
się w Toruniu. 

Koszt remontu wieży to  
500 000 złotych, 288 000 zł po-
chodzi ze środków miasta Pruszcz 
Gdański. Pozostałe środki po-
chodzą z budżetu Urzędu Mar-
szałkowskiego i Ministerstwa 
Kultury oraz z wkładu własnego.

Burmistrz Pruszcza Gdańskie-
go Janusz Wróbel podkreśla, że to 
pierwszy tak duży remont wieży 
od zakończenia wojny. Zwraca 
także uwagę na fakt, że to kolejna 
inwestycja w zabytki, poczyniona 

w ostatnim czasie przez Urząd Miasta. Już 
niedługo czeka nas kolejna. Miasto ogłosi 
jeszcze w tym roku przetarg na remont dworku 
przy ulicy Krótkiej 6.
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Powrót akcji „ŻÓŁTE KARTKI” 
– ostrzeżenie dla spalających odpady w domowych piecach
Marta Rauchfleisch

Wzwiązku z cieszącą się dużym 
zainteresowaniem miesz-
kańców akcją „Żółta kartka 

– ostrzeżenie dla spalających odpady 
w domowych piecach” Gmina Miejska 
Pruszcz Gdański informuje, że po raz 
kolejny rozpoczyna kampanię edukacyjną 
związaną z poprawą jakości powietrza 
w Pruszczu Gdańskim. 

Przypominamy, że akcja ta ma na celu 
uzmysłowienie osobom palącym śmieci w do-
mowych piecach, że to co robią nie uchodzi 
uwagi innych i może być bardzo niebezpieczne 
dla naszego zdrowia, a nawet życia. Przy oka-
zji trwania przedmiotowej akcji chcielibyśmy 
po raz kolejny zwrócić uwagę na problem 
niskiej emisji, która jest związana ze spalaniem 
niedozwolonych substancji w przydomowych 
piecach, ale nie tylko.

Niska emisja jest to emisja pyłów 
i szkodliwych gazów na wysokości do  
40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą z do-
mowych pieców grzewczych i lokalnych 
kotłowni węglowych, w których spalanie 
węgla odbywa się w nieefektywny sposób 
oraz z transportu samochodowego. Cechą 
charakterystyczną niskiej emisji jest to, 
że powodowana jest przez liczne źródła 
wprowadzające do powietrza niewielkie 
ilości zanieczyszczeń.  
Przyczyny niskiej emisji
• ogrzewanie domów słabej jakości paliwa-
mi (węglem i drewnem), palenie w piecach 
śmieci, brak norm dotyczących paliw wyko-
rzystywanych w gospodarstwach domowych, 
• korzystanie z przestarzałych pieców, 
• nieodpowiednia izolacja domów i utrata 
energii w procesie ogrzewania,
• emisja komunikacyjna, czyli ruch samo-
chodowy,
• mała popularność odnawialnych źródeł 
energii. 
Konsekwencje

Oblicza się, że rocznie ok. 45 000 osób 
w Polsce umiera przedwcześnie z powodu 
zanieczyszczenia powietrza. Niska emisja 
powoduje częstsze występowanie chorób 
alergicznych, zapalenia spojówek, astmy, 
poronień i niższej wagi urodzeniowej nowo-
rodków, POChP (przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc), nowotworów (w tym raka 
płuc). Nie tylko zdrowie pojedynczych ludzi 
jest narażone w wyniku długiej ekspozycji 
na niską emisję. Powoduje ona także m.in. 
zmiany klimatyczne na całym świecie, kwa-
śne deszcze, przenikanie zanieczyszczeń 
do wód i gleb, niszczenie zabytków i fasad 
budynków (w wyniku osadzania się na nich 
dwutlenku siarki). 

Sposoby ograniczania niskiej emisji
• Wymiana pieca na bardziej wydajny 
i przyjazny dla środowiska. O dotacjach 
na ten cel można dowiedzieć się w Urzę-
dzie Miasta lub w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska.
• Korzystanie z węgla wysokokaloryczne-
go (o wysokiej wartości opałowej) jest nie 
tylko bardziej ekologiczne, ale także tańsze. 
Należy unikać palenia węglem najniższej 
jakości – miałem, mułem, flotem lub pyłem. 

Pamiętaj, nie spalaj śmieci. Spalanie odpa-
dów poza miejscami do tego wyznaczonymi 
podlega karze grzywny do 5 000 zł. 
• Podłączenie domu lub mieszkania do 
sieci ciepłowniczej.
• Oszczędzanie energii i zaplanowanie 
termomodernizacji domu (np. wymiany 
grzejników, okien, docieplenia ścian).
• Wybranie odnawialnych źródeł energii 
(biomasa, energia słoneczna lub wiatrowa, 
geotermia).
• Stosowanie carpoolingu, czyli wspólnych 
dojazdów do szkoły / pracy w celu ograni-
czenia liczby samochodów na ulicach.
• Jeżdżenie rowerem lub spacerowanie 
zawsze, gdy jest to możliwe.
• Nie wjeżdżanie samochodem do centrum 
miasta, korzystanie z parkingów Park&Ride.
• Stosowanie zasady jazdy ekologicznej, 
np.: hamuj silnikiem, nie przewoź zbędnego 
obciążenia, sprawdzaj ciśnienie w oponach, 
unikaj podróży samochodem na trasach 
poniżej 7 km. 
• Wyłączanie silnika w samochodzie, kie-
dy tylko jest to możliwe (np. czekając na 
przejazd pociągu). 
• Angażowanie się w akcje obywatelskie 
na rzecz ochrony czystości powietrza.

Chociaż w chwili obecnej przepisy nie 
zabraniają używania przestarzałych pieców 
czy słabej jakości paliw, musimy mieć świa-
domość ich wpływu na jakość powietrza, 
a tym samym nasze zdrowie i życie.

W związku z tym, że karać można wy-
łącznie za spalanie odpadów postanowiono, 
aby mieszkańcy, będący świadkami procede-
ru palenia śmieci w domowych piecach wrę-
czali lub wrzucali do skrzynek pocztowych 
„żółte kartki – ostrzeżenia”. Jeśli za jakiś 
czas okaże się, że mieszkaniec najprawdo-
podobniej dalej spala śmieci w domowym 
piecu, poinformujmy Straż Miejską (tel. 
683 29 53).

W ten sposób pokażemy, że nie jesteśmy 
obojętni na to, co dzieje się w naszym są-
siedztwie, a osoba spalająca odpady uświa-
domi sobie, że następnym razem może zostać 
ukarana mandatem karnym lub grzywną 
w wysokości nawet do 5000 zł.

W związku z tym apelujemy do wszyst-
kich mieszkańców, aby nie byli obojętni 
na ten bardzo szkodliwy proceder. Ulotki 
„żółte kartki” są dostępne w Urzędzie Miasta 
przy ul. Grunwaldzkiej 20 oraz w Referacie 
Gospodarki Komunalnej przy ul. Krótkiej 
4 w Pruszczu Gdańskim.
źródło: https://wezoddech.ceo.org.pl/co-
-jest-niska-emisja



Wieœci PRUSZCZA  2016  6.

70 lat Biblioteki w Pruszczu Gdańskim
Adam Moczulski

19 października odbyły się uro-
czyste obchody jubileuszu 
Powiatowej i Miejskiej Biblio-

teki Publicznej w Pruszczu Gdańskim.
Biblioteka w Pruszczu Gdań-

skim powstała w październiku 1946 
roku na mocy dekretu o bibliote-
kach i opiece nad zbiorami biblio-
tecznymi. Na jego mocy tworzono 
ogólnokrajową sieć utrzymywanych 
przez państwo bibliotek publicznych.  
W 1948 r. powstała Biblioteka Miejska. 

Pierwszą kierowniczką biblioteki była 
pani Wendekerowa. W 1952 r. funk-
cję kierownika Powiatowej Biblioteki 
objęła Zofia Rzepecka (Chmielińska). 
Dwa lata później w 1954 r. w wyniku 
reorganizacji połączyły się Biblioteka 
Powiatowa i Miejska. W latach 1959 
– 1962 biblioteka trzykrotnie zmienia-
ła swoją siedzibę. Ostatecznie została 
przeniesiona do zabytkowego budynku 
przy ul. Wojska Polskiego, gdzie znaj-
duje się do dzisiaj.

Goście zaproszeni na jubileuszŻyczenia z okazji Jubileuszu od władz Pruszcza Gdańskiego

Na początku Biblioteka posiadała: 1460 
woluminów i 354 czytelników. W 2015 
roku stan księgozbioru wynosił 57 748 
woluminów,  zarejestrowanych  4157 sta-
łych czytelników, a placówkę odwiedziło 
52 115 osób.

Na obchodach jubileuszu Biblioteki 
obecni byli: przedstawiciele władz Mia-
sta Pruszcza Gdańskiego i Starostwa Po-
wiatowego, byli oraz obecni pracownicy 
Biblioteki, lokalni artyści oraz sympatycy 
Biblioteki, która jak podkreślała Pani Dy-
rektor Joanna Przybyś: „Przestała pełnić 
funkcję wyłącznie wypożyczalni książek, 
a stała się miejscem spotkań, rozmów o lite-
raturze oraz miejscem ciekawej rozrywki”.  

Mikołajki w mieście
Magdalena Pycka

Mikołajki w bibliotece Zabawa mikołajkowa pod urzędem

P oczątek grudnia to czas kiedy 
Pruszcz Gdański odwiedza Święty 
Mikołaj. Tradycyjnie już prusz-

czańskie dzieci mogły się z nim spotkać 
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej oraz przed Urzędem Miasta. 

Dzieci licznie przybyły na spotkaniem ze 
Świętym Mikołajem. Zarówno w bibliotece, 

jak i w centrum miasta wspaniałej zabawie 
nie było końca. Były występy artystyczne, 
konkursy oraz słodka niespodzianka. I na-
wet mroźna aura nie popsuła humorów naj-
mniejszym mieszkańcom naszego miasta. 

Podczas Mikołajek pod Urzędem Miasta 
zakończono akcję grupy Pruszcz Biega. 
22-letniemu inwalidzie Arkowi Świszczowi 

i jego rodzicom przekazano specjalistyczny 
podnośnik dźwigowy. W akcji „Kilometry 
Pomocy – Pruszcz Biega dla Arka”, którą 
zainicjowali Szymon Zander, Krzysztof 
Janisz i Bartosz Łowicki, udział wzięły 
w sumie 2464 osoby z Pruszcza Gdańskie-
go, Trójmiasta, całej Polski, a nawet USA 
– w tym m.in. Adam Korol, olimpijczyk, 
były minister sportu i poseł; Mateusz Bąk, 
bramkarz Lechii Gdańsk oraz żołnierze 
49. Bazy Lotniczej. Od 11 lipca wspólnie 
wybiegano blisko 900 tys. km.
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Rozstrzygnięcie konkursów: Najpiękniejsza posesja, 
najpiękniejszy balkon Pruszcza Gdańskiego, Rodzinny 
Ogród Działkowy oraz Działka
Anna Mrówka

Komisja konkursowa w skład, 
której wchodzą Radni Rady 
Miasta Pruszcz Gdański oraz 

pracownicy Urzędu Miasta wyłoniła 
zwycięzców kolejnej edycji konkursów: 
Najpiękniejsza posesja, najpiękniejszy 
balkon Pruszcza Gdańskiego, Rodzinny 
Ogród Działkowy oraz Działka.

Najpiękniejsza posesja, najpiękniejszy 
balkon Pruszcza Gdańskiego w 2016 r. 

Komisja konkursowa po dokonaniu prze-
glądu zgłoszonych do konkursu balkonów 
i posesji, postano-
wiła przyznać:
I miejsce: Pani Jo-
anna Sylwanowicz, 
balkon w bloku 
przy ul. Rogoziń-
skiego 1c.
Wyróżnienia:
1. Pani Irena Lesz-
czyńska, balkon 
w bloku przy ul. 
Cyprysowa 5c,
2. Pani Janina Kościelak, balkon w bloku 
przy ul. Tysiąclecia 4,
3. Pani Genowefa Rozenkiewicz, balkon 
i posesja przy ul. Obrońców Wybrzeża 10.

Rodzinny Ogród Działkowy w 2016 r. 
oraz Działka w 2016 r. w kategorii „Ro-
dzinny Ogród Działkowy w 2016 r.”:
I miejsce – ROD im. Józefa Kraszewskiego,
I miejsce – ROD Wiosna,
III miejsce – ROD im. Żwirki i Wigury.

Wyróżnienie:
1. ROD Nad Radunią,
2. ROD im. Jana Kochanowskiego,
3. ROD Cukrownik.

W kategorii „Działka 2016 r” :
ROD im. Józefa Kraszewskiego:
Podkategoria: działka rekreacyjna
I miejsce  – działka nr 38, Pani Zofia Ma-
zurek,
II miejsce  – działka nr 180, Pan To-
masz Drobiewski,
III miejsce – działka nr 175, Pani Geno-
wefa Czaja.

Podkategoria: działka owocowo-warzywna
I miejsce  – działka nr 148, Pani Krysty-
na Serafin,
I miejsce – działka nr 262, Pani Katarzy-
na Fuczyńska,

III miejsce – działka nr 258, Pani Irena Pry-
putniewicz.

Wyróżnienie:
1. działka nr 215, Pani Janina Kulik,
2. działka nr 282, Pan Zbigniew Zaborowski.

ROD Wiosna:
Podkategoria: działka rekreacyjna
I  miejsce  – działka nr 32, Pani Wiolet-
ta Michalak,
II miejsce – działka nr 40, Pan Jacek Paśko,
III miejsce – działka nr 102, Pani Ewa Gor-
likowska.

Podkategoria: działka owocowo-warzywna
I miejsce  – działka nr 105, Pan Miro-
sław Bulczak,
I miejsce – działka nr 64, Pani Bogusła-
wa Strużyna,
III miejsce – działka nr 79, Pani Hele-
na Pudło.

ROD Żwirki i Wigury:
Podkategoria: działka rekreacyjna
I miejsce  – działka nr 45, Pani Doro-
ta Krajs,
II miejsce – działka nr 117, Pani Marze-
na Baranowska,
II miejsce – działka nr 162, Pani Małgorzata 
Dąbrowska-Konwent.

Wyróżnienie:
1. działka nr 50, Pan Wacław Samcik,
2. działka nr 152, Pan Krzysztof Sułek.

Podkategoria: działka owocowo-warzywna
I miejsce  – działka nr 64, Pani Małgorza-
ta Gajewska,
II miejsce – działka nr 23, Pan Włady-
sław Krakowski,
III miejsce – działka nr 118, Pan Dioni-
zy Jakimczyk.

Wyróżnienie:
1. działka nr 54, Państwo Teresa i Je-
rzy Szwat,
2. działka nr 25, Pani Janina Masiarz.

ROD Nad Radunią:
Podkategoria: działka rekreacyjna
I miejsce  – działka nr 131, Państwo 
Wanda i Janusz Dąbrzalscy,
II miejsce – działka nr 58, Pani Iza-
bela Nogalska,
III miejsce – działka nr 89, Pani Re-
gina Haase.

Podkategoria: działka owocowo-wa-
rzywna
I miejsce  – działka nr 65, Pani Jani-
na Cichoń,

II miejsce – działka 
nr 134, Pani Hele-
na Gostomska,
III miejsce – działka 
nr 13, Pan Mieczy-
sław Wiecheć.

ROD im. Jana Ko-
chanowskiego:
Podkategoria: dział-
ka rekreacyjna
I miejsce  – działka 

nr 34, Pan Jerzy Byczuk,
II miejsce – działka nr 108, Pani Ma-
ria Strumiłło,
III miejsce – działka nr 33, Pan Mar-
cin Byczuk.

Podkategoria: działka owocowo-wa-
rzywna
I miejsce  – działka nr 164, Pani Bo-
gumiła Malinowska,
II miejsce – działka nr 8, Pan Kazi-
mierz Hajda,
III miejsce – działka nr 153, Pani Le-
onarda Krzemińska.

ROD Cukrownik:
Podkategoria: działka rekreacyjna
I miejsce  – działka nr 51, Pan An-
drzej Biłgorajski,
II miejsce – działka nr 21, Pan Hen-
ryk Bukowski,
III miejsce – działka nr 15, Państwo 
Jolanta i Zbigniew Żynda.

Podkategoria: działka owocowo-wa-
rzywna
I miejsce  – działka nr 17/18, Pan Ta-
deusz Gregorek,
II miejsce – działka nr 58, Państwo 
Wiesława i Wiesław Jastrząb,
III miejsce – działka nr 4, Pani Euge-
nia Dorosz.

Laureaci konkursu na: najpiękniejszą posesję, najpiękniejszy balkon Pruszcza Gdańskiego,  
Rodzinny Ogród Działkowy oraz Działkę
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Najważniejsze inwestycje zrealizowane przez miasto 
Inwestycje zrealizowane wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Inwestycje zrealizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym

ul. Powstańców Warszawy  Skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej z ul. Raciborskiego

ul. Kochanowskiego ul. Korzeniowskiego

ul. Emilii Plater     Kanał Raduni (zrealizowany przez powiat)

ul. Wojska Polskiego ul. Konopnickiej    

Kryta pływalnia przy ZS nr 4 Boisko przy ZS nr 4

Inwestycje zrealizowane przez miasto Pruszcz Gdański
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Pruszcz Gdański w latach 2015 – 2016

Inwestycje zrealizowane przez miasto w ramach Budżetu Obywatelskiego

Targowisko miejskie   Zadaszenie amfiteatru

Park Krainy Polodowcowej Ciąg pieszy przy ul. PCK

Ścieżka zdrowia        Park grillowy

Wiata do odpoczynku Park dla psów

Boisko przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka Fitness Park przy MOPS
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Stypendia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
Sylwia Cedrowska

Dnia 2 listopada 2016 roku w Cen-
trum Kultury i Sportu w Pruszczu 
Gdańskim odbyło się uroczyste 

rozdanie stypendiów przyznanych przez 
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego na I se-
mestr roku szkolnego 2016/2017 za wyniki 
w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

Na początku uroczystości Przewodni-
cząca Rady Miasta Małgorzata Czarnecka-
-Szafrańska przywitała wszystkich obecnych 

stypendystów oraz gości, po czym wymieniła 
uczniów, którzy wyróżnili się najwyższymi 
średnimi. Następnie Burmistrz Miasta Janusz 
Wróbel wręczył 109 stypendiów, w tym: 77 
za dobre wyniki w nauce (46 dla uczniów 
gimnazjum, 31 dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych) oraz 32 za osiągnięcia sportowe 
(23 dla uczniów gimnazjum, 9 dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych).

Po uroczystym rozdaniu odbył się występ 
grupy tanecznej Always On Flava. Na zakoń-
czenie uroczystości uczniowie przystąpili do 
zdjęcia grupowego oraz na pamiątkę wpisali 
się do „Złotej Księgi”.

Wszystkim uczniom jeszcze raz serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów w nauce oraz wybitnych osiągnięć 
w sporcie.

Uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

„Pruszcz Gdański w latach 1945 - 1990 
Partia, bezpieka, „Solidarność”
Bartosz Gondek

8grudnia 2016 w Powiatowej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej odbyło 
się spotkanie promocyjne wyjątko-

wej książki „Pruszcz Gdański w latach 
1945 – 1990 Partia, bezpieka, „Solidar-
ność”.

Książka, której autorami są badacze 
z IPN: Piotr Brzeziński, Arkadiusz Kazański 
i Marcin Węgliński, powstała z inicjatywy 
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Janusza 
Wróbla i dr Ferdynanda Froissarta.

– Monografia Pruszcza Gdańskiego 
w okresie PRL jest jedną z niewielu pozycji 
w Polsce, w której tak dokładnie przebada-
no najważniejsze aspekty życia społecznego 
PRL w kontekście małego miasta – mówi 
Janusz Wróbel. – Dzięki niej poznajemy 
system i kulisy działania powiatowych 
struktur PZPR w Pruszczu Gdańskim, struk-
turę i zainteresowania lokalnego UB, SB, 
łącznie z funkcjonariuszami i agenturą oraz 

– co dla mnie najważniejsze, zapoznaje-
my się z historią i ludźmi Solidarności. Ta 
książka to w pewien sposób hołd dla ich 
poświęcenia i pracy. Wielu z nich nadal, 
przez ostatnie ćwierćwiecze aktywnie działa 
w przestrzeni miasta.

Na zawartość merytoryczną książki skła-
dają się, oprócz znanych dotąd opracowań, 
dokumenty z archiwów IPN w Gdańsku 
i Bydgoszczy, Archiwum Państwowego 
w Gdańsku, Archiwów  NSZZ „Soli-
darność” i zbiorów prywatnych Marka 
Krawycińskiego, Kazimierza Maciejew-
skiego, Zenona Skąpskiego i Stanisława 
Wyrembaka. W skład pracy wchodzą także 
zebrane do publikacji relacje działaczy 
pruszczańskiej „Solidarności” oraz kore-
spondencja. Biorąc pod uwagę, że naukow-
cy IPN musieli zapoznać się z tysiącami 
dokumentów, często zdekompletowanych 
i pozbawionych kontekstu, zebrać relacje 

i zapoznać się z zawartością domowych 
archiwów, dwa lata pracy przy książce 
jest – trzeba przyznać, tempem w pracy 
naukowej prawie zawrotnym.

Książka wydana została nakładem mia-
sta Pruszcz Gdański w liczbie 500 egzem-
plarzy.
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Pruszczańska młodzież wzięła udział w międzynarodowym projekcie
Anna Bokwa

W dniach 11 – 18 października 
uczniowie Katolickich Szkół 
Niepublicznych wzięli udział 

w projekcie Jugendprojekt in Hofheim 
organizowanym przez stowarzyszenie 
Förderkreis Hofheimer Städtepartner-
schaften e.V. w Hofheim am Taunus.

W projekcie wzięła udział także 
młodzież z pozostałych miast partner-
skich: Buccino, Chinon oraz Tiverton. 
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach, 
podczas których mogli podzielić się 
swoim doświadczeniem i zdobyć nowe. 
Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański oraz Förderkreis Hofheimer 
Städtepartnerschaften e.V. mieli moż-
liwość poznać nie tylko nowe miejsca, 
ale także nawiązać kontakty z nowymi 
ludźmi.  

Podczas pobytu uczniowie uczestniczyli 
w zajęciach artystycznych, językowych, 
a czas wolny wykorzystywali na zwiedza-
nie i wizytę w Aquaparku. Po oficjalnym 
rozpoczęciu projektu, przyszła kolei na za-
jęcia praktyczne – slam poetry, gotowanie, 
zajęcia artystyczne, taniec i sport. Podczas 
warsztatów kulinarnych uczniowie (podzie-
leni na zespoły) wspólnie przygotowali 
dania typowe dla danego kraju, tak jednak, 
aby w każdym zespole znalazły się dania 
z różnych stron Europy. I tak polska grupa 
przygotowała zarówno sałatkę jarzynową, 
jak i sałatkę Caprese. Inne grupy zmierzyły 
się z zupą ogórkową oraz pierogami. W tym 
samym dniu, wieczorem zaproszono gości 
(przyjaciół i członków stowarzyszenia oraz 
rodzin współpracujących podczas wymiany) 
na wspólny obiad, na którym częstowano 

się daniami przygotowanymi wcześniej 
przez młodzież.

Uczestnicy projektu mieli okazję 
wziąć udział w jarmarku Hofheimer Gal-
lusmarkt, który odbywał się w tym czasie 
w mieście. Jedni skorzystali z okazji, 
aby spędzić czas w wesołym miasteczku, 
inni mogli przejść się i obejrzeć liczne 
stragany. Jeden dzień przeznaczony został 
na zwiedzanie Frankfurtu nad Menem, 
gdzie można było obejrzeć panoramę 
miasta z jednej z największych wież 
widokowych, a także zwiedzić ciekawe 
miejsca – zabytkową operę, giełdę pa-
pierów wartościowych czy stary rynek.

Młodzież opuściła Hofheim am Taunus 
z żalem, ale także nadzieją, że uda się 
ponownie odwiedzić przyjaciół z Niemiec 
w przyszłości. 

Warsztaty plastyczne Pruszczańscy uczniowie biorący udział w projekcie

Król i królowa balu

19października 2016 punktual-
nie o 17.00 Burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego Janusz Wróbel 

wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Mał-
gorzatą Czarnecką-Szafrańską otworzyli 
Bal Seniora 2016.

Seniorzy młodzi duchem
Adam Moczulski

Jednym z najważniejszych wydarzeń był 
wybór królowej i króla balu. W tym roku ten 
zaszczytny tytuł otrzymali: Pani Kazimiera 
Niklas i Pan Zygmunt Frąckiewicz.   

Następnie odbyła się loteria, w której uczest-
nicy mogli wygrać ciekawe upominki związane 

Uczestnicy balu

z Pruszczem Gdańskim. Po loterii rozpoczęła 
się zabawa. Gości nie trzeba było długo zachę-
cać do tańca. Parkiet w kilka minut wypełnił 
się po brzegi i tak było aż do końca wieczoru. 

Frekwencja na balu z roku na rok jest co-
raz większa. W zeszłym roku  hala sportowa 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 zgro-
madziła około 200 gości, w tym roku było ich 
prawie 300. 
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4października 2016 r. w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu 
Gdańskim odbyło się uroczyste roz-

poczęcie roku akademickiego 2016 / 2017 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Studentów Uniwersytetu przywitali: 
Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska, Członek Zarządu Wo-
jewództwa Pomorskiego Ryszard Świlski oraz 
Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Społecznej  

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Adam Moczulski

im. J. Beaumont Elżbieta Urbanowicz. Przed-
stawiciele władz samorządowych oraz orga-
nizacji pozarządowej życzyli tegorocznym 
słuchaczom wytrwałości w zdobywaniu wie-
dzy  oraz satysfakcji z podejmowanego wysiłku 
ciągłego kształcenia.  

Indeksy nowym studentom wręczyła Pani 
Profesor Anna Machnikowska – Opiekun 
Merytoryczny Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Następnie wygłosiła wykład inauguracyjny 

o etyce w dzisiejszym 
świecie.   

Studentem Uniwer-
sytetu Trzeciego Wie-
ku może zostać każda 
osoba dorosła, która pra-
gnie poszerzać własne 
umiejętności i wiedzę. 
Słuchacze uczestni-
czą w zajęciach ABC 
komputera i fotografii 

Uroczysta inauguracja nowego roku akade-
mickiego 2016 / 2017     

cyfrowej, rehabilitacji w basenie i na sali gim-
nastycznej, gimnastyce tańcem, relaksacji 
i treningu umysłu, „dziejach Pomorza Gdań-
skiego”, florystyki, wizażu, nordic walking, 
terapii śmiechem. Seniorzy uczestniczą rów-
nież w pieszych, rowerowych i autokarowych 
wycieczkach krajoznawczych. Ślubowanie nowych studentów

50 lat razem

Państwo Bogumiła i Eugeniusz Bożewscy oraz Józefa i Gerard Wenta

Państwo Lucja i Andrzej Tarkowscy 

Państwo Danuta i Stanisław Walc

Pod koniec roku pięć par małżeń-
skich, Państwo: Danuta i Stani-
sław Walc, Bogumiła i Eugeniusz 

Bożewscy, Józefa i Gerard Wenta, Lucja 
i Andrzej Tarkowscy, Anna i Stanisław 
Koboska obchodziły rocznicę 50-lecia 
zawarcia związku małżeńskiego. Pań-

Państwo Stefania i Henryk  Wądołowscy oraz Anna i Stanisława Koboska

stwo Stefania i Henryka Wądołowscy 
obchodzili natomiast 55-lecie pożycia 
małżeńskiego. 

Z tej okazji serdeczne gratulacje Jubi-
latom złożyli: Burmistrz Janusz Wróbel, 
Zastępca Burmistrza Pruszcza Gdańskiego 
Jerzy Kulka, Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Ireneusz Czernecki oraz Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Róża Lademann-

-Błochowiak, życząc małżonkom pomyśl-
ności, radości oraz zdrowia na następne lata 
wspólnego życia. 

Z okazji złotych godów Jubilaci otrzyma-
li medale za długoletnie pożycie małżeńskie 
od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
jako dowód uznania i szacunku za trwałe 
i szczęśliwe małżeństwo.
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W ostatnim czasie rocznicę uro-
dzin obchodzili: Pani Jadwiga 
Kajzer (90 lat), Pan Michał 

Trembacz (90 lat), Pani Alina Wieczorek 
(90 lat) oraz Pan Michał Strzedziński 
(95 lat).  

Wyjątkowe urodziny naszych mieszkańców

W dniu urodzin szanownych Jubilatów 
odwiedzili przedstawiciele władz miasta, 
składając najserdeczniejsze życzenia uro-
dzinowe, wręczając prezenty, kwiaty i li-
sty gratulacyjne.

Dołączając się do gratulacji życzymy 
dalszych długich lat życia w zdrowiu, po-
gody ducha oraz radosnych chwil w gro-
nie najbliższych.

Pani Jadwiga Kajzer Pan Michał Trembacz 

Pani Alina Wieczorek Pan Michał Strzedziński 

Rada Seniora – pierwsze posiedzenie i wybór przewodniczących

W Urzędzie Miasta Pruszcz 
Gdański odbyło się pierwsze 
posiedzenie Rady Seniora 

Miasta Pruszcz Gdański.

Pierwsza sesja Rady Seniora                                   

Do nowo powołanej Rady Seniora 
Miasta Pruszcz Gdański w kadencji 
2016 – 2020 weszli: Elżbieta Białonoga, 
Barbara Biegańska, Janusz Marcin Ku-

lik, Krystyna Lem-
czak, Franciszek 
Maliszewski, Zofia 
Masa, Mirosława 
Polanowska, Zenon 
Skąpski oraz Danuta 
Maria Zarzycka.

Rada wybrała 
w jawnym głosowa-
niu Przewodniczą-
cego Rady, którym 

został Janusz Kulik, a także Wiceprze-
wodniczącą, którą została Danuta Za-
rzycka.

Wybór Przewodniczącego Rady Seniorów
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Za sprawą młodej pruszczanki, 24 
września 2016 w stolicy Chor-
wacji, zabrzmiał Mazurek Dą-

browskiego. Judoczka Karolina Tałach 
wygrała zawody Grand Prix w Zagrze-
biu. Dzięki wygranej nasza złota judocz-
ka awansowała w światowym rankingu 
judo w kategorii do 63 kilogramów se-
niorów na 35 miejsce.

Podczas spotkania z Burmistrzem Janu-
szem Wróblem, Pani Karolina opowiedziała 
jak wyglądała każda z czterech stoczonych 
walk. Zdaniem Pani Karoliny – „W judo na 
sukces składa się wiele czynników. Waż-
ne jest oczywiście dobre przygotowanie 
i technika, ale czasami potrzebne jest trochę 
szczęścia. System walk jest taki, że jeden 
błąd może spowodować, że wizyta na mi-
strzostwach może skończyć się na jednej 
walce. Tym razem sprzyjały mi wszystkie 
okoliczności i dzięki temu udało mi się 
wygrać” – opowiadała skromnie o swoim 
wielkim sukcesie.

Burmistrz podczas spotkania życzył Pani 
Karolinie kolejnych sukcesów i awansu na 
Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020 roku.

Z Karoliną Tałach – pruszczanką, 
będącą jedną z najlepszych europejskich 
judoczek, rozmawiają Bartosz Gondek 
i Adam Moczulski.

- Kiedy Pani zaczęła trenować Judo?
- Pierwszy trening miałam w wieku 9 lat.
- Skąd pomysł aby taka mała dziew-

czynka trenowała sport walki?
- Judo to w mojej rodzinie sport po-

koleniowy i rodzinny. Mój tata trenował 
judo. Dziś jest świetnym i poważanym 
trenerem. Mam w nim ogromne wsparcie, 
za co serdecznie dziękuję. Judo uprawia 
brat i trenowała siostra. Nie był to jed-
nak przymus. Bardzo mi imponował brat 

i chciałam go naśladować, więc również 
zaczęłam trenować.

- Czy rodzice nie mieli nic przeciwko?
- Właściwie to tak. Mojemu tacie nie 

spodobał się ten pomysł i właściwie mnie 

Złota medalistka w judo z wizytą u Burmistrza
Adam Moczulski

od niego odwodził. Mama również nie 
była zachwycona, ponieważ chciała, że-
bym kształciła się w kierunku muzycznym 
i skończyła szkołę muzyczną.

- Judo i szkoła muzyczna? Dość egzo-
tyczne połączenie. 

- Bardzo egzotyczne. Najciekawsze jest 
jednak to, że udało mi się przez kilka lat 
łączyć te dwie pasje.

- Naprawdę?
- Tak, chociaż czasami było to trudne do 

pogodzenia. Kiedy na przykład wracałam 
z zawodów ze złamaną ręką, a następnie 
miałam egzamin gry na fortepianie to prze-
żywałam chwile zwątpienia. Mimo wszyst-
ko udało mi się skończyć I stopień szkoły 
muzycznej i z perspektywy czasu widzę 
tego duże plusy. Największym z nich jest 
to, że szkoła muzyczna uczy radzenia sobie 
ze stresem. Panowanie nad nim przydaje mi 
się podczas zawodów. Poza tym – muzyka 

to piękna pasja. Będzie mi z pewnością 
jeszcze długo towarzyszyć.

- Jak na 24-latkę jest Pani utytułowaną 
zawodniczą. Które wyniki uważa Pani za 
największy sukces?

- W kategorii indywidualnej, oprócz 
najnowszego zwycięstwa w Grand Prix, 
ważnym wydarzeniem było dla mnie zdo-
bycie brązowego medalu w Mistrzostwach 
Europy Młodzieży w 2013 roku. Cenię so-
bie też zdobycie w 2015 roku drużynowego 
Mistrzostwa Świata w Kazachstanie oraz te-
goroczne Drużynowe Mistrzostwo Europy.

- Wydaje się Pani ambitną osobą. 
- Moim zdaniem każdy sportowiec musi 

być ambitny. Musi wyznaczać sobie ambitne 
cele, żeby móc ciągle się doskonalić.

- Czyli chce Pani być najlepsza na świecie?
- Tak, ale nie za wszelką cenę. Sport to 

taka dziedzina życia, w której trzeba mocno 
uważać, żeby się nie przeliczyć. Wielu 
moich przyjaciół i znajomych sportowców 
ze względu na wydarzenia losowe musia-
ło przerwać karierę. Ja mam nadzieję, że 
z jeszcze lepszą formą niż obecnie, za cztery 
lata zakwalifikuję się na kolejne Igrzyska 
Olimpijskie. To jest mój cel.

- Jakieś inne plany samodoskona-
lenia?

- Bardzo ważna jest edukacja, dlatego 
obecnie studiuję na AWF-ie. Skończyłam 
studia licencjackie i jestem na pierwszym 
roku studiów magisterskich. Oprócz tego 
pracuję zawodowo w Komendzie Portu 
Wojennego w Gdyni. Jestem żołnierzem 
i to też jest fascynujące.

- Sport, studia, wojsko, czy ma Pani 
w ogóle czas dla siebie?

- Czasem jest trudno, ale lubię spo-
tykać się z przyjaciółmi i spędzać czas 
z chłopakiem. Bardzo lubię jazdę na 
rowerze, grę w piłkę ręczną, kibicowanie 
na meczach, albo po prostu babskie za-
kupy.

Spotkanie z Burmistrzem

Ceremonia wręczenia medali

Szczęśliwa złota medalistka
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Na początku grud-
nia Miejski Klub 
Sportowy „Czarni” 

Pruszcz Gdański świętował 
55 rocznicę powołania. Z tej 
okazji odbył się mecz pomię-
dzy obecną drużyną seniorów 
i wychowankami Czarnych. 
Ostatecznie wynik sparingu 
zakończył się 8:2 dla senio-
rów.

Seniorzy zagrali w składzie: 
Daniel Kado, Rafał Wojczuk, Marek Kwiatkowski, Julian 
Guzowski, Arkadiusz Nowak, Adrian Żuk, Michał Jeruć, 
Tomasz Zawadziński, Michał Malek, Jakub Poźniak, Wie-
sław Włodarczyk.

W drużynie wychowanków zagrali: Sławomir Mazur, 
Sławomir Matuk, Jarosław Karnath, Mariusz Malinowski, 
Tomasz Ficek, Sławek Ficek, Adam Sutkowski, Witold Kulik, 
Ryszard Świlski, Tomasz Sokołowski, Mirosław Jurczyk, Ja-
nusz Marcinkowski, Marek Sutkowski i Krzysztof Lisowski.

Po spotkaniu na boisku, zaproszeni goście wzięli udział 
w uroczystej gali. Zarząd wręczył wyróżnienia i podziękowania 
za współpracę wybitnym trenerom, zawodnikom, sponsorom 
i działaczom. Również Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Ja-
nusz Wróbel przekazał gratulacje osobom zaangażowanym 
w tworzenie historii klubu.  

Miejską sekcję piłki nożnej powołano w 1961 r., rozpo-
czynając tym samym sportową działalność. 55 lat funkcjono-
wania to wiele wspomnień i emocjonujących meczów. Klub 
Sportowy „CZARNI” stał się kuźnią talentów piłkarskich 
i miejscem kształtowania charakterów wielu młodych miesz-
kańców Pruszcza Gdańskiego.  Ważną datą w historii klubu 
jest czerwiec 2005 r., kiedy to zespół awansował do IV ligi. 
Rok później zdobył Wojewódzki Puchar Polski.  

Drużynie MKS Czarni Pruszcz życzymy dalszego rozwoju 
i sukcesów.  

Jubileusz 55-lecia MKS Czarni
Katarzyna Kopeć

Drużyna MOSiR Pruszcz Gdański rocznik 1971, stoją od lewej: Paweł 
Jodłowski, Ryszard Świlski, Tomasz Ogórek, Marcin Kut, Sławomir Matuk, 
Jacek Makuch, Trener Piotr Gallus, Leopold Franc i Rafał Lech, na dole: 
Piotr Sobiech, Sławomir Myk, Jarosław Nojmiler, Henryk Malecki, Wiesław 
Włodarczyk i Wacław Paczek (źródło: archiwum MKS Czarni)

Uroczysta gala z okazji jubileuszu                                                      (fot. A. Ślusarczyk)

 Drużyna seniorów                                                                                       (fot. MKS Czarni)

Drużyna wychowanków                                                                             (fot. MKS Czarni)

Wręczenie podziękowań                                                                        (fot. A. Ślusarczyk)
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Pruszczanie w nowożytnym panteonie gdańskich uczonych
Bartosz Gondek

Na początku grudnia ukazała się 
w Gdańsku uzupełniona i przetłu-
maczona na język polski, książka 

„Athenae Gedanenses” Efphraima Pra-
etoriusa. Dzieło Praetoriusa to leksykon 
dawnych uczonych i profesorów Gimnazjum 
Gdańskiego, Toruńskiego i Elbląskiego, 
a także innych gdańskich szkół i zarazem 
niezwykle cenione przez badaczy źródło 
do badania dziejów Gdańska. Co ważne, 
pojawia się w nim także kilka bardzo zna-
mienitych nazwisk związanych z Prusz-
czem Gdańskim.

Praetorius urodził się 11 marca 1657 roku 
w Gdańsku. Po studiach w Gdańskim Gim-
nazjum Akademickim udał się na studia do 
Wittenbergii, Lipska i Rostocku. Po powrocie 
do Gdańska w 1683 roku, rozpoczął działalność 
kaznodziejską, piastując od 1685 roku urząd 
pastora w pobliskim Gnojewie, niedaleko Mal-
borka. W 1698 roku został sprowadzony do 
Gdańska, aby w roku 1702 objąć stanowisko 
pastora przy kościele św. Jakuba. Praetorius 
zasłynął w Prusach Królewskich jako nie 
tylko erudyta, ale także bibliofil i bibliograf, 
autor licznych publikacji, które dla badaczy 
dziedzictwa kulturowego Prus Królewskich 
stanowią obecnie niebywałą wartość. Jed-

nym z nich były „Ateny”, wydane w języku 
łacińskim w 1713 roku. Współczesne, polskie 
wydanie „Athenae Gedanenses” liczy 590 stron 
i co najważniejsze, pojawiają się w nim także 
uczeni związani nie tylko z Gdańskiem, ale 
także Pruszczem Gdańskim.

Pierwszym z nich jest Konstanty Ferber 
– syn Eberharda, który dzierżył godność bur-
mistrza. Konstanty był potomkiem szlachetnej 
rodziny odznaczonej w 1523 roku i w kolejnych 
latach infułatem warmińskim. W 1548 roku 
został ławnikiem, w 1549 roku rajcą, w 1555 
roku burmistrzem, a w końcu w 1578 roku 
burmistrzem prezydującym. Zmarł 15 lutego 
1588 roku we wsi o nazwie Pruszcz w wieku 68 
lat. Miedzioryt przedstawiający owego Ferbera 
został opatrzony następującą elegią: „Minęło 
dwa razy po dwa i trzy razy po pięć wieków 
Od narodzenia Chrystusa, aż 9 czerwca nastał 
dzień, w którym w mieście Gdańsku Konstanty 
Ferber ku zaszczytowi swych przodków został 
mianowany rajcą”.

Kolejnym pruszczaninem, który trafił do 
panteonu nowożytnych uczonych gdańskich 
był Matthaeus Damitz. Pochodził z Gdańska. 
Najpierw pełnił funkcję konrektora, a w 1703 
roku objął stanowisko rektorskie po odejściu 
Sahme’a. 31 maja 1709 roku został przenie-

Konstanty Ferber

siony do pełnienia obowiązków duchownego 
w należącej do Gdańska wsi Pruszcz, czyli do 
dzisiejszego Kościoła pod wezwaniem Pod-
wyższenia Krzyża Świętego.

Kolejny gdańsko-pruszczański naukowiec, 
Johann Hübner (Hübnerus). Pochodził z Turyn-
gii. W 1592 roku objął funkcję rektora szkoły 
św. Bartłomieja, a zarazem wykonywał obo-
wiązki pastora w kościele św. Jakuba. Obydwa 
miejsca opuścił około wiosny 1595 roku. Mia-
nowano go bowiem pastorem kościoła w Prusz-
czu, który należał do diecezji Gdańsk Wyżyny. 
Tamże w 1603 roku zakończył swoje życie.


