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Miasto pięknieje
Janusz Wróbel

6-7 12Najważniejsze inwestycje
wykonane w latach 2015-20174 Rada Seniorów Tożsamość Pruszcza 

Gdańskiego

To będzie dobry koniec roku. 
W mieście dzieje się więcej niż 
zakładaliśmy. Dobra pogoda 

sprzyja nie tylko inwestycjom, ale 
również imprezom w plenerze. 

Przełom listopada i grudnia to finisz 
ostatnich miejskich inwestycji. Mam 
nadzieję, że kiedy otrzymają Państwo do 
rąk ten numer „Wieści Pruszcza”, na da-
chu wciąż remontowanego, zabytkowego 
dworku przy Krótkiej 6, w centrum na-
szego miasta, uda się ułożyć dachówkę.

W nowo budowanym żłobku do tej 
pory zostały osadzone okna, kończone 
są prace przy ociepleniu, murarsko-tyn-
karskie oraz instalacyjne. Trwają odbiory 
zakończonego dopiero co zespołu ulic na 
Osiedlu Bursztynowym. Powiat przy po-
mocy finansowej miasta kończy budowę 
ul. Korzeniowskiego. 

Bardzo ważną inwestycją, jaka zo-
stanie zakończona do końca roku, jest 
rewitalizacja miejsca pamięci przy uli-
cy Powstańców Warszawy, w miejscu 
funkcjonowania podobozu KL Stutthof. 
Projekt rewitalizacji realizowany jest 
w myśl wytycznych Pomorskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków 
i Instytutu Pamięci Narodowej, a dotację 
na ten cel miasto pozyskało od Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Kończymy też aranżację placu za-
baw przy ulicy Tysiąclecia, oświetlenie 
w parku dębowym oraz urządzanie Parku 
z gruszą przy Metalzbycie. Odpowiedzią 
na postulaty mieszkańców jest też bu-

dowa przy dworcu nowej toalety. Warto 
również wspomnieć o rekordowej liczbie 
dofinansowań do konwersji pieców – 
z węglowych na ekologiczne. W tym roku 
będą to 24 dotacje. Tylko o dwie mniej 
niż łącznie w ostatnich pięciu latach.

Cały czas trwają prace nad nowym, 
miejskim budżetem na rok 2018. Mimo to 
znamy już pierwsze miejskie inwestycje. 
W przyszłym roku będziemy realizować 
przede wszystkim inwestycje związane 
z projektem węzłów integracyjnych, czyli 
budowę dwóch parkingów po obu stronach 
dworca kolejowego. Zbudujemy ścieżkę 
rowerową od ul. Mickiewicza do Strugi 
Gęś i ulicy Sikorskiego. Powstaną też dwa 
mostki, na Raduni przy ulicy Zastawnej, 
a także umożliwiający dojście do Faktorii 
od strony Juszkowa. Kolejnym udogod-
nieniem dla Pruszczan, podróżujących 
w kierunku węzła integracyjnego, będzie 
remont fragmentu ul. Dąbrowskiego.

Węzły integracyjne to największy 
z projektów, na jaki udało nam się po-
zyskać środki unijne w 2017 roku. Je-
steśmy liderem tego przedsięwzięcia, 
które będzie realizowane na terenie 5 
samorządów: Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański, Gminy Pruszcz Gdański, Gminy 
Pszczółki, Gminy Trąbki Wielkie oraz 
Powiatu Gdańskiego. Całkowita war-
tość projektu „Budowa węzłów inte-
gracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo 
i Pszczółki wraz z trasami dojazdowy-
mi” wynosi 37 436 284,95 zł z czego 
dla Miasta Pruszcz Gdański przypadnie  
15 872 333,44 zł. 

Idea tego projektu jest prosta: budowa 
i remont na terenie Pruszcza Gdańskiego 
oraz sąsiadujących samorządów dróg, 

ścieżek rowerowych i chodników tworzą-
cych spójne ciągi komunikacyjne. Dzię-
ki temu osoby przemieszczające się do 
pracy, szkoły, lekarza będą miały łatwy 
dojazd różnymi środkami komunikacji 
do miasta. Jeśli ktoś podróżuje dalej, 
będzie miał możliwość zmiany środka 
transportu. Samochód, skuter albo rower 
będzie można zostawić na parkingu przy 
dworcu PKP i w dalszą drogę wyruszyć 
pociągiem. Suma wszystkich zrealizo-
wanych odcinków, a jest ich w całym 
projekcie aż 23 sprawi, że komunikacja 
w Pruszczu Gdańskim i okolicznych 
gminach będzie odbywała się sprawniej.    

Drugim ważnym projektem jest „Kom-
pleksowa modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej oraz 
budynków komunalnych na terenie Prusz-
cza Gdańskiego”. Na jego realizację 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 2014 – 2020  
pozyskaliśmy 1 760 328 zł dofinansowa-
nia. Za te pieniądze uda się wymienić 
oświetlenie na energooszczędne żarów-
ki LED w budynkach Szkoły Podsta-
wowej nr 4 przy ul. Kasprowicza 16  
i ul. Kochanowskiego 8 (przedszkole) 
oraz w budynku Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 1 przy ul. Obrońców 
Westerplatte 30.

Warto podkreślić, że obiekt przy  
ul. Kochanowskiego 8 przejdzie naj-
większą metamorfozę. Oprócz wymiany 
oświetlenia, wykonane zostaną w nim 
kompleksowe prace termomodernizacyj-
ne, czyli ocieplenie z zewnątrz. 
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L.p. Imię i nazwisko Listopad Grudzień

1. Mariusz Badziąg 2 listopada 1 grudnia

2. Adam Bodo 3 listopada 4 grudnia

3. Magdalena Braun-Moskwa 6 listopada 5 grudnia

4. Bartłomiej Chrząszcz 7 listopada 7 grudnia

5. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 8 listopada 6 grudnia

6. Ireneusz Czernecki 15 i 29 listopada 13 grudnia

7. Grzegorz Gnaciński 9 listopada 8 grudnia

8. Piotr Kaliński 10 listopada 11 grudnia

9. Marek Kamola 13 listopada 12 grudnia

10. Jerzy Kłys 14 listopada 14 grudnia

11. Marek Krawyciński 22 listopada 20 i 27 grudnia

12. Witold Kulik 16 listopada 15 grudnia

13. Hubert Lewandowski 17 listopada 18 grudnia

14. Krzysztof Lisowski 20 listopada 19 grudnia

15. Marcin Nowakowski 21 listopada 21 grudnia

16. Danuta Olech 23 listopada 22 grudnia

17. Leszek Parzymies 24 listopada 27 grudnia

18. Joanna Rojek-Rybak 27 listopada 28 grudnia

19. Jan Sabała 28 listopada 28 grudnia

20. Andrzej Ślusarczyk 29 listopada 29 grudnia

21. Szymon Zander 30 listopada 29 grudnia

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

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Mia-
sta Pruszcz Gdański z dnia 21 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 ce-
lowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański 
dla Gminy Dziemiany na działania związane 
z usuwaniem skutków nawałnicy z dnia 11 
sierpnia 2017 r. w zakresie bezpieczeństwa.

XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta 
Pruszcz Gdański z dnia 5 września 2017 r.
1. XXXIX/350/2017
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na 2017 rok.
2. XXXIX/351/2017
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański na lata 2017 – 2029.
3. XXXIX/352/2017
Uchwała w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości.
4. XXXIX/353/2017
Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty 
targowej, określenia wysokości stawek opła-
ty targowej oraz uregulowania niektórych 
innych spraw związanych z jej poborem.
5. XXXIX/354/2017
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2018 dla miasta Pruszcz Gdański”.
6. XXXIX/355/2017
Uchwała w sprawie zmiany statutu Centrum 
Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.
7. XXXIX/356/2017
Uchwała w sprawie utraty mocy Uchwały 
nr XVIII/199/2012 Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania dotacji celowej 
dla podmiotów prowadzących żłobki na 
terenie Miasta Pruszcz Gdański.
8. XXXIX/357/2017
Uchwała w sprawie stwierdzenia prze-
kształcenia Zespołu Szkół nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Pruszczu Gdańskim.
9. XXXIX/358/2017
Uchwała w sprawie stwierdzenia prze-
kształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Matejki 
w Pruszczu Gdańskim.
10. XXXIX/359/2017
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształ-
cenia Zespołu Szkół nr 4 im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim.
11. XXXIX/360/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie pomocy finansowej przez Gminę 

Miejską Pruszcz Gdański w formie dotacji 
celowej Powiatowi Gdańskiemu z siedzibą 
w Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem na 
przebudowę drogi powiatowej nr 2243G,  
ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim.
12. XXXIX/361/2017
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Pruszcz Gdański 
„Osiedle Bursztynowe II”.
13. XXXIX/362/2017
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Pruszcz Gdański 
„Szkoła Podstawowa nr 2”.
14. XXXIX/363/2017
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Pruszcz Gdański 
„Rejon Szkoły Podstawowej nr 3”.
15. XXXIX/364/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu działek   
nr 81/21 i nr 81/22 o łącznej pow. 943 m2,  
w obrębie 12, stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański, położonych przy 
ul. Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim.

16. XXXIX/365/2017
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański.
17. XXXIX/366/2017
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi zło-
żonej przez Pana Stanisława Janowskiego 
na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Pruszczu Gdańskim.
18. XXXIX/367/2017
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi 
złożonej przez Panią Beatę Włodarczyk 
w części dotyczącej zastrzeżeń w zakresie 
działalności Burmistrza Pruszcza Gdańskie-
go i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pruszczu Gdańskim.
19. XXXIX/368/2017
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi 
złożonej przez Panią Annę Wasłowicz na 
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dotyczącej 
wiat przystankowych zlokalizowanych na 
terenie miasta Pruszcza Gdańskiego.
20. XXXIX/369/2017
Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
określającego zasady wyznaczania składu 
oraz zasady działania Komitetu Rewitali-
zacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański”.
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W  nowym budynku Samodzielnego Publicznego Pogotowia 
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim przy ulicy prof. 
Mariana Raciborskiego 2A, ruszyła nocna i świąteczna 

opieka zdrowotna. Inwestycja zrealizowana została przez Powiat 
Gdański przy współpartycypacji Miasta Pruszcz Gdański.

– Powrót do pruszczańskiego pogotowia nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu to ważny moment, na 
który pracowaliśmy kilka lat – mówi Starosta Powiatu Gdańskiego 
Stefan Skonieczny. 

Pierwszym pacjentem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
w nowej przychodni przy ulicy Raciborskiego, była kichająca, 
6-letnia Daria. Po pół godzinie od otwarcia ambulatorium, było ono 
już pełne pacjentów.

Nowa siedziba pogotowia ratunkowego i PCPR

Remont budynku przy 
ul. Krótkiej 6
Bartosz Gondek

W  dalszym ciągu trwają prace budowlane przy 
zabytkowym dworze podcieniowym z przełomu 
XVIII i XIX wieku przy ul. Krótkiej 6. 

D r u g i 
na j s t a r szy 
b u d y n e k 
mieszkalny 
w Pruszczu 
G d a ń s k i m 
m a  n o w ą 
więźbę da-
c h o w ą . 
O b e c n i e 
trwają ro-
boty  przy 
deskowaniu 
i prace we-
wnątrz obiektu.

Wykonawca liczy, że jeszcze w tym sezonie budowlanym 
uda mu się położyć dachówkę. Jeżeli nie, dach obiektu przy 
Krótkiej 6 zostanie zabezpieczony na zimę, a w środku od-
bywać się będą dalsze prace renowacyjne. 

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
ul. prof. Mariana Raciborskiego 2A
83-000 Pruszcz Gdański
Informacja, rejestracja i wizyty domowe: 
tel. 58 773 30 31
e-mail: ratownictwomedyczne@inetia.pl
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 – 8:00
w soboty, niedziele i święta w godzinach 8:00 – 8:00

Nocna i świąteczna opieka 
zdrowotna w pogotowiu 
przy ul. Raciborskiego
Bartosz Gondek

Budynek przy ul. Krótkiej 6 w trakcie remontu

Dodatkowo w budynku powstaną nowe 
usprawnienia dla dzieci i rodziców np. 
rampa dla osób z niepełnosprawnościami, 
nowe balustrady czy wiata dla wózków. 

W tym projekcie ocieplone zostaną 
również budynki komunalne przy ul. 
Powstańców  Warszawy 2, 3 i 30 oraz 
przy ul. Wojska Polskiego 54. Działa-

nia te pomogą zmniejszyć rachunki za 
ogrzewanie i prąd. 

To nie wszystko. W 2018 roku czeka 
nas budowa układu drogowego na ulicach 
Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościc-
kiego, 24 Marca i zbiornika retencyjnego 
na Osiedlu Bursztynowym.

W przyszłym roku ruszy także rozbu-
dowa strażnicy Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Więcej na temat przyszłorocznego 
budżetu inwestycyjnego już wkrótce, po 

informacjach o wysokości państwowej 
subwencji oświatowej, która w przypadku 
ograniczenia dofinansowania, może wpły-
nąć na realizację nowych przedsięwzięć.

Miasto to oczywiście nie tylko in-
westycje. Już dziś gorąco zapraszam 
wszystkich Pruszczan na Jarmark Bożo-
narodzeniowy na Faktorii, który odbędzie 
się w dniach od 3 do 17 grudnia. Nasz 
Jarmark będzie obfitował w rekordową 
liczbę atrakcji. Serdecznie zapraszam!

Miasto pięknieje

Przygotowanie do zimy 
Bartosz Gondek

Na boisku przy Szkole Podstawowej nr 3 trwają przygo-
towania do uruchomienia „Białego Orlika”. 

– Lodowisko ruszy, jeżeli tylko pozwolą na to tempe-
ratury – mówi Jerzy Kulka, Zastępca Burmistrza ds. Społecznych.

Kiedy zaś przyjdzie mróz i śnieg, za utrzymanie dróg w mieście 
odpowiadać będzie firma S.DROG z siedzibą w Pruszczu Gdań-
skim. Pruszczańskie ulice sprzątać będą cztery pługopiaskarki oraz 
jeden ciągnik. Sprzęt jest w gotowości do wyjazdu od 01.11.2017 r. 
Drogi gminne podzielone są na cztery strefy zimowego utrzymania 
w zależności od natężenia ruchu i ważności w siatce komunika-
cyjnej naszego miasta (trasa komunikacji miejskiej). Za zimowe 
utrzymanie chodników odpowiedzialne jest konsorcjum firm GAR-
DEN i PLATAN, które mają do dyspozycji cztery pługopiaskarki 
dostosowane do pracy na chodnikach oraz 10 osób do usuwania 
śniegu oraz likwidowania oblodzenia na schodach oraz mostkach.

Przypominamy, że wszelkie uwagi i spostrzeżenia, dotyczą-
ce utrudnień w okresie zimowym, należy kierować do Referatu 
Gospodarki Komunalnej tel. 58 775 99 18 oraz mailowo na adres  
gk@pruszcz-gdanski.pl, który został specjalnie utworzony po to, 
aby mieszkańcy szybciej i skuteczniej kierowali swoje uwagi do 
osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie.
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Odnowione miejsce pamięci
Bartosz Gondek

Miasto Pruszcz Gdański remontuje miejsce pamięci, 
które od 1969 roku funkcjonuje na terenie dawnego 
podobozu kobiecego Aussenarbeitslager Praust bei 

Danzig przy ulicy Powstańców Warszawy.
– Prace wykonywane są ze środków miasta oraz dzięki 

dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego – mówi Janusz Wróbel, Burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego. Chcielibyśmy, aby po renowacji to zapomniane 
od lat miejsce, ponownie przypominało o naszej historii.

Prowadzone przez miasto prace według wytycznych IPN 
i Pomorskiego Konserwatora Zabytków, objęły wycinkę 
chorych i martwych drzew oraz przygotowanie terenu pod 
nasadzenia. Nawieziono warstwę ziemi urodzajnej, posadzo-
no 15 sztuk nowych drzew oraz 70 sztuk krzewów pnących 
(bluszcze, powojniki). Założono nowy trawnik. Usunięto 
stare ogrodzenie i ustawiono nowe z paneli stalowych. Wy-
konano także nową tablicę pamiątkową, balustradę schodową 
i słupy do tablic informacyjnych. Poważnym wydatkiem 
było odnowienie pomnika wraz z cokołem, ułożenie no-
wego chodnika wraz z obrzeżem. Ten etap prac kosztował   
68 249 zł. Ustawiono także cztery ławki parkowe. Wkrótce 
pojawią się także tablice informacyjne. Łączny koszt zadania 
to 129 940,53 złotych. Dotacja z  MKiDN wyniosła 99 900 zł.

Jak wynika z informacji pozyskanych przez członków 
Stowarzyszenia 49 – Miłośników Lotnictwa, pomnik od-
słonięto 8 maja 1969 roku. Zbudowali go zaś wojskowi 
służący w Pruszczu w czynie żołnierskim na 25-lecie PRL. 
Na odsłonięciu, oprócz ówczesnego dowódcy – płk Jerzego 
Knyszewskiego, który dowodził 49 Pułkiem Śmigłowców od 
lutego 1968 roku do września roku 1972, obecny był Leon 
Lendzion, syn zamordowanego w Stutthofie działacza polo-
nijnego Antoniego Lendziona, który sam był także więźniem 
obozów w Stutthofie i Sachsenhausen.

Rada Seniorów 
Bartosz Gondek

WPruszczu Gdańskim została powołana 9-sobowa Rada 
Seniorów, której celem jest integracja środowiska 
osób starszych. 

W skład Rady Seniorów I kadencji w latach 2016 – 2020 
wchodzą następujące osoby:

L.p. Imię Nazwisko Reprezentuje
1. Janusz Kulik

Przewodniczący
Mieszkańców

2. Danuta Zarzycka
Zastępca 
Przewodniczącego

Mieszkańców

3. Elżbieta Białonoga Mieszkańców
4. Barbara Biegańska Mieszkańców
5. Krystyna Lemczak Fundację Pomocy 

Społecznej 
im. J. Beaumont

6. Franciszek Maliszewski Stowarzyszenie Na 
Rzecz Emerytów 

i Rencistów Powiatu 
Gdańskiego 

„SOLIDARNI”
7. Zofia Masa Mieszkańców
8. Mirosława Polanowska Polski Związek 

Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów

9. Zenon Skąpski NSZZ „SOLIDAR-
NOŚĆ” Emerytów 

i Rencistów

W celu umożliwienia mieszkańcom aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym, rozpoznawania i monitorowania potrzeb 
seniorów oraz wypowiadania się w sprawach ich nurtujących, 
członkowie Rady Seniorów pełnią dyżury raz w miesiącu w bu-
dynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20. 

Harmonogram dyżurów na najbliższy okres (IV kwartał 2017 r. 
i I kwartał 2018 r.) przedstawia się następująco: 

L.p. Imię Nazwisko Dzień miesiąca 
1. Barbara Biegańska 23 listopada 2017 r.
2. Krystyna Lemczak 14 grudnia 2017 r.
3. Zofia Masa 25 stycznia 2018 r. 
4. Franciszek Maliszewski 22 lutego 2018 r. 
5. Mirosława Polanowska 22 marca 2018 r. 

Dyżury są pełnione w pokoju 11, I p. od  14:00 do 16:00.

Rada Seniorów zaprasza mieszkańców do uczestnictwa w Olim-
piadzie Wiedzy Obywatelskiej „SENIOR OBYWATEL”. Wspólnie 
z Burmistrzem Januszem Wróblem, Rada Seniorów już dzisiaj 
zaprasza do udziału w imprezach, które zostaną zorganizowane 
przez stowarzyszenia i organizacje senioralne w ramach DNIA 
SENIORA w dniu 8 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu OLIMPIADY 
i DNIA SENIORA zostaną podane do publicznej wiadomości.

Miejsce pamięci po remoncie
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GPSZOK w Pruszczu Gdańskim
Bartosz Gondek

Coraz większą popularnością wśród mieszkańców Prusz-
cza Gdańskiego cieszy się miejski punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, działający przy 

ulicy Kupieckiej.
– Z perspektywy kilku lat wyraźnie widać, że mieszkańcom 

bardzo odpowiada funkcjonowanie w mieście takiego punktu 
– mówi Wojciech Gawkowski, Zastępca Burmistrza Pruszcza 
ds. Komunalnych. – Z roku na rok przyrasta nam ilość przyjmo-
wanych tam odpadów. Największe wzrosty mają odpady wiel-
kogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady 
budowlano-remontowe.

Przypomnijmy, w punkcie odbierane są selektywnie zebrane 
odpady pochodzące z gospodarstw domowych na terenie Pruszcza 
Gdańskiego. Osoba przekazująca odpady do punktu zobowiązana 
jest udokumentować, że jest mieszkańcem Pruszcza Gdańskiego. 
W punkcie selektywnego zbierania odpadów nie są przyjmowane 
odpady pochodzące z działalności gospodarczej oraz nierucho-
mości zlokalizowanych poza granicami Pruszcza Gdańskiego.

Punkt czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 14:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach 
od 10:00 do 14:00. W GPSZOK przyjmowane są selektywnie 
zebrane odpady komunalne w podziale na następujące frakcje: 
szkło, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriało-

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

we, metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 
wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne (np.: farby, lakiery, 
środki ochrony roślin, oleje, akumulatory, baterie, przetermi-
nowane leki), opony, zużyta odzież i tekstylia, popiół, odpady 
budowlano-remontowe i rozbiórkowe w ilości 0,5 tony rocznie 
na gospodarstwo domowe, skoszona trawa, liście i inne odpady 
z ogrodów i parków. Jeżeli ilość odpadów lub ich rodzaj będą 
sugerować, że pochodzą z działalności gospodarczej, odpady nie 
zostaną odebrane.

Informacja dotycząca odbioru odpadów
Przypominamy, że w okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. odbiór tworzyw sztucznych  
z zabudowy jednorodzinnej odbywa się raz w miesiącu, tj. w pierwszą sobotę miesiąca.

„Program ZIT I - Zintegrowana Inwestycja w Talenty I”
Iwona Michnik

Od 1 września 2017 r. do 31 grud-
nia 2018 r. Miasto Pruszcz Gdań-
ski w partnerstwie z Gdańskim 

Urzędem Pracy realizuje projekt „Zin-
tegrowana Inwestycja w Talenty ZIT I” , 
dofinansowany z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 5.2.1. 
Aktywizacja zawodowa osób pozostających 
bez pracy – mechanizm ZIT.

Projekt stwarza pracodawcom wyjątko-
we możliwości w zakresie pozyskiwania 
pracowników przy wsparciu dotacji finan-
sowych, natomiast dla osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy możliwości zdobycia 
nowej posady czy też rozpoczęcia własnej 
działalności gospodarczej. Innowacyjność 
projektu polega na możliwości łączenia form 
wsparcia. Podnoszenie, uaktualnienie lub 
zmiana kwalifikacji, nie tylko dla szykujących 
się do samozatrudnienia, ale również dla 

poszukujących pracy, to kolejna istotna część 
projektu, planowana dla ok. 220 osób. Rów-
nocześnie w centrum zainteresowania będą 
bieżące potrzeby kadrowe przedsiębiorstw. 
Dlatego nie ma określonych z góry kierunków 
kursów, jakie będą finansowane. Zostaną 
one zaplanowane w ścisłym porozumieniu 
z lokalnym biznesem. 

Następnym elementem projektu jest do-
finansowanie utworzenia 120 miejsc pracy 
w perspektywie 2 lat. W tym przypadku 
oznacza to refundację wyposażenia stano-
wiska pracy do 21 tys. zł. Ponadto oferta 
obejmuje dwie formy częściowego zwrotu 
wydatków na pensje – trwające 6 miesięcy 
tzw. prace interwencyjne lub 12-miesięcz-
ne dofinansowanie wynagrodzenia osób 
w wieku 50 plus.

W projekcie nie zabraknie również najpo-
pularniejszego instrumentu aktywizacji, czyli 
staży. Dzięki nim bez ponoszenia kosztów 

pracodawca będzie mógł przez 6 miesięcy 
przyuczyć i sprawdzić w działaniu kandy-
data na przyszłego pracownika. Ciekawym 
rozwiązaniem jest również opcja łączenia 
różnych form pomocy. W efekcie możliwe 
jest np. najpierw przeszkolenie przyszłego 
pracownika, a następnie skorzystanie z refun-
dacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy dla takiej osoby

Pracodawcy, przedsiębiorcy i osoby bezro-
botne zainteresowane projektem mogą liczyć 
na fachową opiekę i pomoc ze strony doradcy 
poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pra-
cy, który pełni swój dyżur w każdy czwartek, 
w godzinach 10:00 – 15:00, w sali posiedzeń 
w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański przy 
ul. Grunwaldzkiej 20. Ponadto informacje 
można uzyskać na profilu Facebook i stronie 
www miasta Pruszcz Gdański, a także pod 
numerem telefonu 603 930 403.
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Najważniejsze inwestycje zrealizowane przez miasto

Miejski żłobek przy ul. Romera Kryta pływalnia przy SP nr 4

ul. Strzeleckiego ul. Azaliowa i ul. Lawendowa

Inwestycje zrealizowane wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Targowisko miejskie     

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

Boisko przy ul. Tysiąclecia Kładka na Kanale Raduni

Budynek przy ul. Krótkiej 6

Inwestycje realizowane przez miasto Pruszcz Gdański
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Pogotowie ratunkowe i PCPR ul. Korzeniowskiego

ul. Wojska Polskiego ul. Kochanowskiego

Inwestycje realizowane przez miasto Pruszcz Gdański w ramach Budżetu Obywa-
telskiego

Miasteczko ruchu drogowego przy SP nr 3

Park grillowy Siłownia zewnętrzna przy MOPS

Kino przy CKiS Siłownia zewnętrzna przy ZSO nr 1

Plaża miejska

Inwestycje zrealizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym

Pruszcz Gdański w latach 2015 – 2017
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Wizyta Komisji Europejskiej w Pruszczu Gdańskim
Adam Moczulski

12października 2017 r. gościli-
śmy Członków Komisji Euro-
pejskiej odpowiedzialnych za 

planowanie i wdrażanie Programu JES-
SICA.

Pruszcz Gdański był jednym z przy-
stanków na trasie przedstawicieli Komisji 
Europejskiej, którzy odwiedzają inwestycje 
w całej Polsce zrealizowane z Programu 
JESSICA, czyli instrumentu inżynierii fi-
nansowej opracowanego przez Komisję 
Europejską we współpracy z Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem 
Rozwoju Rady Europy.

Podczas spotkania Burmistrz Janusz 
Wróbel i Zastępca Burmistrza ds. Komu-
nalnych Wojciech Gawkowski omówili 
inwestycje finansowane z pożyczek ofe-
rowanych w ramach Programu JESSICA. 
W Pruszczu Gdańskim zrealizowano z tego 
instrumentu 3 projekty.
1. Budowa krytej pływalni wraz z infra-

strukturą techniczno-sportową na terenie 
Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza 
16 w Pruszczu Gdańskim.

2. Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 2.
3. Zagospodarowanie terenu przy ulicy 

Sikorskiego poprzez budowę infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej w Prusz-
czu Gdańskim.

Po prezentacji projektów goście zostali 
zaproszeni do obejrzenia jednej z inwestycji, 
czyli krytej pływalni na terenie Zespołu 
Szkół nr 4.

Wizyta członków Komisji Europejskiej w Pruszczu Gdańskim 

Wizyta studyjna przedstawicieli instytucji z Ukrainy
Magdalena Pycka

20października Urząd Miasta 
w Pruszczu Gdańskim odwie-
dziła grupa przedstawicieli 

różnych instytucji z 10 miast Ukrainy, 
która bierze udział w projekcie promują-
cym koncepcję budżetu obywatelskiego. 
Celem wizyty było omówienie założeń 

pruszczańskiego budżetu obywatelskiego, 
przeanalizowanie poszczególnych jego 
etapów, a także pokazanie zrealizowa-
nych już inwestycji.

Podczas prezentacji Burmistrz Janusz 
Wróbel oraz Sekretarz Miasta Halina Bara-
nowska przedstawili najważniejsze zasady 

Wizyta studyjna przedstawicieli instytucji z Ukrainy

dotyczące poszczególnych etapów realizacji 
budżetu obywatelskiego począwszy od 
zgłaszania projektów przez mieszkańców, 
poprzez weryfikację, głosowanie i wybór 
projektów, działania promocyjne, a skoń-
czywszy na realizacji zadań. Przedstawione 
zostały inwestycje zrealizowane w ramach 
trzech dotychczasowych edycji budżetu 
obywatelskiego w Pruszczu Gdańskim. 

Po oficjalnej części goście z Ukrainy 
mieli możliwość odwiedzić najważniejsze 
realizacje m.in. ciąg pieszy przy ul. PCK, 
plażę nad Radunią, park grillowy, ścieżkę 
zdrowia, miasteczko ruchu drogowego przy 
SP nr 3, patio przy SP nr 4, boisko i ogro-
dzenie przy Przedszkolu nr 3.

Goście zza naszej wschodniej granicy 
wyjechali z Pruszcza Gdańskiego zain-
spirowani tym, w jaki sposób mieszkańcy 
mogą mieć realny wpływ na kreowanie 
otaczającej ich przestrzeni. Już w trakcie 
wizyty studyjnej w terenie deklarowali, 
że niektóre z naszych doświadczeń chcą 
przenieść na swój grunt jako dobre praktyki.
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Bal Seniora 2017
Iwona Michnik

19 października 2017 punktualnie o godz. 17:00 Bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel wraz 
z Przewodniczącą Rady Miasta Małgorzatą Czar-

necką-Szafrańską, Członkiem Zarządu Ryszardem Świlskim, 
Starostą Gdańskim Stefanem Skoniecznym i Wiceprzewodni-
czącym Rady Miasta Pruszcz Gdański Ireneuszem Czerneckim 
otworzyli Bal Seniora 2017. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń był wybór królowej 
i króla balu. W tym roku ten zaszczytny tytuł otrzymali: Pani 
Danuta i Pan Eugeniusz. 

Po wyborach pary królewskiej rozpoczęła się zabawa. Parkiet 
w kilka minut wypełnił się po brzegi i tak było aż do końca wie-
czoru.

Królowa i król balu

Niewidomi i niedowidzący obchodzili 55-lecie swojego Koła
Iwona Michnik

13 października 2017 r. Koło Powiatowe Polskiego 
Związku Niewidomych w Pruszczu Gdańskim świę-
towało jubileusz istnienia, a także Dzień Białej Laski.

Życzenia, kwiaty, gratulacje i podziękowania za pracę na rzecz 
drugiego człowieka otrzymał Zarząd Koła z okazji 55-lecia dzia-
łalności organizacji. Wśród zaproszonych gości pojawili się: Bur-

55-lecie istnienia Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych 
w Pruszczu Gdańskim

mistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel, Przewodnicząca 
Rady Miasta Małgorzata Czarnecka-Szafrańska, Członek Zarządu 
Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, Starosta Gdański 
Stefan Skonieczny, przedstawiciele Gminy Pruszcz Gdański oraz 
wójtowie ościennych gmin.

Koło od ponad pół wieku zrzesza osoby niewidome i niedowi-
dzące z siedmiu gmin powiatu gdańskiego. Wspólnie spędzają czas 
i dzielą się doświadczeniami, problemami i radościami. Razem 
obchodzą Andrzejki, Wigilię, wyjeżdżają na basen, wycieczki, 
turnusy rehabilitacyjne, organizują sportowe spotkania plenerowe.

Dzisiejszy dzień był również okazją do świętowania przypada-
jącego na 15 października Międzynarodowego Dnia Białej Laski 
– dnia osób niewidomych i niedowidzących. Celem obchodów jest 
przedstawienie opinii publicznej, środkom masowego przekazu, 
rządom i władzom lokalnym problematyki osób niewidomych 
i niedowidzących. Dla osób niewidomych jest to uroczyste święto, 
podczas którego przypominają zdrowej części społeczeństwa, że 
istnieją i chcą żyć tak jak wszyscy inni obywatele kraju i świata.

Frekwencja na balu z roku na rok jest coraz większa. W ze-
szłym roku hala sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
nr 1 zgromadziła około 300 gości, w tym roku było ich ponad 320.

Porozumienie Miasta Pruszcz Gdański z Akademią Wycho-
wania Fizycznego i Sportu
Bartosz Gondek

We wrześniu Burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego Janusz Wróbel 
oraz Rektor AWFiS Waldemar 

Moska podpisali porozumienie o współ-
pracy miasta i uczelni.

Obie strony zobowiązały się współpracować 
i wzajemnie wspierać w zakresie realizacji 
przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych, na-
ukowych i edukacyjnych, pozostających w ob-
rębie ich celów statutowych, a także wspierać 
w zakresie promocji realizowanych zadań. 

Współpraca Miasta Pruszcz Gdański 
oraz AWFiS to uzupełnienie szeroko zakro-

jonego programu pracy nad upowszechnia-
niem zachowań prozdrowotnych i kultury 
fizycznej wśród mieszkańców Pruszcza 
Gdańskiego oraz rozbudowy bazy rekre-
acyjno-sportowej. Ponadto przesiewowe 
badania sportowo-wydolnościowe dla 
uczniów, opieka metodyczna i meryto-
ryczna dla nauczycieli WF w pruszczań-
skich szkołach, możliwość uczestnictwa 
w wykładach i konferencjach oraz więcej 
praktyk nauczycielskich dla studentów 
AWFiS w pruszczańskich placówkach 
oświatowych. 

Podpisanie umowy z rektorem AWFiS - Waldema-
rem Moska
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Diamentowe gody mieszkańców Pruszcza Gdańskiego
Katarzyna Kopeć

Niezwykłą okazję do świętowania w dniu 21.09.2017 r. 
mieli Państwo Jadwiga i Józef Puzik, którzy obchodzili 
jubileusz 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego. 

Równie piękna uroczystość Państwa Wiesławy i Eugeniusza 
Gendek odbyła się w dniu 13.10.2017 r.

Ponad 60 lat razem jest dowodem wzajemnej miłości i szacunku, 
dzięki którym Drogim Jubilatom udało się stworzyć szczęśliwą 
i kochającą rodzinę. 

Z ogromnym uznaniem, osobiste gratulacje i życzenia złożył 
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel wraz z Przewod-
niczącą Rady Miasta Małgorzatą Czarnecką- Szafrańską. 

Pary zostały odznaczone medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 
Wręczono im także legitymacje potwierdzające otrzymaną nagrodę. 
Tradycyjnie jubilaci zostali obdarowani również okolicznościo-
wymi upominkami i kwiatami.

Państwo Wiesława i Eugeniusz Gendek Państwo Jadwiga i Józef Puzik

Pruszczańscy Jubilaci
Katarzyna Kopeć

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel oraz 
Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Czarnecka-
-Szafrańska we wrześniu uczestniczyli w wyjątkowych 

jubileuszach najstarszych mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, 
kontynuując tym samym zwyczaj wizyt u osób które skończyły 
90 lat i więcej. 

Wśród szanownych Jubilatów znalazła się Pani Rozalia Gra-
czyk-Wittig (90 lat), Pan Bronisław Kwidziński (95 lat) oraz Pan 
Stefan Żuliński (90 lat). 

Drogim Jubilatom życzymy samych pogodnych dni, zdrowia 
oraz przyjemnych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

Urodziny Pani Rozalii Graczyk-Wittig Urodziny Pana Bronisława Kwidzińskiego

Urodziny Pana Stefana Żulińskiego
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Młodzi sportowcy u Burmistrza
Iwona Michnik

Burmistrza Janusza Wróbla od-
wiedziła wraz z tatą, mieszkająca 
w Pruszczu Gdańskim, Nikola 

Żurawska, jedna z najlepszych polskich 
tenisistek w grupie poniżej 16 lat. Nieco 
wcześniej Burmistrz Janusz Wróbel spotkał 
się z Bartoszem Tyburskim – Indywidual-
nym Mistrzem Polski w miniżużlu.

Piętnastoletnia Nikola trenuje tenis ziemny 
od 8 roku życia. Po licznych triumfach Nikoli 
w Mistrzostwach na szczeblu wojewódzkim 
przyszła pora na sukces ogólnopolski. Dru-
żyna Pruszczanki w Mistrzostwach Polski 
zajęła 3 miejsce, pokonując w małym finale 
MKT Łódź.

W swoim pierwszym juniorskim Ogól-
nopolskim Turnieju Tenisowym do lat 18, 
Pruszczanka zajęła 2 miejsce w turnieju de-
blowym. Nikola z koleżanką z Warszawy A. 
Kus w parze uległy w finale parze sopocko-sta-

rogardzkiej w 3 setach, chociaż miały 2 piłki 
meczowe! Nikola przystąpiła do turnieju nie-
sklasyfikowana i zdobyła od razu 25 punktów 
do rankingu juniorek PZT. Młoda zawodniczka 
przygotowuje się do startu w przyszłorocznych 
zawodach rangi europejskiej.

Dwunastoletni Bartosz Tyburski z Pruszcza 
Gdańskiego przygodę z miniżużlem rozpoczął 
w 2012 roku, w wieku 7 lat pod okiem byłego 
zawodnika żużlowego Wybrzeża Jarosława Ol-
szewskiego. Zanim wziął udział w treningach, 
przez prawie rok jeździł na nie, przyglądając 
się jak radzi sobie starszy brat Paweł i jego 
koledzy. 

7 października w Toruniu odbyła się ostat-
nia runda Indywidualnych Mistrzostw Polski 
w miniżużlu. W ogólnej klasyfikacji zwyciężył 
Bartosz, który został Indywidualnym Mistrzem 
Polski w miniżużlu, w klasie 80-125 ccm. 

Na co dzień Bartek trenuje też siatkówkę, 
piłkę nożną, lekkoatletykę i piłkę ręczną, a zimą 
jeździ na nartach. To jednak w miniżużlu osiąga 
największe sukcesy. W kolekcji ma już m.in. 
tytuły mistrza Polski w klasie 50 cc, druży-
nowego mistrza Polski w klasie 80-125 cc 
i brązowy medal indywidualnych mistrzostw 
Europy w klasie 125 cc. Ostatnie zwycięstwo 
jest wielkim sukcesem, gdyż w poprzednich 
latach złote medale w miniżużlu zdobywali naj-
częściej starsi zawodnicy, którzy rok lub dwa lata 
później podchodzili do egzaminu na licencję.

4 medale Mistrzostw Świata w taekwon-do ITF
Dorota Mazur

Wdniach 09 – 16 października 2017 
roku w stolicy Irlandii, Dublinie 
odbyły się XX Seniorów i XIV 

Juniorów Mistrzostwa Świata w taekwon-
-do ITF. 

Tegoroczne Mistrzostwa były rekordową 
imprezą pod względem frekwencji. Udział 
zgłosiło aż 59 państw i 1144 zawodników. 
Wśród najlepszych z całego świata nie zabrakło 
również przedstawiciela miasta Pruszcz Gdań-
ski i Sportowego Klubu Taekwon-do AN-DO.

Najlepszy junior w historii pruszczańskie-
go klubu po raz kolejny otrzymał powołanie 
i wielkie wyróżnienie, aby ponownie z dumą 
nosić orzełka na „doboku” i reprezentować 
nasz kraj na najważniejszej imprezie dla trenu-
jących taekwon-do ITF. Ta impreza to ostatni 
start Przemka w kategorii wiekowej juniora.
Liczyliśmy na medal, ale zdobycie 4 krążków 
na tak ważnej imprezie przeszło nasze oczeki-
wania. Warto przypomnieć osiągnięcia, jakie 
doprowadziły naszego zawodnika do startu 
w Mistrzostwach Świata.

Przemek swoją przygodę z Kadrą Naro-
dową Juniora rozpoczął w roku 2015 wystę-
pem na Mistrzostwach Świata we włoskim 
Jesolo, zdobywając wraz z drużyną brązowy 
medal w testach siły. Kolejne powołanie to 
rok 2016, gdzie Przemek otrzymał kolejną 
szansę reprezentowania kraju, tym razem 
na Mistrzostwach Europy, które odbyły się 
w Tampere w Finlandii. I tu nasz zawodnik 
zdobył 5 medali (2 x złoto, 2 x srebro i brąz). 
Rok 2017 i Mistrzostwa Europy, które tym 
razem odbyły się w dniach 20 – 23 kwietnia 

2017 w stolicy Bułgarii Sofii. Niesamowity 
występ uwieńczony 6 medalami Mistrzostw 
(złoto, 2 x srebro i 3 x brąz).

Trzeba wspomnieć, że taekwon-do ITF 
w wersji sportowej to czworobój składający 
się z 4 konkurencji: walk podzielonych na 
kategorie wagowe w formule light contact, 
układów, technik specjalnych i testów siły. 
Na największych imprezach oprócz startów 
indywidualnych, każdy kraj ma prawo wy-
stawienia drużyny w każdej z 4 konkurencji. 
To daje szansę w teorii na zdobycie 8 medali. 
Tylko wybitnym zawodnikom z odpowied-
nimi warunkami fizycznymi i nieprzecięt-
nym wyszkoleniem zarówno technicznym, 

jak i sprawnościowym, trenerzy kadry dają 
możliwość zaprezentowania się indywidualnie 
i w drużynie.

Zawodnik z Pruszcza Gdańskiego wiele 
razy potwierdził swoimi wynikami sportowymi 

fantastyczny poziom wyszkolenia, dlatego 
i tym razem dostał szansę na starty indywi-
dualne i drużynowe. Pierwszy medal srebrny 
wywalczył wraz z drużyną w konkurencji 
drużynowych układów formalnych. Kolej-
ny, tym razem brązowy, chłopcy wywalczyli 
w drużynowych technikach specjalnych. 23 
ekipy zostały zgłoszone do konkurencji walk 
drużynowych. Po wygranych pojedynkach 
z drużynami Anglii i Kanady, zawodnicy ulegli 
niestety mocnym Rosjanom. Zdobyli jednak 
kolejny medal, brązowy. W konkurencji dru-
żynowej – testach sił, 15 drużyn wystawiło 
swoje reprezentacje. Po pierwszej rundzie 
tylko Rumuni okazali się bezkonkurencyj-
ni, rozbijając wszystkie 5 technik i zbierając 
komplet punktów. O srebro walczyło 6 ekip, 
w tym Polacy. Do dogrywki wyznaczony został 
Przemek. Kolejne ekipy podchodziły do próby 
i niestety bez efektów. Dzięki koncentracji 
i pewności siebie naszego zawodnika, 4 deski 
pękły jak zapałki. Polska zdobył srebrny medal. 
To już kolejny, czwarty medal zdobyty przez 
drużynę juniorów na Mistrzostwach Świata.

Fantastyczny występ Przemka Czerwińskie-
go. Zdobycie 2 srebrnych i 2 brązowych medali 
na Mistrzostwach Świata to historyczne wyda-
rzenie w pruszczańskim klubie. Pracowitość 
i konsekwencja w treningach dała Przemkowi 
szansę na reprezentowanie Polski przez 3 lata 
w Kadrze Narodowej Juniora. Trzymamy 
kciuki i życzymy tak fantastycznych sukcesów 
w dalszej karierze zawodniczej i trenerskiej.

Przemek Czerwiński – pruszczański multime-
dalista w taekwon-do

Młoda tenisistka Niko-
la Żurawska 

Młody żużlowiec 
Bartosz Tyburski
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Tożsamość Pruszcza Gdańskiego
Artur Jendrzejewski

Kolejny rok dla naszego miasta, na 
płaszczyźnie kulturalno-oświa-
towej, rysuje się nad wymiar 

ciekawie. Bogaty będzie w liczne im-
prezy kulturalne, spotkania, wykłady 
i konkursy, a wszystko to w jednym celu: 
wykazania poczucia wspólnoty miesz-
kańców Pruszcza, budowy ich tożsamo-
ści, a przede wszystkim przybliżenia im 
historii miasta. 

Pomysłodawcą tych działań jest grupa 
nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 wraz z dyrektorem Jarosławem 
Karnathem, którzy zaproponowali, aby Rada 
Miasta ogłosiła kolejny rok kalendarzowy 
„Rokiem tożsamości Pruszcza Gdańskie-
go”, a władze miasta objęły patronat nad 
wszelkimi zorganizowanymi w tym czasie 
imprezami kulturalno-oświatowymi. 

Przygotowany przez „Jedynkę” pro-
gram, realizowany również przy pomocy 
miejskich jednostek oświatowo-kultural-
nych, ma przybliżyć mieszkańcom historię 
regionu, poznać ich potrzeby i aspiracje, 
a przede wszystkim uświadomić potrzebę 
lokalnej wspólnoty.

Zaplanowano w tym celu spotkania 
z ludźmi żyjącymi tu od wielu lat, mający-
mi swoje historie, wspomnienia, a przede 
wszystkim pamiętającymi budowę powojen-
nego Pruszcza. Każda ta opowieść jest do-
skonałą lekcją historii, a bez jej znajomości 
pojęcie wspólnoty nie będzie pełne. Nie za-
braknie też prezentacji zdjęć, filmów i innych 
materiałów ukazujących Pruszcz na prze-
strzeni ostatnich lat i dekad. Organizatorzy 
wspomną również o wpływowych gościach, 
którzy odwiedzali miasto, a także o znanych 
z pierwszych stron gazet rodakach, którzy 
tu się urodzili lub wychowywali. 

Ponadto odbędą się liczne konkursy, 
wykłady i spotkania, a wszystko po to, aby 
wykazać, że Pruszcz, jako młode miasto po-
siada swoją własną historię, a przynależność 
do jego społeczności daje poczucie lokalnej 
wspólnoty i dumy. Jak stwierdził dyrektor 
ZSO nr 1 Jarosław Karnath „Pruszcz to pięk-
ne miasto, rozbudowujące się i rozwijające. 
Również przyjazne obywatelowi. Chcemy 
poprzez zaproponowany program pokazać, 
że warto tu mieszkać, pracować, uczyć się, 
robić zakupy i miło spędzać wolny czas. 

Poczucie wspólnoty jest ważnym krokiem 
w budowie własnej lokalnej tożsamości, a to 
jest głównym celem, wspólnie podjętych 
z władzami miasta, naszych dążeń. Od lat 
mówi się, że Pruszcz to sypialnia Gdań-
ska – chcemy sprawdzić czy dalej tak się 
uważa, czy jednak Pruszczanie czują swoją 
odrębność, a Trójmiasto w sposób naturalny 
sprzyja rozwojowi naszego miasta”. 

Wnioskodawcy mają nadzieję, że Rada 
Miasta przychyli się do ich pomysłu i na 
grudniowej sesji ogłosi 2018 r. „Rokiem 
tożsamości Pruszcza Gdańskiego”, co po-
zwoli realizować założony plan spotkań, 
konkursów i innych działań integrujących 
lokalną społeczność. Już dziś w ramach 
tych obchodów zapraszamy mieszkańców 
do aktywności w zaplanowanych akcjach, 
które zostaną ogłoszone na początku na-
stępnego roku. 

Jarmark Bożonarodzeniowy
Daniel Saulski

Wtym roku Faktoria Handlowa 
w Pruszczu Gdańskim szczegól-
nie uroczyście i bogato otworzy 

sezon bożonarodzeniowy.
Jarmark Świąteczny, który rozpocznie 

się już 3 i potrwa aż do 17 grudnia, będzie 
obfitował w atrakcje zarówno dla dzieci, 
jak i dla dorosłych.

Od poniedziałku do piątku w Faktorii 
odbywać się będą kreatywne świąteczne 
warsztaty dla grup szkolnych i przedszkol-
nych, między innymi wykonywanie ozdób 
choinkowych i zdobienie pierników.

W weekendy zapraszamy do odwiedza-
nia stoisk z rękodziełem i świątecznymi 
przysmakami od lokalnych rzemieślników. 
Najmłodsi w tym czasie zostaną wciągnięci 
w wir zabaw i konkursów przygotowanych 
przez animatorów.

Wszystkich entuzjastów 
dobrej kuchni zapraszamy 
szczególnie serdecznie 10 
grudnia do kibicowania 
w „Konkursie na najlep-
sze pierogi na Pomorzu”. 
Do konkursu staną Koła 
Gospodyń Wiejskich 
z naszego regionu, więc 
rywalizacja będzie na naj-
wyższym poziomie.

Więcej szczegółów oraz 
formularz zgłoszeniowy 
i regulamin konkursu do-
stępne są na stronie: http://faktoria-pruszcz.
pl/articles/newsart/403.

Specjalnym gościem Jarmarku będzie 
sam Święty Mikołaj, którego będzie można 

, 9 grudnia, godz. 15:00
hala ZSO nr 1 ,

odwiedzić w soboty i nie-
dziele, a przede wszyst-
kim 6 grudnia.

Kulminacją Jarmarku 
będzie niespodzianka, 
którą przygotowaliśmy 
na 17 grudnia.

Z całą mocą możemy 
powiedzieć, że tegorocz-
ny Jarmark Świąteczny 
w Faktorii Handlowej 
będzie największym 
tego rodzaju wydarze-
niem w okolicy!

Wszelkie informacje oraz formularz 
zgłoszeniowy dla wystawców znajdują 
się na stronie: http://faktoria-pruszcz.
pl/articles/newsart/402.


