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Fala nowych inwestycji w Pruszczu Gdańskim
Janusz Wróbel

5 6Lato w Pruszczu Gdańskim3 Remont budynku przy
ul. Krótkiej 6

103 rocznica urodzin 
Pani Józefy Krośnickiej 

P ruszcz Gdański wraz z partne-
rami pozyskał z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Pomorskiego ponad 22 
miliony złotych. Dzięki pieniądzom 
z Unii będziemy świadkami sporego 
poruszenia w miejskich inwestycjach. 
Wraz z inwestycjami ze środków unij-
nych, prowadzone są  działania finan-
sowane z budżetu miasta. 

Pod koniec maja podpisaliśmy 
w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Pomorskiego najważniejszą, 
tegoroczną umowę na dofinansowanie ze 
środków zewnętrznych. Umowa, której 
partnerami obok miasta, są także: Po-
wiat Gdański, Gmina Wiejska Pruszcz 
Gdański, Gmina Pszczółki oraz Gmi-
na Trąbki Wielkie, zamyka się kwotą 
36 590 916 złotych i zakłada budowę 
węzłów integracyjnych wraz z trasami 
dojazdowymi. 

Celem projektu, który zakończy 
się w 2020 roku, jest między innymi 
uporządkowanie infrastruktury i prze-
strzeni dworcowej oraz doprowadzenie 
do nich dróg, chodników i ścieżek ro-
werowych. W ramach przedsięwzięcia 
zbudujemy parking Park&Ride przy 
ulicy Dworcowej dla samochodów 
osobowych i rowerów. Drugi parking 
powstanie po drugiej stronie dworca 
PKP. Przebudowany zostanie fragment 
ulicy Dworcowej, ulica Dąbrowskiego, 
fragment ulicy Skalskiego oraz łączący 
ją z dworcem szlak pieszo-rowerowy. 
Pomiędzy ulicami Mickiewicza i Si-
korskiego zbudowana zostanie ścieżka 

rowerowa. Powstaną również dwa ko-
lejne fragmenty ścieżek pieszo-rowero-
wych prowadzących z centrum miasta 
do dworca PKP. W ramach projektu 
zbudowany zostanie także most dla pie-
szych i rowerzystów na granicy z Gminą 
Wiejską Pruszcz Gdański wraz z nowym 
fragmentem ścieżki. Nowe fragmenty 
ścieżek powstaną także przy ulicach: 
Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Mar-

ca i Mościckiego. Nad rzeką Radunią 
powstaną trzy nowe kładki, z których 
będą mogli korzystać piesi i rowerzyści, 
wśród nich długo oczekiwana kładka 
przy ulicy Zastawnej.

Warto wspomnieć, że dodatkowo 
Powiat Gdański wykona przebudowę 
drogi powiatowej 2213G na odcinku 
Pruszcz Gdański – Radunica, w ramach 
której przewiduje się wykonanie ścieżki 
pieszo-rowerowej z nawierzchni bitu-
micznej. Komfort mieszkańców miasta 
poprawią także inwestycje prowadzone 
przez Gminę Wiejską Pruszcz Gdański, 
tuż przy granicy miasta – w Cieplewie 
i Rusocinie.

Kilka dni wcześniej podpisaliśmy 
umowę na budowę oczekiwanego przez 
mieszkańców żłobka na Osiedlu Bursz-
tynowym. Wartość umowy to 6 242 424 
złote. Budowa zakończyć się ma do 15 
grudnia. Na początku 2018 roku pla-
nujemy wyposażanie obiektu. Nowa 
placówka będzie miała 120 miejsc, co 
usatysfakcjonuje wszystkich obecnie 
oczekujących mieszkańców. Przypo-
mnę, że miasto otrzymało na budowę 
placówki dofinansowanie z programu 
Maluch+. W ubiegłym roku zbudowa-
liśmy też dojazd do żłobka.

Cały czas trwa budowa kina przy 
Centrum Kultury i Sportu. Wypozio-
mowaliśmy belki stropowe. Kładziemy 
nowe instalacje, powstaje nowa klat-
ka schodowa. Przewidujemy, że prace 
zakończą się w styczniu 2018 roku. 
Ogłosiliśmy także przetarg na montaż 
mostku kompozytowego przez Kanał 
Raduni na granicy z Gdańskiem. 

Już niedługo zmiany będą widocz-
ne również na ulicach Strzeleckiego, 
Czekanowskiego, Dobrowolskiego, Do-
meyki, Dybowskiego i Romera. Ekipy 
budowlane pracują już na tych odcin-
kach dróg na Osiedlu Bursztynowym.

Na koniec dobra wiadomość dla wła-
ścicieli czworonogów. Pomiędzy ulicami 
Obrońców Wybrzeża a Tysiąclecia po-
wstaje kolejny psi park. Kończymy także 
urządzanie skweru przy ulicy Grota 
Roweckiego. Zadanie zostało sfinan-
sowane przez LPP.
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L.p. Imię i nazwisko Czerwiec Lipiec Sierpień

1. Mariusz Badziąg 1 czerwca 3 lipca 1 sierpnia 

2. Adam Bodo 2 czerwca 4 lipca 3 sierpnia 

3. Magdalena Braun-Moskwa 5 czerwca 6 lipca 4 sierpnia 

4. Bartłomiej Chrząszcz 6 czerwca 7 lipca 7 sierpnia 

5. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 7 i 28 czerwca 5 lipca 2 i 30 sierpnia 

6. Ireneusz Czernecki 14 czerwca 12 lipca 9 i 23 sierpnia 

7. Grzegorz Gnaciński 8 czerwca 10 lipca 8 sierpnia 

8. Piotr Kaliński 9 czerwca 11 lipca 10 sierpnia 

9. Marek Kamola 12 czerwca 13 lipca 11 sierpnia 

10. Jerzy Kłys 13 czerwca 26 lipca 14 sierpnia 

11. Marek Krawyciński 21 czerwca 19 i 26 lipca 16 sierpnia 

12. Witold Kulik 16 czerwca 14 lipca 17 sierpnia 

13. Hubert Lewandowski 19 czerwca 17 lipca 18 sierpnia 

14. Krzysztof Lisowski 20 czerwca 18 lipca 21 sierpnia 

15. Marcin Nowakowski 22 czerwca 20 lipca 22 sierpnia 

16. Danuta Olech 23 czerwca 21 lipca 24 sierpnia 

17. Leszek Parzymies 26 czerwca 24 lipca 25 sierpnia 

18. Joanna Rojek-Rybak 27 czerwca 25 lipca 28 sierpnia 

19. Jan Sabała 28 czerwca 27 lipca 29 sierpnia 

20. Andrzej Ślusarczyk 29 czerwca 28 lipca 30 sierpnia 

21. Szymon Zander 30 czerwca 31 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
XXX zwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz Gdań-
ski z dnia 6 marca 2017 r. 
1. XXX/270/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański porozumienia 
z Komendantem Powiatowym Policji w Pruszczu 
Gdańskim przy udziale Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Gdańsku, dotyczącego przekazania środków 
pieniężnych na Fundusz Wsparcia Policji Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na nagrody  
za osiągnięcia w służbie w zakresie ścigania sprawców 
czynów kradzieży, niszczenia mienia, naruszenia 
porządku publicznego oraz prewencji kryminalnej 
skutkującej poprawą bezpieczeństwa na terenie 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
2. XXX/271/2017
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na 2017 rok.
3. XXX/272/2017
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański  
na lata 2017 – 2029.
4. XXX/273/2017
Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXVII/243/2016 
Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 15 grudnia 2016  r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych.
5. XXX/274/2017
Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego 
na rok 2018.
6. XXX/275/2017
Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, pro-
wadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański.
7. XXX/276/2017
Uchwała w sprawie określenia kryteriów oraz 
przyznania im liczby punktów w postępowaniu re-
krutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską 
Pruszcz Gdański, dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodami tych szkół.
8. XXX/277/2017
Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską 
Pruszcz Gdański.
9. XXX/278/2017
Uchwała w sprawie określenia kryteriów oraz 
przyznania im liczby punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz 
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską 
Pruszcz Gdański.
10. XXX/279/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez 
Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla Województwa 
Pomorskiego, z przeznaczeniem na działalność 
bieżącą Teatru Wybrzeże w Gdańsku.
11. XXX/280/2017
Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXVI/236/2016 
Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 paź-
dziernika 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie pomocy finansowej na pokrycie 
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 desz-
czowej i urządzeń odwadniających, przebudową 
sieci wodociągowej, oświetlenia i sieci elektro-
energetycznej i telefonicznej”.

12. XXX/281/2017
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz 
Gdański „Rejon ul. Ignacego Krasickiego”.
13. XXX/282/2017
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Słowackiego”.
14. XXX/283/2017
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania  przestrzen-
nego  miasta  Pruszcz  Gdański  „Rejon przy Osiedlu 
Rotmanka”.
15. XXX/284/2017
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych, obo-
wiązujących na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego.
16. XXX/285/2017
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański na rok 2017 r.
17. XXX/286/2017
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską 
Pruszcz Gdański Powiatowi Gdańskiemu na zakup 
materiałów i pomocy dydaktycznych przeznaczonych 
do wykorzystania w zajęciach praktycznych przez 
Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. 
Mariana Raciborskiego przy ul. Wojska Polskiego 4 
w Pruszczu Gdańskim.
18. XXX/287/2017
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przy-
znawania i rozliczania dotacji na zadania związane  
z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
19. XXX/288/2017
Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIV/125/2015 Rady 
Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2015 r.  

w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Planu Gospodar-
ki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański”.
20. XXX/289/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości 
Rolnych prawa własności działki nr 1/83 o pow. 7 865 m2 
w obrębie 13, położonej w pobliżu ul. Cichej w Pruszczu 
Gdańskim, z przeznaczeniem pod cmentarz.
21. XXX/290/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
w drodze przetargu działek nr 87/2 o pow. 1 251 m2, 
w obrębie 15 i nr 88/2 o pow. 2 972 m2  w obrębie 
15, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański, położonych przy ul. Komunalnej w Pruszczu 
Gdańskim.
22. XXX/291/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie na okres dziewięciu lat w drodze przetargu 
działki nr 55/2 o pow. 5 946 m2, w obrębie 7, stano-
wiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, 
położonej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej.
23. XXX/292/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
w drodze przetargu działki nr 25/46 o pow. 401 m2, 
w obrębie 5, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański, położonej w pobliżu ul. Jana z Kolna 
w Pruszczu Gdańskim.
24. XXX/293/2017
Uchwała zmieniająca uchwałę nr IX/73/2015  Rady 
Miasta Pruszcz Gdański z dnia 24 czerwca 2015 r. 
w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański służebnościami 
gruntowymi lub służebnością przesyłu.
25. XXX/294/2017
Uchwała w sprawie wspólnego finansowania „Stu-
dium techniczno-ekonomicznego realizacji kolektora 
odprowadzającego ścieki z Gminy Pszczółki, Gminy 
Suchy Dąb, Gminy Pruszcz Gdański i Gminy Miej-
skiej Pruszcz Gdański do Oczyszczalni Ścieków 
Gdańsk – Wschód.

dokończenie na str. 4
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Remont zabytku przy Krótkiej 6
Bartosz Gondek

Ruszył kompleksowy remont cha-
rakterystycznego budynku pod-
cieniowego przy ulicy Krótkiej 6 

w Pruszczu Gdańskim. Burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego Janusz Wróbel podpisał 
umowę z wykonawcą – firmą Ekoinbud, 
specjalizującą się remontach budynków za-
bytkowych.

Całościowy koszt remontu budynku to  
3 900 000 złotych. Za tę kwotę Ekoinbud 
wykona wszystkie niezbędne prace przy za-
bytku: wzmocni fundamenty, przywróci wła-
ściwą geometrię obiektu, uzupełni i wymieni 
elementy drewniane i cegłę, wyremontuje 
stolarkę, dach, piwnicę i więźbę, położy nowe 
instalacje i wyremontuje wnętrze.

Wszystkie prace odbywać się będą pod 
nadzorem konserwatora zabytków. Prace za-
kończyć się mają w kwietniu przyszłego roku.

EkoInbud z Gdańska, reprezentowany 
przez Prezesa Tomasza Balcerowskiego, to 
jedna z pięciu najbardziej doświadczonych 
polskich firm, zajmujących się zabytkami. Ma 
na swoim koncie między innymi remont wieży 
Bazyliki Mariackiej, prostowanie gdańskiego 
Żurawia, prace renowacyjne przy Zamku 
Królewskim w Warszawie, a także osuszanie 
Twierdzy Wisłoujście.

Zabytkowy budynek o konstrukcji sza-
chulcowej wybudowany został ok. 1800 r. na 
wschodniej pierzei dawnego placu targowego. 
Na jego wyjątkowość składają się, oprócz 
szachulca, charakterystyczny podcień oparty 
na kolumnadzie, częściowe wypełnienie cegłą 
holenderką, oryginalna stolarka i klatka scho-
dowa oraz wybitnie reprezentacyjny charakter, 
widoczny w rozkładzie pomieszczeń.

Podcień przy ulicy Krótkiej 6 to nie tylko 
drugi najstarszy i zarazem jeden z najładniej-
szych zabytkowych budynków mieszkalnych 
w Pruszczu Gdańskim. To także miejsce, 

w którym mieszkał wraz z rodziną jeden z oj-
ców współczesnego Pruszcza Gdańskiego,  
ur. 22 maja 1822 roku w Oliwie, dr Hermann 
Wiedemann. Dr Wiedemann  w 1847 r. prze-
niósł się z niezależnej wówczas Oliwy do 
Pruszcza Gdańskiego, aby objąć tu praktykę 
lekarską po swoim wuju, dr Hildenbrandt-
cie. Jego działalność nie ograniczała się tylko 
do leczenia. Był też działaczem społecznym 
i gospodarczym. Nadzorował rozbudowę miej-
scowości według nowoczesnych standardów 
małego miasteczka. Był też wieloletnim dy-
rektorem cukrowni i zbudował nowoczesny 
szpital. Jego dzieło kontynuował, urodzony 

w 1850 r. syn Edwin Hugo Wie-
demann. Dr.Wiedemann zmarł  14 
lipca 1901 roku w założonym przez 
siebie szpitalu. Jak dowiadujemy się 
z Kroniki Wsi Pruszcz w powiecie 
Gdańskie Wyżyny Wilhelma Hoff-
mana, jego pogrzeb zgromadził nie-
zliczone tłumy z bliska i z daleka, co 
było dowodem jakim szacunkiem 
cieszył się zmarły wśród ludności 
całego regionu. Niedługo potem, 
13 maja 1905 roku, zmarł także 
Edwin Hugo Wiedemann. Po tym 
zdarzeniu rodzina Wiedemannów 
wyprowadziła się do Gdańska, 

a dom przejęła szkoła. Potem mieścił się tu-
taj między innymi polski fryzjer. Po wojnie, 
przez kilkadziesiąt lat budynek pełnił funkcję 
lokalu komunalnego.

Będzie kontynuacja 
prac przy kościele 
pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego
Bartosz Gondek

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego przyznało połowę wnioskowanej 
kwoty na współfinansowanie remontu 

korpusu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Pruszczu Gdańskim. Dotacja pozwoli na 
proceduralne uruchomienie przyznanych już dotacji 
Miasta Pruszcz Gdański i Marszałka Województwa.

Z g o d n i e 
z podjętą uchwa-
łą Miasto Pruszcz 
Gdański przezna-
czy na ten cel do 
150 000 zł, na-
tomiast Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Pomorskiego 90 

tysięcy. Parafia wnioskowała do Ministerstwa o 150 
tysięcy, a otrzymała 80 tysięcy. Drugi etap prac bę-
dzie polegał na kompleksowych działaniach konser-
watorsko-restauratorskich, a dokładniej wymianie 
pokrycia dachu i remoncie elewacji nawy głównej 
korpusu kościoła.

Zabytkowy budynek przy ul. Krótkiej 6

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Nowy żłobek 
w mieście 
Bartosz Gondek

Do końca roku na Osiedlu Bursz-
tynowym w Pruszczu Gdań-
skim wybudowany zostanie 

nowy żłobek. Umowę na budowę tego 
oczekiwanego przez mieszkańców 
obiektu podpisał Burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego Janusz Wróbel. 

Wartość umowy, podpisanej z wyko-
nawcą – firmą Eco Zet Mirosław Zblewski 
z Kalisk, to 6 242 424 złote. Termin za-
kończenia budowy obiektu to 15 grudnia. 
Jego wyposażanie rozpocznie się w przy-
szłym roku.

– Nowy żłobek będzie miał 120 miejsc. 
To oznacza, że wszystkie dzieci oczeku-
jące obecnie na taką placówkę, znajdą 
w nim miejsce – mówi Burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego Janusz Wróbel. Warto przy tej 
okazji przypomnieć, że miasto otrzyma-
ło na budowę placówki dofinansowanie 
z programu Maluch +.

Podpisanie umowy na budowę nowego żłobka

Zakończenie 
budowy kładki 
pieszo-rowerowej 
Bartosz Gondek

Na Kanale Raduni, tuż koło mo-
stu przy ulicy Raciborskiego, 
miasto zbudowało oczekiwaną 

przez rowerzystów kładkę. 
Stanowi ona dopełnienie zmodernizo-

wanego skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej, 
Raciborskiego i Wojska Polskiego. Uzy-
skano również pozwolenie na użytkowa-
nie obiektu.

Budowa kładki zakończyła się przed 
pierwotnie planowanym terminem. Pół-
nocna kładka połączyła używaną przez 
rowerzystów drogę technologiczną na 
wale Kanału Raduni ze ścieżką rowerową 
po jego zachodniej stronie.

Nowa kładka na Kanale Raduni
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Zakończył się etap składania wniosków 
do budżetu obywatelskiego 2018
Halina Baranowska

Rewitalizacja w Pruszczu Gdańskim
Iwona Gajewska-Michnik

Wzwiązku z pozyskaniem środ-
ków finansowych z Funduszu 
Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 
– 2020 oraz z budżetu Państwa, Gmina 
Miejska Pruszcz Gdański na podstawie art. 
nr 14 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 
2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1777) rozpoczęła w 2016 r. działania 
związane z przeprowadzeniem procedu-
ry opracowania „Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański na lata 2016 – 2025”. 

Zgodnie z definicją rewitalizacja to 
kompleksowy, wieloletni program działań 
w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzen-
no-funkcjonalnej, technicznej i środowisko-

wej. Inicjowany przez Radę Miasta w celu 
wyprowadzenia obszaru problemowego na 
terenie gminy ze stanu kryzysowego po-
przez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej 
i stworzenie warunków do jego rozwoju. 

W ramach trwających prac Rada Miasta 
uchwałą nr XXIII/216/2016 z dnia 27.07.2016 r. 
wyznaczyła obszar rewitalizacji. Następnie 
przygotowany został projekt „Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański na lata 2016 – 2025”, który w dniach 
od 27 lutego 2017 r. do 28 marca 2017 r. 
poddawany był konsultacjom społecznym. 

Dokument ten opracowywany jest w dialogu 
z lokalnymi społecznościami oraz interesa-
riuszami rewitalizacji. Wyznacza strategiczne 
kierunki i pomysły na działania na danym 
terytorium. Zawiera szczegółową diagnozę 
wyznaczonego obszaru oraz opis powiązań 
programu z dokumentami strategicznymi 
gminy. Przedstawia także wizję miasta po 
przeprowadzeniu rewitalizacji, jej cele oraz 
odpowiadające im kierunki zintegrowanych 
i wielopłaszczyznowych działań służących 
eliminacji lub ograniczeniu negatywnych 
zjawisk społecznych i gospodarczych, śro-
dowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych 
i technicznych. Uchwalenie Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański planowane jest na czerwiec 2017 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu Państwa.

28kwietnia 2017 r. zakończył się 
etap składania przez miesz-
kańców Pruszcza Gdańskiego 

propozycji inwestycji i zadań do budżetu 
obywatelskiego na rok 2018 r.

W tym okresie od mieszkańców wpły-
nęło 13 wniosków o szacowanej wartości 
łącznej 1 151 000 zł.

Obecnie trwa procedura weryfikacji 
otrzymanych wniosków pod względem 
formalnym. Komisja ds. Budżetu Obywa-
telskiego dokonała ostatecznej oceny for-
malnej zgłoszonych projektów i skierowała 
je do właściwych merytorycznie komórek 

organizacyjnych Urzędu Miasta, w celu 
dokonania analizy wykonalności zadań.

Lista zgłoszonych i zakwalifikowanych 
pod względem formalnym wniosków jest 
dostępna na stronie internetowej urzędu 
w zakładce „Mieszkaniec / Budżet oby-
watelski / Budżet obywatelski 2018 / Lista 
zgłoszonych wniosków”.

Opublikowanie propozycji listy zadań 
zweryfikowanych i zatwierdzonych przez 
Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego nastą-
pi zgodnie z harmonogramem na początku 
sierpnia 2017 r.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom  
 

naszego miasta za udział w pierwszym 
etapie prac nad budżetem obywatelskim 
na rok 2018 oraz zachęcamy wszystkich 
pruszczan do udziału w dalszych etapach 
wspólnego tworzenia budżetu obywatel-
skiego na rok 2018.

26. XXX/295/2017
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański 
na 2017 rok.

XXXI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 13 marca 2017 r.
1. XXXI/296/2017
Uchwała w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański”.

XXXII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 7 kwietnia 2017 r.
1. XXXII/297/2017
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na 2017 rok.
2. XXXII/298/2017
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 
lata 2017 – 2029.

3. XXXII/299/2017
Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projek-
tu pn.: „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego 
OMG-G-S”, współfinansowanego ze środków Re-
gionalnego Programu  Operacyjnego (Poddziałanie. 
9.1.1.) w ramach mechanizmu Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych.
4. XXXII/300/2017
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą 
– Prawo oświatowe.

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta 
Pruszcz Gdański z dnia 10 maja 2017 r.
1. XXXIII/301/2017
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miej-
skiej Pruszcz Gdański na 2017 rok.
2. XXXIII/302/2017
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 
lata 2017 – 2029.
3. XXXIII/303/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przy-
stąpienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do 

partnerstwa w projekcie pn.: „E-liderzy JST”  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój, Działanie 2.18 Wysokiej jakości 
usługi administracyjne.
4. XXXIII/304/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Powiatem Gdańskim dotyczącego 
realizacji przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański 
zadania w zakresie kultury, pod nazwą „Festiwal 
muzyki chóralnej”.
5. XXXIII/305/2017
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
przyznawania i rozliczania dotacji na zadania 
związane z modernizacją źródeł energii cieplnej 
na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
6. XXXIII/306/2017
Uchwała w sprawie projektu zmiany sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów, przyjętej uchwałą 
nr XXX/275/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański 
z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – 
Prawo oświatowe, prowadzonych przez Gminę 
Miejską Pruszcz Gdański.

Wykaz uchwał VII kadencji 
Rady Miasta

dokończenie ze str. 2
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Lato w Pruszczu Gdańskim
Iwona Gajewska-Michnik

Spędzanie czasu letniego w Pruszczu 
Gdańskim to dobry wybór. Zapra-
szamy do zapoznania się z wyjątkowo 

atrakcyjną, wakacyjną ofertą. 
Stolica powiatu gdańskiego daje wiele moż-

liwości aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Bardzo dobrze rozbudowana sieć ścieżek pie-
szo-rowerowych 
pozwala na 
dotarcie z cen-
trum miasta do 
wszystkich naj-
ważniejszych 
z a b y t k ó w , 
dworca PKP, 
zrekonstruowa-
nej Faktorii Han-
dlowej z okresu 
wpływów rzym-
skich i do cen-
trum Gdańska. 
Wyznaczono na 
nich dwie trasy 
dydaktyczne: 
Szlakiem prusz-
czańskich odkryć archeologicznych oraz 
Kanału Raduni, ilustrujące najważniejsze 
wydarzenia związane z historią tego miejsca 
i okolic. Na pasjonatów mocnych wrażeń 
na świeżym powietrzu czeka spływ kajako-
wy Radunią, która jako jedna z nielicznych 

w województwie pomorskim rzek ma górski 
charakter. Podziwianie krajobrazu zza burty 
kajaka można połączyć ze  zwiedzaniem szlaku 
elektrowni wodnych na Raduni.  

Rodzice, którzy chcą uatrakcyjnić dzie-
ciom lato w mieście, powinni zainteresować 
się także ofertą Faktorii Handlowej, gdzie 

przygotowano warsztaty plastyczne, garn-
carskie, tworzenia biżuterii, a także festiwal 
gier. W ramach „Akcji Lato” zaplanowano 
imprezę „Wehikuł czasu”, a także wydarzenie 
z udziałem starożytnego klubu „Legion X”, 
pokazy ptaków drapieżnych, dzień kowalstwa 
oraz I Turniej Krzykaczy. 

Burmistrz Pruszcza Gdańskie-
go oraz Radni Miasta Pruszcz 
Gdański jak co roku informują, 

że w czerwcu i lipcu odbędą się miejskie 
konkursy pod nazwą: „Rodzinny Ogród 
Działkowy oraz działka roku”, „Najpięk-
niejsza posesja, najpiękniejszy balkon 
Pruszcza Gdańskiego”.

Konkurs „Rodzinny Ogród Działkowy 
oraz działka roku” przeznaczony jest dla 

Miejskie konkursy w 2017 r.
Anna Mrówka

W drugi czerwcowy weekend jak co roku 
odbędą się XXVIII Dni Pruszcza Gdańskiego, 
gdzie oprócz pokazów, prezentacji i zawodów 
sportowych, na scenie muzycznej będzie królo-
wać muzyka elektroniczna, drum’n’bass i dub-
step z etniczną muzyką góralską. W sobotę 10 
czerwca na scenie pojawi się GOORAL, a po 
nim mistrz polskiego RAPu – O.S.T.R., zaś 11 
czerwca niedzielne popołudnie spędzić będzie 
można w towarzystwie zespołu muzyki tanecz-
nej BOYS oraz CLASSIC. Ostatni weekend 
czerwca to obchody Nocy Świętojańskiej na te-
renie Faktorii Handlowej, którym towarzyszyć 
będzie ognisko, wspólne wyplatanie wianków, 
wróżby związane z Nocą Świętojańską, a także 
poszukiwanie kwiatu paproci. Tradycyjnie już, 
jak co roku na początku wakacji rusza Faktoria 
Kultury, w ramach której w każdy weekend 
lipca i sierpnia odbywać się będą koncerty, 
spektakle teatralne i przedstawienia dla dzieci.

Po tak spędzonych aktywnych chwilach, 
można nabrać sił, wypoczywając na terenie 
kąpieliska miejskiego usytuowanego w prze-
pięknym zakolu rzeki Raduni. W otaczającym 
go parku przygotowano miejsce piknikowe 
z grillem i paleniskiem, ławami i stołami, 
a także plac zabaw dla dzieci.

Ze względu na swoje idealne położenie, 
Pruszcz Gdański to ponadto doskonała baza 
wypadowa, z której z łatwością można rozpo-
cząć korzystanie z okolicznych atrakcji Trój-
miasta i powiatu gdańskiego takich jak: Szlak 
Zabytków Hydrotechniki na rzece Raduni, 
Szlak Domów Podcieniowych na Żuławach, 
czy też szlaki konne Kociewia.

Serdecznie zapraszamy!

wszystkich, którzy uprawiają swoje ogródki 
działkowe w Rodzinnych Ogrodach Dział-
kowych na terenie Pruszcza Gdańskiego. 
Oceniane są zarówno działki rekreacyjne, 
jak i owocowo-warzywne. 

Komisja konkursowa podczas oceny 
bierze pod uwagę zagospodarowanie czę-
ści produkcyjnej bądź rekreacyjnej w za-
leżności od typu działki. Oceniany jest 
zarówno porządek i czystość na działce, 

dokończenie na str. 6

jak i stan altany. Brane pod uwagę jest 
czy prawidłowo prowadzona jest pryzma 
kompostowa, a także racjonalne wykorzy-
stanie terenu. Ważna jest również prawi-
dłowo prowadzona gospodarka odpadami. 
Komisja 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 propagowanie 
działań proekologicznych oraz pozytyw-
ne kształtowanie postaw mieszkańców 

Faktoria kultury 2017 
W tegorocznych koncertach w Pruszczu Gdańskim wystąpią:
Lipiec
02.07.17            TSA
09.07.17            Artur Andrus
16.07.17            Orkiestra Miasta Pruszcz Gdański
23.07.17            Teresa Werner
30.07.17            Orkiestra Miasta Pruszcz Gdański

Sierpień      
13.08.17            Kortez 
20.08.17            Julia Marcell
26.08.17            Jelonek
27.08.17            Kabareton: Pod Wyrwigroszem oraz Nowaki  

 
Trwają jeszcze rozmowy z wykonawcami oraz prace nad re-

pertuarem Sceny Letniej Teatru Wybrzeże. Niebawem poznamy 
szczegóły oraz repertuar Sceny Teatralnej dla najmłodszych.
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103 rocznica urodzin Pani Józefy Krośnickiej
Adam Moczulski

Zasłużonej mieszkance Pruszcza Gdańskiego z okazji 
urodzin, wizytę złożyli Burmistrz Pruszcza Gdańskie-
go Janusz Wróbel oraz Przewodnicząca Rady Miasta 

Małgorzata Czarnecka-Szafrańska. Burmistrz w liście gra-
tulacyjnym wyraził wdzięczność Pani Krośnickiej: „za wkład 
w rozwój naszego miasta oraz wieloletnią pracę włożoną 
w wychowywanie wielu pokoleń pruszczan”.

Pani Józefa urodziła się 18 marca 1914 roku w Pułtusku. Tuż 
przed wybuchem II wojny, ukończyła studia historyczne i filozo-
ficzne na ówczesnym Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego, by następnie podjąć pracę jako nauczycielka 
w gimnazjum męskim. Podczas wojny brała udział w tajnym 
nauczaniu i była aktywnym członkiem Armii Krajowej.

Tuż po wojnie organizowała polskie nauczanie w alianckich 
strefach okupacyjnych w Niemczech. W latach pięćdziesiątych 
objęła stanowisko dyrektora w szkole w Sobowidzu, później przez 
wiele lat uczyła historii w Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszczu 
Gdańskim. Wychowała w tym czasie pięcioro dzieci, a na emery-
turze poświęciła się pracy pisarskiej, przygotowując kilkanaście 
książek poświęconych historii Pruszcza Gdańskiego, Gdańska 
i okolic (m.in. trzytomowe wydanie „W cieniu Gdańska”).

W 2010 roku została Ambasadorem Pruszcza Gdańskiego, 
w którym mieszka od przeszło pięćdziesięciu lat. Nadal aktywna, 
jeżeli tylko zdrowie pozwala, bierze udział w miejskich wyda-
rzeniach i uroczystościach.

Ambasador Pruszcza Gdańskiego Józefa Krośnicka

101 urodziny Pani Michaliny Czyżewskiej
Adam Moczulski

W dniu 01.05.2017 r. Michalina Czyżewska, wielolet-
nia mieszkanka Pruszcza Gdańskiego obchodziła 
101 urodziny. 

Władze miasta w niezwykle miłej atmosferze wraz z rodziną 
i przyjaciółmi mieli okazję świętować wyjątkowe urodziny. 
Jubilatka przyjęła życzenia, które złożył osobiście Burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel wraz z Przewodniczącą 
Rady Miasta Małgorzatą Czarnecką-Szafrańską.

Gratulujemy Pani Michalinie tak zacnego wieku. Życzymy 
również, aby przyszłe dni były dla Pani źródłem szczęścia 
i spokoju.

Jubileusz Pani Michaliny Czyżewskiej

Pruszcza Gdańskiego. Urządzanie i utrzy-
mywanie zadrzewień, zakrzewień oraz 
produkcja własnych ekologicznych pro-
duktów to przedsięwzięcia, dzięki którym 
mieszkańcy rozwijają i promują zasadę 
zrównoważonego rozwoju.

Konkurs „Najpiękniejsza posesja, naj-
piękniejszy balkon Pruszcza Gdańskiego” 
skierowany jest do indywidualnych osób 
będących właścicielami pięknie zago-
spodarowanych przydomowych posesji 
w domkach jednorodzinnych oraz balko-
nów w blokach. 

dokończenie ze str. 5

Celem konkursu jest propagowanie 
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 na-
grody 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. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 58 775 99 31.

Terminy przyjmowania zgłoszeń 
do konkursu:

– do 26 czerwca 2017 r. – konkurs 
„Rodzinny Ogród Działkowy oraz dział-
ka roku”.

– do 7 lipca 2017 r. – konkurs „Naj-
piękniejsza posesja, najpiękniejszy balkon 
Pruszcza Gdańskiego”.

Regulaminy konkursów dostępne są 
na stronie www.pruszcz-gdanski.pl w za-
kładce Mieszkaniec / Miejskie Sprawy / 
Konkursy oraz na www.facebook.com/
MiastoPruszczGdanski.

Miejskie konkursy w 2017 r.
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Coraz więcej 90-latków w Pruszczu Gdańskim
Adam Moczulski

Wostatnich miesiącach wyjątkowe urodziny obcho-
dzili: Pani Stanisława Miszczuk (90 lat), Pani Alicja 
Warszyńska (90 lat), Pani Bolesława Matys (90 lat), 

Pan Józef Makowski (98 lat), Pani Barbara Stawicka (90 lat), 
Pani Stanisława Budzka (90 lat), Pani Franciszka Trociewicz 
(90 lat) oraz Pani Maria Hinca (90 lat). 

Zgodnie z tradycją naszego miasta w dniu tak zacnych urodzin, 
życzenia osobiście składali przedstawiciele władz miasta – Bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel, Zastępcy Burmistrza: 
Jerzy Kulka, Wojciech Gawkowski, Przewodnicząca Rady Miasta 
Małgorzata Czarnecka-Szafrańska oraz Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Ireneusz Czernecki.

Szanownym Jubilatom życzymy samych pogodnych i pomyślnych dni, spędzonych wśród najbliższych osób w atmosferze miłości i wsparcia. 

Pani Franciszka Trociewicz

Pani Barbara Stawicka Pani Maria Hinca

Pani Stanisława Budzka

Pani Stanisława Miszczuk Pani Bolesława Matys

Pani Alicja Warszyńska Pan Józef Makowski
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