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Nowości oświatowe w Pruszczu Gdańskim 
Bartosz Gondek

5 8Jesteśmy skuteczni 
w pozyskiwaniu dotacji4 Podsumowanie 

inwestycji miejskich Pruszczańskie Antki

Zniesienie gimnazjów, remonty obiek-
tów, zmiany personalne w szkołach 
oraz nowe programy zajęć eduka-

cyjnych w instytucjach kulturalnych to 
najważniejsze zmiany, z jakimi spotkali się 
uczniowie, rodzice i nauczyciele w nowym 
roku szkolnym.   

–  Rok szkolny 2017/2018 będzie pierw-
szym, podczas którego obowiązywać będą 
na powrót ośmioletnie szkoły podstawowe 
– mówi Jerzy Kulka, Zastępca Burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego ds. Społecznych.  
– W Pruszczu Gdańskim nie zmieni się liczba 
placówek oświatowych. Po 17 latach „Mała 
Czwórka” przy ul. Obrońców Westerplat-
te stanie się „Małą Jedynką”, wracając do 
ZSO nr 1, składającego się obecnie z liceum 
i ośmioletniej podstawówki. W placówce 
przy ul. Obrońców Westerplatte utrzymane 
zostaną oddziały klas 1 – 3.

Po zachodniej stronie miasta nie zmieniły 
się obwody szkolne SP nr 3 i SP nr 2. Wschod-

nia część miasta została obecnie podzielona 
na dwa obwody – ZSO nr 1 i SP nr 4.

Przez najbliższe dwa lata dzieci, które będą 
kończyły VI klasę w SP nr 3, będą przenoszone 
całymi klasami do ZSO nr 1 jako klasy VII. 
Przy naborze do klas I w pierwszej kolej-
ności przyjmowane będą dzieci osób stale 
mieszkających i płacących podatki w mieście 
Pruszcz Gdański.

Od września gotowa jest nowa wentylacja 
kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej 
nr 3. Oddane zostanie tam także nowe mia-
steczko ruchu drogowego. Na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 2 trwa częściowa wymiana 
nawierzchni boiska do gry w piłkę nożną ze 
sztucznej trawy. Wciąż prowadzone są prace 
przy budowie nowego żłobka na Osiedlu 
Bursztynowym. Obecnie trwa stawianie stanu 
surowego budynku.

Nowym dyrektorem Szkoły Podstawo-
wej nr 4 został Paweł Biesiekierski, który 
zastąpił emerytowanego Tadeusza Zimodro. 
Dyrektor Paweł Biesiekierski ma 39 lat, uczył 
przez 14 lat w gdańskich placówkach oświa-
towych, między innymi w Conradinum. Jest 
dyplomowanym nauczycielem matematyki, 
fizyki i informatyki, a także egzaminatorem 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.  

Podczas sesji Rady Miasta 5 września, 
mianowania otrzymało dziewięciu nauczycieli 
ze szkół nr 2, 3 i 4. 

Do roku szkolnego przygotowały się nie 
tylko pruszczańskie placówki oświatowe, Budowa żłobka przy ul. Romera

Budowa miasteczka ruchu drogowego przy SP nr 3

Głosowanie na projekty w ramach Budżetu oBywatelskieGo 2018
18 września – 2 października 2017

ale także Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna. 

– Zapraszamy uczniów na warsztaty teatral-
ne „Zaczarowany Świat Sceny”, prowadzone 
podczas roku szkolnego przez „Teatr Kufer”. 
We wrześniu rozpoczęły się też warsztaty psy-
chologiczne „W sieci uzależnień” oraz lekcje 
biblioteczne na temat tolerancji – mówi Joanna 
Przybyś, Dyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. – Biblioteka przygo-
towała także, specjalnie z myślą o uczniach, 
cykl spotkań  podróżniczych, podczas których 
odbędzie się wykład na temat Drakuli oraz 
warsztaty „Zdrowy Styl Życia”. W paździer-
niku w ramach projektu „Z książką na wa-
lizkach” zapraszamy na spotkania autorskie 
dla dzieci.

Ofertę dla uczniów przygotowała także 
Faktoria Handlowa z czasów rzymskich, 
w ramach której skorzystać można z sekcji 
łuczniczej, zajęć z gier planszowych o staro-
żytności oraz spotkań z pasją. Do Centrum 
Kultury i Sportu powróci też sekcja gitary, 
tańca i plastyczna. 
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l.p. imię i nazwisko wrzesień październik listopad

1. Mariusz Badziąg 1 września 2 października 2 listopada

2. Adam Bodo 4 września 3 października 3 listopada

3. Magdalena Braun-Moskwa 6 września 5 października 6 listopada

4. Bartłomiej Chrząszcz 7 września 6 października 7 listopada

5. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 5 września 4 i 25 października 8 listopada

6. Ireneusz Czernecki 25 i 27 września 11 października 15 i 29 listopada

7. Grzegorz Gnaciński 8 września 9 października 9 listopada

8. Piotr Kaliński 11 września 10 października 10 listopada

9. Marek Kamola 12 września 12 października 13 listopada

10. Jerzy Kłys 14 września 13 października 14 listopada

11. Marek Krawyciński 13 września 18 października 22 listopada

12. Witold Kulik 15 września 16 października 16 listopada

13. Hubert Lewandowski 18 września 17 października 17 listopada

14. Krzysztof Lisowski 19 września 19 października 20 listopada

15. Marcin Nowakowski 21 września 20 października 21 listopada

16. Danuta Olech 22 września 23 października 23 listopada

17. Leszek Parzymies 20 września 24 października 24 listopada

18. Joanna Rojek-Rybak 26 września 26 października 27 listopada

19. Jan Sabała 27 września 27 października 28 listopada

20. Andrzej Ślusarczyk 28 września 30 października 29 listopada

21. Szymon Zander 29 września 31 października 30 listopada

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

dokończenie na str. 3

wykaz uchwał Vii kadencji rady miasta
XXXV zwyczajna sesja rady miasta pruszcz 
Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r. 
1. XXXV/307/2017
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na 2017 rok.
2. XXXV/308/2017
Uchwała w sprawie zmiany  wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański na lata 2017 – 2029.
3. XXXV/309/2017
Uchwała w sprawie zatwierdzenia przez Radę 
Miasta Pruszcz Gdański rocznego sprawozda-
nia finansowego za rok 2016 Centrum Kultury 
i Sportu w Pruszczu Gdańskim – instytucji 
kultury.
4. XXXV/310/2017
Uchwała w sprawie zatwierdzenia przez Radę 
Miasta Pruszcz Gdański rocznego sprawoz-
dania finansowego za rok 2016 Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu 
Gdańskim – instytucji kultury.
5. XXXV/311/2017
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański za rok 2016.
6. XXXV/312/2017
Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego za rok 2016.
7. XXXV/313/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański 
porozumienia z Komendantem Wojewódzkim 
Policji w Gdańsku przy udziale Komendanta 
Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim, 
dotyczącego przekazania środków pieniężnych 
na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gdańsku w celu współfi-
nansowania wykonania ogrodzenia budynku 
Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu 
Gdańskim oraz zagospodarowania terenu bez-
pośrednio do niego przyległego.
8. XXXV/314/2017
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspie-
rania Rodziny na lata 2017 – 2019 dla Miasta 
Pruszcz Gdański.
9. XXXV/315/2017
Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu 
Gdańskim.
10. XXXV/316/2017
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu 
szczepień profilaktycznych przeciwko grypie 
osób od 55 roku życia w Gminie Miejskiej 
Pruszcz Gdański”.
11. XXXV/317/2017
Uchwała w sprawie wskazania miejsca realiza-
cji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów 
klasy VI Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana 
Matejki w Pruszczu Gdańskim i uczniom 
niektórych oddziałów klasy III oraz klasy VI 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim, w roku 
szkolnym 2017/2018.
12. XXXV/318/2017
U c h w a ł a  z m i e n i a j ą c a  u c h w a ł ę  n r 
XXX/275/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański 
z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie dostosowa-

nia sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 
ustawą – Prawo oświatowe, prowadzonych przez 
Gminę Miejską Pruszcz Gdański.
13. XXXV/319/2017
Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXX/277/2017 
Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 6 marca 
2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicz-
nych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych, prowadzonych przez 
Gminę Miejską Pruszcz Gdański.
14. XXXV/320/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż w drodze przetargu działki nr 109/2 o pow. 
1 128 m2, w obrębie 12, stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położonej 
w pobliżu ul. Grota Roweckiego w Pruszczu 
Gdańskim.
15. XXXV/321/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż w drodze przetargu działki nr 2/13 o pow. 
86 616 m2, w obrębie 8, stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położonej 
w pobliżu ul. NSZZ Solidarność w Pruszczu 
Gdańskim.
16. XXXV/322/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż w drodze przetargu działek nr 25/50 o pow. 
618 m2, w obrębie 5 i nr 25/53 o pow. 6 387 m2   

w obrębie 5, stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański, położonych w po-
bliżu ul. Jana z Kolna w Pruszczu Gdańskim.
17. XXXV/323/2017
Uchwała w sprawie  wyrażenia  zgody na 
sprzedaż przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański 
w  drodze bezprzetargowej gruntu, położonego 
w Pruszczu Gdańskim w pobliżu ul. Marii Ko-

nopnickiej w obrębie 7, stanowiącego własność 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, oznaczonego 
jako działka  nr 311/30 o pow. 661 m2, na  rzecz 
osoby, która poniosła nakłady na wybudowanie 
budynku na tej działce.
18. XXXV/324/2017
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Pruszcz Gdański dla działki nr 523/12, obr. 12.
19. XXXV/325/2017
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Pruszcz Gdański „Pole – duże”.
20. XXXV/326/2017
Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański na lata 2016 – 2025”.
21. XXXV/327/2017
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon 
ul. Krótkiej”.
22. XXXV/328/2017
Uchwała w sprawie przyjęcia „Założeń do pla-
nu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański na lata 2016 – 2030”.
23. XXXV/329/2017
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
24. XXXV/330/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia woli zmiany 
Umowy Prezydenta Miasta Gdańska z dnia  
26 sierpnia 2010 r. w sprawie realizacji Projektu 
„Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa  
i modernizacja systemu odprowadzania wód 
opadowych w Gdańsku”, zawartej pomiędzy 
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Śmieci po nowemu w Pruszczu Gdańskim
Małgorzata Skuza

Mając na uwadze dotychczasowe su-
gestie mieszkańców wraz z nową 
umową na odbiór i zagospoda-

rowanie odpadów komunalnych powsta-
jących w państwa domach usprawniony 
został system gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

Wprowadzone zostały następujące zmiany:
- dwukrotne zwiększenie częstotliwości od-

bioru odpadów wielkogabarytowych w ramach 
mobilnych zbiórek odbywających się metodą 
tzw. wystawek (w drugiej połowie 2017 r. tego 
rodzaju zbiórki zaplanowane zostały na 30 
września i 16 grudnia),

- dwukrotne zwiększenie w listopadzie 
częstotliwości odbioru odpadów mokrych 
z zabudowy jednorodzinnej (zamiast odbioru 
odpadów co 2 tygodnie – odbiór co tydzień),

- wyposażenie nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej w pakiety startowe składające 
się z 10 sztuk worków na papier, 10 sztuk wor-
ków na szkło i 10 sztuk worków na tworzywa 
sztuczne, które mieszkańcy mogą wykorzystać 
zgodnie z ich przeznaczeniem w sytuacji, gdy 
na przykład worek ulegnie uszkodzeniu lub 
mieszkańcy będą mieli więcej odpadów,

Gminą Miasta Gdańska a Gminą Miejską 
Pruszcz Gdański.
25. XXXV/331/2017
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Gdańskiemu.

XXXVi zwyczajna sesja rady miasta pruszcz 
Gdański z dnia 12 lipca 2017 r. 
1. XXXVi/332/2017
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na 2017 rok.
2. XXXVi/333/2017
Uchwała w sprawie zmiany  wieloletniej progno-
zy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 
na lata 2017 – 2029.
3. XXXVi/334/2017
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wybo-
ru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
takiej opłaty wnoszonej przez właścicieli nieru-
chomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
4. XXXVi/335/2017
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.
5. XXXVi/336/2017
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały  
nr VI/56/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański 
z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia 
zasad umieszczania znaków reklamowych na 
gruntach, budynkach i obiektach stanowiących 
własność komunalną Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański oraz zasad określania opłat z tego tytułu.

6. XXXVi/337/2017
Uchwała w sprawie zmiany przebiegu niektó-
rych ulic na terenie Pruszcza Gdańskiego.
7. XXXVi/338/2017
Uchwała w sprawie zaliczenia ulic w mieście 
Pruszcz Gdański do kategorii dróg gminnych  
i ustalenia ich przebiegu.
8. XXXVi/339/2017
Uchwała w sprawie zmiany przebiegu ul. Krót-
kiej na terenie Pruszcza Gdańskiego.
9. XXXVi/340/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przy-
stąpienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do 
partnerstwa w projekcie pn.: „Zintegrowana 
Inwestycja w Talenty I” w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach 
Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działalność 
5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających 
bez pracy, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja osób 
pozostających bez pracy – mechanizm ZIT.
10. XXXVi/341/2017
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy  
w Pruszczu Gdańskim (Obrońców Pokoju).
11. XXXVi/342/2017
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy  
w Pruszczu Gdańskim (24 Marca).
12. XXXVi/343/2017
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy  
w Pruszczu Gdańskim (Plac Wyzwolenia).

XXXVii nadzwyczajna sesja rady miasta 
pruszcz Gdański z dnia 9 sierpnia 2017 r.
1. XXXVii/344/2017
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na 2017 rok.

2. XXXVii/345/2017
Uchwała w sprawie zmiany  wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański na lata 2017 – 2029.
3. XXXVii/346/2017
Uchwała w sprawie wskazania miejsca realizacji 
obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy 
VI Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Matejki 
w Pruszczu Gdańskim i uczniom niektórych 
oddziałów klasy III oraz klasy VI Szkoły Pod-
stawowej nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskie-
go w Pruszczu Gdańskim, w roku szkolnym 
2017/2018.
4. XXXVii/347/2017
Uchwała w sprawie wskazania osób do komisji 
konkursowej oceniającej oferty na realizację 
zadania publicznego polegającego na zapew-
nieniu możliwości korzystania z wychowania 
przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach 
w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 
szkolnym 2017/2018.

XXXViii nadzwyczajna sesja rady miasta 
pruszcz Gdański z dnia 9 sierpnia 2017 r.
1. XXXViii/348/2017
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na 2017 rok.
2. XXXViii/349/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzie-
lenie pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański 
dla Gminy Dziemiany na działania związane  
z usuwaniem skutków nawałnicy z dnia 11 sierp-
nia 2017 r. w zakresie bezpieczeństwa.

- zwiększenie ilości worków na surowce 
wtórne wydawanych mieszkańcom zabudowy 
jednorodzinnej przez firmę odbierającą odpady 
(w zamian za przekazanie zapełnionych zgod-
nie z przeznaczeniem worków na papier, szkło 
i tworzywa sztuczne, firma pozostawi przed 
posesją w dniu odbioru taką ilość pustych 
worków, jaka została wystawiona do odbioru),

uwaGa: worki należy wykorzystywać 
wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, 
co oznacza, że np. wrzucone do worka na 
papier odpady pochodzące z utrzymania 
ogrodu nie zostaną odebrane.

- wydłużenie czasu pracy gminnego punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
(GPSZOK czynny jest w dni robocze od ponie-
działku do piątku w godz. 14:00 – 18:00 oraz 
w soboty w godz. 10:00 – 16:00).

W dalszym ciągu usługę odbioru i zagospo-
darowania odpadów komunalnych realizuje 
firma SUEZ Północ (dawne PRSP). Najniższa 
cena, jaką udało się uzyskać w przetargu, prze-
kracza kwotę otrzymywaną z pobieranych od 
mieszkańców opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.

W związku ze wzrostem kosztów odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych 

zachodzi konieczność zmiany stawek opłat od 
1 września 2017 r. 

W przypadku osób rozliczających się do tej 
pory od powierzchni lokalu mieszkalnego stawka 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi wynosi 0,69 zł miesięcznie za m2 powierzchni 
lokalu mieszkalnego w części do 100 m2 oraz 
0,01 zł miesięcznie za m2 powierzchni lokalu 
mieszkalnego w części powyżej 100 m2. 

Dla osób uiszczających dotychczas opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od gospodarstwa domowego stawki różnicuje 
się w sposób następujący:

-  w zabudowie wielorodzinnej dla go-
spodarstwa jednoosobowego opłata wynosi 
15 zł miesięcznie,

- w zabudowie wielorodzinnej dla go-
spodarstwa dwuosobowego opłata wynosi 
28 zł miesięcznie,

- w zabudowie jednorodzinnej dla go-
spodarstwa jednoosobowego opłata wynosi 
38 zł miesięcznie,

- w zabudowie jednorodzinnej dla go-
spodarstwa dwuosobowego opłata wynosi 
52 zł miesięcznie.

Wszelkie wątpliwości lub pytania dotyczą-
ce gospodarowania odpadami komunalnymi 
w Pruszczu Gdańskim należy kierować do Re-
feratu Gospodarki Komunalnej telefonicznie 
pod nr 58 775-99-88 lub  drogą elektroniczną 
na email: smieci@pruszcz-gdanski.pl.
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Podsumowanie dotychczasowych inwestycji miejskich
Katarzyna Kopeć

L etni okres to czas wzmożonych prac i remontów na 
terenie naszego miasta. sukcesywnie realizowane 
są poszczególne tegoroczne plany budżetowe prze-

znaczone na inwestycje miejskie. 
Zaawansowane prace drogowe trwają obecnie na Osiedlu 

Bursztynowym. Mieszkańcy tej części Pruszcza wkrótce będą 
mogli korzystać z dróg o nawierzchni utwardzonej bitumicznie 
na ul. Czekanowskiego i Strzeleckiego oraz z kostki betonowej 
na ul. Dobrowolskiego. Równocześnie realizowane są prace 
na ul. Dybowskiego i ul. Domeyki.

Ruszyła również budowa żłobka miejskiego, prace są na 
etapie wykonania stanu surowego w tym ścian fundamentów 
i parteru. Niezbędna do dogodnego dojazdu do placówki 
jest kontynuacja budowy ul. Romera, przy której znajduje 
się inwestycja. W związku z tym i na tym odcinku można 
zaobserwować intensywne działania związane nie tylko 
z nawierzchnią, ale także z odwodnieniem i oświetleniem.

Zaawansowane prace budowlane trwają również w za-
bytkowym budynku przy ul. Krótkiej 6. Obecnie w obiekcie 
prowadzone są roboty polegające na wymianie uszkodzonych 
elementów konstrukcji szachulcowej oraz kwater ceglanych.

Dobra informacja dla miłośników czworonogów – na 
osiedlu Tysiąclecia tuż przy zbiorniku retencyjnym powstał 
kolejny w naszym mieście park dla psów. W wybudowanym 
ogrodzeniu stworzono specjalną śluzę zapobiegającą wybie-
gnięciu psa po otwarciu bramki.

Przerwa wakacyjna umożliwiła zmodernizowanie na-
wierzchni boiska oraz zakup i montaż bramek wielofunk-

cyjnych przy Szkole Podstawowej nr 2. Dodatkowo teren 
rekreacyjny w pobliżu szkoły został wyposażony w street 
workout, czyli urządzenia przeznaczone do ćwiczeń. 

Dzięki współpracy miasta z centrum logistyczno-dystry-
bucyjnym LPP powstał nowy skwerek, będący elementem 
infrastruktury ul. Grota Roweckiego. Zasadzono 19 drzew, 
wśród nich jarzębiny, platany, jabłonie ozdobne oraz krzewy.

Oddany do użytku został także chodnik tuż przy Kanale 
Raduni, którego budowa rozpoczęła proces rewitalizacji 
przynależącego do niego parku z zachowaniem starych drzew. 
Projekt przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Ogrodniczych 
i Ogólnokształcących i we wrześniu rozpocznie się realizacja 
tego zadania, które powstanie w ramach inicjatywy Budżetu 
Obywatelskiego. 

Nie jest to jedyna inwestycja realizowana z budżetu party-
cypacyjnego. W lipcu powstała pruszczańska plaża miejska 
przy ul. Dworcowej. Uporządkowano teren, zamontowano 
leżaki, przebieralnie, a także stojaki na rowery. Dobiega 
również końca budowa małego miasteczka ruchu drogowego 
z rowerowym torem przeszkód zlokalizowanego przy Szkole 
Podstawowej nr 3. 

Poza własnymi inwestycjami, Miasto Pruszcz Gdański 
współpracuje i  partycypuje w kosztach z Powiatem Gdańskim. 
Na Osiedlu Wschód zaobserwować można dalsze roboty na 
ul. Korzeniowskiego. Trwają prace wykończeniowe siedziby 
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którego oficjalne 
otwarcie przewiduje się we wrześniu.

Budowa ul. Strzeleckiego

Remont budynku przy ul. Krótkiej 6

Zmodernizowane boisko w okolicy Szkoły Podstawowej nr 2

Pruszczańska plaża miejska
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Jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu dotacji
Adam Moczulski

Rok 2017 jest dla pruszcza Gdańskiego bardzo korzystny 
jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. 
na realizację 6 projektów pozyskaliśmy łącznie około 

25 milionów złotych dofinansowania. oto zestawienie reali-
zowanych obecnie i planowanych do realizacji projektów 
w naszym mieście. 

rewitalizacja
Najbardziej zaawansowanym w postępie prac jest projekt 

pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański na lata 2016 – 2025”. 

Dzięki pozyskanym środkom udało się wyznaczyć we współpra-
cy z mieszkańcami obszar do rewitalizacji, przygotować dokument 
„Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 
na lata 2016 – 2025”, przeprowadzić konsultacje społeczne oraz 
przeszkolić pracowników Urzędu Miasta z wdrożenia Programu 
Rewitalizacji. 

Zadanie zostało sfinansowane w 90% z Programu Operacyj-
nego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 dla Województwa 
Pomorskiego oraz z Budżetu Państwa – kwota ta wyniosła 51 
634,74 zł. Pozostała część w wysokości 10% stanowiła wkład 
własny Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.  

węzły integracyjne
29 maja 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim podpisano 

najobszerniejszy pod względem zakresu prac, harmonogramu 
oraz budżetu projekt: „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz 
Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”. 

Miasto zrealizuje dzięki niemu 12 zadań inwestycyjnych m.in.: 
budowę parkingu przy ul. Dworcowej typu Park & Ride dla samo-
chodów osobowych i rowerów, budowę parkingu samochodowego 
przy Dworcu PKP, przebudowę ulic Skalskiego i Dąbrowskiego 
oraz budowę ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w różnych 
częściach miasta. 

Razem z Miastem Pruszcz Gdański, które jest liderem projektu, 
inwestycje realizować będą samorządy partnerskie: Gmina Pszczółki, 
Gmina Pruszcz Gdański, Powiat Gdański oraz Gmina Trąbki Wielkie. 
Całkowita wartość projektu wynosi 37 436 284,95 zł, z czego dla 
Miasta Pruszcz Gdański przypadnie 15 872 333,44 zł dofinansowa-
nia. Inwestycje zaplanowane w projekcie zostaną zrealizowane do 
30 czerwca 2020 roku. 

termomodernizacja
5 czerwca 2017 roku, czyli kilka dni po podpisaniu umowy na 

realizację projektu węzłów integracyjnych Burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego Janusz Wróbel podpisał kolejną umowę, tym razem na 
realizację projektu pt.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych 
na terenie Pruszcza Gdańskiego”. 

1 760 328 zł dofinansowania pozwoli m.in. na ocieplenie 
budynków komunalnych oraz placówek oświatowych, które do 
tej pory nie były jeszcze remontowane. Dodatkowo w szkołach 
i przedszkolach objętych projektem zostanie wymienione oświe-
tlenie na energooszczędne. 

zbiorniki retencyjne
Kolejnym sukcesem jest pozyskanie 7 044 180,74 zł na budowę 

zbiorników retencyjnych. Dzięki budowie dwóch zbiorników 
retencyjnych, pierwszego w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblew-
skiego, Mościckiego oraz drugiego przy Osiedlu Strzeleckiego, 
zmniejszy się zagrożenie powodziowe w centralnej części miasta, 
do której spływa woda z wyżej położonych terenów. 

Zgodnie z harmonogramem projektu pt.: „Wzmocnienie odpor-
ności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę 
kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic 
Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strze-
leckiego w Pruszczu Gdańskim” zbiorniki wraz z infrastrukturą 
doprowadzania do nich wody deszczowej zostaną wybudowane  
do końca 2018 roku.

Zarówno dofinansowanie na budowę węzłów integracyj-
nych, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, jak 
i zbiorników retencyjnych pochodzi ze środków Unii Europej-
skiej przyznawanych przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego w ramach RPO WP. 

miejsce pamięci 
We wrześniu miasto podpisało również umowę na realizację 

projektu pt.: „Rewitalizacja miejsca Pamięci Narodowej przy  
ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim”.  Pomnik przy 
ul. Powstańców Warszawy został ustawiony w latach 60. jako 
hołd ofiarom podobozu Stutthof funkcjonującego w latach 1944 
– 1945 na terenie lotniska wojskowego w Pruszczu Gdańskim.

Miejsce pamięci od czasów powstania nie przechodziło grun-
townego remontu, stąd też stan ogrodzenia, chodnika oraz sa-
mego pomnika wymaga pilnych nakładów inwestycyjnych. 
Zakres planowanych prac obejmuje: odnowienie pomnika wraz 
z cokołem, odnowienie ogrodzenia, urządzenie zieleni, ułożenie 
nowego chodnika, ustawienie ławek oraz ustawienie znaków 
informacyjnych.  

Na odnowę miejsca pamięci miasto pozyskało 99 900 zł z Pro-
gramu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi 
upamiętnieniami w kraju” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.   

wsparcie osób bezrobotnych 
Władze miasta pamiętają również o mieszkańcach mających 

problemy w odnalezieniu się na rynku pracy. Dlatego od wrze-
śnia wspólnie z Miastem Gdańsk, które jest liderem projektu 
realizowany jest projekt „Zintegrowana Inwestycja w Talenty I”. 

Ma on na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych, 
którym z różnych przyczyn trudno jest powrócić na rynek pracy. 
Osoby z niepełnosprawnością, kobiety powracające do pracy po 
urodzeniu dziecka czy też osoby o niskich kwalifikacjach będę 
mogły skorzystać z indywidualnego planowania ścieżki zawodo-
wej przygotowanej przez doradcę zawodowego oraz bezpłatnie 
ukończyć szkolenie lub kurs zawodowy, który zwiększy ich szanse 
na znalezienie zatrudnienia. 

Podpisanie umowy na budowę zbiorników retencyjnych, 18 sierpnia 2017



Wieœci PRUSZCZA  2017  6.

W czerwcu, lipcu i sierpniu osiem 
par małżeńskich z pruszcza 
Gdańskiego obchodziło wy-

jątkową rocznicę ślubu.  
08.06.2017 r. złoty jubileusz 50-lecia 

zawarcia związku małżeńskiego obchodzili 
Państwo Helena i Henryk Gawron. Otoczeni 
rodziną, ze wzruszeniem przyjęli medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie nadane im 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
jako dowód uznania i szacunku za trwałe 
i szczęśliwe małżeństwo.

50, 55 i 60 lat razem 
Adam Moczulski

07.07.2017 r. jubileusz 60-lecia zawarcia 
związku małżeńskiego obchodzili Państwo 
Agnieszka i Henryk Machnikowscy. Liczne 
grono rodzinne towarzyszyło Pani Agniesz-
ce i Panu Henrykowi podczas uroczystych 
obchodów tego wyjątkowego jubileuszu. 

30.08.2017 r. Urząd Stanu Cywilnego 
gościł Państwa: Dorotę i Stanisława Nowak 
(60-lecie związku małżeńskiego), Lidię 
i Mikołaja Laszkiewicz (50-lecie związku 
małżeńskiego), Mariannę i Jana Kachniarz 
(50-lecie związku małżeńskiego), Helenę 

i Henryka Puławskich (50-lecie związku 
małżeńskiego), Aleksandrę i Józefa Bu-
ćwińskich (50-lecie związku małżeńskiego), 
Jadwigę i Huberta Klechowicz (55-lecie 
związku małżeńskiego).

Z tej okazji serdeczne gratulacje Jubi-
latom złożyli przedstawiciele władz mia-
sta: Burmistrz Janusz Wróbel, Burmistrz 
ds. Komunalnych Wojciech Gawkowski, 
Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska oraz Wiceprzewod-
niczący Rady Miasta Ireneusz Czernecki, 
życząc małżonkom pomyślności, radości 
oraz zdrowia na następne lata wspólne-
go życia.

Jubileusz Państwa Gawron Jubileusz Państwa Machnikowskich

Jubileusz Państwa Nowak, Laszkiewicz i Kachniarz Jubileusz Państwa Puławskich, Bućwińskich, Klechowicz 

Wyjątkowe urodziny naszych mieszkańców
Adam Moczulski

W ostatnim czasie rocznice uro-
dzin obchodzili: pani danuta 
poznańska (90 lat), pan ry-

szard zagorzycki (90 lat), pani władysła-
wa Gowarzewska (100 lat), pan marian 
Banaszewski (90 lat), pan kazimierz 
Brzeziński (90 lat), pani salomea szwarc 

(90 lat), pan zygmunt Gronkiewicz (95 
lat), pani Genowefa kalinowska (90 lat), 
pani anna Bąk (90 lat) i pani janina 
rybacka (90 lat).

W tych wyjątkowych dniach przedsta-
wiciele władz miasta złożyli Jubilatom 
wizyty, by pogratulować pięknej rocznicy 

urodzin oraz wręczyć prezenty, kwiaty 
i listy gratulacyjne. 

Redakcja „Wieści Pruszcza” również 
życzy samych pogodnych i pomyślnych 
dni, spędzonych wśród najbliższych osób 
w atmosferze miłości i wsparcia. 

u
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95. urodziny Pana Zygmunta Gronkiewicza

90. urodziny Pani Anny Bąk 90. urodziny Pani Janiny Rybackiej

90. urodziny Pani Genowefy Kalinowskiej

100. urodziny Pani Władysławy Gowarzewskiej 90. urodziny Pana Mariana Banaszewskiego

90. urodziny Pana Kazimierza Brzezińskiego 90. urodziny Pani Salomei Szwarc 

90. urodziny Pani Danuty Poznańskiej 90. urodziny Pana Ryszarda Zagorzyckiego

u
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Pruszczańskie Antki 
Bartosz Gondek

Ostatnio głośną stała się sprawa 
doniosłej roli, jaką w planach mi-
litarnych korei północnej mają 

odegrać klasyczne dwupłatowce an2, 
których zadaniem będzie zrzucenie de-
santu w kluczowych punktach korei po-
łudniowej.

Amerykanie potwierdzają, że  powolne 
i trudne do wykrycia AN2 mogą być istotnie 
groźną bronią. W ten sposób po 70 latach 
od rozpoczęcia produkcji, AN2 powróciły 
jako pełnoprawny i niebezpieczny środek 
bojowy. Co ciekawe, ostatni samolot tego 
typu, przeznaczony dla Wietnamu, wypro-
dukowano całkiem niedawno – zaledwie 15 
lat temu w Polsce. Na lotnisku w Pruszczu 
mamy taką cudowną broń w aż dwóch eg-
zemplarzach. Mniej znany, biało-czerwony 
SP-FDU, stoi uziemiony w hangarze jako 
rezerwowy. To tak zwana „salonka”, czyli 
typowy samolot pasażerski. Antkowi brakuje 
sprawnego silnika i śmigła. Gdyby je miał, 
mógłby śmiało wznosić się w przestworza.

Znacznie bardziej znany jest latający, 
w zarezerwowanych niegdyś dla lotnic-
twa rolniczego, żółto-czarnych barwach,  
AN 2 SP-ANI.  To najstarszy latający sa-
molot w województwie pomorskim. Antka 
wyprodukowano w 1967 roku. Przez kilka 
miesięcy latał w Mielcu i w Bydgoszczy. 
Od 1970 roku, kiedy trafił do Aeroklubu 
Gdańskiego, przewiózł tysiące pasażerów 
przebywając w powietrzu tysiące godzin. 
Co ciekawe, w latach 80. Antkiem latał 
Lech Wałęsa. Ówczesny szef Solidarności 
wykorzystywał go jako samolot dyspo-
zycyjny. Potem woził skoczków, ciągnął 
szybowce, rozrzucał szczepionkę przeciw-
ko wściekliźnie. Był też dodatkową atrak-
cją giełdy, wożąc przybywających na nią 
klientów. Niedawno samolot doczekał się 
poważnego przeglądu silnika, który obecnie 
jest jak nowy. W najbliższych miesiącach, 
po zakończeniu letniej tury lotów „nasz” 
Antek SP-ANI będzie poddany kolejnym 
zabiegom odmładzającym.  

– To prawdziwy oldtimer i atrakcja róż-
nych zlotów. Coraz częściej jesteśmy za-
praszani na Air Show – będziemy go  jak 
najdłużej utrzymywać w powietrzu. Wozimy 
skoczków spadochronowych, wykorzy-
stuje go nadal wojsko. Pracuje w każdych 
warunkach, kapitalnie odwdzięczając się 
za poświęconą mu troskę – mówi prezes 
Aeroklubu Gdańskiego Mikołaj Chrzan.

Aeroklub przygotowuje się do 50. uro-
dzin Antka. We wrześniu będzie samolotowy 
tort i dedykowane Antkowi zawody na cel-
ność lądowania. Prawdziwy kawał historii, 
także Pruszcza Gdańskiego.

Pruszczański dwupłatowiec AN 2 SP-ANI  
w pełnej krasie

Faktoria Kultury 2017


